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Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Ny orientering til kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 37/20
Saksopplysninger
Rapport fra forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Inderøy kommune ble behandlet av
kontrollutvalget 14. mai 2020 i sak 6/20.
Forvaltningsrevisjonen av eiendomsforvaltning skulle svare på følgende problemstilling:
Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner for å ivareta et godt, langsiktig
vedlikehold av kommunale bygninger?
Revisor ga følgende anbefalinger etter gjennomført forvaltningsrevisjon:
· Kommunen bør utarbeide mål og strategier for forvalting av kommunens
bygningsmasse
· Kommunen bør innføre en rutine for regelmessig oppdatering/ajourføring av
dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygningsmasse
· Kommunen bør stille tilstrekkelig kapasitet til rådighet for å sikre vellykket
implementering og bruk av systemet FDV-bygg
Kommunestyret behandlet rapporten 19.06.2020 i sak 37/20 og gjorde følgende vedtak:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp
anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten
Rådmannen bes gi en orientering om arbeidet med å følge opp rapporten til Hovedutvalg
Natur i oktober.
Kommunedirektørens oppfølging
Det ble gitt en muntlig orientering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak på
kontrollutvalgets møte 11. mai 2021 (sak 13/21).
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. Utvalget ber om en ny
orientering på sitt møte 2. november 2021
Kommunedirektøren er i brev av 21.05.2021 bedt om å gi kontrollutvalget en ny orientering
på utvalgets møte 2. november 2021.
Konklusjon
Etter orienteringen fra kommunedirektøren må kontrollutvalget ta stilling til om de fortsatt skal
ha fokus på kommunen sitt arbeid med å få på plass punktene i kommunestyrets vedtak eller
om de anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
Saken legges derfor frem for kontrollutvalget uten forslag til vedtak.

