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Arkivsaknr 23/92 - 2 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Tolga takker ja til invitasjonen fra Tynset kontrollutvalg om å gjennomføre 
en forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS under forutsetning av godkjente tilleggsmidler i 
fra kommunestyret.  
Innspill til problemstillinger:  ………………… 
Innspill til avgrensninger:   ………………….. 
Fordeling av kostnader gjøres i henhold til eierandel i selskapet.  
 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjon IT-sikkerhet IKT Fjellregionen IKS 
 
 
Behandling: 
Saken ble diskutert. Utvalget mener det er viktig at samtlige eiere samarbeider om 
forvaltningsrevisjonen. Sekretariatet utarbeider en søknad om tilleggsmidler i fra 
kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget i Tolga takker ja til invitasjonen fra Tynset kontrollutvalg om å gjennomføre 
en forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS under forutsetning av godkjente tilleggsmidler i 
fra kommunestyret.  
Fordeling av kostnader gjøres i henhold til eierandel i selskapet.  
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har fått en forespørsel i fra Tynset kontrollutvalg om deltakelse i 
forvaltningsrevisjon av IKT Fjellregionen IKS.  
Avklaring vedrørende ressurser og detaljer om gjennomføring av prosjektet må tas etter at 
det er avklart hvilke kontrollutvalg som ønsker å delta. Det er i alt 5 eierkommuner som kan 
dele på kostnaden. Det henvises til vedlagte invitasjon. 
  
Det stilles fem spørsmål i invitasjonen som det bes om tilbakemelding på: 
  

• Ønsker dere å delta på en felles forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i 
IKT Fjellregionen IKS (FARTT)? 

• Innspill til foreslåtte problemstillinger 
• Ønske om andre områder eller avgrensninger 
• Er det ønskelig at samhandlingen med kommunene skal omfattes i en eventuell 

forvaltningsrevisjon? I tilfelle hvordan? 
• Innspill/krav til fordeling av kostander 

  
  
Vurdering: 
I henhold til kommuneloven §23-2 skal kontrollutvalget påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskap kommunen har eierinteresser i 
(forvaltningsrevisjon). 
  



«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak». 
Det er viktig at eierkommunene samordner felles eierskapskontroller eller 
forvaltningsrevisjoner av selskaper, og med dette deler på kostnadene knyttet til aktuelle 
bestillinger. 
Tolga kommune har en 17% eierandel i selskapet. 
  
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vurderer henvendelsen som er kommet fra 
kontrollutvalget i Tynset. Det er nyttig og kostnadsbesparende å samarbeide om kontroll i 
felles eide selskaper. Det ligger også et felles ansvar i å påse at selskapet drives forsvarlig 
og i henhold til intensjonene.  
Det vil bli behov for å søke kommunestyret om tilleggsmidler til gjennomføring av prosjektet. 
Det anbefales at kostnader til prosjektet fordeles etter eierandelen i selskapet. 
  
Sekretariatet anbefaler derfor utvalget å takke ja til deltakelse i prosjektet.   
  
  
 
 


