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Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine anbefalinger knyttet til 

samarbeidet med byggesakkontoret og brannforebyggende tiltak i kommunen, samt bidra i å 

avklare det akuttmedisinske samarbeidet. Kommunestyret ber kommunedirektøren 

rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av dette innen utgangen av 2022. 

3. Kommunestyret ber eierrepresentantene følge opp revisors anbefalinger i 

representantskapets møte, og rapportere tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2022 

om hvordan dette er behandlet av representantskapet. 

4. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kontrollutvalgene i Røyrvik og Osen til 

orientering. 

 

 

 

Kommunestyres behandling av sak 15/2022 i møte den 06.04.2022: 

Behandling  

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine anbefalinger knyttet til 

samarbeidet med byggesakkontoret og brannforebyggende tiltak i kommunen, samt bidra i å 

avklare det akuttmedisinske samarbeidet. Kommunestyret ber kommunedirektøren 

rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av dette innen utgangen av 2022. 



3. Kommunestyret ber eierrepresentantene følge opp revisors anbefalinger i 

representantskapets møte, og rapportere tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2022 

om hvordan dette er behandlet av representantskapet. 

4. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kontrollutvalgene i Røyrvik og Osen til 

orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Kontrollutvalget behandlet 11.02.2022 sak 4/22 Forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS og 

gjorde følgende vedtak i saken: 

 

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 

2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine anbefalinger knyttet til 

samarbeidet med byggesakkontoret og brannforebyggende tiltak i kommunen, samt bidra i å 

avklare det akuttmedisinske samarbeidet. Kommunestyret ber kommunedirektøren 

rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av dette innen utgangen av 2022. 

3. Kommunestyret ber eierrepresentantene følge opp revisors anbefalinger i 

representantskapets møte, og rapportere tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2022 

om hvordan dette er behandlet av representantskapet. 

4. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kontrollutvalgene i Røyrvik og Osen til 

orientering. 

 

Saken legges med dette frem for kommunestyret. 

 

 

 

 

 


