
       
Invitasjon til eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Brannvesenet Midt IKS  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 02.12.2020 23/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/475 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Uten innstilling til vedtak 
 
Saksopplysninger 
Lierne kontrollutvalg har fått en henvendelse fra Snåsa kontrollutvalg. Kontrollutvalget er blitt 
bedt om å ta stilling til om å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet 
Midt IKS. 
 
Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene  Lierne, 
Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Inderøy, og Osen.  
 
Snåsa vil ha en slik fremdriftsplan; 
 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av 
Brannvesenet Midt IKS. 

2. Prosjektplan legges fram i neste møte. (10.02.2021) 
3. Prosjektet bør inneholde ordinær eierskapskontroll og en 

forvaltningsrevisjonsdel som ser på akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste, 
forurensning, rekruttering og opplæring. 

 
I sak 22/20 02.12.2020 Eierskapskontroll 
I forslag til vedtak er Brannvesenet Midt IKS med som et av tre forslag til eierskapskontroll 
for planen for 2020-2024.  
 
I sak 16/20 den 15.09.2020 Forvaltningsrevisjon 
I vedtak fra kontrollutvalget til kommunestyret er ikke Brannvesenet Midt IKS nevnt som en 
del av planen for 2020-2024. 
 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen for forvaltningsrevisjon. 
 
 
Brannvesenet Midt IKS (6,2%). 
Lierne kommune har en relativt lav eierskapsandel i Brannvesenet Midt IKS (6,2%). 
Brannvesenet Midt IKS har ansvar for å forvalte brann- og redningstjenesten for 
eierkommunene. Tjenesten består både av tjenester som er selvkostfinansiert og av 
tjenester som finansieres av eiertilskudd. Videre har eiersammensetningen i selskapet blitt 
endret fra 2020. Brannvesenet Midt leverer en selvkosttjeneste til innbyggerne, noe som gir 
selskapet en høy risiko. Både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet vurderes 
til å ha moderat risiko, med bakgrunn i tjenesteytelsen. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må vurdere om de ønsker å være med på en eierskapskontroll med en 
forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS. Når det gjelder forvaltningsrevisjon har 
kommunestyret åpnet for at kontrollutvalget selv kan omprioritere i planperioden 2020-2024. 
 


