SAKER FOR VIDERE OPPFØLGING:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 20.09.2016 – 14.11.2016, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 14.11.2016:
Sak

Tittel

Eierstrategier Snillfjord
KSkommune 72/2010 grunnlagsdokument

Kommentar
Enstemmig:
Rådmannen setter i gang en prosess for
etablering av konkrete eierstrategier og
rapporteringsrutiner i aktuelle selskaper. Dette
innbefatter et grundig arbeid med saken i
kommunestyret.
Kontrollutvalgets møte 28.06.2011
Administrasjonen har kapasitetsutfordringer når
det gjelder å få satt i gang arbeidet med å
utforme eierstrategi for kommunens
eierinteresser. Rådmannen har bedt
kommunestyret om å vurdere om
administrasjonen i kommunen har riktig
kompetanse til å utfører dette arbeidet,
eller om kommunen bør kjøpe ekstern bistand.
Rådmannen mener at administrasjonen ikke har
kapasitet til å ferdigstille en eierstrategi før siste
halvår av 2012.
Kontrollutvalgets møte 13.02.2012
Administrasjonen mangler kompetanse på
området, økonomi til å gjennomføre
arbeidsprosessen mangler også.
Kontrollutvalgets møte 07.05.2012
Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen på
sitt møte 11. juni 2012.

Til oppfølging

Ny orientering til
kontrollutvalget i
juni 2011

Følges opp videre

Følges opp videre

Orientering fra
rådmannen i juni
2012

Kontrollutvalgets møte 11.06.2012
Rådmannen har meldt tilbake til kontrollutvalgets
sekretariat (e-post 9. mai 2012) om at den
kommunale administrasjonen fortsatt ikke
besitter nødvendig kompetanse eller ressurser til
å fullføre arbeidet med strategiske
Saken oversendes
eiervurderinger.
kommunestyret til
orientering og en
Kontrollutvalgets møte 03.12.2012
eventuell
Rådmannen har fortsatt ikke ressurser til å
oppfølging.
fullføre arbeidet med strategiske eiervurderinger.
Følges opp videre
Kommunestyrets møte 13.12.2012
Sak 101/2012Kommunestyret ba om innspill på
løsning til neste kommunestyremøte
(14.02.2013).
Kontrollutvalgets møte 19.02.2013
Kommunestyret hadde saken opp på sitt møte
14.02.2013. Det er ikke aktuelt å kjøpe
kompetanse utenfra. Rådmannen er i gang med
arbeidet. Ordfører følger opp saken på hvert
formannskapsmøte fremover.

Følges opp videre

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 14.11.2016:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

Kontrollutvalgets møte 13.05.2013
Reidar er i gang med arbeidet, alt av
dokumentasjon fra selskapene er mottatt. Mulig
det blir lagt frem en sak for formannskapet før
sommeren.
Kontrollutvalgets møte 07.10.2013
Kommunestyret har vedtatt eierskapspolitikk og
eierstrategi for Snillfjord kommune i sak 27/2013.
Kontrollutvalgets møte 02.12.2013
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering på sitt
møte i mai 2014.
Kontrollutvalgets møte 12.05.2014
Arild Risvik, rådmann, orienterte og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Rådmannen vil ta fatt på dette arbeidet og få
utarbeidet en eierstrategi for sitt eierskap. En
realistisk målsetting er at dette kan bli ferdigstilt
innen utgangen av 2014.
Kontrollutvalget vil ha med saken videre i sin
oppfølgingsliste.

Ny orientering i
mai 2014

Følges opp videre

Kontrollutvalgets møte 16.03.2015
Det diskuteres vedr. eierstrategier i formannskap Følges opp
og kommunestyre (Hemne kraftlag og
videre
Trønderenergi AS). Eierstrategier for
kommunens eierskap i de forskjellige
selskapene er ikke utarbeidet pr. i dag.
Sak KS Selskapskontroll i
31/2014 Trønderenergi AS

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i
Trønderenergi AS til orientering.
Snillfjord kommune vil være en bevisst og aktiv
eier, med tydelige mål for vårt eierskap og
deltaking i selskaper. Kommunestyret ber
formannskapet ta en gjennomgang av mål og
strategier for vår deltaking og eierskap og
utarbeide en eiermelding/eierstrategi. Denne blir
lagt fram for kommunestyret en gang i året for
behandling.
Snillfjord kommune vil drive sin eierstyring og
utøve sitt eierskap i generalforsamlingen i
selskapet på en forutsigbar måte i samråd med
de andre eierkommunene.
Kommunestyret forventer at Snillfjord kommunes
eierrepresentant jobber for et profesjonelt
sammensatt styre i selskapet.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om
oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse
med fremlegging av eierskapsmeldingen innen
september 2014.
Kontrollutvalgets møte 16.03.2015
Det er ikke rapportert til kommunestyret i pr. i
dag.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr.
rådmannens oppfølging av kommunestyrets
vedtak i sak 31/2014 Selskapskontroll i
Trønderenergi AS på sitt møte i mai 2016.

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 14.11.2016:
Sak

Tittel

Forvaltningsrevisjonsrapport
KS-sak Utleieboliger – Rådmannens
25/2016 oppfølging av vedtak

Helse-og mestringsplan 2016KS-sak 2026
42/2016
Selskapskontroll Hamos
KS-sak Forvaltning IKS
54/2016

Kommentar

Til oppfølging

Kontrollutvalgets møte 06.06.2016
Rådmannen opplyste om at det ikke er gjort noe
fra administrasjonens side vedr.
kommunestyrets vedtak i sak 31/2014.

Følges opp
videre

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en
helhetlig strategi for utleieboligene i Snillfjord
kommune. Planen legges frem for politisk
behandling innen utgangen av august 2016.

Det er ikke lagt
frem noen sak pr.
august 2016.

Kontrollutvalgets møte 26.09.2016
Kontrollutvalget vedtok å be rådmannen om en
orientering om status i arbeidet med å følge opp
kommunestyrets vedtak.

Orientering
21.11.2016

Det er ikke lagt frem noen sak for
kommunestyret pr. 11.11.2016
Snillfjord kommune vedtar Helse- og
mestringsplan for 2016 – 2026 som fremlagt
1.

2.

3.

Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS til
orientering.
Kommunestyret ber kommunens
eierrepresentant i HAMOS Forvaltning IKS
om å arbeide for at:

Eierne gjør en vurdering av
styresammensetning og praksis for
valg av styre i selskapet i tråd med
revisors anbefalinger.

Selskapet sikrer at selvkostfondet
brukes i samsvar med krav til
selvkost.

Forskrift for husholdning i HAMOS
vedrørende fritidsbebyggelse
endres slik at den blir i tråd med
krav fra Miljødirektoratet.

Selskapet og eierne sikrer at
delegering av myndighet for
innfordring av renovasjonsgebyret
blir lik i eierkommunene.
Kommunestyret ber om at det rapporteres
tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget
om oppfølging av punktene innen utgangen
av mars 2017.

Følges opp

