Orientering om virksomheten i Selbu Energiverk AS,
herunder dialog med eier Selbu kommune.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
26.01.2016

Saknr
01/16

Arvid Hanssen
FE - 216, TI - &58
15/186 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering bruker den som innspill i forbindelse
med vurdering og prioritering av fremtidig kontrollvirksomhet.
Vedlegg
Årsberetning, resultatregnskap og balanse SEV 2014.

Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal
kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets
vegne. For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten inviterer
kontrollutvalget administrasjonen for å orientere om ulike områder. Dette bidrar til
økt kunnskap og bedre grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av
ressurser til tilsynsarbeid.
Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen om oppfølging av kommunens
eierskap i selskaper i forbindelse med siste oppdatering av plan for selskapskontroll
for 2015-2016. Kontrollutvalget har også fått orienteringer fra representanter for
selskaper hvor kommunen deltar på eiersiden.
Som et ledd i det innledende arbeidet med overordnet analyse og utarbeidelse av ny
plan for selskapskontroll, og også for å få bedre innsikt i virksomheten ved Selbu
Energiverk AS, (SEV) er administrerende direktør invitert til kontrollutvalgets møte.
Styreleder, ordfører og rådmann er invitert og møter.
Administrerende direktør vil gi en orientering om virksomheten, herunder om
utfordringer og økonomi. Det er bedt spesielt om å få informasjon om hvordan
nettleie fastsettes/beregnes, da nettleien kan variere mye fra selskap til selskap. Det
er også ønskelig med en kort informasjon knyttet til foreslåtte krav om at
nettvirksomheten må skilles ut i egen virksomhet.
Kontrollutvalget har merket seg at det ikke var samsvar mellom kommunens
budsjettering av utbytte og vedtatt utbytte i 2015. Sekretariatet får opplyst at det nå
er kvartals vise møter mellom SEV og administrativ og politisk ledelse i kommunen.
Videre er det planlagt et eiermøte med det første. Utvalget ønsker å få innblikk i
hvordan selskapet opplever kommunikasjonen med kommunen som eier, herunder
om styringssignaler er klare.
Sekretariatet har lagt med deler av årsberetningen og regnskapet for 2014. Hele
dokumentet ligger på hjemmesiden til SEV. Vedlegget er kun lagt med for å gi
kontrollutvalgets medlemmer en grov oversikt over aktiviteten og bokførte verdier
som ligger i regnskapene til SEV.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Orienteringen fra administrerende direktør og svar på eventuelle spørsmål fra
kontrollutvalget bør gi nyttige impulser for kontrollutvalgets arbeid med ny plan for
selskapskontroll, som skal vedtas i løpet av 2016. Selbu Energiverk AS har stor
betydning for Selbu kommune. Det er viktig at kontrollutvalget vurderer om det er
ønskelig med kontroll av driften av selskapet eller kommunens eierskapsoppfølging
av selskapet.

