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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kommunestyret behandlet og vedtok i tråd med kontrollutvalgets innstilling følgende
i sak 115/15 (se uthevet skrift):
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll om forvaltning av
kommunens eierinteresser til etterretning.
2. Kommunestyret ber, i tråd med tidligere vedtak, om å få fremlagt en
helhetlig melding som oppsummerer kommunens eierskap årlig. Sak legges
frem i 2.halvår.
3. Rådmannen må sørge for at relevante dokumenter knyttet til kommunens
eierstyring blir lagt inn i kommunens saks- og arkivsystem.
Bakgrunn for saken var selskapskontroll utarbeidet av Revisjon Midt-Norge IKS etter
bestilling fra kontrollutvalget se sak 5/15. Rapport selskapskontroll -Eierstyring
Orkdal kommune ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 10.9.2015 i sak 22/15.
Revisor så på fire selskaper for å få informasjon om kommunens eierstyring. Dette er
Orkdal Energi AS, Rosenvik AS, HAMOS forvaltning IKS og Trondheim Havn IKS.
Fra saksutredning i sak 22/15 gjengis følgende:
Rapporten viste at Orkdal kommune har utarbeidet nødvendige dokumenter
som grunnlag for sin eierstyring og at vedtatte rutiner i all hovedsak følges. I
tillegg inneholder rapporten informasjon knyttet til anbefalinger om god
eierstyring generelt. Informasjonen bør være nyttig for politikere, også i
kommende valgperiode.
Kommunestyret har ikke fått fremlagt en helhetlig oversikt som oppsummerer
kommunens eierskap i tråd med kommunens retningslinjer. Kommunestyret har
gjennom muntlige orienteringer likevel fått informasjon fra noen selskaper.
Rapporten viser at det er mangler i forhold til registrering og arkivering av
dokumenter knyttet til eierstyringen
Kontrollutvalgssekretariatets konkluderte i sak 22/15 med følgende:
Rapporten viser at kommunens eierstyring på et overordnet nivå og i forhold til
selskapene det er sett spesielt på, er tilfredsstillende. Det er pekt på et par
forbedringspunkter, som ordfører og rådmann ikke har hatt innvendinger til i
høringsrunden. Det bør derfor ligge til rette for at disse følges opp.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalgets medlemmer å vurdere om rådmannens
redegjørelse gjør det nødvendig med videre oppfølging eller om utvalgets
medlemmer kan ta redegjørelsen til orientering.

