MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
J nr: KU L 09/16
Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 07.03.16
Møtet startet kl 08.30 og sluttet kl 12.00

Tilstede på møtet:

Torkil Berg
Georg Høgsve
Frank Robert Asphaug
Anne Berit Skjerve Sæther

Forfall:

Linn Merete B. Moan (varslet)

Møtende varamedlemmer:

Arve Myran

Andre til stede:

Mette Sandvik Fosen kommunerevisjon IKS
Leder teknisk og Økonomisjef til stede under orienteringene
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker:

06/16 – 08/16

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.
06/16 SKATTEREGNSKAP 2015 – LEKSVIK KOMMUNE – TIL UTTALELSE
Behandling:
Sekretær gikk gjennom hovedfordeling skatt 2015 samt kontrollrapport fra
skatteetaten.
Uttalelse:
 Kontrollutvalget register at skatteinngangen for 2015 for Leksvik kommune
viser et overskudd på kr 2.385.973,00 i forhold til budsjett og kr 3.112.577,00
høyere en i 2014.
 Det er gjennomført 12 arbeidsgiverkontroller i Leksvik kommune i 2015. Det
er ikke oppgitt hvor stor andel dette utgjør av totalt antall leverandører av
lønns- og trekkoppgaver i kommunen. For Fosen totalt sett er det gjennomført
55 kontroller, noe som utgjør 5 % av totalt antall leverandører av LTO og
dermed innenfor minstekravet på minimum 5 %.
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07/16 FORVALTNINGSREVISJON 2013/2014 – SPESIALUNDERVISNING I
GRUNNSKOLEN – OPPFØLGING
Saksopplysninger:
Rapporten etter forvaltningsrevisjon 2013/2014 er ikke behandlet av kommunestyret.
Dette ligger noe tilbake i tid, så årsaken til at kommunestyret ikke har fått den til
behandling er ikke det vesentligste.
Kontrollutvalget ba administrasjon om status på de forhold som var anmerket i
rapporten.
Kontrollutvalget fikk en skriftlig tilbakemelding fra kommunalsjefen for oppvekst
utlevert i møte.
Økonomisjef var til stede under behandlingen.
Behandling:
Kontrollutvalget gikk gjennom tilbakemeldingen fra administrasjon.
Vedtak:
 Kontrollutvalget vil følge opp de anbefalingene som er gitt i rapporten i
forbindelse med årlig rapport om tilstanden i opplæringen for Leksvik
kommune.
 Kontrollutvalget vil sende et brev til ordfører om hvordan kontrollutvalget vil
følge opp forvaltningsrevisjon 2013/2014 – Spesialundervisning i grunnskolen
– Leksvik kommune.

08/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
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 innkalles for å orientere om følgende forhold:
 Orientering om Leksvik kommune sine eierskap i selskaper.
Oversikt leveres ut i møte.
Status eierskapsmelding.
Oversikt utlevert i møte. Oversikten var ikke komplett.
Eierskapsmelding er ikke utarbeidet for Leksvik kommune.
 Bestilling til Fosen barnevern/ Rissa kommune - status.
Arbeidet med bestillingen er ikke sluttført.
Egen arbeidsgruppe er nedsatt av rådmannsgruppen for å utarbeide en bestilling.
Tidspunkt for ferdigstillelse ble ikke gitt.
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Budsjett 2016.
Økonomisjef orienterte.
o Rutiner for budsjettarbeidet.
Årsplan for budsjettarbeidet ble lagt fram. Tidspunkter for beslutninger ble
vektlagt.
o Budsjettvedtak.
Det ble orientert om vedtaket.
Det ble vist til kommunelov med forskrift hva gjelder presisjonsnivå på
vedtaket.
o Kommunens avgifts hefte. Egen sak i KST?
For 2016 var avgifts hefte innarbeidet i budsjettdokumentet. Noen
problemstillinger ved den handlemåten ble belyst. Avgiftene er en av
forutsetningene for budsjettet. Eventuelle justeringer av avgifter i
budsjettprosessen vil medføre noen utfordringer.

Drøftinger:
 Ingen
Neste møte 18. april 2016, kl 08.30.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent
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