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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll av Fosen Brann og 
redningstjeneste IKS, med en ressursramme på inntil 100 timer. 

2. Kontrollutvalget godkjenner ressursrammen på 320 timer for forvaltningsrevisjonen, 
der Ørland kontrollutvalg bidrar med inntil 192 timer. Ferdig rapport sendes 
kontrollutvalget senest 31.01.2023. 

3. Kontrollutvalget tar prosjektplanen ellers til orientering. 

 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
Revisors egenvurdering  av uavhengighet 
Vedtaksbrev - kontrollutvalget i Åfjord kommune: Prosjektplan 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune inviterte kontrollutvalget i Ørland til å delta i en felles 
forvaltningsrevisjon av Fosen brann- og redningstjeneste i januar 2022. Kontrollutvalget i 
Ørland behandlet invitasjonen i møte 10.02.22, sak 3/22 og fattet følgende vedtak: 
 

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. 

Som det går fram av vedtaket, så har kontrollutvalget i Åfjord kommune fått fullmakt til å 
godkjenne prosjektplanen som gjelder forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget i Åfjord 
godkjente denne delen av prosjektplanen 23.05.22, se vedlegg. Kontrollutvalget i Ørland 
kommune behøver derfor bare å ta stilling til den delen av planen som omhandler 
eierskapskontrollen for Ørland kommune. 
 
Om eierskapskontrollen 
I eierskapskontrollen vil revisor undersøke om kommunen utøver eierskapet i FBRT samsvar 
med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. Av prosjektplanen går 
det fram at revisor blant annet vil undersøke; styringsdokumenter, kommunens 
eierskapsmelding og eierstrategi, dialogen mellom eierrepresentanter og kommunestyre, 
bruk av valgkomite, valgkomiteens retningslinjer samt praksis for eiermøter. 

Om forvaltningsrevisjonen 
I forvaltningsrevisjonen vil revisor belyse disse problemstillingene: 

• 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 tilfredsstillende system for 



internkontroll?  

Se ellers prosjektplanen for fullstendige problemstillinger. Oppdragsansvarlig revisor vil delta 
i møtet og legge fram prosjektplanen.  

Vurdering 
Slik prosjektplanen er utformet, vil eierskapskontrollen gi svar på sentrale spørsmål om 
eierstyring generelt og oppfølgingen av Fosen brann- og redningstjeneste spesielt. 
Forvaltningsrevisjonen av selskapet kan gi svar på sentrale spørsmål i styringen av et 
interkommunalt selskap. Rapporten vil dermed gi kommunen nyttig informasjon om drift og 
styring av et viktig interkommunalt samarbeid. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget 
vedtar planen som den foreligger. 
 
 


