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Problemstilling

1. Utøver kommunene eierskapet i Brannvesenet Midt IKS
(BMI) i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte
normer for god eierstyring?
2. Hvordan ivaretar BMI akuttoppgaver ved skadested
knyttet til helseskade ved ulykker?
3. Hvordan ivaretar BMI det forebyggende arbeidet til
eierkommuner?
4. Hvordan har BMI lagt til rette for å håndtere akutt
forurensing hos eierkommunene?
5. Har selskapets ansatte tilstrekkelig opplæring for å ivareta
gitte oppgaver til eierkommunene?

Kilder til kriterier

Kommuneloven
o

KS anbefalinger om eierstyring 2020

o

Eierstyring og selskapsledelse

NUES 2018

Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrift om brannforebygging
Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesenet - (revidert forskrift har vært til høring
med høringsfrist 15.1.2021)
Melding

til

stortinget

nr.

5

(2020-2021)

Samfunnssikkerhet

Metode

Dokumentgjennomgang, intervju og statistikk

Tidsplan

Timeforbruk:
Steinkjer: 100 timer til eierskapskontroll og 80 timer til
forvaltningsrevisjon, totalt 180 timer.
Snåsa: 100 timer til Eierskapskontroll og 130 timer til
forvaltningsrevisjon, totalt 230 timer.

-

Inderøy: 100 timer til eierskapskontroll og 80 timer til
forvaltningsrevisjon, totalt 180 timer.
Lierne: 100 timer til eierskapskontroll og 80 timer til
forvaltningsrevisjon, totalt 180 timer.
Oppstart av undersøkelsen er 1.6.2021 og frist oversendelse
endelig rapport: 21.1.2022.
Prosjektteam

Oppdragsansvarlig revisor: Arve Gausen
arve.gausen@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider: Mette Sandvik
mette.sandvik@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider: Hanne Marit Ulseth Bjerkan
hanne.bjerkan@revisjonmidtnorge.no
Styringsgruppe:
Margrete Haugum
Eirik Seim
Eventuelt ekstern bistand

Uavhengighetserklæring

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors
uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.

Kontaktperson BMI

Daglig leder og styreleder i Brannvesenet Midt IKS

Kontaktperson i

Valgt eierrepresentant

kommunene
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I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet
gjennomgått.
Snåsa kommune som er deleier i Brannvesenet Midt IKS (BMI) har prioritert revisjonen i sin
plan om forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av selskapet. Det er utarbeidet en bestilling
fra kommunens kontrollutvalg. Med utgangspunkt i bestillingen oversendes en prosjektplan
som konkretiserer denne til behandling i kontrollutvalget.

2.1

Bestilling

Kontrollutvalget i Snåsa bestilte undersøkelsen av Brannvesenet Midt IKS i sak 21/20. I
vedtaket vises det til at undersøkelsen bør omhandle følgende forhold: ordinær
eierskapskontroll, samt en forvaltningsrevisjonsdel som omfatter selskapets akuttoppgaver,
forebygging, feiertjeneste, forurensning, rekruttering og opplæring.
I saken vises det til at eierskapskontrolldelen av prosjektet vil følge vanlig standard for slike
kontroller. Når det gjelder forvaltningsrevisjonen, er det viktig å se på i hvor stor grad
brannvesenet må overta akuttoppgaver som ligger til andre beredskapstjenester, og hvordan
dette virker inn på den ordinære driften. Videre bør de andre funksjonene til brannvesenet
vurderes, det vil si det brann-forebyggende arbeidet, feiertjenesten - også for fritidsboliger, og
oppgavene sektoren har knyttet til forurensning. Forvaltningsrevisjonen bør også undersøke
om opplæringen er tilstrekkelig. Revisor har utarbeidet en prosjektplan som er sendt til alle
eierkommunene til behandling.
Følgende kommuner har vedtatt deltakelse:
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune vedtok følgende i sak 10/21 den 12.3.2021:
1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Brannvesenet Midt IKS
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet
Kontrollutvalget i Inderøy vedtok følgende i sak 5/21 den 9.2.2021:
Inderøy kontrollutvalg ønsker å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av
Brannvesenet Midt IKS, og har ingen merknader til det prosjektinnholdet Snåsa kontrollutvalg
vedtok i møte 17.11.2020.

Kontrollutvalget i Snåsa vedtok følgende i sak 1/21 den 10.2.2021:
1. Kontrollutvalget godkjenner foreløpig prosjektplan datert 26.01.21, med tillegg av
følgende:
Rekruttering tas inn som del av problemstilling nr. 5.
Ansatteundersøkelse i deltidsstillingene lokalisert Snåsa brannstasjon
Akuttoppgaver avgrenses slik at rene brannutrykninger ikke tas med for Snåsa
2. Kontrollutvalget legger til grunn at flere av eierkommunene deltar i prosjektet. Til neste
møte ber kontrollutvalget om en sak på oppdatert prosjektplan med beregnet
timeressurs og leveringstidspunkt fra revisjonen.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for
endringer i prosjektplanen.
Kontrollutvalget i Lierne vedtok følgende i sak 1/21 den 26.1.2021:
1. Kontrollutvalget ønsker å delta i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av
Brannvesenet Midt IKS.
2. Der prosjektet bør inneholde ordinær eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjonsdel
som ser på akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste, forurensning, rekruttering og
opplæring.
3. Vedtaket sendes Revisjon Midt Norge SA
Kontrollutvalget i Osen vedtok følgende i sak 5/21 den 16.2.2021:
Kontrollutvalget takker for invitasjonen, men pga. ressurssituasjonen har Osen dessverre ikke
mulighet til å delta i et fellesprosjekt denne gangen.
Kontrollutvalget i Røyrvik vedtok følgende i sak 1/21 den 26.1.2021:
Kontrollutvalget finner ikke å kunne delta i fellesprosjekter på det nåværende tidspunkt.

2.2

Bakgrunnsinformasjon

Kommunen er i forskrift om brannforebygging kapitel 4 gitt forebyggende plikter. Disse omfatter
å kartlegge risikoen for brann, planlegge forebyggende arbeid, gjennomføre forebyggende
arbeid samt utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Kommunen skal sørge for at den

kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å
dekke brannvesenets behov for slokkevann. En del av det forebyggende arbeidet er videre
at kommunene har adgang til å utferdige lokale forskrifter med forbud mot å gjøre opp ild når
som helst i løpet av året og alle steder utendørs, jf. forskriftens § 3.

I forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet er det krav til utrustning av
beredskap, jf. kapittel seks. Der heter det at brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig
utstyr til innsats ved brann og ulykker samt akutt forurensning. I områder der det ikke er
tilstrekkelig vann skal dette medbringes. Det er videre krav til vaktberedskap og utstyr, kravet
øker ut fra antall innbyggere i kommunen jf. forskriftens kapittel 5. i forskriftens kapittel 7 er det
krav om opplæring og kompetanse til personell i brannvesenet. Det er videre krav til at det skal
utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid pr. 10 000 innbygger1.

2.3

Selskapets organisering

Følgende kommuner deltar i Brannvesenet Midt IKS: Røyrvik, Lierne, Snåsa, Steinkjer,
Inderøy og Osen. Selskapet har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten
etter "lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver" for eierkommunene. Brannvesenet Midt IKS har en felles brannordning
som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Selskapets region dekker et areal
på ca. 9.800 km2 og i regionen bor det ca. 36 000 innbyggere. Brannvesenet har i alt 130
ansatte. I regionene er det 7 brannstasjoner og 2 depot/bistasjoner. Hovedkontoret er i
Steinkjer. Brannstasjonene er geografisk plassert på følgende områder:
Steinkjer brannstasjon - 7715 Steinkjer
Inderøy brannstasjon - 7670 Inderøy
Snåsa brannstasjon - 7760 Snåsa

1

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 3-2, 2 ledd.

Nordli brannstasjon - 7882 Nordli
Sørli brannstasjon - 7884 Sørli
Røyrvik brannstasjon - 7898 Limingen
Osen brannstasjon - 7760 Steinsdalen
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I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i
prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1

Avgrensing

Revisor vil avgrense undersøkelsen til selskapets systematiske arbeid og ikke gjennomføre
innbyggerundersøkelser. Det vil gjennomføres en spørreundersøkelse rettet mot ansatte
tilhørende Snåsa brannstasjon. Revisjonen vil omfatte utvalgte krav knyttet til brannvesenets
virksomhet. Undersøkelsen vil ha et hovedfokus på driftsårene 2020-2021. Vi vil videre
innhente statistikk for 2017-2020 for selskapets drift.

3.2

Problemstillinger

Vi vil innledningsvis i undersøkelsen gi en nærmere beskrivelse av Brannvesenet Midt IKS
sine brannstasjoner, organisering, utstyr og vaktsystem knyttet til disse. Avtalen mellom
eierkommuner vil også beskrives nærmere her.
Eierskapskontroll
1. Utøver kommunene eierskapet i Brannvesenet Midt IKS (BMI) i tråd med
kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?
I denne problemstillingen vil kommunenes utøvelse av eierstyringen omfattes. Det vil være
naturlig å se på styringsdokumenter for selskapet, kommunens egne styringsdokumenter
som eierskapsmelding og eierstrategi, praktisering av dialog mellom eierrepresentant og
kommunestyre, bruk av valgkomite, praksis for eiermøter og lignende.
Forvaltningsrevisjon
2. Hvordan ivaretar BMI akuttoppgaver ved skadested knyttet til helseskader ved
ulykker?
I denne problemstillingen vil vi se på hvordan selskapet håndterer ulike akuttoppgaver ved
ulykker, har utstyr for å håndtere ulykker, samt om selskapet er dimensjonert til å håndtere
slike oppgaver. Vi vil her se på utrykningstid, melding om ulykker og koordinering knyttet til
hvilke enheter som rykker ut. Det gjennomføres en egen spørreundersøkelse rettet mot
ansatte tilhørende Snåsa brannstasjon.

3. Hvordan ivaretar BMI det forebyggende brannarbeidet til eierkommuner?
o

Brannforebyggende arbeid, feiertjenester i hus og hytter

I denne problemstillingen ser vi på hvordan selskapet ivaretar det forebyggende brannarbeidet
i eierkommunene med søkelys på utføring av feiertjenester i hus og hytter. Vi vil også se
nærmere på system for branntilsyn og godkjenning av ildsted.
4. Hvordan har BMI lagt til rette for å håndtere akutt forurensning hos
eierkommunene?
I denne problemstillingen ser vi på hvordan selskapet er rigget for å håndtere akutt
forurensning hos eierkommunene med søkelys på både å ha tilstrekkelig utstyr og personell.
Selskapets beredskapsplaner og risikoanalyser for håndtering av forurensning vil være
sentrale i denne sammenhengen. Vi vil her ha fokus på Brannvesenets Midt IKS sin rolle og
ansvar hos eierkommunene.
5. Har selskapets ansatte tilstrekkelig opplæring for å ivareta gitte oppgaver til
eierkommunene?
I denne problemstillingen ser vi på om selskapet har lagt til rette for opplæring av ansatte slik
at selskapet tjenester ivaretas, videre vil det innhentes informasjon om kapasiteten er
tilstrekkelig for å ivareta selskapets oppgaver. Her vil vi se nærmere på system for kompetanse
planer, tester og godkjenning av personell til bruk i tjenester. Rekrutteringsutfordringer til
selskapet vil også belyses her.

3.3

Kilder til kriterier
Kommuneloven
o

KS anbefalinger om eierstyring 2020

o

Eierstyring og selskapsledelse

NUES 2018

Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrift om brannforebygging
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet - (revidert forskrift har
vært til høring med høringsfrist 15.1.2021)
Melding til stortinget nr. 5 (2020-2021) - Samfunnssikkerhet

3.4

Metoder for innsamling av data

Prosjektet vil gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, og RSK
002 Standard for eierskapskontroll utarbeidet av NKRF. I og med at Brannvesenet Midt IKS
er offentlig eid kan kontrollutvalget og revisor kreve alle de opplysninger som er nødvendige

for å gjennomføre eierskapskontrollen. Det gjelder fra både styrende organer, daglig leder og
selskapets valgte revisor.

Vi vil innhente data ved å gjennomføre en dokumentgjennomgang, samt gjennomføre
intervju av sentrale ansatte i selskapet. Følgende aktører er aktuelle å intervjue:
Selskapets ledelse ved daglig leder og styreleder
Ledelse knyttet til selskapets avdelinger for beredskap, forebyggende og rådgiver
kompetanse
Sentrale tillitsvalgte og hovedverneombud
Kommunenes eierrepresentant (representantskapet)

Det gjennomføres en spørreundersøkelse til deltidsansatte ved Snåsa brannstasjon knyttet til
problemstilling 2.

Data innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele rapporten med datagrunnlag og
vurderinger vil bli sendt på høring til både eierne og selskapet. Der det er aktuelt, og mulig, vil
revisor innhente informasjon (intervju/statistikk) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap

DSB. Statistisk fra sentralbyrå

SSB kan også ha relevante data for denne

undersøkelsen. Det kan også være aktuelt å innhente informasjon fra selskapets revisor.

Orkanger 9.4.2021
Med vennlig hilsen

Arve Gausen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Direkte

404 96 309 eller

arve.gausen@revisjonmidtnorge.no
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