
ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 13/17 

MØTEINNKALLING 
 

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS 

 

 

TIRSDAG 6. JUNI 2017 KL. 09.00  

 

 

 

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

 

Saksliste: 

 

12/17 SELSKAPSKONTROLL 2016 – ÅFJORD KOMMUNE – FOSEN VEKST 

AS - SLUTTBEHANDLING  

 

13/17 KARTLEGGING – RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN – ÅFJORD  

 KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING 

 

14/17 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

 

Orienteringer / Drøftingssaker: 

 

Orienteringer: 

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker: 

 Tertialrapport nr 1 2017. 

Drift, investering og finansforvaltning 

 Statusorientering oppvekst. 

 

Drøftinger: 

 Drøfting, leder innleder. 

 

Til forretningsorden: 

Ber om at administrasjon møter kl 0930 ifm behandling av sak 13/17. 

Orienteringer fra administrasjon gjennomføres når sak 13/17 er ferdig. 

 

30.05.2017 

 

 

Halvor Bueng (sign)           Arvid Lund 

     leder        sekretær 

 

Kopi: 

 Ordfører 

 Rådmann 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 06.06.17 Saksbehandler: Arvid Lund 

12/17 SELSKAPSKONTROLL 2016 – ÅFJORD KOMMUNE – FOSEN VEKST 

AS - SLUTTBEHANDLING  

 Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandlet plan for gjennomføring av kontrollen i møte høsten 

2016. 

Følgende kontrollområder ble besluttet:  

 Forvaltning av eierskapet. 

 Organisering i henhold til lov og vedtekter. 

 Oppdrag som tildeles fra eierne. 

 Økonomi 

 Hensikten med å etablere selskapet – nås de målene som er satt opp for 

selskapet. 

Kontrollen ble gjennomført i møte 13. mars 2017. 

Dokumentasjon fra selskapet er innhentet og sendt ut til medlemmene i 

kontrollutvalget; Vedtekter, budsjett, regnskap, styre innkallinger og protokoller. 

I kontrollutvalget sitt møte 13. mars 2017 møtte styreleder og daglig leder for 

selskapet, det orienterte om selskapet og svarte på spørsmål fra utvalget. 

Med bakgrunn i utleverte dokumenter og møte med ledelsen i selskapet er det 

utarbeidet en rapport, hvor «kontrollen» oppsummeres. Rapporten følger vedlagt.  

Rapporten er sendt på høring til selskapet. Høringsuttalelsen sendes ut i egen 

ekspedisjon.  

Behandling: 

Kontrollutvalget går gjennom rapporten – selskapskontroll Fosen Vekst AS.  

Kontrollutvalget fatter vedtak og innstilling til kommunestyret.  

Forslag til vedtak: 

o Fosen Vekst AS er organisert og drives i henhold til aksjeloven og 

vedtatte vedtekter. 

o Åfjord kommune har utarbeidet og vedtatt eierskapsmelding hvor 

selskapet er omtalt. 

o En gjennomgang av mål og hensikt for/med selskapet anbefales. 

o Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling lik vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 06.06.17 Saksbehandler: Arvid Lund 

13/17 KARTLEGGING – RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN – ÅFJORD  

 KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING 

 Saksopplysninger: 

 Ressursbruk i grunnskolen var i utgangspunktet planlagt gjennomført som en 

forvaltningsrevisjon.  

Kontrollutvalget i samråd med revisjon valgte å kutte ut malen for 

forvaltningsrevisjon og valgte å gjennomføre en kartlegging av ressursbruken i 

grunnskolen i Åfjord kommune. 

 Vedlagt følger rapport; Kartlegging av ressursbruk i grunnskolen – Åfjord 

kommune. 

Behandling i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget går gjennom rapporten. 

Revisor vil orientere om kartleggingen. 

Administrasjon inviteres til å delta under behandlingen. 

 Forslag til vedtak: 

 Legges frem i møte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 06.06.17 Saksbehandler: Arvid Lund 

14/17 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 

 

 


