INDRE NAMDAL IKT
Inder Namdal IKT er et interkommunale selskap eid av Høylandet, Røryrvik, Namsskogan,
Grong og Snåsa. Selskapet forvalter IKT-løsninger for sine eierkommuner. Snåsa jobber med
å gå ut av selskapet.
Selskapets formål er:
Selskapet skal i samråd med eierne arbeide for å utvikle bruken av systemer for informasjonsog kommunikasjonsteknologi tjenester hos eierne. Selskapet skal på vegne av eierne være
juridisk avtalepart overfor leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler.
Selskapet skal utvikle egen kompetanse på bruken av felles applikasjoner, tilby eierne
brukerstøtte og tilpasninger av valgte systemer og være en pådriver i bruken av EDBløsninger. Selskapet skal være eiernes kontaktledd mot leverandørene ut fra at eierne tegner
avtaler med selskapet om bruk av valgte applikasjoner. Selskapet skal være utviklingspart for
eierne på de valgte tekniske løsninger. Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise
visse tjenester og således ha egne inntekter. Selskapet har anledning til å ta på seg
konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over
selskapets hovedoppgaver. Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets
ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom medlemmene eller andre som
spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet kan delta i samarbeid med andre
selskap/organisasjoner.

Det er tre ulike innfallsvinkler til en revisjon av Indre Namdal IKT ifølge den nye kommuneloven.
1. Eierskapskontroll
2. Forvaltningsrevisjon i selskapet
3. Forvaltningsrevisjon om IKT i eierkommunene
En eierskapskontroll vil ha fokus på hvordan eierkommunene utøver eierskapet i selskapet.
Det kan handle om hvilke styringsdokumenter som finnes og hva de sier, hvem som møter
som eierrepresentanter, valg av styre og eierkommunenes mål med selskapet. I
eierskapskontrollen er den enkelte kommune revidert enhet.
Forvaltningsrevisjon i selskapet er en forvaltningsrevisjon av utvalgte deler av selskapets
virksomhet. Det kan for eksempel handle om økonomi, forretningsmodell, GDPR, kompetanse,
innkjøp og andre forhold. I dette tilfellet er selskapet revidert enhet.

Forvaltningsrevisjon i kommunene kan være aktuelt for å se på hvordan kommunen har løst
sin del av IKT oppgavene. Slik jeg har forstått det har selskapet siden oppstarten fått flere
oppgaver fra kommunene og det vil være en grenseflate mellom kommunens virksomhet og
selskaps virksomhet som kan være interessant. Et eksempel er at GDPR er et område som
må løses i fellesskap mellom en kommune og Indre Namdal IKT. I dette tilfellet vil kommunen
være revidert enhet.
Å dekke over alle disse innfallsvinklene blir et stort prosjekt, slik at det er aktuelt å gjøre
avgrensninger.
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