UTSKRIFT AV MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
J nr: KU L 21/15
Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 09.11.15
Møtet startet kl 09.00 og sluttet kl 1230

Tilstede på møtet:

Torkil Berg, leder
Georg Høgsve
Anne Berit Skjerve Sæther
Linn Merete B. Moan
Frank Robert Asphaug

Forfall:
Møtende varamedlemmer:
Andre til stede:

Ordfører og Rådmann, Leksvik kommune
Mette Sandvik, Fosen kommunerevisjon IKS
A Lund, sekretær.

Behandlede saker:

14/15

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

14/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Til neste møte innkalles administrasjon for å orientere om følgende forhold:
 Budsjett 2016, drift og investering.
 Sammenslåing av kommunene Rissa og Leksvik.
o Organisering av prosjektet?
o Oppdrag gitt av kommunestyret i Leksvik?
Delegasjon og internkontroll (rapportering).
 Lokale lønnsforhandlinger, for hele organisasjon.
o Organisering?
o Delegering?
 Ny hjemmeside.
Hvordan finne gamle møteinnkallinger og referat?
 Internkontroll i Leksvik kommune.
Har kommunen noen overordnede retningslinjer?
 Driftsavtale ved Vanvikan vannverk?
Omfang og gjennomføring av anskaffelsen?

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 09.11.15

Orienteringer:
Ordfører og Rådmann orienterte:
Kontrollutvalget fikk en orientering om de områdene kommunen ville prioritere i den
nærmeste tiden.
Økonomistyring. Investeringer. Sammenslåing Rissa Leksvik. Vedlikehold av kommunen sin
bygningsmasse.
Rådmann orienterte kort om administrative bestemmelser for utvalg og utvalgsmedlemmer i
Leksvik kommune.
Fosen kommunerevisjon v/Mette Sandvik:
Sandvik orienterte om Fosen kommunerevisjon sin organisering, oppgaver og forholdet til
kontrollutvalget.
Det ble gitt en kort status for pågående forvaltningsrevisjon – Tekniske tjenester.
Leder og sekretær orientert om:
Organisering av kontrollutvalg – plass i den kommunale strukturen.
Lover og forskrifter som er styrende for kontrollutvalget sitt arbeid.
Faste oppgaver som utvalget skal arbeide med.
Kontrollutvalget sin rolle og hvordan løse den.

Drøftinger:
 Møteplan 2016.
Utsatt til neste møte.
 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll settes opp som sak i neste møte.
Overordnet analyse vil inngå som en del i denne saken.
Neste møte: 14. desember 2015, kl 0800

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent
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