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Forvaltningsrevisjon om oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan 

"Energi og klima 2010-2020" for Holtålen kommune  

 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan" tas til 

etterretning. 

 

Holtålen kommune følger revisors anbefaling. 

 Rådmannen bes sørge for at planen på energi- og klimaområdet følges opp bedre. 

Den årlige rulleringen av planens handlingsdel dokumenteres, og det etableres 

tydeligere koblinger og referanser for tiltakene i kommunens økonomiplan og 

årsbudsjett. 

 

 Rådmannen bes etablere et system for oppfølging og rapportering av planlagte tiltak, 

samt evaluere og dokumentere de resultatene som oppnås. 

 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan" tas til 

etterretning. 

 

Holtålen kommune følger revisors anbefaling. 

 Rådmannen bes sørge for at planen på energi- og klimaområdet følges opp bedre. 

Den årlige rulleringen av planens handlingsdel dokumenteres, og det etableres 

tydeligere koblinger og referanser for tiltakene i kommunens økonomiplan og 

årsbudsjett. 

 

 Rådmannen bes etablere et system for oppfølging og rapportering av planlagte tiltak, 

samt evaluere og dokumentere de resultatene som oppnås. 

 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018. 
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Kontrollrapport - revidering av regnskapene for fritidsklubben  

 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 

Kontrollrapport fritidsklubben regnskapsårene 2015 og 2016 tas til etterretning.  

 

Rådmannen sørger for at revisors anbefalinger i rapporten følges slik: 

 Driften av fritidsklubben gjennom foreningen Ungdommens husstyre i Holtålen 

avvikles. 

 Fritidsklubbens regnskap inntas i kommunens regnskap. 

 Det etableres rutiner for behandling av kontanter. 

 Avgiftsmessig behandling følges opp umiddelbart, og de ansatte gis nødvendig 

opplæring. 

 Det gjennomføres en etisk refleksjon for ansatte som er berørt av forholdene som 

er nevnt i rapporten. 

 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. mai 2018 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

 

Kontrollrapport fritidsklubben regnskapsårene 2015 og 2016 tas til etterretning.  

 

Rådmannen sørger for at revisors anbefalinger i rapporten følges slik: 

 Driften av fritidsklubben gjennom foreningen Ungdommens husstyre i Holtålen 

avvikles. 

 Fritidsklubbens regnskap inntas i kommunens regnskap. 

 Det etableres rutiner for behandling av kontanter. 

 Avgiftsmessig behandling følges opp umiddelbart, og de ansatte gis nødvendig 

opplæring. 

 Det gjennomføres en etisk refleksjon for ansatte som er berørt av forholdene som 

er nevnt i rapporten. 

 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. mai 2018 
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Budsjettforslag 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Holtålen kommune  

 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i 

Holtålen kommune med en ramme på kr 520.500. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i 

Holtålen kommune med en ramme på kr 520.500. 
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