Fosen brann- og
redningstjeneste IKS
Eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon

Prosjektplan

Bestilling
Eierskapskontroll til begge kommunene
• Ordinær eierskapskontroll til begge kommunene
Forvaltningsrevisjon av selskapet:
1. Ivaretar Fosen Brann- og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk?
2. I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og god

økonomistyring?
3. Har Fosen Brann og redningstjeneste IKS etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?

Problemstilling eierskapskontroll i kommuner
Utøver kommunene eierskapet i FBRT i tråd med kommunestyrets
vedtak og etablerte normer for god eierstyring?
• Styringsdokumenter selskap (selskapsavtale)
• Kommunens egne styringsdokumenter (eiermelding)
• Dialog mellom eierrepresentanter og kommunestyret ved
representantskapsmøter
• Informasjon til eier fra representantskapsmøter
• Bruk av valgkomite samt retningslinjer for deres arbeid

Problemstilling 1 Forvaltningsrevisjon i
FBRT
Ivaretar FBRT sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk?
• Beredskapsplaner og utstyr for brann- og redningstjenester
• Samarbeidsavtaler med andre branntjenester for å sikre gode tjenester til brann- og

redning
• Ivaretas tunell beredskap
• Utfordringer knyttet til redningstjenester ved helseskader (Innspill i møtet)

• Forebyggende arbeid knyttet til feiing og branntilsyn i hus og hytter samt generelt
forebyggende arbeid

• Sikre kompetanse og rekruttering i selskapet

Problemstilling 2 FR - FBRT
I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en
kostnadseffektiv drift og god økonomistyring?
•

Systemer og rutiner for budsjettering og rapportere og følge opp budsjettavvik til eierne

•

Gjøres det vurderinger knyttet til kostnadseffektiv drift av selskapet til eierne (beskrivende)

Ser på siste års regnskap (2021) og hvordan selskapet følger opp
budsjettavvik til eier i løpet av året.

Problemstilling 3 FR - FBRT
Har Fosen Brann og redningstjeneste IKS etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?
Knyttes til lovpålagte oppgaver i PRB 1 og HMS til ansatte - følgende gås gjennom i selskapet:
Er det etablert:
•

Beskrivelse av oppgaver, mål og organisering

•

Nødvendige rutiner/prosedyrer for disse

•

System for å avdekke og følge opp avvik – risiko for avvik

•

Dokumenterte evalueringer og endres rutiner ut fra behov

Kriterier:
•

Kommuneloven

•

IKS-Loven

•

Brann- og eksplosjonsvernloven

•

Forskrift om brannforebygging

•

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet

•

(Ny forskrift fra 1.mars 2022) forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og
redningsvesen og nødmeldesentralene

•

Melding til stortinget nr. 5 (2020-2021) - Samfunnssikkerhet

• KS anbefalinger om eierstyring 2020

Metode
Intervju med:
• Selskapets ledelse og styreleder
• Sentrale tillitsvalgte og hovedverneombud
• Kommunenes eierrepresentanter (representantskapet)
• Kommunedirektør i begge kommunene
• Dokumentgjennomgang av dokumenter relatert til problemstillingene, statistikk,

Fremdrift og timer
Fremdrift

• Prosjektplan oversendes sekretariat i starten på mai
• Oppstart 15.9.2022
• Overlevering 31.1.2023
Timer:
Åfjord: Eierskapskontroll 100 timer – Forvaltningsrevisjon av FBRT – 128 timer (40 %) - totalt 228 timer

Ørland: Eierskapskontroll 100 timer – Forvaltningsrevisjon av FBRT – 192 timer (60 %) - totalt 292 timer

