LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
J nr: KU L 14/16

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I LEKSVIK KOMMUNEHUS
MANDAG 23. MAI 2016, KL 12.00
Sted: Møterom på Teknisk, 2. etasje
Eventuelle forfall meldes til tlf. 74 85 51 00 – Leksvik kommune
Saksliste:
11/16 EIERSKAP – LEKSVIK KOMMUNE – FORVALTNING AV EIERSKAP
12/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Orienteringer / Drøftingssaker:
Orienteringer:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende:
 Orientering om Vanvikan vannverk.
o Kostnader drift og investering.
o Antall abonnenter? Årsavgift vann? Inntekt?
o Driftsoppgaver som kommunen har?
o Driftsoppgaver som kjøpes med kostnad?
 Status for AMA – endring til AMU og ASU?
o Omorganisering?
 Organisering og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.
o Delegasjon fra kommunestyret? (Dokumenteres)
o Hvem har arbeidsgiver sin rolle under lønnsforhandlingene?
(For hele organisasjon fra rådmann og nedover.)
o Krav til dokumentasjon i forbindelse med forhandlingene?
 Orientering om nytt godtgjøringsreglement for Leksvik kommune.
 Orientering om eiendomsskatt - fakturering
Drøfting:
 Oppdrag fra Kommunestyret til Kontrollutvalget, leder orienterer.
 Eventuelt
13.05.16
Til forretningsorden: Administrasjon møter kl 1200 for å gi orienteringen.
Torkil Berg (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi: - Ordfører
- Rådmann
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Saksbehandler: Arvid Lund

Saksopplysninger:
Innledning
Kontrollutvalget har ved flere anledninger etterspurt oversikt over kommunen
sine eierskap. Oversikter er framlagt men ikke uten at mangler ble oppdaget.
Kommunen sin eierskapsmelding er etterspurt og kontrollutvalget er informert
om at den ikke er utarbeidet.
Faktorer – vurderinger
 Kommunestyret er den juridiske eier.
 Mål og hensikt med eierskapet.
Forhold som eier tar stilling til i forbindelse med sitt engasjement.
 Har eier oppnådd målene med sitt eierskap.
Når og hvordan sikrer eier at interessene blir ivaretatt.
 Kommunesammenslåing
Kommunen må ha oversikt over sine eierskap i forbindelse med
kommunesammenslåingen. Ny eier!
Sentrale føringer – anbefalinger
 KS har gitt ut anbefaling om at kommunen ivaretar sine eierskap
gjennom at det utarbeider en eierskapsmelding i kommunene.
 Alle eierinteresser listes hvor det innarbeides mål og hensikt for alle
eierskap i selskaper. I tillegg legges det inn faktaopplysninger om
selskapet og eventuelt hvilken representasjon kommunen har i styrende
organ for selskapet.
 Eierskapsmeldingen behandles en gang i året av kommunestyret hvor de
som eier kan gi føringer for hvordan de som eier ønsker å påvirke
selskapene de er medeier i.
Eksempel på eierskapsmelding sendes ut i egen ekspedisjon til medlemmene i
kontrollutvalget.
Behandling i kontrollutvalget:
Med bakgrunn i tidligere innhentet informasjon, gitte sentrale føringer og
behovet for kontroll med mål og hensikt for eierskap behandler kontrollutvalget
saken.
Forslag til vedtak:
 Kontrollutvalget anbefaler at Leksvik kommunen utarbeider og vedtar
eierskapsmelding for Leksvik kommune i 2016.
 Eierskapsmeldingen behandles i kommunestyret senest desember 2016.
 Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak
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12/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Saksopplysninger:
Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak fra perioden
etter forrige møte.
Er det forhold/saker utvalget vil ha mer kunnskap om.
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.
Forslag til vedtak:
Ingen innstilling.

