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Invitasjon til orientering om IKT Fjellregionen IKS 
 
Kontrollutvalget i Tynset har i sin vedtatte plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

prioritert IKT Fjellregionen IKS som nr. 1 for begge områder. 

Risiko og vesentlighetsvurderingen for forvaltningsrevisjonen peker på IKT-sikkerhet og 

utvikling som viktige virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor. Det kan være grunn til å 

se på hvilke ressurser som blir benyttet til utviklingsarbeid, og hvor høyt strategisk bruk av 

IKT blir prioritert. For eierskapskontroll så konkluderes det med at en eierskapskontroll kan 

kombineres med en forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalget i Tynset hadde den 7.desember en sak oppe om valg av 

forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll for 2021, og vedtok følgende: 

«Kontrollutvalget inviterer daglig leder for IKT Fjellregionen IKS til en generell orientering om 

selskapet og om status rundt punktene i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Kontrollutvalgene i eierkommunene inviteres til orienteringen. Det bes om at orienteringen 

kan gjennomføres på utvalgets neste møte.» 
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For mer informasjon og bakgrunn om saken legges sak 51/20 «Valg av forvaltningsrevisjon 

og/eller eierskapskontroll for 2021» ved denne innbydelsen.  

Daglig leder i IKT Fjellregionen IKS, Sverre Jenssen, har takket ja til å komme for en 

orientering den 22.februar, og for å svare på ev spørsmål. 

 

På denne bakgrunn inviteres kontrollutvalgene i Rendalen, Alvdal, Folldal og Tolga til å 

komme for å delta på orienteringen. 

Sted: Rådhuset Tynset 

Tid: 22.februar, kl 1200 – 1400 

 

Det bes om tilbakemelding innen den 1.februar om deltagelse til undertegnede. 

 

Det tas forbehold om smittevernsituasjonen. Dersom møtet ikke kan gjennomføres fysisk, så 

legger vi opp til digital deltagelse. 

 

 

Med hilsen 

På vegne av Marit Motrøen, leder kontrollutvalget i Tynset 

 

Ragnhild Aashaug 

KONTROLLUTVALG FJELL IKS 

 

 

Vedlegg: Sak 51/2020 «Valg av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll for 2021» 
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