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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere utvalget om status og oppfølging av
kommunestyrets vedtak 68/16 punkt 4 samt protokolltilførsel ved behandling av
kommunestyrets sak 3/17.
Vedlegg
Henvendelse til kontrollutvalget
1) Årsmelding 2016
2) Avtale
3) Plantegning
4) plantegning
5) Leiekontrakt
6) Leiekontrakt 1986
7) Saksprotokoll KS-sak 21/2017
8) Saksprotokoll KS-sak 68/2016
9) Redegjørelse fra forhandlingsutvalget
10) Avtale om bruk av sokkeletasje
11) Avtale om bruk av sokkeletasje

Saksutredning
Kontrollutvalget har fått henvendelse fra Støren Pensjonistforening vedrørende bruk
av lokaler. Det er uttrykt bekymring for at kommunestyrets protokolltilførsel i sak
3/17 samt vedtak i kommunestyrets sak 68/16 punkt 4 ikke blir iverksatt.
Det er oversendt omfattende dokumentasjon i denne anledning.
Leieforholdet startet i 1986, hvor det ble inngått avtale for 10 år, denne ble fornyet i
1996 frem til 2006. Etter denne tid har leieforholdet vedvart, hva etter sekretariatet
forstår, frem til 2017 med samme betingelser og aksept av bruk fra kommunen som
tidligere.
Det er i dag lagt opp til at helsesenteret benytter de nye lokalene hverdager på
dagtid. Dette berører Støren pensjonistforening, som frem til nå har benyttet
lokalene på dagtid 2,5 hverdager på dagtid samt lørdag og søndag.
Det er gjort forsøk, etter hva sekretariatet forstår, på å få i stand en avtale mellom
kommunen og Støren Pensjonistforening, men avtaleutkastene har ikke blitt signert.
De har heller ikke kommet frem opplysninger om at det foreligger en muntlig avtale
mellom kommunen og Støren Pensjonistforening om bruken av lokalene.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet ber utvalget vurdere henvendelsen og vedlagte dokumentasjon.
Sekretariatet mener det kan være hensiktsmessig å få en orientering fra rådmannen
om status i saken herunder hva som gjøres for å komme frem til en avtale mellom
kommunen og Støren Pensjonistforening om bruk av lokalene, i tråd med
kommunestyrets vedtak.

