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Behandling av saken: 
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Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  
 
Orienteringssak 1: Oppfølging av forvaltningsrevisjon FIAS 2018 
Etter forvaltningsrevisjon i FIAS i 2018 var en av anbefalingene at selskapet i samarbeid 
med eierkommunene skulle utarbeide en løsning der den enkelte kommune enten har 
selvkostfond hos FIAS eller i kommuneregnskapet, og ikke begge steder. Saken ble lagt 
frem i eiermøte 3. mai 2019, hvor eierne ble informert om anbefalingen, og at FIAS 
foreslår at det arbeides mot avvikling av selvkostfondene for kommunal renovasjon samt 
enerett septik, og at disse fondene overføres til de respektive kommunene etter 
avslutning av regnskapsåret 2022. Budsjett 2023 avlegges derfor uten bruk eller tilførsel 
av selvkostfond. 
Dette var den siste gjenstående anbefalingen som ikke var oppfulgt, og kontrollutvalg 
kan nå anse saken som oppfulgt. 
 
Vedlegg 1: Brev til eierkommunene for FIAS om administrasjonens forslag til budsjett for 
FIAS for 2023 
 

 
Orienteringssak 2: Invitasjon til kontrollutvalgskonferansen 2023  
Neste års kontrollutvalgskonferanse gjennomføres 1.-2. februar. Programmet er 
tilgjengelig her: 
 
Se lenke: 
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2023 
 
 
Orienteringssak 3: Samling for kontrollutvalg tilknyttet FARTT-kommunene den 
14. november 2022 
Kontrollutvalgets leder deltok på samlingen. Det gis en kort oppsummering av samlingen. 
I møtet vil det legges frem et forslag om en felles forvaltningsrevisjon av IKT 
Fjellregionen IKS. 
 
 
 
Orienteringssak 4: Samling i Trondheim 1. november 2022 
Brit Kvernæss deltok på samling for kontrollutvalg i regionen. Det gis en kort 
oppsummering av samlingen. 
 
 
Orienteringssak 5: Bernt svarer – Kommunestyret må selv vurdere om saken er 
godt nok opplyst: 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2023
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Vedlegg ble holdt hemmelig, møtet ble lukket, men tross det var flere enn 
kommunestyrets medlemmer til stede. Var dette en lovlig måte å behandle kommunens 
beredskapsplan på? 
Sak fra Kommunal Rapport publisert den 24.10.2022 
 
Vedlegg 2: Henvendelse om inhabilitet og ugyldig vedtak 
 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 


