Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune
Møtedato/tid:

13.03.2014 kl. 12:00 – 15:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Geir Rostad (møteleder)
Eldbjørg Røstvold
Kristin Kjønsvik
Jorulf Gumdal
Erik Snekvik

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Torbjørn Brandt, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS (møtesekretær)

Saker til behandling:

007/14 - 009/14

Arkivsak:

14/37

Saksliste
007/14
008/14
009/14

Referatsaker
Selskapskontroll Trønderenergi
Eventuelt

Sak 007/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Møtesekretær orienterte kort om NKRFs Kontrollutvalgskonferanse.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 008/14 - Selskapskontroll Trønderenergi
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til
orientering.
Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til
etterretning, og ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen
skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god
eierstyring kan ivaretas på best mulig måte for fremtiden.
Kommunestyret forventer at Hemne kommunes eierrepresentant jobber
for et profesjonelt sammensatt styre i tråd med prinsippene nedfelt i
kommunens eiermelding punkt 1.3.
Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og
vurderinger i rapporten.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i
forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.

Protokoll
Kontrollutvalgets møtesekretær presenterte kort om selskapskontrollen av
TrønderEnergi AS.
Omforent forslag:
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende
innstilling:

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til
orientering.
Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til
etterretning. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer
kommunen skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsreglene
og en god eierstyring kan ivaretas best mulig.
Hemne Kommune deltar i utarbeidelsen av lik og ensartet utøvelse av
eierskap i generalforsamlingen i samråd med de andre eierkommunene.
Kommunestyret forventer at Hemne kommunes eierrepresentant jobber
for et profesjonelt sammensatt styre i tråd med prinsippene nedfelt i
kommunens eiermelding punkt 1.3.
Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og
vurderinger i rapporten.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til
orientering.
Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til
etterretning. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer
kommunen skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsreglene
og en god eierstyring kan ivaretas best mulig.
Hemne Kommune deltar i utarbeidelsen av lik og ensartet utøvelse av
eierskap i generalforsamlingen i samråd med de andre eierkommunene.
Kommunestyret forventer at Hemne kommunes eierrepresentant jobber
for et profesjonelt sammensatt styre i tråd med prinsippene nedfelt i
kommunens eiermelding punkt 1.3.
Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og
vurderinger i rapporten.

Sak 009/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Omforent forslag
Kontrollutvalget ønsker at ordfører og rådmann orienterer vedrørende
selskapskontroll av TrønderEnergi.

Omforent forslag ble enstemmig vedtat

Vedtak:
Kontrollutvalget ønsker at ordfører og rådmann orienterer vedrørende
selskapskontroll av TrønderEnergi.

Protokoll ble opplest og godkjent i møtet. Møtet ble avsluttet 13:33.

