MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
J nr: KU L 22/16
Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 12.09.16
Møtet startet kl 08.30 og sluttet kl 13.45

Tilstede på møtet:

Torkil Berg
Frank Robert Asphaug
Georg Høgsve

Forfall:

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

Møtende varamedlemmer:

Arve Myran

Andre til stede:

Ordfører, Leder i AMA og leder i AMA forrige valgperiode.
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker:

16/16 – 17/16

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

16/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
Leder gikk gjennom aktuelle saker.
Vedtak:
Kontrollutvalget vil be om orientering om følgende saker/ forhold i neste møte:
 Saker som kontrollutvalget har sendt fram, men ikke behandlet i
kommunestyret. Dokumenter unntas offentlighet – krav i henhold til
Offentleglova.
 Vedtak som omhandler tilleggsbevilgninger. Inndekning?
 Opprettelser av arbeidsgrupper – mandat og tid?
 Gjennomgang av saker fra Fellesnemda.
 Tertialrapport nr 2 2016.
I innkallingen til neste møte vil kontrollutvalget være konkret på hvem som blir innkalt
for å orientere om de enkelte saker/forhold.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 12.09.16
17/16 PERSONALFORVALTNING I LEKSVIK KOMMUNE INNEN
LØNNSFORHANDLINGER, ARBEIDSAVTALER OG GODTGJØRINGER –
GJELDENE DELEGASJON – MERKNADER
Behandling:
Kontrollutvalget har gjennom orientering om lokale lønnsforhandlinger fra
administrasjon 20. juni 2016 og to omfattende orienteringer i dagens møte besluttet å
forfølges saken.
Kontrollutvalget har ikke besluttet avgrensning i saken, men vil innledningsvis favne
vidt.
Aktuelle områder er: Arbeidsavtaler, lokal lønnsforhandlinger, lønnsrapporteringer,
godtgjøringer, reiser osv.
Dette knyttes opp mot hendelser som utvalget vil se på i forhold til vedtatte rutiner og
beslutningstakere.
Utvalget vil gjøre sine anmerkninger og eventuelt komme med forslag om tiltak.
Vedtak:
Kontrollutvalget vil arbeide videre med saken ved å innhente mer dokumentasjon og
gjennom orienteringer fra ansatte i kommunen.

Orienteringer / Drøftings saker:
Orienteringer:


Ordfører informerer utvalget om Leksvik kommune sine arbeidsavtaler med rådmann:

Orienteringen ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 31 pkt 3 og 4, jmf Offenleglova
§§ 13, 15 og 23.
o Avtale av juni 2015.
o Reforhandling
o Ny avtale
Ordfører orienterte om saken og hvordan den er behandlet av kommunen.
Dette omhandler; Beskrivelse av hendelsen, innhenting av dokumentasjon, juridiske
vurderinger, forhandlinger som er gjennomført samt den politiske behandlingen saken er gitt.
Dokumentasjon vil bli overlevert til kontrollutvalget.


Orientering om saker fra Fellesnemda Indre Fosen:
o Avgrenses til de tre siste møtene i Fellesnemda.
o Oppdrag som er iverksatt i administrasjon med bakgrunn i vedtak i Fellesnemda.
Orienteringen ble ikke gjennomført, utsettes til et senere møte.

Administrasjon var innkalt for å orientere om følgende:
 Dokumenter unntas offentlighet – krav i henhold til Offentleglova.
o Rutiner?
 Vedtak som omhandler tilleggsbevilgninger. Inndekning?
o Rutiner
Det er KST som beslutter hvor midlene skal hentes fra.
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Opprettelser av arbeidsgrupper – mandat og tid?
o Orientering om følgende saker fra kommunestyret; PS 29/16, 30/16 og 32/16.
Tertialrapport nr 2 2016.
o Status 2016, for drift, investering og finans.
Orienteringene ikke gjennomført, utsettes til senere møte.

Nåværende leder i AMA og leder AMA i forrige valgperiode orienterte om følgende forhold:
Orienteringen ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 31 pkt 3 og 4, imf Offenleglova §§
13, 15 og 23.




Status for AMA – endring til AMU og ASU – oppfølging fra møte 20. juni 2016.
o Omorganisering?
Uklart om hvem skulle gjøre hva i prosessen. Blant annet hvem skulle legge fram sak om
organisering for kommunestyret og hvilken innstilling?
Saken må utarbeides på nytt og AMA må innstille til kommunestyret.
Organisering og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger - oppfølging
o Delegasjon fra kommunestyret?
o Krav til dokumentasjon i forbindelse med forhandlingene?
Oppgaven som er gitt gjennom delegasjonsreglementet til AMA og Forhandlingsutvalg
var klart.
Lokale lønns forhandlinger i 2014 og 2015 ble gjennomgått..
Roller og rolleavklaringer er meget viktig.

Drøftinger:
 Oppfølging av lokale lønnsforhandlinger.
Kontrollutvalget besluttet å opprette egen sak 17/16, utvalget ville signalisere en
oppfølging av følgende forhold; Lokale lønnsforhandlinger, arbeidsavtaler og
eventuelt andre økonomiske godtgjøringer/utbetalinger. Beslutningssløyfer og rutiner
i denne forbindelse.
Utvalget har behov for å innhente dokumentasjon samt endelig beslutte/avgrense hva
utvalget skal undersøke og behandle.
 Oppfølging av politiske saker – arbeidsfordeling
Ble ikke drøftet.
 Eventuelt
Tidspunkt for neste møte ble besluttet, 22. september 2016, kl 0830.
Neste møte: 22. september 2016, kl 0830.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent

3

