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Forslag til 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.
Vedlegg
Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Fosen Brann og
redningstjeneste IKS
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Åfjord kommune har planlagt en forvaltningsrevisjon av Fosen brann- og
redningstjeneste. Ørland og Åfjord kommuner er eiere av selskapet med henholdsvis 60 og
40 prosent. Kontrollutvalget i Åfjord inviterer kontrollutvalget i Ørland til å delta i
undersøkelsen. Utvalget i Åfjord fattet følgende vedtak i sitt møte 03.02.22:
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.
I saken til kontrollutvalget i Åfjord skisseres disse problemstillingene for en
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 tilfredsstillende system for
internkontroll?
Dersom Ørland kontrollutvalg ønsker å delta i forvaltningsrevisjonen kan det gi innspill til flere
problemstillinger.
Ørland kommunes eierandel er 60%, belastningen av de totale timeressursene som brukes
vil være tilsvarende.
I Ørland kommunes plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll står Fosen brann- og
redningstjeneste øverst. Kontrollutvalget kan gjennomføre eierskapskontrollen samtidig med
forvaltningsrevisjonen. Eierskapskontroll er en undersøkelse av om den som utøver
eierskapet gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring.

Vurdering
Kommunene på Fosen har flere felles eierskap. Det er hensiktsmessig å koordinere
kontrollarbeidet av disse virksomhetene. Det gir redusert ressursbruk for det enkelte
kontrollutvalg, det er også tidsbesparende for selskapene. Sekretariatet anbefaler derfor at
Ørland kontrollutvalg deltar i forvaltningsrevisjonen. Sekretariatet anbefaler også at
kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll, da dette står på plan for eierskapskontroll.
Sekretariatet har, for å spare tid, foreslått å gi kontrollutvalget i Åfjord fullmakt til å godkjenne
prosjektplanen. Kontrollutvalget i Ørland må ta stilling til dette.

