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Prosjektplan Brannvesenet Midt uten signatur
Indre Namdal IKT - fra revisor
Ikke trykte vedlegg
1. Plan for forvaltningsrevisjon
2. Plan for eierskapskontroll
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått invitasjon/oppfordring om å vurdere deltakelse i to
eierskapskontroller/forvaltningsrevisjoner i selskaper.
1. Brannvesenet Midt IKS
2. Indre Namdal IKT IKS
Gjeldende prioriteringsliste for forvaltningsrevisjon:
1. Organisering (administrativt/politisk nivå)
2. Barnevern/PPT
3. Indre Namdal IKT IKS
Gjeldende prioriteringsliste for eierskapskontroll:
1. Brannvesenet Midt IKS
2. IKT Indre Namdal IKS
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planene.
Kontrollutvalget har iht. leveranseavtale med Revisjon Midt Norge SA en tilgjengelig
timeressurs på 185 timer pr år til risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll i perioden 2020-2023. Over en 4-års periode blir dette til sammen 740.
Av denne ressursrammen har kontrollutvalget iht. revisors rapport anvendt 302 timer, se
vedlegg. Gjenstående timeressurs er derfor 438 timer.

Eierskapskontrollen vil være spesifikk for hver kommune og erfaringsmessig stipulert til opp

mot 100 timer. Forvaltningsrevisjonsdelen vil som regel være felles for bestillerne og
belastes likt, om ikke noen av bestillere har helt egne problemstillinger de ønsker svar på.
Erfaringsmessig stipulert vil forvaltningsrevisjon stipuleres til mellom 300 og 400 timer.
Når det gjelder forvaltningsrevisjon mht. Brannvesenet Midt IKS har Steinkjer kontrollutvalg
satt som forutsetning for sin deltakelse at ressursbehovet fordeles likt på alle deltakerne
uavhengig av deltakerandel i selskapet.
Vurdering
Det kan være mange gode grunner til å være positivt innstilt på opprioritering av disse
prosjektene og deltakelse i felles prosjekter med de øvrige deltakerne i disse selskapene nå.
Sentrale myndigheter har imidlertid forutsatt at risiko og vesentlighet mht. avvik og mangler i
selskaper skal sees i sammenheng med risiko og vesentlighet mht. avvik og mangler i
kommunen som helhet.
Kontrollutvalget må derfor være oppmerksom på at avsatt ramme hos revisor for
forvaltningsrevisjon og undersøkelser i utgangspunktet være disponert for resten perioden
ved en deltakelse i disse fellesprosjektene nå. Og, at det ikke vil være rom for å gjennomføre
ytterligere prosjekter uten tilleggsbevilgninger fra kommunestyret.
Saken legges med dette fram for diskusjon i møtet.

