
UTSKRIFT AV MØTEBOK 
FOR

OSEN KOMMUNE  -   KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 10.03.14

Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 11.45

Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder
Steinar Storhaug

Forfall:
Borgny E Granbo _ varslet

Møtende varamedlemmer:
Andre til stede: Rådmann og T. Haugen til stede under orienteringene.

Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 05/14 – 07/14

Lederen ønsket velkommen til møte, det var ingen merknader til innkallingen.

05/14 SKATTEREGNSKAP 2013 FOR OSEN KOMMUNE – TIL UTTALELSE
Behandling:
Sekretær gikk gjennom hovedtrekk i skatteregnskapet for 2013. 
Uttalelse:
Kontrollutvalget registrerer en nedgang i skatteinntektene fra 2012 til 2013, 34 250,- kr
mindre.
Antall arbeidsgiverkontroller er ikke gjennomført i henhold til kravet som er 5 %, 
resultatet for 2013 er 1,75 %. 

06/14 SELSKAPSKONTROLL TRØNDERENERGI AS – SLUTTBEHANDLING   
Behandling:
Med utgangspunkt i utleverte dokumenter og felles presentasjon av rapporten fra 
selskapskontroll av TrønderEnergi AS behandlet utvalget saken.

Kontrollutvalget omtalte og diskuterte følgende forhold:

Økonomisk status i selskapet.
Selskapet har siden 2009 vært gjennom en periode med betydelig vekst. 
Selskapet har sammen med de andre aktørene i bransjen hatt utfordringer med lave 
kraftpriser.
Det er gjennomført flere tiltak for å møte utfordringene for selskapet, som redusert 
utbytte til eierne, salg av virksomhet utenfor kjernevirksomheten, innstramming ved 
nye investeringer utenfor kjernevirksomheten og intern effektivisering.
Med de tiltak som er iverksatt og under gjennomføring er den økonomiske status for 
selskapet god.

Eierstyring.
Eierstyring kan bare og skal utøves i generalforsamlingen for selskapet.
Styret og bedriftsforsamlingen er organ for selskapet.
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Selskapet har etablert en praksis med å gjennomføre eiermøter, en arena hvor selskapet 
orienterer eierne om virksomheten, status, planer osv. Det er etablert en praksis med at 
det ikke føres referat på disse møtene. For at eierne, kommunestyrene i 
eierkommunene, skal bli informert må de som representerer eierne i disse eiermøtene 
informere og eventuelt dokumentere informasjon til sine respektive kommunestyrer.
Osen kommune har ikke utarbeidet og vedtatt eiremelding for TrønderEnergi AS eller 
noen andre av sine eierskap i selskap. KS anbefaler at kommunene utarbeider 
eierskapsmelding for sine eierskap i selskap.
Vedtatt eierskapsmelding for kommunen gir mandatet til den/de som representerer eier 
i generalforsamlingen. Det anbefales videre at eiermeldingen behandles årlig i 
kommunestyret.
Eiermeldingen bør som et minimum inneholde fakta eierandel – verdi og mål og 
hensikt med eierskapet.

Habilitet.
Forvaltningslovens habilitetsregler medfører utfordringer for politikere som sitter i 
styret og bedriftsforsamling. På grunn av sine verv i styret og bedriftsforsamling kan 
de ikke delta i behandling av viktige politiske saker i sin kommune. I dette tilfelle hvor 
TrønderEnergi AS er part i saken.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut en egen veileder som heter; 
Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven 
og kommuneloven.
Ingen klare brudd på habilitetsreglene er registrert i de siste par årene forbindelse med 
politisk behandling av saker i Osen kommune hvor TrønderEnergi AS har vært part i 
saken .
Forvaltningslovens og kommunelovens inhabilitetsregler må etterleves og det skal 
føres i protokoll/referat om habilitet er vurdert, uavhengig av resultat av 
habilitetsvurderingen.

TrønderEnergi AS – Nettselskapet.
Nettselskapet driver monopolvirksomhet. Energiloven er styrende for hvordan denne 
virksomheten skal drives. Det skal være et skille mellom nettselskapet sin virksomhet 
og virksomhetene til konsernet som er konkurranseutsatt. 
NVE er tilsynsmyndighet etter energiloven. NVE har etter flere tilsyn de tre siste årene 
gitt nettselskapet flere avvik. Avvik som har påført selskapet dagmulkt som har løpt  
nesten et halvt år.
Alle avvik er lukket, informasjon gitt av selskapet den 4. mars 2014.

Vedtak:
 Kommunestyret i Osen kommune må få utarbeidet og vedtatt en 

eierskapsmelding for sitt eierskap i TrønderEnergi AS snarest. 
Eierskapsmeldinger for alle kommunens eierskap i selskaper på plass og 
vedtatt i kommunestyret i løpet av 2014.

 Inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven skal følges. 
I de saker hvor habilitet er vurdert skal dette protokolleres uavhengig av 
resultat av habilitetsvurderingen.

 Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak.
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07/14 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 
Behandling:
En gjennomgang av de siste politiske sakene. 
Vedtak:
Ingen saker for oppfølging.

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:
Administrasjon orienterte om følgende saker:

 Pleie- og omsorgstjenesten, omsorgstrappa.
Det ble gitt en grundig informasjon om status samt mulige tiltak for å forbedre 
tjenesten. Etter en lenger periode med overbelegg på sykehjemmet er nå situasjon 
bra,.

 Samhandlingsreformen, status for kommunens gjennomføring.
Organiseringen fra kommunens side er på plass. Den store utfordringen er 
kommunikasjon mellom sykehus/lege og kommunen hva gjelder pasientjournaler. 
Dataprogrammene ”prater” ikke sammen.

Drøftinger:
 Ingen

Neste møte: 5. mai 2014, kl 10.00

Hans Petter Hestmo Arvid Lund
Leder i kontrollutvalget referent


