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MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORVALTNINGSREVISJON 

FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS - FIAS 

 

Fra møtet i Kommunestyret den 31.01.2019, saksnr 7/19.  

 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. 

oktober 2018 tas til etterretning. 

 

FIAS bør: 

 Sørge for at fordelingsnøklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir bedre 

dokumentert 

 Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer 

ressursbruken i regnskapsåret 

 Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport 

 Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til 

abonnentene innen 5 år 

 I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune enten 

har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-regnskapet, og 

ikke begge steder 

 Tolga kommune mener likhetsprinsippet lik pris pr abonnent(ensartede tjenester for 

husholdningsrenovasjon hvor FIAS sin kostnader fordeles likt pr abonnent) skal 

beholdes. Det bes om at det utredes faglige eller politiske begrunnelser som gjør det 

forsvarlig i henhold til regelverket knyttet til sjølkost 

 

 

Klageadgang: 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 er det anledning til å klage på vedtaket. 

Fristen for klage er 3 – tre - uker fra mottagelse av dette brev  (Fvl. § 29). 

Eventuell skriftlig klage sendes avsenderen av denne meldingen, som også kan gi råd og 

veiledning. 

 

 

 



Tolga kommune 

Vår ref. : 19/107-4 2 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Sundmoen Jordet 

Konsulent 

 

Møtesekretær for utvalget 
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