Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 15.11.2017 – 06.03.2018, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:
Kontrollutvalget i Agdenes kommune – saker til oppfølging pr. 06.03.2018:
Sak
KS
22/14

Tittel
Rapport fra selskapskontroll
i Trønderenergi AS

Kommentar
1.

2.

3.
4.

Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll i Trønderenergi AS til
orientering.
Kommunestyret ber om at
eierskapsmeldingen blir lagt frem for
kommunestyret en gang pr. år, samt at
den blir gjenstand for revidering en
gang pr. kommunestyreperiode.
Kommunestyret ber om at vurderinger
og konklusjoner i rapporten følges opp.
Kommunestyret ber om at det
rapporteres om oppfølging av
selskapskontrollen i forbindelse med
neste fremlegging av
eierskapsmeldingen.

SelskapskontrollForvaltningsrevisjon av
Hamos Forvaltning IKS

Følges opp av
nytt
kontrollutvalg

Kontrollutvalgets møte 15.03.2016
Utvalget ba sekretariatet om å sende en
påminnelse til rådmannen vedr.
kommunestyrets vedtak i sak 22/14.

Brev sendt
rådmannen
31.03.2016

Kontrollutvalgets møte 03.05.2016
Rådmannens svar er lagt med som vedlegg
til kontrollutvalgets sak 11/16.

Følges opp
videre.

Kontrollutvalgets møte 14.06.2016
Kontrollutvalget ber Ordfører om å gi en
orientering vedr. status på revideringen av
Agdenes kommune sin eierskapsmelding

KS
54/16

Til oppfølging

Orientering
22.11.2016
Kontrollutvalgets møte 22.11.2016
Eierskapsmeldingen vil ikke bli revidert før
Agdenes går inn i den nye kommunen
Orkland.
1. Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll HAMOS Forvaltning
IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens
eierrepresentant i HAMOS Forvaltning
IKS om å sørge for at:
1. Eierne gjør en vurdering av
styresammensetning og praksis for
valg av styre i selskapet. Eierne må
også gjøre en vurdering om dagens
praksis med å velge ordførere inn i
styret er hensiktsmessig pga.
habilitetsutfordringer. Vurderingene
må gjøres i tråd med revisors
anbefalinger i rapporten.
2. Selskapet sikrer at selvkostfondet
brukes i samsvar med krav til
selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS
vedrørende fritidsbebyggelse
endres slik at den blir i tråd med
krav fra Miljødirektoratet.

Kontrollutvalget i Agdenes kommune – saker til oppfølging pr. 06.03.2018:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

4.

3.

Selskapet og eierne sikrer at
delegering av myndighet for
innfordring av renovasjonsgebyret
blir lik i eierkommunene.
Kommunestyret ber om at det
rapporteres tilbake til kommunestyret
og kontrollutvalget om oppfølging av
punktene innen utgangen av mars
2017.

Kontrollutvalgets møte 02.05.2017
Kontrollutvalgets sekretariat har etterspurt
tilbakemelding i e-post av 19.04.2017.
Kontrollutvalgets møte 13.06.2017
Hans Bernhard Meland, varaordfører,
orienterte og svarte på spørsmål vedr.
kommunestyrets vedtak.

KS
55/16

Forvaltningsrevisjon om
eiendomsforvaltning

Kontrollutvalgets møte 19.09.2017
Kontrollutvalget ønsker å ta opp
anbefalingene i rapporten til diskusjon i et
felles møte med de andre kontrollutvalgene
i nye Orkland kommune.
1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport
”Eiendomsforvaltning” til orientering.
2. Agdenes kommunestyre vil ved neste
rullering av handlingsprogrammet
vurdere å innføre et system for
eiendomsforvaltningen, inkl. å styrke
vedlikeholdsfondet som gir en
langsiktig planlegging av vedlikeholdet
på den kommunale bygningsmassen.

Felles
orienterngsmøte 5. feb.
2018

