
ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 09/16 

MØTEINNKALLING 
 

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS 

 

MANDAG 9. MAI 2016 KL. 09.00  

 

Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 – Åfjord Rådhus 

 

Saksliste: 

 

07/16 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 – ÅFJORD KOMMUNE - TIL 

UTTALELSE   

 

08/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

 

Orienteringer / Drøftingssaker: 

Orienteringer: 

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:  

 Årsmelding og regnskap 2015. 

o Administrasjon sine kommentarer. 

o Svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 Oppfølging av vedtakene i kommunestyret 11.12.15 

Åfjord kommunestyre ber om at rådmannen legger frem statusrapport for 

grunnskolene i Åfjord. 

Komite for livsløp sammen med skoleadministrasjonen og personalsjef bes drøfte 

følgende: 

1. Hvilke tiltak skal til for å styrke de faglige resultatene? 

2. Hvilke tiltak skal til for å sikre et godt skolemiljø? 

3. Hvordan sikrer vi effektiv bruk av ressursene i grunnskolen? 

4. Hvordan møter vi svingninger i elevtall? 

5. Hvorfor bruker Åfjord kommune mye mer penger pr elev i grunnskolen enn 

sammenlignbare 

kommuner? 

Rapport legges fram før sommeren 2016. 

Åset skole har de siste årene brukt mye mer penger enn det som er budsjettert. 

Kommunestyret ber om at rådmann tar månedlige gjennomganger av den 

økonomiske drift av skolen og orienterer komite for livsløp om resultatet. 

Rådmannen legger frem en statusrapport om skolehelsetjenesten innen mai 2016 

for kommunestyret. 
Status for det som er understreket? 
 

 Status for kommunesammenslåing, Roan og Åfjord. 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 09.05.16 Saksbehandler: Arvid Lund 

Fosen kommunerevisjon orienterer om; Årsoppgjørsbrev – Åfjord kommunes årsregnskap 

2015. 

 

 

Drøftinger: 

 Eventuelt 

 

Til forretningsorden: 

0900 – 1000 Revisor går gjennom årsmelding og regnskap samt årsoppgjørsbrev. 

1000 --- Administrasjon møter. 

  - Sak 07/16 behandles 

  - Adm gir de to siste orienteringene 

 

 

04.05.16 

 

 

 

 

Halvor Bueng (sign)           Arvid Lund 

     leder        sekretær 

 

 

 

 

 

Kopi: 

 Ordfører 

 Rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 09.05.16 Saksbehandler: Arvid Lund 

07/16 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 – ÅFJORD KOMMUNE - TIL 

UTTALELSE   

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal ihht § 77 i kommuneloven og forskriftene for kontrollutvalg avgi 

en uttalelse til kommunens årsmelding og regnskap.  

Årsmelding og regnskap 2015 følger vedlagt.  

Revisjonsberetningen  og årsoppgjørsbrev følger vedlagt til medlemmene i 

kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget sin uttalelse skal foreligge til formannskapet sin behandling av 

årsmelding og regnskap. 

Kontrollutvalget sin uttalelse skal følge saken når den legges fram for kommunestyret. 

Behandling i kontrollutvalget: 

Revisor vil være tilstede for å gå gjennom årsmelding og regnskap 2015. 

Rådmannen innkalles for å gi sine merknader til årsmelding og regnskapet samt svare 

på spørsmål fra utvalget. 

Forslag til uttalelse: 

Ingen forslag til uttalelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 09.05.16 Saksbehandler: Arvid Lund 

08/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal ha dette som en fast sak på hvert møte, der utvalget har mulighet 

for å ta opp saker som er behandlet og under behandling i kommunen.  

Behandling i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget går gjennom saker som tas opp av utvalgsmedlemmene.   

Eventuelle saker som skal følges opp besluttes i forbindelse med gjennomgangen.  

Saker som blir omtalt, men hvor det ikke blir besluttet oppfølging blir ikke referert i 

møteprotokollen. 

Forslag til vedtak: 

Ingen innstilling 

 

 


