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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS 

2. Kontrollutvalget i Steinkjer ber om at rekruttering tas inn som del av problemstilling 
nr. 5. 

3. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet. 

 
Vedlegg 
Prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
Viser til kontrollutvalgets sak 05/21, henvendelse fra kontrollutvalget i Snåsa - Brannvesenet 
Midt IKS - Utsatt sak. Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i saken: 
 

1. Kontrollutvalget ønsker å delta i et fellesprosjekt om eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS. 

2. Kontrollutvalget forutsetter å få delta i utformingen av prosjektplanen 
3. Kontrollutvalget forutsetter at revisors timeforbruk fordeles likt mellom 

deltagerkommunene når det gjelder forvaltningsrevisjonsdelen 
4. Kommunestyret orienteres om saken 

 
Det er nå bekreftet at 4 av 6 av deltagerkommunene/eierne vil delta i prosjektet. 
 
Utkast til prosjektplan er mottatt fra Revisjon Midt-Norge (se vedlegg). Prosjektplanen 
beskriver bl.a. mandat, hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til revisjonskriterier og 
metoder for innsamling av data. Revisor har også vurdert sin uavhengighet, og 
egenerklæring er vedlagt.  
 
Det er utarbeidet følgende problemstillinger med underpunkt for prosjektet:  

Eierskapskontroll:  
1. Utøver kommunene eierskapet i Brannvesenet Midt IKS (BMI) i tråd med 

kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?  

Forvaltningsrevisjon: 
2. Hvordan ivaretar BMI akuttoppgaver ved skadested knyttet til ulykker?  
3. Hvordan ivaretar BMI det forebyggende arbeidet til eierkommuner? 

Brannforebyggende arbeid, feiertjenester i hus og hytter  
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?  

 
Utkastet til prosjektplan ble behandlet av kontrollutvalget i Snåsa den 10.02.21, der Snåsa 



kontrollutvalg gjorde slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget godkjenner foreløpig prosjektplan datert 26.01.21, med tillegg av 

følgende: 
· Rekruttering tas inn som del av problemstilling nr. 5. 
· Ansatteundersøkelser 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 

 
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet. Revisor vil også gå gjennom de 
endringer som er gjort av kontrollutvalget i Snåsa. 
 
Kontrollutvalget har mulighet til å komme med innspill og tillegg til prosjektplanen. Dersom et 
tillegg bare gjelder Steinkjer, er det naturlig at Steinkjer dekker ev. tillegg innenfor sin 
timeressurs, det samme gjelder dersom andre ønsker egne tillegg. 
 
Et normalt anslag av timeforbruk er ca 100 timer til eierskapskontroll som er individuell for 
hver eierkommune, og ca 300 timer til forvaltningsrevisjon avhengig av prosjektets omfang. 
Timeforbruket til forvaltningsrevisjon skal fordeles mellom kommunene som deltar i 
prosjektet, bortsett fra forhold spesifikk for enkeltkommuner.  
 
Timeforbruk og frist for overlevering av rapport vil revisor komme tilbake til når alle forhold er 
klar. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget har med denne saken en mulighet til å komme med innspill og tillegg til 
prosjektplanen. Dersom tilleggene bare gjelder Steinkjer, er det naturlig at Steinkjer dekker 
dette innenfor sin timeressurs. 
 
Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det 
kontrollutvalget å slutte seg til denne.  
 
Kontrollutvalget må samtidig ta stilling til om rekrutering (tillegg i problemstilling 5) også skal 
gjennomføres for Steinkjer. 
 
 
 
 
 


