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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Agdenes kommune som
fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.
Utvalget tar saken til orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår
av dokumentet ”Saker for videre oppfølging”.
Vedlegg
Salg av Valhalleiendommen
Rådmannens tilbakemelding vedr. kommunestyrets vedtak i sak 22/2014
Orientering til kontrollutvalget
Påminnelse til rådmannen
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 2016.04.20
Kommunestyret 2016.03.16.
Formannskapet 2016.04.13.
Formannskapet 2016.03.08.

Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal
kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets
vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse
at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet,
revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 27/2013 Oppfølging av politiske vedtak i
Agdenes kommune, legger kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra
møtene i kommunestyret og formannskapet som er avholdt etter kontrollutvalgets
møte 15.03.2016. Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse
sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig orientering vedr.
Kommunestyrets sak 31/2015 pkt. 4 salg av Valhall til Elpro. Utvalget ønsket
orientering om prosessen rundt salget, salgssum og salgstakst, og om det er vedtatt
bruk av midlene etter salget (vedlegg).
Kontrollutvalget har sendt rådmannen en påminnelse vedr. kommunestyrets vedtak i
sak 22/2014 Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS (vedlegg).
I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten,
som kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til
den enkelte sak.

Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell
karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning
for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og
formannskapets vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av
vedlegget.

