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Saksprotokoll

Forvaltningsrevisjonsrapport - Forvaltning av kommunens bygg

Saksbehandler: Jeanette Karlsen Saksnr.: 14/00030
Behandlet av Møtedato
1 Kommunestyret 18/14 19.03.2014

Kommunestyrets behandling 19.03.2014:
Kontrollutvalgets leder Håkon Henriksen ga en innledende orientering i saken.

Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å utvikle forvaltningen av kommunens bygg:

Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen
skal utarbeides og legges fram for politisk behandling.
Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal
avklares.
Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger om mål og strategier skal
vurderes ved utarbeidelser av overordnede målsettinger og strategier for
vedlikeholdsarbeidet.
Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.
Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet
i kommunens arkiver.

Kommunestyret ber rådmannen fremme sak iht. pkt. 1 for politisk behandling i
hovedutvalg for teknikk og miljø og kommunestyret før endelig behandling av
budsjett for 2015, samt å følge opp de øvrige punktene og melde tilbake til
kommunestyret og kontrollutvalget om resultatene innen 12 måneder.

Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Ordfører refererte innkommet forslag fra Høyre, til endring i Aps forslag:
«innen 12 måneder» endres til
«innen 1. april 2015».

Votering: (32 stemmer)
Aps forslag med Hs endringsforslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering
mot Kontrollutvalgets innstilling.
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Kommunestyrets vedtak 19.03.2014:
Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å utvikle forvaltningen av kommunens bygg:

Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen
skal utarbeides og legges fram for politisk behandling.
Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal
avklares.
Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger om mål og strategier skal
vurderes ved utarbeidelser av overordnede målsettinger og strategier for
vedlikeholdsarbeidet.
Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.
Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet
i kommunens arkiver.

Kommunestyret ber rådmannen fremme sak iht. pkt. 1 for politisk behandling i
hovedutvalg for teknikk og miljø og kommunestyret før endelig behandling av
budsjett for 2015, samt å følge opp de øvrige punktene og melde tilbake til
kommunestyret og kontrollutvalget om resultatene innen 1. april 2015.

Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 21. mars 2014

Rita Stensrud
Konsulent
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