Selbu kommune
Rådmann

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
arvid.hanssen@konsek.no

Deres ref:

Vår ref: (bes oppgis ved svar)
2015/626-3/216/STIAMU1 Dok:4784/2016

Dato:
06.04.2016

Tilbakemelding på kontrollutvalgets rapport vedr. Selbu Trykk AS
Det ble i kommunestyret 26.mai 2015 behandlet en selskapskontrollrapport vedr. Selbu Trykk
AS.
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS har nå bedt Selbu kommune rapportere tilbake til
kontrollutvalget innen 14/4-16 hva vi har gjort i henhold til de vurdering som ble tatt opp i
rapporten:
1.Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Selbu Trykk AS til etterretning.
2.Kommunestyret forventer at rådmannen, og formannskapet som kommunens eierskapsutvalg,
følger opp konklusjoner og merker seg revisors vurderinger i rapporten. Rådmannen og
eierskapsutvalget må også vurdere om tema som er tatt opp i rapporten er relevante i forhold til
oppfølging av andre selskap som kommunen er medeier i.
3.Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget innen
utgangen av året, om hvordan rapporten er fulgt opp og brukt politisk og administrativt.
Følgende er gjort:
I Selbu Trykk AS sin generalforsamling 8. juni 2015 ble følgende sak behandlet:
Forslag fra generalforsamlingen 8. juni 2015:
Det må gis tilbakemelding til eier v/formannskapet i møte 5.10.15 om
halvårsresultat, prognoser for året og status for planlagte tiltak for å få redusert
driftsutgiftene, jfr. dokument lagt fram for generalforsamlingen den 08.06.15.
Vedtak: Årsregnskap godkjennes som Selbu Trykks endelige regnskap for 2014.
Det må gis tilbakemelding til eier v/formannskapet i møte 5.10.15 om
halvårsresultat, prognoser for året og status for planlagte tiltak for å få redusert
driftsutgiftene, jfr. dokument lagt fram for generalforsamlingen den 08.06.15.
Årsmeldinga tas til etterretning.
Enst.
Selbu kommune som eier fikk rapport i september 2015:
Rapport fra Selbu Trykk AS per september 2015, datert 04.09.15:
Postadresse
Gjelbakken 15, 7580 Selbu
E-post
postmottak@selbu.kommune.no

Besøksadresse
Gjelbakken 15
www.selbu.kommune.no

Telefon
73816700
Telefaks

Bank
4285 07 00103
Org.nr
971 197 609

Saksnr. 2015/626-3

Vedlagt regnskap pr 30. juni 2015 og styrevedtak fra styret i Selbu Trykk AS 2. september 2015.
Styret i Selbu Trykk AS behandlet i sitt styremøte 2. september bemanningen på
førtrykksavdelingen opp mot den økonomiske situasjonen i bedriften.
(Viser til vedlegg lagt fram for Generalforsamlingen i juni).
Halvårsregnskapet gir positive signaler og en 60% stilling avsluttes i løpet av september. Videre
kan det sies om omsetningen i månedene etter halvårs-regnskap at den er bedre enn fjoråret.
Basert på blant annet dette, samt at styret er bekymret for bemanningen med tanke på at
bedriften skal kunne yte tilfredsstillende service, gjorde styret i Selbu Trykk AS følgende vedtak:
Styret tar til etterretning at en 60 % stilling på førtrykk avsluttes pr 16.
september. (Pensjon).
Ytterligere nedbemanning på førtrykk vurderes fortløpende og vil bli fulgt opp
på styremøte i november.
Oppfølging ellers:
Det har vært jevnlige samtaler mellom Selbu Trykk AS’ daglig leder Ingar Gullbrekken og
Selbu kommunes Ordfører Ole Morten Balstad.
Møte avholdt 021215 der ordfører Ole Morten Balstad, rådmann Stig Roald Amundsen og
daglig leder Ingar Gullbrekken var til stede.
Styrekurs:
For å ivareta vår rolle som eier og sørge for å sikre god nok kompetanse vedr styrearbeid og
eierskap er det nå planlagt å sette opp kurs for Formannskapet som eierskapsutvalg,
Kommunestyret, administrasjonen, samt for styremedlemmer i selskap vi har større andel
eierskap i.
Etter samtaler med administrasjonen i Selbu Trykk AS har vi nå fått tilbakemelding om at
årsresultatet for år 2015 vil bli ca. 200’ i pluss.
Innholdet av dette brev ble behandlet og enstemmig vedtatt i Formannskapsmøtet 12.april 2016.
Med hilsen
Stig Roald Amundsen
Rådmann

Ingrid Rolseth Holt
Rådgiver
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