MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
J nr: KU L 12/16
Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 07.03.16
Møtet startet kl 13.00 og sluttet kl 15.35

Tilstede på møtet:

Torkil Berg
Georg Høgsve
Frank Robert Asphaug (tiltrådte møte 1450)

Forfall:

Linn Merete B. Moan (varslet)
Anne Berit Skjerve Sæther (varslet)

Møtende varamedlemmer:

Borgar Tessem

Andre til stede:

Ordfører, rådmann og Økonomisjef , Leksvik kommune..
Stig Ove Sletten, Fosen kommunerevisjon.
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker:

09/16 – 10/16

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.
09/16 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 – LEKSVIK KOMMUNE – TIL
UTTALELSE
Behandling:
Revisor gikk gjennom årsregnskap og årsmelding 2015 for Leksvik kommune.
Revisjonsberetningen ble gjennomgått for utvalget.
Ordfører, rådmann og økonomisjef tiltrådte møtet kl 1410 og gav administrasjon sine
kommentarer til årsmelding og regnskap samt at det svarte på spørsmål fra utvalget.
Uttalelse:
 Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med forbehold gitt av
Fosen kommunerevisjon.
 Rapportering for området finansforvaltning i kommunen må gjennomføres i
henhold til gjeldende forskrift. Følges opp fra tertialrapport nr 2/2016.
 Budsjettjusteringer skal vedtas av kommunestyret. Er hasteparagrafen (§ 13
Kom lov) brukt skal kommunestyret informeres.
 Avviket mellom vedtatt investeringsbudsjett 2015 og investeringsregnskapet
for 2015 er for stort.

10/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 10.05.16
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:
 Orientering om Vanvikan vannverk. Drift og investering.
 Organisering og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.
Hvem gjør hva?
 Orientering om nytt godtgjøringsreglement for Leksvik kommune.
 Status for AMA – endring til AMU og ASU?
Kontrollutvalget vil i neste møte ta opp kommunen sine eierskap i egen sak –
eierskapsmeldinger.
Orienteringer / Drøftings saker:
Orienteringer:
Administrasjon orienterte om følgende forhold:
 Årsmelding og regnskap 2015.
o Kort orientering.
o Svare på spørsmål fra kontrollutvalget.
Rådmann og økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål i forbindelse med
behandling av sak 09/16.
Revisor orienterte om; Årsoppgjørsbrev – Leksvik kommunes årsregnskap 2015.
Drøftinger:
 Ingen
Neste møte 23. mai 2016, kl 12.00.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent
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