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Invitasjon til deltakelse i selskapskontroll av IKT Fjellregionen IKS
(FARTT)
Saksdokumenter:
- Henvendelse i fra Tynset KU v/sekretariatet
Saksopplysninger:
Alvdal kontrollutvalg har mottatt en henvendelse i fra Tynset kontrollutvalg hvor det
inviteres til deltakelse i gjennomføring av selskapskontroll i IKT Fjellregionen (FARTT).
Henvendelsen sendes til alle eierkommunene i selskapet.
Avklaringer vedrørende ressurser, spissing og gjennomføring av prosjektet må tas etter
at det er klart hvilke eierkommuner som ønsker å delta.
Eierskapet er fordelt slik:

Tynset kommune
Alvdal kommune
Rendalen kommune
Tolga kommune
Folldal kommune

30%
19%
18%
17%
16%

Saksvurdering:
Alvdal kontrollutvalg vurderte behovet for selskapskontroll i 2017 i sak 04/17. Utvalget
fattet da følgende vedtak:
«Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres selskapskontroll i FIAS AS i løpet av
planperioden dersom øvrige eierkommuner deltar.»
Vedtaket ble fattet på bakgrunn av vedtatt «Plan for selskapskontroll» og diskusjon i
kontrollutvalget.
IKT Fjellregionen var et av selskapene som ble vurdert, men ikke prioritert.
Tynset kontrollutvalgs begrunnelse for utvelgelse av FARTT er i hovedsak en betydelig
kostnadsøkning i selskapet.
Det er ikke avklart hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres og hvem som skal
gjennomføre selskapskontrollen. Det er derfor ikke mulig å anslå noen økonomisk ramme
og hvor mye prosjektet vil koste hver enkelt deltaker. Det er heller ikke anslått
oppstartstidspunkt for prosjektet da de avventer avklaring om deltakelse fra samtlige
eierkommuner.
Av erfaring vet vi imidlertid at en slikt prosjekt kan få en total kostnadsramme på kr
150 000- kr 200 000.
Dersom den totale kostnaden for prosjektet vil beløpe seg til kr. 200.000 og kostnaden
fordeles prosentvis i forhold til eierandel, vil det for Alvdal bety en kostnad på kr. 38.000.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariatet mener det er svært viktig at alle eiere i et selskap deltar dersom det skal
gjennomføres en selskapskontroll. Det er viktig at de som eiere bidrar til at det føres
kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, og rammer
som vedtektene gir.
Dersom Alvdal kommune skal delta vil det være behov for å be kommunestyret om en
tilleggsbevilgning til formålet. Kontrollutvalgets budsjett for 2017 tar ikke høyde for
ekstraordinær selskapskontroll.
Sekretariatets forslag til innstilling:
Alvdal kommune stiller seg positiv til å delta i selskapskontroll i FARTT i samarbeid med
andre eierkommuner. Dette under forutsetning av at den totale kostnaden for prosjektet
ikke overstiger kr. 200.000, at samtlige eierkommuner deltar samt at kostnaden fordeles
i henhold til kommunenes eierandeler.
Kontrollutvalget innvilges en tilleggsbevilgning i sin budsjettramme for tilsyn og kontroll
på kr. 40.000 for å gjennomføre selskapskontroll i FARTT i samarbeid med øvrige
eierkommuner.
Behandling:
Utvalget diskuterte saken. Utvalget mener at bakgrunnen for utvelgelse av selskapet IKT
Fjellregionen bør begrunnes mere før de avgjør om de skal delta i prosjektet.
Kontrollutvalgets vedtak:
Alvdal kommune stiller seg positiv til å delta i selskapskontroll i FARTT i samarbeid med
andre eierkommuner, men ber om en mer detaljert begrunnelse for utvelgelse av
selskapet IKT Fjellregionen. Utvalget ber i tillegg om at formål med selskapskontrollen
samt problemstillinger beskrives før det fattes endelig vedtak.
Deltakelse i selskapskontroll er under forutsetning av at den totale kostnaden for
prosjektet ikke overstiger kr. 200.000, at samtlige eierkommuner deltar og at kostnaden
fordeles i henhold til kommunenes eierandeler.
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