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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Fosen
Brann og redning IKS.
2. Timene for arbeidet med forvaltningsrevisjonen skal fordeles etter eierandel mellom
Åfjord kommune og Ørland kommune.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge frem prosjektplan med forslag til
problemstillinger, ressurs- og tidsramme. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets
forslag og sendes sekretariatet innen 9. mai 2022.
Vedlegg
Svar på invitasjon til å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Fosen Brann og
redning
Saksopplysninger
Under behandling av sak 01/22 i kontrollutvalgets møte 31.01.2022 diskuterte
kontrollutvalget mulig bestilling av nytt prosjekt – eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av
Fosen Brann og redning IKS. Selskapet eies 40 % av Åfjord kommune og 60 % av Ørland
kommune. Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak i møtet:
1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Fosen Brann
og redningstjeneste IKS, under forutsetning av at Ørland kontrollutvalg deltar i
prosjektet.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere kontrollutvalget i Ørland til å delta i
prosjektet.
3. Ved positivt svar fra kontrollutvalget i Ørland ber kontrollutvalget sekretariatet om å
legge frem en sak om bestilling til neste møte.
Kontrollutvalget i Ørland ble i brev av 03.02.2022 fra sekretariatet invitert til å delta i
prosjektet.
Utvalget i Ørland fattet følgende vedtak i sitt møte 11.02.2022 (sak 03/22):
1. Kontrollutvalget deltar i forvaltningsrevisjonen av Fosen brann og redningstjeneste.
2. Kontrollutvalget i Åfjord kommune får fullmakt til å godkjenne prosjektplanen.
3. Revisjon Midt-Norge bes lage en plan for eierskapskontroll av Fosen brann- og
redningstjeneste for Ørland kontrollutvalg innen 17.03.2022.
Når det gjelder innretning på prosjektet diskuterte kontrollutvalget i Åfjord i forrige møte
mulige problemstillinger og sluttet seg til sekretariatets forslag. Følgende problemstillinger
ønskes besvart:
Eierskapskontroll
Utøver Åfjord kommune eierskapet i Fosen Brann og redningstjeneste IKS i tråd med
kommunelovens krav, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?

Forvaltningsrevisjon:
· Ivaretar Fosen Brann og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende
regelverk?
· I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift
og god økonomistyring?
· Har Fosen Brann og redningstjeneste IKS etablert et tilfredstillende system for
internkontroll?
Videre ga utvalget uttrykk for at det er forvaltningsrevisjonsdelen som er det viktigste, og bør
tillegges mest tid og ressurser.
Forvaltningsrevisor Arve Gausen vil delta i kontrollutvalgets møte via Teams og utvalget vil
da få anledning til å diskutere innretning på prosjektet med revisor.
Vurdering
Kontrollutvalget i Ørland har ikke kommet med ytterligere forslag til problemstillinger, og
sekretariatet mener derfor at utvalget kan bestille prosjektet som skissert fra kontrollutvalget i
Åfjords side. Det legges derfor opp til at utvalget i kontrollutvalgets møte 21.03.2022 foretar
bestilling av prosjektet basert på de ovennevnte problemstillingene. Utvalget vil imidlertid få
anledning til å diskutere endelig innretning på prosjektet med forvaltningsrevisor.

