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Rapport – Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen (MHBR iks) 
 

 

Saksdokumenter: 

- Kontrollutvalgssak 19/17 (ikke vedlagt) 

- Rapport av 16. april 2018 fra Hedmark Revisjon IKS 

 

 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalgene i de 10 eierkommunene til Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS 

(MHBR) bestilte i mai/juni 2017 en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i selskapet. 

Bakgrunnen var at det i mars måned 2017 hadde vært flere omfattende artikler i 

Dagbladet som omtalte varslingssaker og håndtering av disse i Midt-Hedmark Brann og 

redningsvesen IKS. 

 

 

Formål: 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge og vurdere om MHBR 

har etablert varslingsrutiner slik arbeidsmiljøloven foreskriver at man skal ha og om de 

etterleves. 

 

 

Problemstillinger: 

Med bakgrunn i formålet med selskapskontrollen har revisjonen søkt å belyse følgende 

problemstillinger gjennom forvaltningsrevisjonen: 

 

Prosjektet skal besvare følgende problemstillinger: 

1. Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert 

dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra 

ansatte i perioden 2010-2017? 

2. Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene under 

problemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk? 

 

 

Uttalelser: 

En foreløpig rapport har vært sendt til selskapet for uttalelse. Selskapets høringsuttalelse 

er tatt inn i rapportens kapittel 13. 
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Revisjonens konklusjoner: 

Vi anbefaler at selskapet i sitt varslingsreglement åpner for at det kan være en ekstern 

varslingskanal som trer inn når saken ikke kan behandles av selskapets interne 

varslingskanaler. På generelt og prinsipielt grunnlag er vi også av den oppfatning at 

styreleder trenger enn sparringspartner når varsling gjelder selskapets øverste leder. Det 

eksterne varslingsinstituttet kan da inneha denne rådgivingsfunksjonen og bistå 

styreleder. En slik løsning vil også kunne sikre større tillit nedover i organisasjonen i 

forhold til at varslingssaker som involverer øverste leder ivaretas på en objektiv måte. 

 

 

Revisjonens anbefalinger: 

Med bakgrunn i sine funn og vurderinger har revisor utarbeidet følgende anbefalinger: 

 

 Tydeliggjøring av varslingsmottakers rolle, det gjelder både i forhold til linjen, 

verneombud og styret, og at formaliteter i større grad overholdes. 

 Etablere en ekstern varslingskanal som kan benyttes når saken ikke kan varsles eller 

behandles internt. Vurdere om styreleder kan ha den eksterne varslingskanalen som 

en sparringspartner når det kommer varslingssaker som styreleder skal håndtere. 

 Gi regelmessig ajourført informasjon til ansatte om selskapets varslingsrutiner. 

 Gjenoppbygge tilliten til selskapets varslingskanaler. 

 Etablere en enkel årlig rapporteringen fra administrasjonen til styret mht om 

selskapet har varslingssaker som det jobbes med uten angivelse av innhold og nivå. 

 Sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet ved gjennomføring av vurdering og 

faktaundersøkelser. I større grad dokumentere med skriftlige referater fra møter som 

avholdes, der alle parter signerer. 

 Selskapets varslingsrutiner håndteres fra 2017 sammen med andre avvik i selskapets 

dokumentasjons- og avvikssystem Landax. Selskapet må ha sikre rutiner som sikrer 

at bare de ansatte som har en varslingsfunksjon er dem som får fysisk tilgang til 

disse personsensitive opplysningene, samt at oppbevaringen av dokumentene er 

betryggende i forhold til innføring av GDPR med virkning fra 23.05.2018. 

 

Selv om det ligger utenfor de problemsstillinger revisor skulle besvare opp, vil de 

anbefale eierne ved neste revisjon av selskapsavtalen om å se på 

styresammensetningen. Det at hver eierkommune skal ha sitt medlem i styret er ikke i 

tråd med KS anbefaling om kommunal eierstyring. Styret skal ivareta selskapets 

interesser og ikke eierkommunenes, og må ha en kompetansesammensetning som er 

riktig sett fra selskapets ståsted. Eierkommunenes interesser skal ivaretas i 

representantskapet. 

 

Styret bør etter revisjonens vurdering ikke ha mer enn 4-5 medlemmer, og 

representantskapet må velge disse etter innstilling fra en valgkomite utpekt av og blant 

representantskapets medlemmer. Valgkomiteen kan godt ha en instruks å arbeide ut ifra 

som angir hvilke kompetanse som er viktig å ha i styret i et brann- og redningsselskap 

som er organisert som et interkommunalt selskap. 

 

 

Sekretariatets vurdering: 

Sekretariatet er av den oppfatning at Hedmark revisjon IKS har avgitt en rapport i tråd 

med utvalgenes bestilling.  

 

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning. 
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Kommunestyret i Folldal ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten.  

Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


