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FORORD 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen 

på oppdrag fra Ørland og Åfjord kommuners kontrollutvalg i perioden august 2022 til januar 

2023.  

Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder/oppdragsansvarlig Arve Gausen, 

prosjektmedarbeider Mette Sandvik, og kvalitetssikrere Sunniva Tusvik Sæter og Line 

Johnsen Wirum. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor selskapet og eierkommunene, 

jf. kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3.  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs1 standard for forvaltningsrevisjon, 

RSK 001. Eierskapskontrollen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for 

eierskapskontroll, RSK 002.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere 

gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.  

 

Orkanger 31.1.2023 

 

Arve Gausen         

Oppdragsansvarlig revisor                         

 

1 Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no 
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SAMMENDRAG 
Undersøkelsen består av kommunens eierstyring av Fosen brann- og redningstjeneste IKS og 

en forvaltningsrevisjon rettet mot selskapets virksomhet. Forvaltningsrevisjonen omhandler 

hvordan selskapet ivaretar utvalgte lovpålagte oppgaver, økonomistyring og internkontroll. 

Undersøkelsen konkluderer med følgende: 

Eierstyring 

Revisor konkluderer med at kommunens utøvelse av eierskap i selskapet i noen grad er i tråd 

med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. Konklusjonen bygger på 

følgende: 

• Eiernes styringsdokumenter og eiermelding er i tråd med gitte føringer.  

• Folkevalgte har sannsynligvis ikke mottatt tilstrekkelig opplæring om eierstyring.  

• Kommunikasjonen mellom eierrepresentanter og kommunestyret før og etter 

selskapets representantskapsmøter har manglet. Rutiner for eierstyringen og 

tilbakerapportering etter eiermøter er nylig vedtatt i kommunen. 

• Det er gjennomført flere arbeidsmøter i selskapet i 2022. Dette styrker 

eierinvolveringen i selskapet og medfører at selskapets utfordringsområder forankres 

mer i dialog med eiere.   

• Bruk av valgkomite for styrevalg mangler i vedtektene. Retningslinjer for valgkomiteens 

arbeid mangler. 

• Kjønnsbalanse og habilitetsvurderinger er ivaretatt i dagens valgte styre.  

Revisor anbefaler Ørland kommune å: 

• Vurdere krav om årlig tilbakemelding/rapportering til kommunestyrene fra selskapene 

som inngår i kommunens eierskap.  

• Vurdere flere opplæringstiltak om eierskap til kommunestyret. 

• Vedtektsfeste bruk av valgkomite for styrevalg, samt utarbeide retningslinjer for 

valgkomiteens arbeid. 

Forvaltningsrevisjon  

Ivaretar Fosen Brann- og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk? 

Revisor konkluderer med at selskapet ivaretar sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk, 

dette gjennom at beredskapsarbeidet er systematisk. Imidlertid må beredskapsanalysen 

revideres og vedtas på nytt, ut fra nye krav. Beredskapsanalysen er styrende for selskapets 

arbeid og er viktig å få snarlig vedtatt. Det er systematisk oversikt over det forebyggende 

arbeidet i eierkommunen knyttet til hus og hytter samt branntilsyn og at dette følges opp. Det 
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er systematisk oversikt over ansattes kompetanse og kompetansekrav til ansatte følges opp. 

Det er noe manglende bemanning knyttet til Roan brannstasjon og rekrutteringsutfordringen 

må fortsatt ha selskapets oppmerksomhet.  

I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og god 

økonomistyring? 

Revisor konkluderer med at selskapet har flere formelle mangler i selskapets økonomistyring, 

men at økonomistyringen har fokus i selskapet. Manglene knyttes til at det mangler en formell 

sak i styret i budsjettåret knyttet til budsjettkontroll i 2021 og 2022. Selskapet har ikke vedtatt 

en økonomiplan i samsvar med lov om interkommunale selskaper § 20 i denne perioden. 

Årsbudsjettet for 2022 er ikke vedtatt av representantskapet, dette er ikke samsvar med lov 

om interkommunale selskaper § 2. Det har videre vært formelle feil i budsjettoppsettet til 

selskapet for 2022. Selskapets årsregnskap for 2021 ble ikke behandlet av representantskapet 

innen fristen, som i forskriften er satt til 1. mai, og revisjonsberetning ble ikke vedlagt saken. 

Kravene følger av forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper. Det er viktig at manglende krav knyttet til at møteaktiviteten i representantskapet 

for regnskapsbehandlingen settes før 1. mai og at revisjonsberetning skal vedlegges saken, 

tas inn i selskapsavtalen.  

Har Fosen Brann- og redningstjeneste IKS etablert et tilfredsstillende system for internkontroll? 

Revisor konkluderer med at selskapet i utgangspunktet har et tilfredsstillende system for 

internkontroll, men mangler jevnlig revidering og oppfølging av sentrale dokumenter. Det er 

noen mangler knyttet til ansattes stillingsinstrukser, samt å oppdatere styrende dokumenter i 

selskapet og gjøre disse kjent blant ansatte. Selskapet mangler et systematisk kvalitetssystem 

for internkontrollens dokumenter, for å sikre tilstrekkelig oppfølging av disse. Det er flere 

manuelle systemer knyttet til arkiv og variabel lønn samt oppfølging av arbeidstid, som er 

arbeidskrevende å håndtere i selskapet.  

Revisor anbefaler Fosen brann- og redningstjeneste IKS å: 

• Vedta ny beredskapsanalyse for selskapets virksomhet. 

• Sikre at økonomistyringen med formelle økonomidokumenter i selskapet behandles 

etter formelle krav til dette i styrende organer. Kompetansetiltak knyttet til 

økonomistyring kan med hensikt vurderes i selskapets ledelse og styre. 

• Revidere selskapsavtalen knyttet til påpekte mangler. 

• Revidere flere dokumenter knyttet til selskapets internkontroll.  

• Vurdere et helhetlig kvalitetssystem for å sikre jevnlig oppfølging av selskapets rutiner 

og prosedyrer. 
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1 INNLEDNING 
I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 
Kontrollutvalgene i Ørland (sak 3/22) og Åfjord (1/22) har bestilt en felles forvaltningsrevisjon 

med eierskapskontroll av Fosen Brann- og redningstjeneste IKS. Åfjord kontrollutvalg har fått 

fullmakt til å gjennomføre dialog med revisor om utforming av undersøkelsen/prosjektplanen. 

Med utgangspunkt i bestillingen oversendte revisjonen en prosjektplan som konkretiserte 

bestillingen. Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgene i begge eierkommunene til Fosen 

brann- og redningstjeneste IKS. Nedenfor følger vedtakene i de ulike kontrollutvalgene til 

bestillingssaken: 

Ørland kontrollutvalg: 

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 

Fosen brann- og redningstjeneste IKS i sak 27/22.  

Åfjord kontrollutvalg: 

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 

Fosen brann- og redningstjeneste IKS i sak 26/22. 

1.2 Problemstillinger 

Eierskapskontroll: 

• Utøver kommunen eierskapet i selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og 

etablerte normer for god eierstyring?   

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? 

Revisor avgrenser undersøkelsen selskapets systematiske arbeid knyttet til overnevnte 

problemstillinger. Revisjonen har omfattet utvalgte krav knyttet til brannvesenets virksomhet. 

Undersøkelsen har et hovedfokus på driftsårene 2021-2022.  
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1.3 Metode 
Undersøkelsen består av en forvaltningsrevisjon som er lik for begge kommuner, og en 

eierskapskontroll som er unik for den enkelte kommune. Rapporten bygger på informasjon 

innhentet gjennom dokumentgjennomgang og intervjuer.  

Det er avholdt et oppstartsmøte/intervju med selskapet ved brann- og redningssjef og 

styreleder. Øvrig ledelse i selskapet er også intervjuet, samt sentrale tillitsvalgte og 

hovedverneombud. Videre har de som er intervjuet fått tilsendt noen oppfølgingsspørsmål på 

epost som er besvart og de har oversendt etterspurt dokumentasjon. Intervjuene med 

selskapets ansatte ble gjennomført stedlig ved selskapets hovedkontor. Intervju med 

eierrepresentanter og Fosen regnskap ble gjennomført ved videomøte via Teams. Det ble 

utarbeidet en semistrukturert intervjuguide til alle intervjuene, som var tilpasset de enkelte 

intervjuene. Referat fra møtene er bekreftet av de som er intervjuet, dette for å avklare 

eventuelle misforståelser. Der det var flere som var intervjuet i samme møte ble referat sendt 

til disse for bekreftelse med mulighet for å gi tilbakemelding enkeltvis. 

Tabell 1. Oversikt over gjennomførte intervjuer 

Dato Intervjuobjekt Sted 

23.9.22 Brann- og redningssjef og styreleder (gruppeintervju) Brekstad 

10.11.22 Leder beredskapsavdeling Brekstad 

10.11.22 

Leder forebyggende avdeling/NK 

Leder feiertjenesten (gruppeintervju) 

 

Brekstad 

10.11.22 Hovedtillitsvalgt og hovedverneombud (gruppeintervju) Brekstad 

26.10.22 
Leder Fosen regnskap (gruppeintervju) 

Ansatt Fosen regnskap 

Videomøte via 
Teams 

7.11.22 Tre eierrepresentanter Åfjord (gruppeintervju)  
Videomøte via 
Teams 

20.9.2021 
To eierrepresentanter Ørland (gruppeintervju), en 
eierrepresentant besvarte ikke vår forespørsel om intervju. 

Videomøte via 
Teams 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

Revisor har sendt e-post til kommunedirektøren i Ørland og rådmannen i Åfjord om noen 

områder knyttet til undersøkelsen. Videre er det tatt med informasjon fra ordfører i Ørland 

kommune om kommunens generelle eierstyring gitt i forbindelse med eierstyring av Kopparn 

Utvikling AS i 2022. 
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Vurdering av datagrunnlag og metode 

Revisor mener det har vært tilstrekkelig å intervjue de utvalgte informantene, i kombinasjon 

med gjennomgang av dokumenter fra selskapet. Revisor har mottatt alle etterspurte 

dokumenter fra selskapet, og opplever at selskapet har vært opptatt av åpenhet og sørget for 

god informasjon til revisor. Revisor anser den mottatte dokumentasjon som pålitelig og 

relevant, og mener at verifisering av intervjureferatene bidrar til å øke dataenes pålitelighet.  

Revisors samlede vurdering er at metodebruk og datagrunnlag i dette prosjektet gir et 

tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene.  

1.4 Utvalgte krav til brannvesenets virksomhet 
I brann- og eksplosjonsvernloven2 er kommunene gitt i oppgave å sørge for etablering og drift 

av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Arbeidet 

skal være basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig 

tilpasset de oppgaver det kan bli stilt ovenfor. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal 

ha de kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en 

forsvarlig måte. To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller ledelse av 

brannvesenet. Kommunen vil likevel ha det formelle ansvaret for brannvesenets oppgaver.    

Det er krav til selskapets økonomistyring i lov om interkommunale selskaper med tilhørende 

forskrifter. Der er det formelle krav til behandling av selskapets årsbudsjett, oppfølging av 

budsjettavvik, økonomiplan og årsregnskap som gir viktig informasjon om selskapets økonomi 

og styring av denne.  

Det er krav til selskapets internkontroll i Lov om interkommunale selskaper. Kravet omfatter 

etablering av internkontroll i selskapet med oppgaver som selskapet utfører på vegne av 

eierkommuner. Kommunelovens § 25-1 gjelder for disse oppgavene og det er beskrevet at: 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold. 

1.5 Fosen brann- og redningstjeneste IKS 
1. mars 2011 ble Fosen brann- og redningstjeneste IKS (FBRT) etablert. Det var da fire 

eierkommuner: Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland. Etter kommunesammenslåingen i 2020 ble 

Åfjord (40 prosent eierandel) og Ørland (60 prosent eierandel) eierkommuner. Selskapet har 

 

2 § 9. Etablering og drift av brannvesen. 
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ca. 80 ansatte på hel- og deltid. Selskapet er et deltidsbrannvesen, som betyr at 

beredskapsavdelingen har både faste og deltidsansatte i 1,3 prosent stilling.  

 

Figur 1. Kart over Fosen brann- og redningstjenestes virkeområde 

 

Fosen brann- og redningstjeneste IKS har 4 brannstasjoner i Ørland og Åfjord kommune, ifølge 

årsberetning 2020: 

• Brekstad brannstasjon 

• Bjugn brannstasjon 

• Åfjord brannstasjon 

• Roan brannstasjon 

• Storfosna, Lysøysund og Stoksund stasjon er ifølge årsberetningen ikke definert som 

brannstasjoner. Dette er en fremskutt enhet som skal tilrettelegge for slokkeinnsats 

inntil mannskap fra de overnevnte brannstasjoner ankommer. 
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Tabell 2. Nøkkelinformasjon til selskapet  

Stiftelsesdato IKS fra 1.3.2011 (tidligere samarbeid) 

Eiere 

Ørland kommune 60 prosent eierandel 

Åfjord kommune 40 prosent eierandel 

Styreleder Morten Rosenlund 

Styremedlemmer 

Anne Torill Rødsjø – nestleder 

Unni-Kristin Wiik 

Jon Husdal 

Geir Atle Aune (ansatterepresentant) 

Pål Johan Larsen (ansatterepresentant) 

Brann- og 

redningssjef 
Bernt Bottengård Lein 

Antall ansatte 77 ansatte (tre er kvinner) (ni ansatte i heltid og resterende på deltid)  

Formål 

For selskapets virksomhet gjelder blant annet brann- og eksplosjonsvernloven, 

forurensingsloven og sivilbeskyttelsesloven. 

I tillegg til de lovpålagte oppgavene kan FBRT etter avtale med den enkelte 

eierkommune påta seg andre oppgaver, så langt dette ikke svekker 

brannvesenets kapasitet i forhold til gjennomføring av brannvesenets lovpålagte 

oppgaver. Slike tilleggstjenester kan FBRT kreve en kostnadsdekkende 

godtgjørelse for. 

FBRT kan selge tjenester samt drive kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor sitt 

fagområde til andre interesserte. Dette er betinget av at virksomheten ikke fører 

til konkurransevridning i forhold til privat virksomhet og at virksomheten ikke går 

ut over brannvesenets habilitet når det gjelder forvaltningsoppgaver.  

Revisor Revisjon Midt-Norge SA 

Hovedkontor Brekstad brannstasjon 

Kilde: FBRTs Årsmelding 2021 
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2 KOMMUNENS EIERSTYRING 
Denne eierskapskontrollen handler om hvordan Ørland kommune utøver sitt eierskap i Fosen 

brann- og redningstjeneste IKS (FBRT). Selskapet eies av to kommuner, noe som betyr at 

eierskapet utøves både av den enkelte kommune og av kommunene i felleskap i selskapets 

representantskap og eiermøter. 

2.1 Problemstilling 
Utøver kommunen eierskapet i selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte 

normer for god eierstyring?   

2.2 Revisjonskriterier 

Betingelsene for folkevalgt styring og kontroll endres når virksomheter eller tjenester skilles ut 

og legges i selskaper. Lovfestede bestemmelser og normer for god selskapsstyring setter 

grenser for hvor mye kommunene, som eier disse selskapene, kan og bør involvere seg i 

selskapenes virksomhet. Eierstyring av et interkommunalt selskap utøves i 

representantskapet. I representantskapet møter eierrepresentanter på vegne av kommunen. 

Kriterier for hvordan kommunen bør utøve et slikt eierskap er utledet fra kommuneloven og 

KS’ anbefalinger om eierstyring. Utledningen er omtalt i vedlegg 1, og de utledede kriteriene 

er angitt innledningsvis for hvert enkelt tema i kapittel 2.3 og 2.4. 

Roller i kommunens eierstyring er beskrevet på denne måten av Samfunnsbedriftene: 
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Kilde: Samfunnsbedriftene3 

2.3 Innhentet informasjon om kommunens eierstyring 

2.3.1 Eiernes styringsdokumenter 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for eiernes styringsdokumenter er: 

 

Selskapsavtalen 

Det er utarbeidet en selskapsavtale mellom FBRT og eierkommunene. Denne ble sist vedtatt 

i representantskapet høsten 28.10.2020, sak 11/2020, grunnet endring i eierstrukturen. 

Selskapsavtalen ble oversendt eierkommunen til endelig vedtak, disse ble vedtatt som følger: 

• Ørland kommune i sak 153/2020 

• Åfjord kommune i sak 94/2020 

Tabell 3. Krav til innhold i selskapsavtalen 

Krav til innhold i selskapsavtalen  Bestemmelse i selskapsavtalen 

Selskapets foretaksnavn (IKS-loven § 4 nr. 

1)  

Kapittel 1.1 

Angivelse av deltakere (IKS-loven § 4 nr. 2)  Kapittel 1.2 

Selskapets formål (IKS-loven § 4 nr. 3)  Kapittel 2.1 

 

3 Samfunnsbedriftene er en organisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter som arbeidsgiver- og 

interesseorganisasjon. 

• Det skal foreligge en selskapsavtale som minst angir informasjonen som IKS-loven 

krever. 

• Kommunen skal minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som 

skal vedtas av kommunestyret. Den skal inneholde prinsipper for eierstyring, oversikt 

over eierskap og formål med eierskapet.  

• Kommunen bør årlig få en rapport om status i selskapene sine  

• Det bør gjennomføres obligatorisk opplæring av eierstyring til folkevalgte. 

Opplæringen bør starte i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. Den bør 

omfatte opplæring om blant annet eierskap og ulike roller knyttet til kommunens 

eierstyring.  
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Den kommune der selskapet har sitt 

hovedkontor (IKS-loven § 4 nr. 4)  

Kapittel 1.4 

Antall styremedlemmer (IKS-loven § 4 nr. 5)  Kapittel 5.1 

Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å 

foreta andre ytelser overfor selskapet (IKS-

loven § 4 nr. 6)  

Kapittel 3.1 

Den enkelte deltakers eierandel i selskapet 

og den enkelte deltakers ansvarsandel i 

selskapet dersom denne avviker fra 

eierandelen (IKS-loven § 4 nr. 7)  

Kapittel 3.2 

Antall medlemmer av representantskapet 

og hvor mange medlemmer den enkelte 

deltaker oppnevner (IKS-loven § 4 nr. 8)  

Kapittel 4.2 

Daglig leders ansvar (IKS loven § 14)  Kapittel 6.1 

Uttreden og oppløsning av selskapet (IKS 

loven § 30-32)  

Kapittel 10 

Kilde: Revisjon Midt-Norge 

Det er igangsatt et arbeid fra eierkommunene og selskapet med å revidere tjenesteavtaler og 

selskapsavtalen. Avtalene regulerer etablering og bygging av nye brannstasjoner og øvrige 

oppgaver/tjenester som utføres av både Fosen brann- og redningstjeneste og den enkelte 

eierkommune.  

Ny revidert selskapsavtale for FBRT ble vedtatt av Ørland kommunestyrets sak 168/22 og 

Åfjord kommunestyre i sak 92/22 den 8.12.22. Endringene omhandler styrets sammensetning 

og fordeling av kostnader mellom eierne.  

Kommunens eiermelding 

Ørland kommune har en eierskapsmelding som sist ble behandlet i 2022, sak 22/010. 

Eierskapsmeldingen er delt inn i to deler.  

Del 1 inneholder følgende:  

- Valg av selskapsform som grunnlag for utøvelse av eierskap (motivasjon for 

kommunalt eierskap) 

- Eierskapsformer 
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- Kommunen som eier – roller og rolleforståelse 

- Prinsipper og rutiner for eierskap, ledelse og kontroll av selskap 

Prinsippene handler blant annet om at: 

- Deltakerkommunene utøver eierskap gjennom sine valgte medlemmer i 

representantskapet. Det er derfor viktig med dialog mellom kommunen og kommunens 

valgte representanter i representantskapet, og at denne dialogen skjer på et grunnlag 

som er forankret i kommunestyret. 

- Samtlige folkevalgte skal kurses i eierstyring. 

- Styret etablerer rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. 

- Det bør tilstrebes lik kjønnsrepresentasjon i styrene. 

- De enkelte representanter må passe på sin habilitet. Folkevalgte som samtidig er 

styremedlemmer i kommunale selskaper er automatisk inhabile ved behandling av 

saker fra angjeldende selskap i folkevalgt organ dersom selskapet ikke er heleid av 

kommunen. 

- Samfunnsansvar er forankret i selskapenes styrer. 

- Finansiering av selskapene må stå i forhold til selskapets aktivitet. 

Del 2 av eierskapsmeldingen inneholder følgende: 

- Oversikt over Ørland kommunes selskaper og eierinteresser. 

- Presentasjon per selskap og kommunens eierstrategi knyttet til de enkelte selskapene. 

Kommunens eierstrategi / eierskapspolitikk for FBRT omtales slik i eierskapsmeldingen del 2: 

Fosen brann og redningstjeneste IKS skal ha en organisasjon som vektlegger effektiv ledelse og organisering av 

brann- og redningsaksjoner. Det forutsettes økt kraft og kvalitet i det forebyggende arbeidet. FBRT skal vektlegge 

økonomisk effektivitet og rasjonell bruk av ressurser i sitt løpende arbeid. Ørland kommune må gjøre seg nytte 

av den kompetanse FRBT besitter på området samfunnssikkerhet og beredskap. 

Ordfører forteller at styringsdialogen med Ørland kommune formelt sett foregår gjennom 

eierskapsmeldingen. Den skjer på samme vis som i kommunens andre interesser. Det har 

vært en diskusjon om eierskapsmeldingen er god nok, og om kommunestyret er flink til å drive 

eierstyring av selskapene. Det har også vært diskusjoner om hvilke samarbeid kommunen skal 

være involvert i.   

Eierrepresentantene sier de er kjent med eiermeldingen og har vært med på behandlingen og 

vedtak i kommunestyret av denne. Eiermeldingen er kommunenes verktøy for å styre 

selskapet. Det er ikke andre styringsmuligheter for selskapet. Kommunestyret har ikke 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 Fosen brann- og redningstjeneste IKS 17 

inngående kjennskap til brannfaget. De vedtar rammer for økonomien og følger opp denne, 

mens fagfolkene kommer med forslag til riktige tiltak. 

Kommunedirektøren sier at administrasjonen har vært med å utarbeide eierskapsmeldingen i 

sak 82/20 og 10/22 som ble behandlet i kommunestyret, samt oppfølging av eierskapsmelding 

i sak 16/22 i utvalg for strategi og drift.  

Opplæring 

Kommunestyret har hatt opplæring gjennom KS’ Folkevalgtopplæring, noe 

eierrepresentantene bekrefter. Opplæringen skjer etter hvert valg. Ordfører var bortreist da 

kommunestyret sist fikk folkevalgtopplæring og er usikker på hvor mye temaet eierstyring ble 

berørt, men tror det ble omtalt. Det har ikke blitt vurdert å bestille ekstra opplæring knyttet til 

eierstyring av kommunestyret. Det blir opp til administrasjonen å ta dette videre. Politikerne 

jobber ikke med dette nå, men ønsker ifølge ordfører å bli bedre på eierstyring.  

2.3.2 Eierrepresentasjon og dialog med kommunestyret 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for eierrepresentasjon og dialog er: 

 

Valg av eierrepresentanter 

Følgende kommunestyrerepresentanter ble i kommunestyrets møte 24.10.2019 valgt til 

representantskapet i FBRT for perioden 2019-2023: 

• Irja Helen Hammern Døsvik 

• Roy Hellan Hoøen 

• Tom Myrvold 

Det er valgt personlige varamedlemmer for hver enkelt av disse. I vedtaket vedrørende valg 

vises det også til at en av eierrepresentantene skal komme fra mindretallet i kommunestyret. 

En av eierrepresentantene sitter også i formannskapet. 

•  Kommunestyret bør velge sentrale folkevalgte som sine representanter i selskapets 

eierorgan og oppnevne minst én representant med vararepresentant til 

representantskapet for fire år. 

• Det bør være systemer som sikrer at eierrepresentanten får signaler om hvordan 

vedkommende skal opptre i eierorganet; særlig ved stemmegivning. Videre system 

som sikrer at eierrepresentantene gir tilbakemelding til kommunestyret i etterkant av 

representantskap/eiermøter. 
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Systemer for dialog mellom eierrepresentant og kommunestyret 

Ved behandling av eierskapsmelding i kommunestyret 27.01.2022 i sak 22/01, ble det fattet 

følgende vedtak: 

1. Utvalg for strategi og drift gjennomfører møter med de største selskapene/foretakene 

for å skaffe et kunnskapsgrunnlag slik at utvalget kan foreslå hovedprinsipper for 

eierstyring for kommunestyret.  

2. Utvalget gjennomgår prinsipper for tilbakerapportering fra kommunens 

representanter i styrer og representantskapet og kommer med forslag til en ensartet og 

strukturert rapportering. 

Eierrepresentantene sier at når det er saker på saklista som bør diskuteres mer nøye og krever 

mer bakgrunnsinformasjon, tar de kontakt med sine partigrupper for å høre hvordan saken 

skal behandles. På spørsmål om rapportering til kommunestyret etter eierskapsmøtene, sier 

de at de tror at protokollene ikke er lagt fram for kommunestyret. De tror at protokollene blir 

registrert i kommunens postjournal, men er ikke sikre. Selskapet har hatt orientering for 

kommunestyret i perioden. 

I formannskapets møte den 3.11.2022 ble det gitt orientering ved ordfører og kommunedirektør 

om eierskapsmeldingen og videre prosess. Det ble vist til følgende: 

• Må følges opp av administrasjonen og politisk ledelse 

• Styringsdialogen må utarbeides – utvikle eierstyringen videre 

Kommunedirektøren sier at det har ikke vært praksis så langt å legge frem 

innkallinger/protokoller til politisk behandling, men viser til sak 22/056 «Oppfølging 

eierskapsmelding – videre framdrift» som ble behandlet i utvalg for strategi og drift 01.12.2022. 

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med noen endringer. Kommunedirektøren hadde 

innstilt på at referat fra styremøter og møter i representantskapene skal legges fram som 

referatsaker for kommunestyret. Videre at alle dokumenter som sendes postmottaket 

journalføres i kommunens post- og arkivsystem. Som eksempel kan nevnes at 

innkallinger/referat/protokoller til styremøter og representantskapsmøter i FBRT er journalført 

i kommunens post- og arkivsystem, noe som ble vedtatt i saken. 

2.3.3 Møter i representantskapet  

Vurderingskriterier som ligger til grunn for møter i representantskapet er: 
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Eiermøter 

Det gjennomføres to møter hver vår og høst i representantskapet hvis det ikke oppstår 

ekstraordinære behov, ifølge daglig leder og styreleder. Utfordringsbildet i selskapet drøftes 

med eierkommunene.  

 

Åfjord og Ørland kommuner har valgt å gjennomføre en tettere oppfølging av FBRT i 2022. 

Det har vært gjennomført fem strategimøter/arbeidsmøter hvor administrative og politiske 

representanter fra begge eierkommunene og selskapet og har deltatt i 2022. I dette ligger 

både behandling av tjeneste- og selskapsavtaler og å forberede styrevalget i 2023. Disse 

sakene ble behandlet i representantskapet høsten 2022. Kommunedirektøren sier at for å 

sikre at tilknytningen mellom FBRT og Ørland kommune skal bli bedre, er det foreslått i 

revidert selskapsavtale å endre styresammensetningen med 2 representanter fra 

eierkommunenes administrasjon. Revidert selskapsavtale skal behandles av 

kommunestyrene i Ørland og Åfjord. 

 

Eierrepresentantene mener det blir gitt god informasjon i representantskapsmøtene. I siste 

møte fikk de blant annet informasjon om henvendelse fra Indre Fosen kommune, økonomi 

med innkjøp av utstyr, rapportering i forbindelse med utrykning, avvik på stasjoner innen HMS 

og vasking av utstyr.  

Årsmeldingen gjennomgås i vårmøtet. Eierrepresentantene deltar i åpning av nye 

brannstasjoner. Selskapet har en brannstasjon som ikke er oppgradert, dette er Roan 

brannstasjon. Eierrepresentantene har ikke hørt noe negativt om selskapets håndtering av det 

forebyggende arbeidet, og mener at de på siste møte fikk informasjon om at selskapet var i 

rute med feiing av hus/hytter. Eierrepresentantene har ikke oversikt om krav til rapportering av 

samfunnsansvar og om det er kvittert ut av selskapet. 

Eierrepresentantene sier at de har god dialog med selskapet og får god informasjon om hva 

som skjer. De synes det er interessant og viktig å være del av en så viktig samfunnsfunksjon. 

Selskapet er regelstyrt om kompetanse og utstyr og har en kostnadskrevende drift. 

Eierrepresentantene opplever FBRT som veldig profesjonelle, både i sin måte å jobbe på og 

mannskapets kunnskap, og selskapet har hatt en veldig positiv utvikling de siste 6-7 år. FBRT 

har hovedansvaret for alle bygningene på kampflybasen i tillegg til bygningsmassen i Ørland 

Det bør gjennomføres eiermøter mellom eierne og selskapet utover lovpålagte oppgaver 

for å informere eier om aktuelle tema for selskapet.  

Årlig tilbakerapportering om selskapenes samfunnsansvar er anbefalt av KS. 
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og Åfjord. Eierrepresentantene opplever at FBRT er på plass når det er behov for tjenesten, 

både i Ørland og Åfjord, og gjør en veldig god jobb, spesielt under pandemien. I forbindelse 

med beredskap er de først på plassen ved ulykker, har hjertestartere og tar mye utrykninger i 

forbindelse med helserelaterte tilfeller i distriktene til eierkommunene. Eierrepresentantene 

mener dette skulle vært satt søkelys på. FBRT gjør flere helserelaterte tjenester før 

ambulansen ankommer og har en livreddende funksjon. 

2.3.4 Valg av styre 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for valg av styre er: 

 

Valgkomite og føringer for arbeidet 

Styreleder sier at han antakeligvis er valgt med bakgrunn i kompetanse og erfaring. 

Styrerepresentanter fra eierkommunene er oppnevnt med bakgrunn i politisk tilhørighet, dette 

er styreleder ikke fornøyd med. Representantskapet er valgkomite til styret. Daglig leder og 

styreleder kjenner ikke til instruks for valgkomiteens arbeid. FBRT har de siste årene krevd at 

kompetanseoppbygging for styret skal være med i styremøtene. Styret har hatt samme 

sammensetning i mange år. Styremøtene har hatt fast kompetansepunkt med faglige tema og 

besøk rundt på brannstasjonene, ifølge daglig leder og styreleder.  

Eierrepresentantene kjenner ikke til om det er valgkomite for valg til styret. 

Styrerepresentantene velges av kommunestyret og representantskapet vedtar innstillingen av 

disse. Kompetanse har ikke vært diskutert i utvelgelsen av styremedlemmer, men posisjonen 

fordeler representantene og velger ut dem som har mest kompetanse på området. Ansatte 

representanten i styret velges av ansatte. 

I ny revidert selskapsavtale for FBRT er følgende endringer vedtatt og styresammensetningen 

endres til:  

• 2 representanter fra eierkommunenes administrasjon, 1 fra hver kommune  

• 2 politikere, 1 fra hver kommune.  

• 1-2 representanter fra eksternt hold  

• 1 ansatterepresentant, går fra 2 til 1.  

• Bruk av valgkomité bør vedtektsfestes og føringer for valgkomitéens arbeid bør 

vedtas.  

• Eier bør ha et system for å unngå inhabilitet og unngå at sentrale folkevalgte og 

administrative ledere velges som styremedlemmer der kommunen har eierinteresser.  

• Det skal tilstrebes kjønnsmessig balanse i styret. 
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• Styreleder 

Kjønnsbalanse og habilitet 

Både krav til kjønnsbalansen og habiliteten knyttet til valg av styrerepresentanter er ivaretatt 

med dagens styremedlemmer, ifølge de som er intervjuet. Styrets medlemmer er beskrevet i 

rapportens tabell 2. 

2.4 Vurdering 

2.4.1 Eiernes styringsdokumenter  

Selskapsavtale 

Det skal foreligge en selskapsavtale som minst angir informasjonen som IKS-loven krever. 

Revisors vurdering: 

Eiermelding 

Kommunen skal minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas 

av kommunestyret. Den skal inneholde prinsipper for eierstyring, oversikt over eierskap, formål 

med eierskapet. Videre anbefaler KS en årlig revidering av eiermeldingen knyttet til ny 

selskapsinformasjon. 

Revisors vurdering: 

KS’ anbefaling nummer fire handler om at kommunestyret årlig bør få en rapport (eller 

eierskapsmelding) om status i selskapene. Det betyr at man ikke nødvendigvis trenger å 

behandle hele eierskapsmeldingen med prinsipper og formål, men kan behandle den delen 

som omhandler status i selskapene. Eierskapsmeldingen er ikke blitt behandlet årlig.  

 
  

Det foreligger en nylig revidert selskapsavtale mellom Fosen brann- og redningstjeneste 

og eierkommunene, som er vedtatt i representantskapet og i Ørland kommune. 

Selskapsavtalen oppfyller de minstekrav som er satt i IKS-loven. 

Eierskapsmeldingen inneholder lovens minstekrav, og er behandlet i inneværende 

valgperiode. Det er ikke en årlig rapport til kommunestyret knyttet til ny 

selskapsinformasjon fra selskapet. 
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Opplæring folkevalgte 
 
Det bør gjennomføres obligatorisk opplæring av eierstyring til folkevalgte. Opplæringen bør 

starte i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. Den bør omfatte opplæring om blant 

annet eierskap og ulike roller knyttet til kommunens eierstyring.  

Revisors vurdering: 

Kommunestyret kan vurdere om de ønsker mer opplæring om eierstyring. Årlig behandling av 

eierskapsmelding eller gjennomføring av eierskapsdager for kommunestyret vil kunne bidra til 

opplæring av kommunestyret. Utilstrekkelig opplæring av kommunestyret og/eller lav 

kunnskap om eierstyring vil kunne føre til at kommunestyret ikke stiller de riktige spørsmålene 

eller ikke styrer selskapet på en best mulig måte. Det foreligger en eierskapsmelding som 

bidrar til å gi kommunestyrets medlemmer en grunnleggende kunnskap om eierstyring og hva 

kommunens tanker om eierstyring av egne selskap skal innebære. Dette bidrar til at 

kommunestyret kan ha fått opplæring, utover folkevalgtopplæringen i starten av valgperioden. 

2.4.2 Eierrepresentasjon 

Kommunestyret bør velge sentrale folkevalgte som sine representanter i selskapets eierorgan 

og oppnevne minst én representant med vararepresentant til representantskapet for fire år. 

Revisors vurdering: 

Kommunikasjon mellom eierrepresentant og kommunestyret 

• Det bør være systemer som sikrer at eierrepresentanten får signaler om hvordan 

vedkommende skal opptre i eierorganet; særlig ved stemmegivning. (Delegert 

myndighet) 

• Det bør være system som sikrer at eierrepresentantene gir tilbakemelding til 

kommunestyret i etterkant av representantskap/eiermøter praktiseres. 

Det er gjennomført noe opplæring av folkevalgte om eierstyring, men den kan forbedres. 
 

Det er sentrale folkevalgte i kommunen som er oppnevnt som eierrepresentanter i 

selskapets representantskap med personlige vararepresentanter. Dette er i tråd med 

anbefalingen fra KS og krav i IKS loven. 
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Revisors vurdering: 

Kommunestyret orienteres ikke om innkallinger og protokoller fra møter i representantskapet. 

Revisor mener dette ikke er tilfredsstillende, ettersom det ikke gir politikerne anledning til å 

komme med føringer eller stille spørsmål til eierrepresentanten. Kommunen har nylig igangsatt 

et arbeid og vedtatt slike rutiner som vil gjelde fremover. 

2.4.3 Representantskapsmøter 

Det bør gjennomføres eiermøter mellom eierne og selskapet utover lovpålagte oppgaver for å 

informere eier om aktuelle tema for selskapet. Årlig tilbakerapportering om selskapenes 

forvaltning av samfunnsansvar kan vurderes og er anbefalt av KS. 

Revisors vurdering: 

Det er har blitt en tettere oppfølging av selskapet i 2022 fra eierne i egne arbeidsmøter. Dette 

begrunnes med at man har savnet en strategiforankring av selskapets utfordring og drift, hos 

eierne. Flere utfordringsområder har blitt diskutert knyttet til selskapets drift, og styring. 

Eiermøtene er en viktig arena og videreføres etter behov både fra eier og selskap. En 

systematisk tilbakerapportering av selskapets samfunnsansvar er anbefalt av KS og bør 

diskuteres ved revidering av kommunens eiermelding, vedørende krav til eide selskap. 

2.4.4 Valg av styre 

Bruk av valgkomité bør vedtektsfestes og føringer for valgkomitéens arbeid bør vedtas. Det 

skal tilstrebes kjønnsmessig balanse i styret. Eier bør ha et system for å unngå inhabilitet og 

unngå at sentrale folkevalgte og administrative ledere velges som styremedlemmer der 

kommunen har eierinteresser. 

  

Det har ikke vært etablert forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyret og 

eierrepresentantene. Det er nylig vedtatt endrede rutiner knyttet til kommunikasjon. 

Det er gjennomført flere arbeidsmøter i 2022 knyttet til aktuelle tema for selskapet.  Eier 

har ingen formelle krav til rapportering av samfunnsansvar fra selskapet. 
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Revisors vurdering: 

Revisor savner en tydeliggjøring av valgkomiteens arbeid for styrevalg og at de har tydelige 

føringer for kompetansesammensetning ut fra selskapets behov. Det er pekt på at 

eierstrukturen i selskapet er endret, men det er ingen krav til kompetansesammensetning av 

styret. Revisor er kjent med at styresammensetning i selskapet har blitt diskutert både av 

selskap og eiere i 2022, noe som er positivt. Dette har medført ny revidert selskapsavtale 

vedtatt i desember 2022, med ny føring for styrets sammensetning. Det savnes fremdeles 

retningslinjer for valgkomiteens arbeid hvor føringer for kompetanse tilpasset selskapets 

behov, krav til kjønnsbalanse og rollekonflikt til medlemmer i styret beskrives nærmere.   

2.5 Konklusjon og anbefaling for eierskapskontrollen 

2.5.1 Konklusjon 

Revisor konkluderer med at kommunens utøvelse av eierskap i selskapet i noen grad er i tråd 

med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. Konklusjonen bygger på 

følgende: 

• Eiernes styringsdokumenter og eiermelding er i tråd med gitte føringer.  

• Folkevalgte har sannsynligvis ikke mottatt tilstrekkelig opplæring om eierstyring.  

• Kommunikasjonen mellom eierrepresentanter og kommunestyret før og etter 

selskapets representantskapsmøter har manglet. Rutiner for eierstyringen og 

tilbakerapportering etter eiermøter er nylig vedtatt i kommunen. 

• Det er gjennomført flere arbeidsmøter i selskapet i 2022. Dette styrker 

eierinvolveringen i selskapet og medfører at selskapets utfordringsområder forankres 

mer i dialog med eiere.   

• Bruk av valgkomite for styrevalg mangler i vedtektene. Retningslinjer for valgkomiteens 

arbeid mangler. 

• Kjønnsbalanse og habilitetsvurderinger er ivaretatt i dagens valgte styre.  

Det er ikke vedtektsfestet bruk av valgkomite, noe som ikke er i tråd med anbefalingen fra 

KS og kommunens egen eierskapsmelding. Ettersom det ikke er vedtektsfestet valgkomite, 

er det heller ikke utarbeidet retningslinjer for valgkomiteens arbeid. 

Ordfører og kommunedirektør sitter ikke i dagens styre til selskapet, noe som samsvarer 

med anbefalinger fra KS.  

Kjønnsbalanse og habilitet er ivaretatt i dagens styre. 
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2.5.2 Anbefaling 

Revisor anbefaler Ørland kommune å: 

• Vurdere en årlig tilbakemelding fra selskapene som rapporteres til kommunestyret for 

kommunens eierskap.  

• Vurdere flere opplæringstiltak om eierskap til kommunestyret. 

• Vedtektsfeste bruk av valgkomite for styrevalg samt utarbeide retningslinjer for 

valgkomiteens arbeid.  
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3 SELSKAPETS PLIKTIGE OPPGAVER 

3.1 Problemstilling 
Ivaretar Fosen Brann- og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk? 

3.2 Revisjonskriterier 
Kriterier for hvilke oppgaver kommunal brann- og redningstjeneste har er formalisert i lov om 

vern mot brann, eksplosjon og beredskapsmessige oppgaver med tilhørende forskrifter. 

Utledningen av kriterier er omtalt i vedlegg 1, og utledede kriterier er angitt innledningsvis for 

selskapets beredskapsarbeid, forebygging og kompetanse i kapittel 3.3 og 3.4. 

3.3 Innhentet informasjon  

3.3.1 Brann- og redningstjenester 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for selskapets beredskap er: 

 

Innhentet informasjon 

FBRT har fire fullverdige brannstasjoner, derav tre helt nye på Brekstad, i Åfjord og Bjugn. De 

nye brannstasjonene oppfyller Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljø, ifølge de som er intervjuet. 

I Roan er det planer om å bygge ny brannstasjon, da den gamle ikke oppfyller kravene til 

arbeidsmiljø. I tillegg er det fremskutte enheter på Storfosna, i Lysøysund og i Stoksund som 

bidrar ved utrykning i påvente av mannskap og utstyr fra brannstasjonene.  

Beredskapsleder sier at brannstasjonene har røykdykkertjeneste. HMS-utstyr for alle ansatte 

er på plass, med tilhørende utstyr og kjøretøy. Tre av feierbilene går på elektrisitet, den siste 

feierbilen i Åfjord benytter drivstoff. Det har ikke vært så mye fokus på forebygging av bilbrann 

i elektriske biler. Det er kjøpt inn slokketeppe som er prøvd på vanlig bilbrann, men man har 

erfaring med re-tenning på elektriske biler, grunnet varmeutvikling. Ifølge brann- og 

redningssjefen er det en egen brannstyrke for eventuelt brann i el-ferger, den nærmeste er i 

Ålesund, og disse flys hit ved ulykker. Selskapet har båt for fritidsfeierens arbeid, denne kan 

også brukes ved brann. Det kommer også en båt knyttet til ulykker og redningsoppdrag på sjø 

• Det skal være utarbeidet oppdaterte beredskapsanalyser for brann- og 

redningstjenesten i eierkommunene som sikre tilstrekkelig bemanning og utstyr, 

også til blant annet redningstjenester og tunnelberedskap. 

• Samarbeid med andre branntjenester for å ivareta beredskapen skal komme frem i 

dokumentasjonen og formaliseres i avtaler 
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som skal ligge på Brekstad. Båten er også knyttet til beredskap og hendelser med akutt 

forurensing på sjø. 

Selskapet hadde tidligere ansvaret for de-icere (forebygger ising på fly) for Ørland lufthavn. 

Ansvaret er nå overført til Ørland kommune og regulert gjennom ny tjenesteavtale med 

kommunen som ble vedtatt i desember 2022. 

Beredskapsplaner brann- og redningstjenester 

De som er intervjuet, sier den nye brann og redningsforskriften som kom 1.3.2022 har medført 

nye krav. Det har vært behov for en revidering av ny beredskapsplan for selskapet. Arbeidet 

er igangsatt, men ikke fullført. Selskapet regner med å få det ferdigstilt i starten av 2023. ROS-

analysen revideres som en del av beredskapsanalysen. Siste godkjente brannordning i 

selskapet med tilhørende ROS-analyse er fra november 2017. Da viste ROS-analysens 

oversikt over vurderte hendelser med høyest risiko: brann med omkomne, trafikk/båtulykke, 

drukningsulykke og arbeidsulykke.  

Selskapet har hatt følgende oppdragstyper i 2021 vist i selskapets årsberetning for 2021 og i 

2022 til og med 01.11.22: 

Tabell 4. Antall utrykning i FBRT 

 

Antall hendelser i FBRT 2021 01.11.2022 

Brann i bygning 7 7 

Unødig alarm - feil bruk 22 21 

Unødig alarm - teknisk/ukjent 17 10 

Unødig alarm - vaktselskap   4 

Unødig alarm - trygghetsalarm 1 1 

Avbrutt utrykning 7 10 

Unødig alarm vaktselskap 2 2 

Unødig kontroll av melding 7   

Unødig andre alarmer 5   

Falsk alarm 3 4 

Branntilløp komfyr 4 2 

Trafikkulykke 15 9 

Akutt forurensning 4 4 

Naturhendelse annet skred 1   

Ulykke/redning annet 1   

Bistand politi 1   

Eksplosjon uten brann   1 

Trussel om selvdrap 1   

Redning av verdier uten foregående innsats   1 

Dyreoppdrag 1 6 

Sokning 1 1 
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Oppdrag fra andre alarmer 1   

Berging av verdier   1 

Ubetydelig forurensning 3 4 

Andre oppdrag 8 5 

Brann i annet kjøretøy 3 2 

Brann i båt eller skip 3   

Brann gjenoppblussing   1 

Brann annet 10 3 

Brann i skog eller utmark 4   

Brann i motorredskap og maskiner   2 

Brann i el. Installasjon u/bygning   2 

helseoppdrag bære/løfte 5 4 

Helseoppdrag annet 31 17 
Kilde: FBRT og Bannstatistikk.no 

Det ble registrert en oppgang i antall utrykninger i FBRT i 2021. Dette følger trenden som 

resten av landet, der pandemien er på retur. Hendelsestypen selskapet merker mest endring i 

er økning i antall helseoppdrag, her er det en klar oppgang. Det var ingen omkomne i 2021 og 

totalt 173 hendelser. I perioden fra januar til november 2022er det registrert 124 hendelser i 

brannstatistikken i DSB for selskapet.  

FBRT forvalter eierkommunenes avtale med Kystverket og interkommunalt utvalg mot akutt 

forurensning. Dette skal formaliseres gjennom ny tjenesteavtale.  

• Tunnelberedskap 

Informantene forteller at det er bygget fem nye tunneler på Fosen. FBRT har mottatt kroner 

750 000,- per tunnel til tunnelberedskap. Selskapet har anskaffet to nye tankbiler, en 

tunnelvifte (plassert i Åfjord) og doble flaskesett til røykdykkerkonstablene. Brann- og 

redningssjefen mener de har god beredskap knyttet til tunneler. Det er et spørsmål om man 

burde hatt en ekstra tunnelvifte i Roan da det er flere tunneler der og i tillegg må man håndtere 

vindretningen fra ulike sider. Det er imidlertid ikke krav om tunnelvifter ved tunneler under 1000 

meter. De nye tunnelene er ca. 990 meter. Tunnelsikkerhetsforskriften regulerer kravene til 

sikkerhetene i vegtunnelene. Hovedverneombud og tillitsvalgt sier at tunnelberedskapen er 

ivaretatt, og ansatte har hatt øvelser knyttet til beredskapsutstyr. Dagens vifte kan eksempelvis 

løftes av helikopter og flyttes ved behov.  

• Bemanning og utstyr 

Følgende utstyr og bemanning er i selskapets brannstasjoner i dag: 

Brekstad stasjon F1: to mannskapsbiler, en lift, tre feiebiler, en administrasjonsbil, en 

kommandobil, First Responder-kapasitet (gi helsehjelp ved ulykker), røykdykkertjeneste, 
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luftfylling av flasker, CBRNe kapasitet4 med tilpasset mannskapsbil og utstyr, båt som ligger 

på sjø, interkommunalt akutt beredskapslager - forurensning, bårepakke, tre mobile pumper 

og to strømaggregat. Brekstad stasjon har 19 mannskaper, derav seks godkjente 

utrykningsledere. 

Storfosna bistasjon F2: er en fremskutt enhet (Gir snarlig brann- og redningshjelp inntil 

mannskap fra nærmeste brannstasjon ankommer), høytrykkslokkeanlegg og First Responder-

kapasitet. Storfosna bistasjon har seks mannskaper. 

Bjugn Stasjon F3: har en mannskapsbil, en tankbil, en feiebil, overflateredning, bårepakke, en 

båt på henger, First Responder-kapasitet, røykdykkertjeneste, luftfylling av flasker, ATV med 

belter og tilhenger. Bjugn stasjon har 16 mannskaper, derav fire godkjente utrykningsledere. 

Lysøysund bistasjon F4: er en fremskutt enhet, har en slokkehenger med høytrykksystem, en 

pumpe på henger, slangemateriell og First Responder-kapasitet. Lysøysund bistasjon har sju 

mannskaper.  

Åfjord stasjon F5: har en mannskapsbil, en tankbil, en feierbil, en utrykningslederbil/teknisk 

vakt, overflateredning, bårepakke, en mobil tunnelvifte, en pumpe på henger, interkommunalt 

akutt beredskapshenger med utstyr, tunnelberedskap med utstyr, røykdykkertjeneste, 

luftfylling av flasker, røykdykking og First Responder-kapasitet. Åfjord stasjon har seks 

utrykningsledere (fem på vakt i turnus) og 16 mannskaper. 

Stoksund bistasjon F6: er en fremskutt enhet med en slokkehenger høytrykk, en bærbar 

pumpe, First Responder-kapasitet og overflateredningsutstyr. Stoksund bistasjon har sju 

mannskaper. 

Roan Stasjon F7: har en mannskapsbil, en tankbil, ambulanse og First Responder-kapasitet. 

-kapasitet, bårepakke, tunnelberedskap med utstyr, røykdykkertjeneste, luftfylling av flasker 

og røykdykking. Roan stasjon har 14 mannskaper og tre utrykningsledere. 

Brann- og redningssjefen sier at selskapet har anskaffet en lift. Utstyret er ikke nytt og krever 

kostbar service i forhold til verdi. I fem av brann- og redningsbilene er systemet Locus installert 

for å øke beredskapen. Dette er et verktøy for dialog med 110-sentralen. Systemet gir 

 

4: Håndtere kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) nukleært materiale (N) og 

eksplosiver (E) med høyt farepotensial. Alt handler om stoff og materialer som kan gjøre at liv går tapt. 

De kan skade helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser. 
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mannskapet i bilene ute på oppdrag mulighet til å kommunisere med 110-sentralen både med 

lyd og bilde, samt kart. 

Beredskapsleder sier at de bruker nå bajonettsag istedenfor hydraulisk verktøy ved behov. 

Alle hovedstasjoner har dette. I tillegg brukes høytrykkvann ofte i stedet for andre slokkemidler. 

Røykdykking har tidligere vært brukt i 90 prosent av alle tilfeller. Beredskapstjenesten har nå 

annet fokus og setter inn risikoreduserende tiltak i stedet for røykdykking, og det kan komme 

endring på omfanget i ny beredskapsplan, ut fra intervjudata. Brannsjefen kan velge om det 

skal være røykdykkere og hvor mange steder det skal være i beredskapsarbeidet. Det er 

innført nye regler om godkjenning av røykdykkere som blant annet omfatter legesjekk. Krav 

om at leger skal ha ekstra utdanning for godkjenning av røykdykkere, kan bli innført fra 2023-

24. 

Hovedverneombud og tillitsvalgt sier at alle brannstasjonene er godt dekket med utstyr, dette 

gjelder også distrikts-stasjonene.  

• Utfordringer ved helseskade 

FBRT inngikk i 2012 en avtale med Norsk Luftambulanse for å sikre innbyggerne kontinuerlig 

beredskap i forbindelse med livstruende hendelser/sykdom. Alle selskapets stasjoner har 

utdannet akutthjelpere. First Responder-enheter og utstyr finnes på alle stasjoner, men 

enhetene i ytterkant bruker disse mest, da ambulansene der oftest er lengst unna. På Brekstad 

og i Åfjord er ambulansestasjonene nær brannstasjonen og møter oftest først ved ulykker. De 

som er intervjuet, sier de har det utstyr som trengs ved ulykker inntil ambulanse ankommer. 

Brann- og redningssjefen viser til at First Responder-utstyr som er med på oppdrag, er utstyr 

levert fra Norsk Luftambulanse. First Responder-utstyret består av en redningsbag som 

inneholder hjertestarter, oksygen, masker og utstyr til forbinding- og sårbehandling. Brann- og 

redningsforskriften § 19 viser til at brann- og redningsvesenet som et minimum må ha egnet 

utstyr til blant annet innsats ved trafikkulykker.  

Samarbeidsavtaler med andre branntjenester 

Det er nylig vedtatt en ny selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS av Ørland 

kommunestyre i sak 55/2022 og i Åfjord kommunestyre i sak 5/22. Den nye selskapsavtalen 

omfatter 40 eierkommuner i Midt-Norge. 110-sentralens formål er å dekke deltakernes plikter 

knyttet til nødalarmerings-sentral. Dette dekker plikten om tilknytning til en sentral for mottak 

av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region. Samarbeidet skal sikre 

alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter mottak av 

nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon og samordning til innsatsstyrke, stab og 
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relevant ledelse. Selskapsavtalen behandles i løpet av 2022 i alle eierkommuner tilknyttet Midt-

Norge 110-sentral. 

FBRT inngikk en avtale om bistand fra eierkommunene tilknyttet Midt-Norge 110-sentral IKS i 

2016. Avtalen skal sikre at kommunene får hurtigst mulig bistand, uavhengig av 

kommunegrenser. Avtalen avklarer økonomiske forhold i forkant av en hendelse slik at 110-

sentralen kan kalle ut de ressursene som har kortest mulig innsatstid på relevant hendelse.  

Det foreligger en eldre avtale mellom FBRT og den gang Inn-Trøndelag brannvesen IKS 

(Brannvesenet Midt IKS i dag) fra 2014 om bistandsplikt og samarbeid ved behov. Ledelsen 

for begge selskapene sier at denne avtalen avløses av nye avtaler knyttet til Midt-Norge 110-

sentral IKS.   

De som er intervjuet, sier at 110-sentralen velger hva som er nærmest og sender ut oppdrag 

til andre brannvesen. De mener det er ingen utfordringer med denne ordningen og den sikrer 

at tilstrekkelig mannskap og utstyr sendes til ulykkessted etter behov. 

3.3.2 Forebygging i hus og hytter 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for forebygging er: 

 

Innhentet informasjon 

Feiing av hus og hytter 

Selskapet har eget system for planlegging og oppfølging av feiing og branntilsyn. Det 

rapporteres ut fra faktisk utførte tjenester. Selskapet har en leder forebyggende avdeling. 

Selskapet har også 1,5 stilling til brannforebyggende arbeid. Dette er i forhold til kravet som 

ligger til innbyggertall i eierkommunene, og minimumskravet om 0,1 årsverk pr 1000 

innbyggere til brannforebyggende arbeid er innfridd i selskapet, sier leder forebyggende 

avdeling. Kompetansekravet er også innfridd. Leder forebyggende avdeling sier de er i rute 

med tilsyn etter oppsatt plan for brannforebygging for 2022. Dette gjelder både for eksempel 

tunneler og andre brannobjekter.  

Leder forebyggende avdeling sier at selskapet har hatt kontaktmøter med kommunene på 3 

forskjellige arenaer:  

• Det brannforebyggende arbeidet i brannvesenet bør planlegges ut fra behov 

• Tilstrekkelig med ressurs til forebyggende arbeid 

• Brannvesenet bør gjennomføre feiertjenester og branntilsyn i hus og hytter i 

samsvar med planlagt aktivitet. 
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1. kommunalteknisk/feiing om felles fakturering for feiing (selskapet varsler 

kommunen på e-post om for eksempel nye ildsteder),  

2. felles møte med byggesak tilsyn på særskilte objekter og  

3. samarbeid med helse om «Trygg hjemme».  

I 2022 ble det arrangert egen eldredag i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Videre gir brannvesenet melding til hjemmetjenesten i kommunene dersom de ser at 

komfyrvakt mangler hos eldre. Stasjonen har eget kostyme med brannbamsen Bjørnis. I tillegg 

har de samarbeid med skole, barnehager og flyktningtjenesten om informasjon og forebygging. 

Det har vært gjennomført strategimøter i samråd med eierne og representantskapet i 2022.  

 

Tilsyn av brannobjekt er risikobasert, da noen bygg krever mer tilsyn enn andre. ROS-analysen 

vekter eksempelvis risiko i bygget, vanntilgang, innsatsfaktorer og historikk. Forebyggende 

avdeling har utviklet et eget system for registerføring av tilsyn i Excel-ark, men de vet at det 

finnes program som kan brukes. Ettersom det er få personer som skal bruke systemet og 

selskapet har den størrelse det har i dag, opplever de ansatte at det fungerer greit med Excel-

ark som system. De har månedlige møter for å sjekke status og om planen følges opp. 

Systemet ble vist i møtet med revisjonen. Myndighetsveilederen fastsetter hvordan de skal 

utføre tilsyn, i tillegg til egen rutine. Alle rapporter har sidemannskontroll. De som har tilsyn 

etterstreber innimellom å gå to sammen, samt delta i eksterne møter med andre tilsynsetater 

for å sikre god kvalitet på tilsynet. Avdelingen jobber nå med å kvalitetssikre ROS-analyse for 

tilsynshyppighet etter at det ble gjort en fullstendig gjennomgang i 2020/2021.  

Forebyggende avdeling har oversikt over planlagt og utført feiing for hus og fritidseiendom. 

Feieren som har ansvar for fritidsboligene, kartlegger hvor ofte det bør feies samtidig med 

gjennomføring av branntilsyn. Hyppigheten på feiing og tilsyn vurderes ut fra risiko og bruk på 

hver hytte. Alle hytter med fyringsanlegg feies. Forskriften gir ingen åpning for at feiing ikke 

gjøres ved stor avstand fra vei. Representant eller huseier skal være til stede ved tilsyn og 

feiing. Forebyggende avdeling har tidligere benyttet innleid transport for feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg som ligger utenfor bilvei. De får nå tilgang på ATV med sporing, og ansatte skal 

i tillegg melde fra hvor de drar og når de skal være tilbake. Det blir flytedress og sporing på båt 

også. Leder forebyggende avdeling sier at ansattes sikkerhet ved bruk av ATV og båt vurderes 

fortløpende for å sikre arbeidsforholdene til den enkelte, samt at gjeldende regelverk knyttet til 

dette blir fulgt. Det er viktig at huseier er på plass før feiing og tilsyn begynner, da dette er med 

å sikre hvis noe skjer på arbeidsplassen.  
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Tabell 5. Utført feiing og tilsyn i hus og hytter 2021 og frem til 1.11.2022. 

År 2021 1.1 til 1.11.2022 

Feiing Ørland 1458 1662 

Feiing Åfjord 1413 430 

Feiing totalt 2871 2092 

      

      

Tilsyn Ørland 858 1250 

Tilsyn Åfjord 656 273 

Tilsyn totalt 1514 1523 
Kilde: FBRT 

Tabellen viser at det er gjennomført 2871 feiinger totalt i hus og hytter i 2021 og 2092 feiinger 

frem til 1.11.2022. Videre er det gjennomført 1514 tilsyn i hus og hytter i 2021 og 1523 tilsyn 

frem til 1.11.2022. 

Tabell 6. Ikke utført feiing i hus og hytter - 2021 og 2022 hos eierkommunene 

Årsaker til ikke utført feiing i 
eierkommunene 

2021 1.1 til 1.11.2022 

Avvist 14 8 

Adkomst ikke tilfredsstillende 151 107 

Lite eller ingen sot 453 583 

Husstige ikke på plass 114 88 

Diverse annet 63 69 

Ingen hjemme 85 144 

Ikke besvart (fritidsboliger) 343 101 

Utsatt, ny avtale 89 108 

Sum ikke utført feiing 1312 1208 
Kilde: FBRT  

Tabellen viser at det ikke er utført 1312 planlagte feiinger i 2021 og 1208 feiinger frem til 

1.11.2022 samt årsaker til dette. Det er flest ikke utførte feiinger knyttet til: lite eller ingen sot, 

Ikke besvart henvendelse (fritidsboliger), adkomst ikke tilfredsstillende og husstige ikke på 

plass. 

Tabell 7. Ikke utført tilsyn i hus og hytter - 2022 og 2023 hos eierkommunene 

Årsaker til Ikke utført tilsyn i begge 
kommuner 

2021 1.1 til 1.11.2022 

Ikke utført - Avvist 7 5 

Ikke utført - ikke besvart (fritidsboliger) 340 99 

Ikke utført - Ingen hjemme 110 95 

Ikke utført - Utsatt, ny avtale 46 42 

Ikke utført - Diverse annet 40 92 

Sum ikke utført tilsyn 543 333 
Kilde: FBRT 
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Tabellen viser at det ikke er utført 543 tilsyn i hus og hytter i 2021 og 333 tilsyn frem til 

1.11.2022 samt årsaker til dette. Det er flest ikke utført tilsyn er knyttet til: ikke besvart 

(fritidsboliger) og ingen hjemme.   

Tabell 8. Tilsyn i a-, b- og c-objekter i eierkommunene i 2021. 

Totalt antall a, b og c-objekter 149 55 204 

Totalt antall planlagt 84 45 129 

Totalt antall utført 57 32 89 

Måloppnåelse i % 68 71 69 
Kilde: FBRT 

Særskilte brannobjekter defineres i a-, b- og c-objekter. A-objekter er bygninger og områder 

hvor brann kan medføre tap av mange liv. B-objekter er bygninger, anlegg, opplag, tunneler 

og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre 

særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige 

konsekvenser. C-objekter er viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. 

Tabellen viser at det er en måloppnåelse på 69 prosent av planlagte tilsyn i 2021. Leder 

forebyggende avdeling viser til at manglende måloppnåelse i 2021 forklares med at det frem 

til påska 2021 ikke var gjennomførbart med tilsyn grunnet pandemi. Etter påska var en av de 

ansatte delvis sykemeldt frem til september. Leder forebyggende avdeling gikk ut i permisjon 

i september. Vikar i deltidsstilling begynte i november. 

3.3.3 Kompetanse 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for kompetanse er: 

 

Innhentet informasjon 

Det er i dag 83 konstabler i selskapet, men det mangler i skrivende stund tre ansatte i Roan 

knyttet til bemanningskrav. Rekruttering av ansatte i Roan er utfordrende for selskapet, og det 

jobbes kontinuerlig med løsninger, ifølge brann- og redningssjef.  

Leder beredskapsavdeling sier at ingen ansatte i FBRT hadde grunnkurs før 2017. Leder 

jobbet tidligere på Brannskolen før han fikk vikariat i FBRT og har nå gjennomført grunnkurs 

for 57 av 83 ansatte. Resterende mannskap har gjennomført internopplæring og skal meldes 

opp på grunnkurs i januar 2023. Det er gjennomført utrykningslederkurs for 19 mannskaper 

• Brannvesenet bør ha en systematisk oversikt over ansattes kompetanse og sikre at 

dette er i samsvar med krav.  

• Brannvesenet bør følge opp rekrutteringsutfordringer i selskapet knyttet til hel- og 

deltidsmannskaper. 

•  
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slik at alle hovedstasjoner har godkjente utrykningsledere, minimum 4 på hver stasjon (unntatt 

Roan hvor det er 3 utrykningsledere). 

FBRT har kompetanse til å tilby opplæring til ansatte i andre selskaper, men tilbyr ikke dette i 

dag. Dette begrunnes med at deltakere må inn på øvingsfelt på kampflybasen og da må 

eksterne kursdeltakere sikkerhetsklareres. Det er en utfordring å få gjennomført 

sikkerhetsklarering, ifølge leder beredskapsavdeling.  

Selskapet har deltidsansatte konstabler i 1,3 prosent deltidsstillinger, dette gir åtte øvelser i 

året. Resultatet av beredskapsanalysen og ROS-analysen kan vise behov for å revidere 

stillingsstørrelsene til mannskapet.  

Leder beredskaps- og forebyggende avdeling har tidligere brukt systemet FlexitFire for å holde 

oversikt over mannskapsressursen (kompetanse, øving, opplæring, helse, sertifikater m.m.). 

Fremover innføres systemet Bliksund for å gi denne oversikten. Systemet vil vise målet med 

øvelser (etter fastsatt plan), slik at selskapet får planlagt øvelsen ut fra behov og evaluere samt 

registrere måloppnåelsen når den er avsluttet, ifølge beredskapsleder. Det er lagt opp til at det 

skal være en internopplæringsperiode før grunnkurset for brannkonstabler gjennomføres. Nye 

brannkonstabler får utlevert internopplæringshefter som dokumentasjon fra opplæringen. Det 

samme gjelder for opplæring av ansatte i forebyggende avdeling som har sjekkliste og 

internkontrollhefte ved opplæring for hver ansatt i systemet. Alle feiere har svennebrev, det er 

i tillegg en lærling som har vært der i 1,5 år. Opplæringen er i samsvar med krav til dette 

arbeidet, ifølge leder forebyggende avdeling.  

 

Hovedverneombud og tillitsvalgt sier at utdanningen som består av grunnkurs og 

internopplæring er mye bedre i selskapet nå, men at det er utfordring å involvere de som er 

ansatt ytterst i distriktene i opplæringen. Ansatte har kompetanse på kurs knyttet til blålys- 

kjøring og kan drive internopplæring. Internopplæringen kjøres hver torsdag. De fleste ansatte 

har gjennomført internopplæringen. Når man blir ansatt i FBRT skal alle ansatte gjennom en 

internopplæring, og de får alle utlevert en perm som signeres etter gjennomført opplæring. De 

sier at mer tid til øvelser savnes av ansatte, de har åtte øvelser på tre timer per år (i en 1,3 

prosent stilling). Ofte er det en øvelse knyttet til pågående livstruende vold (PLIVO) og en 

øvelse på First Responder i regi Norsk Luftambulanse. Dette kommer i tillegg til brannfaglige 

øvelser.  

Bemanningskravet er 16 brannkonstabler hvorav 4 utrykningsledere per brannstasjon. I 

Roan er det nå 13 brannkonstabler hvorav 3 utrykningsledere. De andre brannstasjonene 

har god tilgang på søkere, men det er rekrutteringsutfordringer i Roan.  
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De som er intervjuet nevner følgende kurs som gjennomføres i selskapet: grunnkurs 200 timer, 

utrykningslederkurs, overbefalsvaktkurs, beredskapskurs, legetest, internopplæring, 

opplæring av lærlinger og fysisk testing av mannskapet. 

3.4 Vurdering 

3.4.1 Brann og redningstjeneste 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for selskapets beredskap er: 

• Det skal være utarbeidet oppdaterte beredskapsanalyser for brann- og 

redningstjenesten i eierkommunene som sikre tilstrekkelig bemanning og utstyr, også 

til blant annet redningstjenester og tunnelberedskap.  

• Samarbeid med andre branntjenester for å ivareta beredskapen skal komme frem i 

dokumentasjonen og formaliseres i avtaler 

Revisors vurdering: 

Fosen brann- og redningstjeneste har i hovedsak systematisk planlegging av det 

brannforebyggende arbeidet. Imidlertid har beredskapsplanen fra 2018 et behov for revidering 

ut fra krav i brann- og redningsforskriftens § 6. Det er positivt at det er igangsatt et arbeid for 

å revidere selskapets beredskapsarbeid og revisor har inntrykk at planarbeidet gjøres ut fra 

krav i brann- og redningsforskriftens § 6. Der er det krav om at beredskapsarbeidet minimum 

skal oppdateres hvert fjerde år. Beredskapsanalysen er bestemmende for selskapets omfang 

og type av utstyr utover minimumskravene til brann- og redningstjenesten og er viktig å få 

snarlig vedtatt etter revisors vurdering. Det er revisors inntrykk at selskapet har utstyr innenfor 

minimumsbestemmelsene til brann- og redningstjenester samt ivaretar lovkrav knyttet til 

redningstjenester og tunnelberedskap i eierkommunene.  

Fosen brann- og redningstjeneste har inngått samarbeidsavtale med deltakende kommuner i 

selskapet Midt-Norge 110 sentralen som omfatter 40 eierkommuner og hvor nabokommuner 

til eierkommunene deltar. Der sikres det utkalling av tilstrekkelig utstyr og innsatsstyrke etter 

behov og tilgjengelighet fra ulike brannvesen i nærområdet til selskapet.  

Selskapet har utarbeidet beredskapsanalyser, men det er et behov for å oppdatere disse. 

Samarbeid med andre branntjenester knyttet til beredskap er formalisert. 
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3.4.2 Brannforebygging, feiing og branntilsyn av hus og hytter 

Det brannforebyggende arbeidet i brannvesenet bør planlegges ut fra behov. Tilstrekkelig med 

ressurs avsettes til forebyggende arbeid. Brannvesenet bør gjennomføre feiertjenester og 

branntilsyn i hus og hytter i samsvar med planlagt aktivitet. 

Revisors vurdering: 

Fosen brann- og redningstjeneste har systematisk oversikt over gjennomført feiing og 

branntilsyn i hus og hytter. Aktiviteten planlegges ut ifra behovet og følges opp i selskapet med 

tilstrekkelige ressurser. Statistikken over feiing og branntilsyn av hus og hytter viser at det er 

en andel som ikke er feiet i eierkommunene. Årsaken til at hus og hytter ikke har gjennomført 

feiling og branntilsyn er dokumentert, noe revisor vurderer som viktig i planlegging av 

forebyggingsarbeidet. Det er etter revisors vurdering avsatt tilstrekkelig med ressurser til det 

forebyggende arbeidet i samsvar med krav i brann- og redningsforskriften § 8.  

3.4.3 Tilstrekkelig kompetanse og sikre turnover 

• Brannvesenet bør ha en systematisk oversikt over ansattes kompetanse og sikre at 

dette er i samsvar med krav.  

• Brannvesenet bør følge opp rekrutteringsutfordringer i selskapet knyttet til hel- og 

deltidsmannskaper. 

Revisors vurdering: 

Fosen brann- og redningstjeneste har etter revisors vurdering en systematisk oversikt over 

krav til ansattes kompetanse og system på at kompetansekravene skal følges opp. Det er også 

positivt at selskapet arrangerer mye av opplæringen av ansatte selv, samt gir tilbud om andre 

kompetansetiltak ved behov. Selskapet har tilstrekkelig bemanning av selskapets 

brannstasjoner, med unntak av Roan brannstasjon, hvor det mangler tre brannkonstabler samt 

en uttrykningsleder ut fra gitte krav i brann- og redningsforskriftens § 13. Det er etter revisors 

Selskapet planlegger og utfører det brannforebyggende arbeidet ut fra behov. 

Videre er det avsatt tilstrekkelige ressurser til forebyggende arbeid.  

Feiertjenester og branntilsyn i hus og hytter er i samsvar med planlagt aktivitet. 

Selskapet har systematisk oversikt over ansattes kompetanse og følger dette opp med 

tiltak, dette sikrer at det er i samsvar med krav. Det er noe bemannings- og 

kompetanseutfordringer som selskapet har oppmerksomhet på. 



 Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 Fosen brann- og redningstjeneste IKS 38 

vurdering viktig for selskapet å videreføre arbeidet med å følge opp rekrutteringsutfordringer 

knyttet til Roan brannstasjon for å ivareta tilstrekkelig beredskap.  
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4 SELSKAPETS ØKONOMISTYRING 

4.1 Problemstilling 
I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og god 

økonomistyring? 

4.2 Revisjonskriterier 
Kriterier for hvordan økonomistyringen i interkommunale selskap skal utføres er formalisert i 

lov om interkommunale selskaper. Utledningen er omtalt i vedlegg 1, og utledede kriterier er 

angitt under vurderingene i kapittel 4.4. 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for økonomistyringen er: 

 

4.3 Innhentet informasjon 

Budsjettoppfølging, årsbudsjett, årsregnskap og økonomiplan 

Styreleder sier at det orienteres om selskapets økonomi i alle styremøter. Ifølge styreleder 

snur selskapet på hver enkelt krone for å få effektiv ressursbruk. Mannskapet og ledelsen gjør 

ifølge styreleder en veldig bra jobb; de gir gode tjenester og holder seg til budsjetter, og avvik 

varsles umiddelbart. Styreleder sier i sitt høringssvar til rapporten at selskapet leverer en 

årsrapport som er veldig grundig med både bilder, forklaringer og en økonomisk oversikt i 

driftsåret. 

Brann- og redningssjef sier at tidligere brannsjef holdt kostnadene nede, dette merkes nå da 

det er vanskeligere å få tilstrekkelige midler fra eierkommunene og man er lønns- og 

utstyrsmessig noe under tilsvarende virksomheter i nærområdet. 

Revisor har gjennomgått innkallinger og protokoller til styret i 2021 og 2022 og kan ikke se at 

det er egne saker i styret med dokumenterte budsjettkontroller med avviksforklaringer knyttet 

til budsjett og regnskap i løpet av året. Det har heller ikke vært saker knyttet til en 

gjennomgang av selskapets helhetlige økonomiske drift med fokus på kostnadseffektivitet.  

• Selskapets ledelse skal gjennomføre nødvendige kontrolltiltak for å forebygge og 

avdekke budsjettavvik i budsjettåret.  

• Videre skal ledelsen foreslå budsjettendringer som er nødvendig for å oppfylle kravet til 

realisme og balanse.  

• Ledelsen i selskapet bør gjennomføre kostnadseffektive vurderinger av selskapets drift 

(Beskrivende punkt). 
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Revisor kan heller ikke se at det er referert til orienteringssaker i styret knyttet til 

budsjettkontroller. 

 

I lov om interkommunale selskaper vises det til følgende krav i § 19 Budsjettavvik: 

Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig 

økning i utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om 

forholdet til representantskapets medlemmer. Representantskapets leder skal 

sørge for at det avholdes møte i representantskapet til behandling av saken. På 

møtet skal styret redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til 

revidert budsjett. 

 

I økonomireglement for FBRT IKS fra 2011, vedtatt av styret i sak 14/2011, vises det til 

følgende krav i kapittel 10.3 Rapportering.  

 

FBRT skal utarbeide oversikt over driftsutgifter og driftsinntekter innenfor de 

enkelte underkapitler samt gi de nødvendige kommentarer hvert tertial.  

 

Regnskapsrapportene sendes fra Fosen regnskap til brann- og redningssjef i Fosen brann- og 

redning ved forespørsel, sist i september 2022. Rapportene er også blitt sendt i forbindelse 

med budsjettkontroll, planlegging av neste års budsjett og i forbindelse med styremøter. Noen 

rapporter sendes også til avdelingsledere. Budsjettoppfølging gjøres nå periodevis per 

avdeling i selskapet og rapporteringen følger budsjettoppsettet. Økonomisjefen i Ørland 

kommune er i tvil om det er laget tertialrapporter for selskapet og mener det bør være tertialvis 

rapportering som behandles som egen sak i styret. Rapportene omfatter både budsjett og 

regnskap. Selskapet har ikke hatt behov for budsjettendringer. Budsjettet har hatt noen 

reserver som håndterer økninger noen steder. 

 

I 2022 har man gjennomført fire arbeidsmøter/strategimøter med deltakere fra selskapets 

ledelse og styre, ordførere fra eierkommunene og administrativ ledelse fra eierkommunene. 

Representantskapsmedlemmer deltok ut fra behov. I møtene diskuterte de selskapets strategi 

og dialog med eierkommunene, hvordan selskapet skal gi tjenester til den enkelte 

eierkommune (revidert tjenesteavtale og selskapsavtale) og selskapets kjøp av tjenester fra 

eierkommunene. 
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Budsjett 2021 

Brann- og redningssjef sier at det ble budsjettert med 7,8 prosent økning i budsjettet for 2022, 

men det ble bevilget 3,2 prosent økning i representantskapet. Ett av punktene omfattet tillegg 

SFS 24045 til konstablene. Dette var budsjettert, men måtte strykes da det koster 1 million 

kroner totalt. Nærliggende selskap betaler kr 12 000 per person i slikt tillegg. Hovedtillitsvalgt 

og verneombud sier at i 2021 fikk de kr 1000 og de ble gitt signaler om at dette skulle økes i 

2022. Det er stilt krav om 12.000 pr år, som er snitt i de andre selskapene.   

Representantskapet vedtok i sak 10/2021 den 17.11.2022 at budsjettforslaget for 2022 med 

økning på 7,7 prosent ikke godkjennes og at det måtte leveres et justert budsjett som vedtas i 

styret og sendes representantskapet så snart det foreligger. 

Styret behandlet et revidert budsjettforslag for 2022 i sak 18/2021 den 26.11.2021. «Det 

framlagte budsjettet for 2022 er justert ned til den økning representantskapet i møte 17. 

november 2021 kan godkjenne, fra 7,7 prosent til 3 prosent, og budsjettet vedtas». I styrets 

sak 11/2022 den 9. september er budsjett for 2022 behandlet på nytt knyttet til at opprinnelig 

budsjettoppsett ikke er helt i tråd med formalt krav for oppsett i forskrift om årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Nytt budsjett ble behandlet i styret 

i oktober med endret oppsett. 

Revisor har ikke mottatt innkalling eller protokoll fra representantskapet som viser at budsjett 

for 2022 er vedtatt etter justering. Dette er samstemt med øvrig intervjuinformasjon som sier 

at justert budsjett for 2022 ikke ble vedtatt av representantskapet. Representantskapet ble 

orientert om budsjett 2022 den 22.11.2022 i sak 4/2022 vedrørende budsjettforslag 2023. Der 

ble følgende vedtatt: «Representantskapet vedtar framlagt budsjett for 2023, med en økning i 

rammen på 3,7 prosent i forhold til budsjett for 2022, noe som er i henhold til beregnet 

utgiftsvekst i kommunal sektor for øvrig».  

I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper6 

vises det til følgende krav i § 2 Årsbudsjett:  

Representantskapet skal innen årets utgang fastsette bindende økonomiske 

rammer for selskapets drift og investering for kommende kalenderår. 

 

5 I SFS 2404 er all hjemmevakt lagt utenfor arbeidstidens uketimetall. Dette knyttes til at Hjemmevakt vil normalt 

begrense bevegelsesfriheten og innebærer enkelte restriksjoner for den som har vakt, noe som kompenseres. 

6 FOR-1999-12-17-1568 
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I selskapsavtalen for FBRT, kapittel fire, vises det til at det skal avholdes to 

representantskapsmøter i året. Innen utgangen av november skal det avholdes møte til 

behandling av blant annet budsjett og økonomiplan. 

Brann- og redningssjef sier at økonomisjefen i Ørland kommune har vært rådgiver til budsjettet 

for 2023. Forarbeidet viser et behov i selskapet på 12-13 prosent økning fra forrige år, 

hovedsakelig vedrørende lønn. Feierne er underbetalt i forhold til omkringliggende kommuner. 

Fritidsfeieren skal ha tillegg knyttet til ugunstig arbeidstid. 

Beredskapsleder deltar ikke i økonomistyringen av selskapet. I utlysningsteksten for hans 

stilling sto det blant annet at han skal ha personalansvar, budsjettstyring med mer, men han 

jobber mest som fagansvarlig beredskap.  

 

Leder forebyggende avdeling sier hun melder inn behov vedrørende forebyggende i 

budsjettarbeidet, men kunne vært mer involvert i budsjettarbeidet. Hun har mulighet for å si 

sin mening og får uttale seg om forslaget. Hun har det minste budsjettet, med kun kurs og 

kompetanseheving utenom lønn og kontorutstyr. Hun mener at levetid på utstyr og kjøretøy 

burde vært klarlagt for å få en større forståelse for bruk av driftsmidler i selskapet.  

 

Leder for Fosen regnskap/økonomisjef i Ørland sier at Fosen regnskap fører regnskap og 

kjører årsavslutning for selskapet. Økonomisjefen i Ørland har deltatt i regnskapsavslutningen 

og ved utarbeidelsen av budsjettet for 2022 og 2023. Økonomisjefen mener ledelsen i 

selskapet er opptatt av det faglige. De holder budsjettet, men han er noe usikker på om 

økonomistyring har vært fokus. Økonomisjefen har ikke deltatt i styremøtene vedrørende 

budsjettbehandling. Han har bedt seg inn i budsjettarbeidet fordi han synes de tidligere 

budsjettene var for lite informative til styret. Selskapet har et forbedringspotensial innen 

budsjettarbeid. Selskapet har ikke hatt forskriftsmessig oppsett av budsjett og regnskap før 

2022, dette ble endret etter innspill og krav fra revisjonen. Økonomisjefen mener at budsjettet 

gir et riktig bilde av dagens situasjon, men det er lagt på et gjennomsnitt, da antall utrykninger 

ikke kan budsjetteres. Selskapet sliter med kostnadsøkninger, spesielt på drivstoffsida og 

lønnsøkninger i budsjett for 2023.  

 

Regnskap 2021 

Regnskapet for 2021 ble behandlet av styret i sak 3, 2022, den 18.2.2022 og det ble fattet 

følgende vedtak: «Driftsregnskapet vedtas som fremlagt, investeringsregnskapet vedtas som 

fremlagt med et merforbruk på kr 362 033. Merforbruket dekkes med lån». Regnskapet for 

2021 ble behandlet i representantskapet i sak 3/2022 den 22.11.22. Driftsregnskapet ble 
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vedtatt som fremlagt og investeringsregnskapet ble vedtatt som fremlagt med et merforbruk 

på kr 362 033 som dekkes med lån. Revisjonsberetning var ikke vedlagt saken.  

 

Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskap7 vises det 

til følgende krav i § 4: 

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år. Det skal være 

revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning 

skal fastsettes av representantskapet før 1. mai. 

 

I selskapsavtalen til FBRT kapittel fire, vises det til at det skal avholdes to 

representantskapsmøter i året. Det første møtet skal avholdes innen utgangen av mai måned 

og behandle blant annet årsregnskap og årsberetning. Det er ikke krav til fremleggelse av 

revisjonsberetning i selskapsavtalen.  

 

Økonomiplan 

Revisor har gjennomgått styrets og representantskapets innkallinger og protokoller for 2021 

og 2022. Det er behandlet et årsbudsjett og en investeringsplan for 2022-2026 for FBRT i sak 

5/2022. Denne viser behovet for investeringer i selskapet.  Det er ikke behandlet en fire-årig 

økonomiplan for FBRT, verken i styret eller i representantskapet.  

I lov om interkommunale selskaper vises det til følgende krav i § 20 Økonomiplan: 

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal 

legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. 

Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over 

sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder 

investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen 

skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter 

og avdrag i planperioden. 

 

I selskapsavtalens kapittel 4 (bokstav) d, heter det at representantskapet skal vedta selskapets 

økonomiplan innen utgangen av november. I selskapets økonomireglement heter det i punkt 

 

7 FOR-1999-12-17-1568 
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9.2 at i henhold til selskapsavtalen skal styret gi innstiling til representantskapet til selskapets 

økonomiplan.  

Brann- og redningssjef sier at når det gjelder økonomi, har han erfart at det selskapet jobber 

med er budsjett, regnskap og investeringsplan. Selskapet har ikke et skriftlig dokument på 

økonomiplan. Selskapet følger stort sett eierkommunenes økonomiske situasjon. Nå når 

kommunene har bygd tre, og snart bygger den fjerde brannstasjonen, driftes brannvesenet 

forholdsvis likt for hvert år. Selskapets pengebruk består deretter av drift og evt. framtidige 

investeringer. Lokalene er eierkommunenes ansvar. Antall ansatte styres av krav fra DSB, 

både faste stillinger og antall deltidsstillinger. Forandring på dette styres av økt innbyggertall 

Beskrivende punkt: Ledelsen i selskapet bør gjennomføre kostnadseffektive vurderinger av 

selskapets drift (Beskrivende punkt). 

Revisor har ikke fått dokumentert helhetlige gjennomganger av kostnadseffektive vurderinger 

av selskapets drift, og kan ikke se at dette er gjennomført.  

4.4 Vurdering 
Selskapets ledelse skal gjennomføre nødvendige kontrolltiltak for å forebygge og avdekke 

budsjettavvik i budsjettåret. Videre skal ledelsen foreslå budsjettendringer som er nødvendig 

for å oppfylle kravet til realisme og balanse.  

Revisors vurdering: 

Det er revisors inntrykk utfra intervjudata at det er fokus i selskapets ledelse og styre på 

økonomi- og budsjettstyring. Det oversendes rapporter fra Fosen regnskap om 

budsjettoppfølging gjennom året til selskapets ledelse, som danner grunnlag for 

økonomioppfølgingsarbeidet. Det er imidlertid en mangel at budsjettkontrollene ikke 

dokumenteres i styrets protokoller i en egen sak. Dette kunne sikret at representantskapet får 

saker til behandling ved behov for budsjettendringer og at denne er underlagt kontroll, noe 

som er et krav i lov om interkommunale selskaper § 19. Tertialvise budsjettkontroller er videre 

krav i selskapets økonomireglement kapittel 10.3 noe som mangler dokumentert i 2021 og 

2022 i selskapets styreprotokoller. 

Selskapets ledelse har gjennomført uformelle kontrolltiltak for å avdekke budsjettavvik 

gjennom året. Det har ikke vært behov for budsjettendringer siste budsjettår, utfra 

tilgjengelig informasjon.  

Det er imidlertid sentrale formelle mangler knyttet til lovkrav som ikke følges opp i 

økonomiarbeidet.  
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Revisor kan ikke se at representantskapet har behandlet selskapets reviderte årsbudsjett for 

2022. Dette følger av krav i lov om interkommunale selskaper, § 2 årsbudsjett. Revisor ser at 

styret har behandlet budsjett for 2022 i sak 18/21 og at det er justert etter representantskapets 

føringer i 2021. Revisor har videre fått informasjon om at budsjettoppsettet for 2022 ikke var 

etter formelle krav til oppsett. Disse er blitt justert og behandlet på nytt av styret i oktober 2022. 

Selskapets årsregnskap for 2021 ble ikke behandlet innen 1. mai som er fristen for 

representantskapet. Årsregnskapet for 2021 ble behandlet den 22.11.22 i representantskapet. 

Revisjonsberetning var ikke vedlagt saken. Kravene til behandling av årsregnskap følger av 

forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper, § 4. Dette 

må få betydning for den årlige møteaktiviteten i representantskapet, slik at den gjennomføres 

før 1. mai og ikke innen utgangen av mai som er kravet i selskapsavtalen. Det er behov for å 

endre selskapsavtalen på disse punktene, slik at den blir i samsvar med forskriftskrav.  

Det mangler videre å behandle en økonomiplan i Fosen brann- og redningstjeneste. Dette er 

det krav om i lov om interkommunale selskaper § 20, Økonomiplan. Kravet omfatter at 

representantskapet en gang i året skal vedta selskapets økonomiplan, etter innstilling fra 

selskapets styre. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk 

oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder 

investeringsplaner og finansiering av disse i denne perioden samt gjeldsbelastning.  

Revisor ser at selskapet har leid inn kompetanse knyttet til budsjettarbeid fra en av 

eierkommunene. Det er revisors inntrykk at selskapet har mangler i den formelle 

økonomikompetansen, og at tiltak må vurderes for å styrke denne både i selskapets 

administrasjon og styre.  

 

  



 Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 Fosen brann- og redningstjeneste IKS 46 

5 SELSKAPETS INTERNKONTROLL 

5.1 Problemstilling 
Har Fosen Brann- og redningstjeneste IKS etablert et tilfredsstillende system for internkontroll? 

5.2 Revisjonskriterier 
Kriterier for hvordan internkontrollen i interkommunale selskap skal utføres er formalisert i lov 

om interkommunale selskaper. Den viser til at kommunelovens krav til internkontrollen gjelder. 

Det er videre veiledere både fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS som 

utleder bestemmelsene knyttet til internkontrollen nærmere. Utledningen er omtalt i vedlegg 1, 

og utledede kriteriene er angitt innledningsvis for hvert enkelt tema under vurderingene i 

kapittel 5.4. 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for selskapets internkontroll er: 

 

5.3 Innhentet informasjon 

Beskrivelse av oppgaver og ansvar er beskrevet og kjent 

Brann- og redningssjefens instruks er beskrevet i dokumentet «HMS FBRT - instrukser, 

prosedyrer og internkontroll». Der beskrives også stillingsinstruks for brannmannskap. 

Dokumentet er datert juli 2018. 

Lederne for beredskapsavdeling og forebyggende avdeling har ikke beskrevet stillingsinstruks 

for sine ansvarsområder. Beredskapsleder sier at det var beskrevet flere ansvar for hans rolle 

i utlysningsteksten, enn det han jobber daglig med.  Ansatte som er intervjuet i selskapet sier 

de er kjent med sine arbeidsoppgaver, uten at det foreligger stillingsinstruks til disse som er 

gjort kjent.  

 

De som er intervjuet fra selskapet viser til at det overordnede dokumentet 

«Internkontrollsystem og rutiner for Helse, Miljø og Sikkerhet» i selskapet skulle vært revidert, 

• Det skal utarbeide beskrivelse av oppgaver og ansvar for lovpålagte oppgaver innen 

brann- og redningstjenester og ansattes fysiske arbeidsmiljø.  

• Videre skal det etableres nødvendige rutiner for gjennomføring av lovpålagte 

oppgaver for brann- og redningstjenester.  

• Det er også krav til å gjennomføre risikoanalyser for avvik knyttet til lovpålagte 

oppgaver innen brann- og redningstjenester og følge opp avvik.  

• Avslutningsvis skal rutiner evalueres og endres ved behov. 
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og flere sier de har vært ukjent med innholdet i dokumentet. Den er datert 1.10.2018 av 

tidligere daglig leder i selskapet. Videre vises det til følgende styrende dokumenter: 

• Brannordningen for FBRT vedtatt i 2018 

• ROS analysen for FBRT revidert i 2017 

• Personalhåndbok med etiske retninger linjer datert 2018 

• Økonomireglementet – vedtatt av styret i 2011 

 

Utarbeidet nødvendige rutiner for lovpålagte oppgaver 

De som er intervjuet, viser til at dokumentet «HMS FBRT - instrukser, prosedyrer og 

internkontroll» er kjent og er godt innarbeidet i selskapet. De sier at dette ble revidert i 2020. 

Imidlertid er ikke revisjonsdato oppdatert i dokumentet. Prosedyrehåndboka handler om 

prosedyrer for beredskap og innsats ved brann og ulykke, bruk av utstyr, samarbeid med andre 

nødetater, avvikshåndtering etc. Prosedyrene knyttes til selskapets lovpålagte oppgaver og 

andre oppgaver som utføres av selskapet.  

Det er andre prosedyredokumenter som ligger på forebyggende sitt digitale mappesystem. 

Leder forebyggende avdeling sier det er nødvendig å samle og rydde i de enkelte 

dokumentene. Selskapet har årlige juleøvelser og evaluerer hva som har skjedd i løpet av året 

på beredskapsavdelingen. På forebyggende avdeling avholdes møter etter fast oppsatt 

møteplan og evaluering av inneværende år er fast tema på årets siste møte. Leder 

forebyggende avdeling sier de har laget gode rutiner og prosedyrer, men disse må samles. 

ROS-analysene er nå på plass og er grundige, spesielt etter at risiko- og sårbarhetsanalysen 

er tatt inn, ifølge de som er intervjuet.  

Det er, som tidligere nevnt et overordnet dokument «Internkontrollsystem og rutiner for HMS i 

FBRT», datert 1.10.2018. Dokumentet beskriver bruk av selskapets internkontrollsystem, mål, 

risiko, bedriftshelsetjeneste, opplæring, verneombud, møter, introduksjonsprogram, 

oppfølging av sykefravær, medarbeidersamtaler, fysiske og kjemiske forhold, brann- og 

beredskapsutstyr, miljø, osv. Dette dokumentet er imidlertid mindre kjent av ansatte, ifølge 

intervjuinformasjon. 

Flere av de som er intervjuet sier at de styrende dokumentene i selskapet ikke ligger i et 

elektronisk kvalitetssystem som sikrer en påminnelse om gjennomgang og revisjonsfrist av 

disse.  

Revisor har i undersøkelsen fått informasjon om at det er flere administrative systemer som er 

manuelle og arbeidskrevende for selskapet å håndtere. Disse er: 
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FBRT er ikke arkivpliktig, men journalpliktig. De mistet tilgangen til Ørland kommunes arkiv- 

og saksbehandlingssystem da kommunene skiftet ut ePhorte. Dette medfører at FBRT nå 

bruker kun papirarkiv. Gamle saker kan søkes fram i ePhorte, men de må ta kopi av 

dokumentene og legge dem i fysisk arkivmappe. Dette tar veldig mye tid og de får mye i retur, 

da det nå ikke utføres verifikasjon av adresser og små feil i adressefelt ikke aksepteres av 

Posten. De sender brev i posten og kopi på epost. De får brev inn i Altinn, men de må skrive 

ut brevene og legge i arkivmapper. Arkivsystemet er resurskrevende og sårbart. Mye av 

ansattes tid som kunne vært brukt på annet arbeid brukes nå på et manuelt arkiveringssystem. 

Per tiden legges det heller ikke ut postlister som sikrer innsyn i dokumenter tilknyttet selskapet. 

Representantskapet vedtok i sak 5/2022 investeringsplan FBRT 2022-2026 følgende: 

Representantskapet vedtar investeringsplan for FBRT 2022-2026, som er i samsvar med 

styrets vedtak og tar høyde for innkjøp av arkivsystem (kr 200 000) i 2023. 

 

Lønnssystemet for variabel lønn er manuelt, fast lønn kjøres av Fosen lønn. Alle utrykninger 

føres på papirlister. Det er en utfordring å få koblet deltidsansatte til kommunens lønnssystem, 

derfor er dette papirbasert. Tidligere ble heltidsansattes timebruk registrert i systemet Mintid, 

men dette ble sagt opp under kommunesammenslåingene. Selskapet har ikke elektronisk 

system for registrering av arbeidstid og fleksitid, kun den ansattes egne manuelle registrering. 

Leder forebyggende avdeling sier det er utfordrende å få brukt opp ferie og avspasering på 

grunn av høy arbeidsbelastning. Det er ikke system for å følge opp arbeidstidsbestemmelsene 

samt ansattes fleksitid i selskapet.  

Avdekke og følge opp avvik – risiko for avvik 

Internkontrollen utføres praktisk av lederteam som har ukentlige ledermøter hvor brann- og 

redningssjef, leder beredskapsavdeling, leder forebyggende avdeling og leder feieravdeling 

deltar. Hovedverneombudet sier at det gjennomføres vernerunde på brannstasjonene hvert år 

og mener at dokumenterte feil og mangler blir raskt rettet opp av ledelsen. Det gjennomføres 

årlig HMS-runde i alle enheter. Avvikssystem med QR-koder henger på alle stasjoner og det 

er enkelt for ansatte å melde avvik elektronisk. Tillitsvalgsystemet fungerer i selskapet, hvor 

hovedtillitsvalgt er stedlig plassert i Åfjord og hovedverneombud i Bjugn.  

Det arrangeres møter med ansatte før jul på alle brannstasjoner hvor det er en gjennomgang 

av årets hendelser og planer fremover. Avvikssystemet Flexitfire med QR-koder tilknyttet 

skjema laget i Google Forms brukes. Melder får ikke melding dersom avvik ikke blir fulgt opp, 

men avviket blir liggende i felles postmottak hvor alle lederne har tilgang. Dersom noen avvik 

ikke blir fulgt opp på grunn av sykdom, kan andre ledere følge opp avviket.  
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Hovedverneombud og tillitsvalgt sier at avvik meldes via QR-kode som er slått opp på veggen 

på alle stasjoner. I tillegg er det tavler på stasjonene hvor avvikene også skrives og at de er 

meldt inn. Alle ansatte kan registrere avvik. Oppfølging av avvikene kunne skjedd raskere, 

men det blir gjort. Tilbakemelding til melder skjer noen ganger. Avviket kan være fikset selv 

om tilbakemelding mangler. Tillitsvalgt og hovedverneombud mener at beredskapsleder har 

veldig mange oppgaver og burde hatt en nestkommanderende knyttet til stillingen for 

oppgavefordeling.  

Ansattes fysiske arbeidsmiljø er mye bedre, ifølge de som er intervjuet. De viser til at 

brannstasjonene er oppgradert i selskapet med unntak av Roan brannstasjon, som har 

mangler knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet. Videre er det fortsatt noe behov for utskifting av 

arbeidsklær for å sikre ansattes fysiske arbeidsmiljø ved utrykninger. 

5.4 Vurdering 
Selskapet skal utarbeide beskrivelse av oppgaver og ansvar for lovpålagte oppgaver innen 

brann- og redningstjenester og ansattes fysiske arbeidsmiljø. Videre skal det etableres 

nødvendige rutiner for gjennomføring av lovpålagte oppgaver for brann- og redningstjenester. 

Det er også krav til å gjennomføre risikoanalyser for avvik knyttet til lovpålagte oppgaver innen 

brann- og redningstjenester og følge opp avvik. Avslutningsvis skal rutiner evalueres og endres 

ved behov.  

Revisors vurdering: 

Fosen brann- og redningstjeneste har i hovedsak utarbeidet beskrivelse av oppgaver og 

ansvar. Det er noen mangler knyttet til stillingsinstruksene for leder forebyggende avdeling og 

leder beredskapsavdeling, som bør utbedres, etter revisors vurdering.  

Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for selskapets lovpålagte oppgaver, disse er 

oppdaterte. Det er overordnede administrative styringsdokumenter som ikke er oppdaterte og 

har behov for en revisjon. Dette gjelder Internkontrollsystem og rutiner for HMS i FBRT fra 

2018. Også økonomireglementet fra 2011 har tilsvarende behov. Det mangler et 

kvalitetssystem i selskapet som gir en oversikt over selskapets styrende dokumenter, 

revisjonsfrist og ansvarlige for oppfølging av dokumentene. Dette hadde vært til hjelp for å 

Selskapet har i hovedsak beskrevet oppgaver og ansvar for lovpålagte oppgaver med 

rutiner og risikoanalyser samt system for å følge opp avvik. Det er imidlertid behov for 

revidering av rutiner jevnlig samt etablere stillingsinstrukser og gjøre disse bedre kjent 

blant ansatte. 
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holde oversikt og sikre jevnlige oppdateringer av selskapets styrende dokumenter, etter 

revisors vurdering.  

Det er flere manuelle systemer i selskapet som er arbeidskrevende å håndtere. Dette gjelder 

arkivsystemet, systemet for variabel lønn og oppfølging av ansattes arbeidstid. Det er vedtatt 

å kjøpe inn et nytt arkivsystem i selskapet (2023), noe som er et viktig tiltak.  

Det er revisors inntrykk at selskapets avvikssystem fungerer hensiktsmessig ved at avvik 

meldes, og følges opp av ledelsen i selskapet. Ansattes fysiske arbeidsmiljø er også bedret i 

selskapet, også gjennom oppgradering av brannstasjoner, noe som fortsatt har fokus.  
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6 HØRING 
En foreløpig rapport ble sendt på høring den 9.1.2023 til selskapets ledelse (daglig leder og 

styreleder) og kommunen v/eierrepresentanter. Høringssvaret fra selskapet ble mottatt 

24.1.2023 og er vist i vedlegg 3. Høringssvaret fra ordfører og eierrepresentanter kommunen 

ble mottatt 30.1.2023 og fra kommunedirektør 31.1.2023, disse er vist i vedlegg 4.  

Våre kommentarer til høringssvaret fra selskapets ledelse: 

Vi har tatt med informasjon i datadelen kapittel 4.3 fra styreleder som sier at «selskapet leverer 

en årsrapport som er veldig grundig med både bilder, forklaringer og en økonomisk oversikt i 

driftsåret». Utover dette er ikke rapporten endret.  

Våre kommentarer fra høringssvaret fra kommunen: 

Revisor har ikke endret rapporten knyttet til kommunens høringssvar. 
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7 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

7.1 Konklusjon 
Vi konkluderer med følgende for hver problemstilling: 

Ivaretar Fosen Brann- og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk? 

Revisor konkluderer med at selskapet ivaretar sitt ansvar i henhold til gjeldende regelverk, 

dette gjennom at beredskapsarbeidet er systematisk. Imidlertid må beredskapsanalysen 

revideres og vedtas på nytt, ut fra nye krav. Beredskapsanalysen er styrende for selskapets 

arbeid og er viktig å få snarlig vedtatt. Det er systematisk oversikt over det forebyggende 

arbeidet i eierkommunen knyttet til hus og hytter samt branntilsyn og at dette følges opp. Det 

er systematisk oversikt over ansattes kompetanse og kompetansekrav til ansatte følges opp. 

Det er noe manglende bemanning knyttet til Roan brannstasjon og rekrutteringsutfordringen 

må fortsatt ha selskapets oppmerksomhet.  

I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og god 

økonomistyring? 

Revisor konkluderer med at selskapet har flere formelle mangler i selskapets økonomistyring, 

men at økonomistyringen har fokus i selskapet. Manglene knyttes til at det mangler en formell 

sak i styret i budsjettåret knyttet til budsjettkontroll i 2021 og 2022. Selskapet har ikke vedtatt 

en økonomiplan i samsvar med lov om interkommunale selskaper § 20 i denne perioden. 

Årsbudsjettet for 2022 er ikke vedtatt av representantskapet, dette er ikke samsvar med lov 

om interkommunale selskaper § 2. Det har videre vært formelle feil i budsjettoppsettet til 

selskapet for 2022. Selskapets årsregnskap for 2021 ble ikke behandlet av representantskapet 

innen fristen, som i forskriften er satt til 1. mai, og revisjonsberetning ble ikke vedlagt saken. 

Kravene følger av forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper. Det er viktig at manglende krav knyttet til at møteaktiviteten i representantskapet 

for regnskapsbehandlingen settes før 1. mai og at revisjonsberetning skal vedlegges saken, 

tas inn i selskapsavtalen.  

Har Fosen Brann- og redningstjeneste IKS etablert et tilfredsstillende system for internkontroll? 

Revisor konkluderer med at selskapet i utgangspunktet har et tilfredsstillende system for 

internkontroll, men mangler jevnlig revidering og oppfølging av sentrale dokumenter. Det er 

noen mangler knyttet til ansattes stillingsinstrukser, samt å oppdatere styrende dokumenter i 

selskapet og gjøre disse kjent blant ansatte. Selskapet mangler et systematisk kvalitetssystem 

for internkontrollens dokumenter, for å sikre tilstrekkelig oppfølging av disse. Det er flere 
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manuelle systemer knyttet til arkiv og variabel lønn samt oppfølging av arbeidstid, som er 

arbeidskrevende å håndtere i selskapet.  

7.2 Anbefalinger 
Revisor anbefaler Fosen brann- og redningstjeneste å: 

• Vedta ny beredskapsanalyse for selskapets virksomhet. 

• Sikre at økonomistyringen med formelle økonomidokumenter i selskapet behandles 

etter formelle krav til dette i styrende organer. Kompetansetiltak knyttet til 

økonomistyring kan med hensikt vurderes i selskapets ledelse og styre. 

• Revidere selskapsavtalen knyttet til påpekte mangler. 

• Revidere flere dokumenter knyttet til selskapets internkontroll.  

• Vurdere et helhetlig kvalitetssystem for å sikre jevnlig oppfølging av selskapets rutiner 

og prosedyrer. 
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KILDER 
• Lov om kommuner og fylkeskommuner – Lov–2018–06-22-83 

• Lov om Interkommunale selskap – Lov-1999-01-29-6 

• Lov om vern mot brann (brann- og eksplosjonsvernloven) – Lov-2019-12-20-95 

• Forskrift om brannforebygging med veileder – For-2015-12-17-1710 

• Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og 

nødmeldesentralene med veileder - For-2021-09-15-2755 

• Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020 

• Veileder om internkontroll i kommunesektoren, kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2021 

• Veileder for internkontrollen i kommunale virksomheter (orden i eget hus), KS, 2020 
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§15) skal det etableres revisjonskriterier for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være 

begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative 

kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), 

administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne forvaltningsrevisjonen 

har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier: 

Kommunens eierstyring 

Eiernes styringsdokumenter 

Kommunelovens krav § 26-1: Eiermeldingen vedtas en gang i valgperioden (minimumskrav) 

av kommunestyret. Eiermeldingen må inneholde: 

• Kommunens prinsipper for eierstyring,  

• oversikt over virksomheter kommunen har eierinteresser i,  

• formål med eierinteresser 

 

KS anbefaling 4 - Utarbeide en årlig eierskapsmelding eller rapport om: 

• Eide selskapene for kommunestyret eller fylkestinget 

• Årlig revidering av eiermeldingen knyttet til (økonomi, eller andre spesielle forhold i 

selskapene, nye styremedlemmer etc.) 

• Selskapenes samfunnsansvar, miljø, likestilling, etikk mv. 
 

• Organisere en administrativ støttefunksjon - sikre betryggende saksbehandling jf. KL 
§13-1. Et (eierskapssekretariat) som forbereder saker til politisk behandling og er 
uavhengig selskapene 

Lov om interkommunale selskap stiller i § 4 krav til at det skal være en selskapsavtale og angir 

at selskapsavtalen minst skal inneholde følgende:  

1. selskapets foretaksnavn 

2. angivelse av deltakerne 

3. selskapets formål 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 

5. antall styremedlemmer 

6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 

7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i 

selskapet dersom denne avviker fra eierandelen 
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8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte 

deltaker oppnevner 

Lov om interkommunale selskap stiller i § 14 krav om daglig leder i selskapet og skal følge 

retningslinjer og pålegg som styret har gitt.   

Lov om interkommunale selskap stiller i § 30 til 32 krav knyttet til uttreden av selskapet, 

utelukkelse og oppløsning av selskapet.   

KS anbefaling 3 - Sørge for god kunnskap og opplæring til folkevalgte om eierskap 

• Eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte tidlig i valgperioden 

• Viktig at de folkevalgte får innsikt i de ulike rollene de har som folkevalgte, som 
styremedlemmer eller som medlemmer av selskapets eierorgan. Det er viktig å være 
bevisst roller, styringslinjer og ansvarsfordeling. 

 

Operasjonaliserte kriterier i undersøkelsen: 

• Det skal foreligge en selskapsavtale som minst angir informasjon som utvalgte krav 

i IKS-loven krever 

• Kommuner skal minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som 

skal vedtas av kommunestyret. Den skal inneholde: Prinsipper for eierstyring, 

oversikt over eierskap, formål med eierskapet.  

• Kommunen bør årlig få en rapport om status i selskapene sine  

• Det bør gjennomføres obligatorisk opplæring av eierstyring til folkevalgte  

o Opplæringen bør starte i løpet av de første 6 månedene av valgperioden  

o Den bør omfatte opplæring om blant annet eierskap og ulike roller knyttet til 

kommunens eierstyring.  

Eierrepresentasjon 

IKS-loven § 6 slår fast at selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er 

representert med minst én representant. Videre går det fram at vedkommende kommunestyre 

oppnevner selv sine representanter og det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer 

som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet 

selv sin leder og nestleder. Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet 

er fastsatt i selskapsavtalen. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine 

representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av 

valgperioden.  
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KS anbefaling 7 - Som hovedregel bør sentrale folkevalgte oppnevnes som kommunens 

valgte representanter i eierorganet, videre: 

• velge eierrepresentanter av kommunestyret med minst to varamedlemmer (IKS) 

• dersom formålet med selskapet er rene driftsoppgaver er det ingen ting i veien for at 
ansatte i kommunens eller fylkeskommunens administrasjon sitter i eierorganet. 

• etablere forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyret og eierorganet 

som forankres i eierskapsmeldingen. 

Operasjonaliserte kriterier i undersøkelsen: 

Kommunestyret bør velge sentrale folkevalgte som sine representanter i selskapets eierorgan 

og oppnevne minst én representant med vararepresentant til representantskapet for fire år. 

• Det bør være systemer som sikrer at eierrepresentanten får signaler om hvordan 

vedkommende skal opptre i eierorganet; særlig ved stemmegivning. 

• System som sikrer at eierrepresentantene gir tilbakemelding til kommunestyret i 

etterkant av representantskap/eiermøter praktiseres. 

Representantskapsmøter  

KS Anbefaling 6: Holde jevnlige eiermøter. 

Noen ganger har eierne behov for å diskutere strategier seg imellom uten å treffe formelle 

beslutninger. Et eiermøte er et møte mellom eierne, styret og daglig leder for selskapet med 

gjensidig informasjonsutveksling og drøftinger. KS anbefaler at slike møter gjennomføres med 

jevne mellomrom. 

KS anbefaling 1, 4, 19: kommunens eierstyring kan også omfatte eiers krav knyttet til 

selskapenes samfunnsansvar. Prinsipper knyttet til selskapenes forvaltning av 

samfunnsansvar er knyttet til regeletterlevelse og omdømme  

 

Operasjonaliserte kriterier i undersøkelsen: 

• Det bør gjennomføres eiermøter mellom eierne og selskapet utover lovpålagte 

oppgaver for å informere eier om aktuelle tema for selskapet 

• Årlig rapportering om selskapenes forvaltning av samfunnsansvar til eier 

Valg av styre 

Lov om interkommunale selskaper: 

Lovens § 10 viser til at Styret og styrets sammensetning, 2 ledd: styremedlemmene velges av 

representantskapet med unntak av ansatte representant som velges av ansatte i selskapet, jf 



 Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 Fosen brann- og redningstjeneste IKS 58 

9 ledd. Begge kjønn skal være representert jf. 1. ledd som viser til aksjelovens bestemmelser: 

Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Har styret fire eller fem 

medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Har styret seks til åtte 

medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 

KS anbefaling 9 - Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret 

• Eier bør sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskapets 
formål og virksomhet – komplementær kompetanse og erfaring  

• Vurdere habilitet (Dokumentert) ved valg av sentrale folkevalgte eller ansatte i 
kommunale lederstillinger inn i styret i et kommunalt eid selskap. Dersom inhabilitet 
ofte vil skje bør det vurderes om dette vil gjøre det uhensiktsmessig å velge den 
aktuelle personen til styremedlem. Det er ikke hensiktsmessig å velge en person som 
i mange sammenhenger likevel må fratre som inhabil fordi han eller hun kommer i en 
dobbeltrolle. Typisk gjelder dette der det er snakk om at sentrale folkevalgte eller 
ansatte i kommunale lederstillinger ønskes valgt inn i styret i et kommunalt eid selskap. 

• Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen eller 
fylkeskommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem.  

• Styreverv i selskaper er et personlig verv. Medlemmer av styrer representerer bare seg 
selv, ikke noen av eierne, og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle 
eierne. 

 

KS anbefaling 10 – vedtektsfeste bruk av valgkomite ved styreutnevnelser 

• Vedtektsfeste bruk av valgkomite ved styreutnevnelser 

• Det bør lages retningslinjer/instruks som regulerer valgkomiteens arbeid 

 

Operasjonaliserte kriterier i undersøkelsen 

• Bruk av valgkomité bør vedtektsfestes og føringer for valgkomiteens arbeid bør vedtas. 

• Eier bør ha et system for å unngå inhabilitet og unngå at sentrale folkevalgte og 

administrative ledere velges som styremedlemmer der kommunen har eierinteresser 

• Det skal tilstrebes kjønnsmessig balanse i styret 

Selskapets pliktige oppgaver 
Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som ivareta forebyggende og 

beredskapsmessige oppgaver. Dette er beskrevet i lov om vern mot brann, eksplosjon og 

ulykker i § 9.  Videre at kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at 

brannvesenet tilpasses de oppgaver de står overfor. 

Videre er brannvesenets oppgaver beskrevet i samme lov § 11. Der heter det at brannvesenet 

skal blant annet gjennomføre brannforebyggende tilsyn, være innsatsstyrke ved brann og 

akutte ulykker og sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
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I brann- og redningsforskriften om brannvesen § 6 heter det at kommunen skal organisere, 

bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av en: a. risiko- og 

sårbarhetsanalyse, b). forebyggende analyse og c). beredskapsanalyse. Videre at analysene 

skal oppdateres ved endringer i risiko og sårbarhet som kan få betydning for tjenesten, 

minimum hvert fjerde år. 

Dokumentasjonen skal vise hvilke uønskede hendelser brann- og redningsvesenet er 

organisert, bemannet og utrustet for, og hvilke hendelser de ikke kan håndtere. Dersom slike 

hendelser planlegges håndtert sammen med andre brann- og redningsvesen eller andre 

samvirkeaktører, skal dette fremgå i dokumentasjonen og av avtale.  

Veilederen til brann- og redningsforskriften (s. 52) viser til at Brann- og redningsvesenets 

utstyrsbehov vil alltid henge sammen med risiko og sårbarhet som finnes i innsatsområdet der 

det forventes en innsats fra brann- og redningsvesenet. Det fremgår av bestemmelsens andre 

ledd at brann- og redningsvesenet som et minimum må ha egnet utstyr til slokke- og 

redningsinnsats ved branner, trafikkulykker og overflateredning ved ulykker i vann. Utover 

disse minimumskravene er det behovene som kommer frem gjennom risiko- og 

sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen som avgjør omfang og type av utstyr som brann- 

og redningsvesenet må disponere. 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for beredskap er: 

• Det skal være utarbeidet oppdaterte beredskapsanalyser for brann- og 

redningstjenesten i eierkommunene som sikre tilstrekkelig bemanning og utstyr, også 

til blant annet redningstjenester og tunnelberedskap. 

• Samarbeid med andre branntjenester for å ivareta beredskapen skal komme frem i 

dokumentasjonen og formaliseres i avtaler 

Forebyggende arbeid, feiing og branntilsyn i hus og hytter 

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere 

den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal 

prioriteres og begrunnes. Kravet reguleres i forskrift om brannforebygging § 15. Kommunen 

skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet 

ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig 

ulempe for eiere og brukere, dette følger av samme forskrifts § 17. Kommunen skal videre 

sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 

byggverk jf. § 18. 
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Brann- og redningsvesenet skal ha personell til brannforebyggende arbeid, og dette skal 

utføres med minst 0,1 årsverk per 1 000 innbyggere i ansvarsområdet. Dette følger av brann- 

og redningsforskriftens § 8. 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for forebygging er: 

• Det brannforebyggende arbeidet i brannvesenet bør planlegges ut fra behov 

• Tilstrekkelig med ressurs til forebyggende arbeid 

• Brannvesenet bør gjennomføre feiertjenester og branntilsyn i hus og hytter i samsvar 

med planlagt aktivitet. 

Kompetanse 

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner 

som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik 

hyppighet, omfang og innhold at personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at 

den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor. 

Dette følger av forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brannvesen, kapittel 3 – 

beredskap og kapittel 8 - opplæring og kompetanse.  

Vurderingskriterier som ligger til grunn for kompetanse er: 

• Brannvesenet bør ha en systematisk oversikt over ansattes kompetanse og sikre at 

dette er i samsvar med krav.  

• Brannvesenet bør følge opp rekrutteringsutfordringer i selskapet knyttet til hel- og 

deltidsmannskaper. 

Selskapets økonomistyring 
Det er krav til selskapets årsbudsjett og budsjettavvik i lov om interkommunale selskaper, § 18 

og 19. Kravet omfatter at årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av 

virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. I § 19 er det krav til 

budsjettavvik. Hvis det blir vesentlig svikt i inntektene eller økning i utgiftene i forhold til 

budsjett, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapet. På møtet 

skal styret redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett.  

Vurderingskriterier som ligger til grunn for økonomistyringen er: 

• Selskapets ledelse skal gjennomføre nødvendige kontrolltiltak for å forebygge og avdekke 

budsjettavvik i budsjettåret.  

• Videre skal ledelsen foreslå budsjettendringer som er nødvendig for å oppfylle kravet til 

realisme og balanse.  
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• Ledelsen i selskapet bør gjennomføre kostnadseffektive vurderinger av selskapets drift 

(Beskrivende punkt). 

Selskapets internkontroll 
Krav til internkontroll 

Det er krav til selskapets internkontroll i Lov om interkommunale selskaper, § 14. Kravet 

omfatter at daglig leder er ansvarlig for internkontroll i selskapet med oppgaver selskapet 

utfører på vegne av eierkommuner. Kommunelovens § 25-1 gjelder for disse oppgavene og 

det er beskrevet at: Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Disse kravene handler om konkrete 

internkontrolloppgaver som utarbeidelse av beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, 

mål og organisering, nødvendige rutiner og prosedyrer, avvikshåndtering, evaluere og 

forberede prosedyrer.  

Veileder om internkontroll i kommunesektoren fra kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (s. 13), 1.1.2021 viser til at kravene betyr blant annet at 

internkontrollens innretning og omfang samt alle tiltak som er iverksatt etter bestemmelsens 

tredje ledd, må være egnet til å sikre etterlevelse av lover og forskrifter. Videre at 

risikovurderinger er sentralt etter bestemmelsens andre ledd, og kommunen må gjøre en 

konkret analyse og vurdering av sannsynligheten for at lover og forskrifter ikke følges, og hvilke 

konsekvenser dette i så fall kan få. En samlet risikovurdering vil til dels bero på mer generelle 

vurderinger, som at noen tjenester, saksfelt eller sektorer generelt har en større risiko. 

Vurderingen vil danne grunnlag for å tilpasse omfang og innretning på internkontrollen, og 

gjøre internkontrollarbeidet mer målrettet mot der risikoen og behovet er størst. 

Kommunedirektørens ansvar til å følge opp samarbeidet gjelder dermed uavhengig av om det 

er et interkommunalt oppgavefellesskap, interkommunalt politisk råd, vertskommune, 

interkommunalt selskap eller aksjeselskap som utfører oppgaven (s. 22) Det vil inngå i 

kommunedirektørens internkontrollansvar å ha rutiner, prosedyrer osv. for å følge med på at 

samarbeidsavtalen blir fulgt slik at innbyggerne i egen kommune får det de har krav på 

uavhengig av om oppgaven utføres i et interkommunalt samarbeid. 

KS veileder for en modell for internkontrollen i kommunale virksomheter (orden i eget hus), 

beskriver følgende forutsetninger (s. 37). Modellen tar utgangspunkt i tre vilkår som bør være 

til stede for å ha betryggende kontroll. Disse forutsetningene kan også fungere som en 

prioriteringshjelp til kommuner som ønsker å styrke internkontrollen, men som ikke vet helt i 

hvilken ende de skal ta fatt. De tre forutsetningene er: 
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• Risikobasert 

o Grunnlag for innretning av internkontrollen 

o Grunnlag for tiltak og kontrollaktiviteter 

o Strategisk nivå og operativt nivå 

• Formalisering 

o Organisering, ansvar og roller 

o Dokumentasjon, rutiner og prosedyrer 

o Rapportering og aggregering 

o Kontrollaktiviteter 

• Gjennom daglig og faglig virksomhet 

o Planlagte stikkprøver og faste kontroller 

o Avvikshåndtering 

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med 

arbeidsmiljøloven. Krav til fysisk arbeidsmiljø8 i brannstasjoner omfatter eks. at de fysiske 

forholdene er lagt til rette for at brannfolk og feiere skal ha vern mot forurensning fra brannrøyk, 

helsefarlige kjemikalier og biologiske faktorer. Spesielt viktig er det å oppfylle kravet om rene 

og urene område med dusj mellom. 

Vurderingskriterier som ligger til grunn for internkontrollen er: 

• Selskapet skal utarbeide beskrivelse av oppgaver og ansvar for lovpålagte oppgaver 

innen brann- og redningstjenester og ansattes fysiske arbeidsmiljø.  

• Videre skal det etableres nødvendige rutiner for gjennomføring av lovpålagte oppgaver 

for brann- og redningstjenester.  

• Det er også krav til å gjennomføre risikoanalyser for avvik knyttet til lovpålagte 

oppgaver innen brann- og redningstjenester og følge opp avvik.  

• Avslutningsvis skal rutiner evalueres og endres ved behov. 

 

 

8 Krav til fysisk arbeidsmiljø i brannstasjonar (arbeidstilsynet.no) 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-fysisk-arbeidsmiljo-i-brannstasjonar/
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VEDLEGG 2 – LISTE OVER RISIKOER OG HENDELSER 
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VEDLEGG 3 – HØRINGSSVAR FBRT 
Brann- og redningssjef: 

 

Styreleder: 
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VEDLEGG 4 – HØRINGSSVAR EIERREPRESENTANTER 
Eierrepresentanter 

 

Kommunedirektør 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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