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Underskrifter

Dagunn Onsaker Moum
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John Kåre Knutsen

SAKLISTE
Sak nr Sakstittel
009/16 Referatsak
010/16 Kontrollutvalgets uttalelse – Snåsa kommunes årsregnskap for 2015
011/16 Snåsaprodukter AS – oppfølging
012/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
013/16 Plan for selskapskontroll 2016 – 2019

SAK 009/16 REFERATSAK
Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatet til orientering.
Behandling
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

SAK 010/16 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE – SNÅSA
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Snåsa
kommunes årsregnskap 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.
Behandling
Økonomisjefen orienterte.
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Snåsa
kommunes årsregnskap 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.

SAK 011/16 SNÅSAPRODUKTER AS - OPPFØLGING

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget vil understreke at Snåsaprodukter AS har en svært viktig samfunnsoppgave i
å gi et verdig arbeidstilbud til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet.
Videre forutsetter kontrollutvalget at kommunestyret snarest får seg forelagt en samlet
eierskapsmelding for alle kommunale selskap, og viser ellers til utvalgets forslag om å
prioritere Snåsaprodukter AS som nr 1 i Plan for selskapskontroll 2016 – 2019.
Behandling
Jan Henrik Jørstad ba om å få sin habilitet vurdert, ettersom han er styremedlem i Snåsaprodukter AS, og fratrådte.
Kontrollutvalget erklærte Jan Henrik Jørstad inhabil i saken.
Varamedlem var innkalt, men kunne ikke møte.
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget vil understreke at Snåsaprodukter AS har en svært viktig samfunnsoppgave i
å gi et verdig arbeidstilbud til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet.
Videre forutsetter kontrollutvalget at kommunestyret snarest får seg forelagt en samlet
eierskapsmelding for alle kommunale selskap, og viser ellers til utvalgets forslag om å
prioritere Snåsaprodukter AS som nr 1 i Plan for selskapskontroll 2016 – 2019.

Jan Henrik Jørstad tiltrådte.

SAK 012/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Snåsa
kommune, og tilrår disse tre prosjektene i uprioritert rekkefølge:

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:
1. Kommunestyret vedtar ”Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019” med disse tre
prosjektene i uprioritert rekkefølge:

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta eventuelle rulleringer og endringer av
planen innenfor planperioden.

Behandling
Forslag i møtet
1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Snåsa
kommune, og tilrår disse tre prosjektene i uprioritert rekkefølge:
- Oppvekst; samhandling mellom skole og PPT
- Integrering av flyktninger
- Forebyggende helsearbeid; erfaringer og effekt
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:
1. Kommunestyret vedtar ”Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019” med disse tre
prosjektene i uprioritert rekkefølge:
- Oppvekst; samhandling mellom skole og PPT
- Intergrering av flyktninger
- Forebyggende helsearbeid; erfaringer og effekt
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta eventuelle rulleringer og endringer av
planen innenfor planperioden.
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Snåsa
kommune, og tilrår disse tre prosjektene i uprioritert rekkefølge:
- Oppvekst; samhandling mellom skole og PPT
- Integrering av flyktninger
- Forebyggende helsearbeid; erfaringer og effekt
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:
1. Kommunestyret vedtar ”Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019” med disse tre
prosjektene i uprioritert rekkefølge:
- Oppvekst; samhandling mellom skole og PPT
- Integrering av flyktninger
- Forebyggende helsearbeid; erfaringer og effekt
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta eventuelle rulleringer og endringer av
planen innenfor planperioden.

SAK 013/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Snåsa kommune
med følgende forslag til prioriteringsliste:
1. Snåsaprodukter AS
2. Snåsa Vannverk SA
3. Brannvesenet Midt IKS

2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres
av KomRev Trøndelag IKS
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Snåsa kommune
med følgende prioriteringsliste:
1. Snåsaprodukter AS
2. Snåsa Vannverk SA
3. Brannvesenet Midt IKS
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.
Behandling
Jan Henrik Jørstad ba om å få sin habilitet vurdert, ettersom han er styremedlem i Snåsaprodukter AS, og fratrådte.
Kontrollutvalget erklærte Jan Henrik Jørstad inhabil i saken.
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Snåsa kommune
med følgende forslag til prioriteringsliste:
1. Snåsaprodukter AS
2. Snåsa Vannverk SA
3. Brannvesenet Midt IKS
2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres
av KomRev Trøndelag IKS
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Snåsa kommune
med følgende prioriteringsliste:
1. Snåsaprodukter AS
2. Snåsa Vannverk SA
3. Brannvesenet Midt IKS
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.

