UTSKRIFT AV MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 24.09.14
Møtet startet kl 12.00 og sluttet kl 14.00

Tilstede på møtet:

Hilde Drætvik
Georg Høgsve
Leif Willy Berg
Dag-Jøran Ness, leder

Forfall:

Olav Ertsås (varslet)

Møtende varamedlemmer:
Andre til stede:

Leder teknisk og økonomisjef til stede under orienteringen.
A Lund, sekretær.

Behandlede saker:

10/14 – 11/14

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

10/14 INVITASJON TIL SAMARBEID OM SELSKAPSKONTROLL MED
BOMVEGSELSKAPER – FRA KONTROLLUTVALGET I SØRTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE.
Behandling:
Sekretær orienterte om invitasjon til samarbeid om selskapskontroll med
bomveiselskap.
Innretning på kontrollen og den økonomiske rammen er ikke klarlagt så utvalget vil
ikke binde seg. Sekretær deltar under planleggingen av kontrollen.
Vedtak:
 Sekretær deltar i prosessen ved planlegging av selskapskontrollen.
 Når rammene for og innretningen av kontrollen er fastlagt legges det frem for
kontrollutvalget i egen sak.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 24.09.14
11/14 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:
 Tertialrapport nr 2 for driftsåret 2014.
 Status for omstillingsprosjekt i kommunen.
o Tiltak som er gjennomført
o Tiltak som skal gjennomføres
o Måloppnåelse i forhold til de vedtatte målene for omstillingen.
 Status for Vanvikan skole.
o Spesialundervisning – enkeltvedtak.
o Tilpasset opplæring.
o Administrasjon sin tolkning av kommunestyrevedtak sak 23/14.
 Status for ny avtale mellom Stiftelsen Sjølyst bo- og servicesenter og Leksvik
kommune?

Orienteringer / Drøftings saker:
Orienteringer:
 Administrasjon ved leder teknisk orienterte om ansvarsdeling ved rasteplass
Amborneset.
Kommunen bidrar med 15 000,- kr pr år. Det ble gjort rede for ansvarsfordelingen..
 Administrasjon ved økonomisjef orienterte om sluttregnskapet for utbyggingen ved
helsesenteret i Leksvik.
Det ble utlevert eget notat i møte. Det ble gitt en god orientering om utbyggingen.
Drøftinger:
 Gjennomføring av selskapskontroll ved Kroa produkter AS ble drøftet.
Det legges opp til at selskapet med kalles inn til møte 10. desember 2014.
Sekretær innhenter dokumentasjon.

Neste møte 29. oktober 2014, kl 12.00.

Dag-Jøran Ness (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent
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