MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
J nr: KU L 22/17
Kontrollutvalget hadde møte på Kommunehuset i Leksvik den 01.09.17
Møtet startet kl 12.00 og sluttet kl 15.25

Tilstede på møtet:

Torkil Berg
Georg Høgsve
Frank Robert Asphaug
Dagfinn Lerstad
Veronica Moan Myran

Forfall:
Møtende varamedlemmer:
Andre til stede:

Ordfører og Kommunalsjef oppvekst.
Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon.
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker:

17/17 – 20/17

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.
17/17 KARTLEGGING – RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN – LEKSVIK
KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten/kartleggingen.
Kommunalsjef oppvekst kommenterte kartleggingen samt svarte på spørsmål fra
utvalget.
Kontrollutvalget sluttbehandlet kartleggingen.
Vedtak:


Rapport om kartlegging av ressursbruk i grunnskolen – Leksvik kommune tas
til orientering.



Rapporten viser at Leksvik kommune prioriterte grunnskoleundervisningen på
nivå med Nord-Trøndelag og landet utenfor Oslo



Både totalt sett og pr. funksjon har Leksvik kommune gjennomgående lavere
netto driftsutgifter pr. enhet enn Åfjord og ganske likt med de andre
sammenligningsenhetene.



Rapporten oversendes til Kommunestyret med innstilling lik vedtak.
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18/17 FORVALTNINGSREVISJON 2017 – ØKONOMISTYRING I INDRE FOSEN
KOMMUNE – PROSJEKTPLAN
Behandling:
Forvaltningsrevisor gikk gjennom prosjektplan.
Prosjektplan er også behandlet og vedtatt av kontrollutvalget i Rissa kommune.
Vedtak:
Prosjektplan vedtatt som fremlagt.
19/17 SELSKAPSKONTROLL 2017 – KROA PRODUKTER AS –
SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Rapporten etter selskapskontrollen ble gjennomgått.
Vedtak:
 Kroa Produkter AS er organisert og drives i henhold til aksjeloven.
 Vedtektene for selskapet må endres. Eierskap i selskapet må avklares.
 Kommunen må få utarbeidet og vedtatt eierskapsmelding for sine eierskap.
 En gjennomgang av mål og hensikt for/med selskapet anbefales.
 Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling lik vedtak.
20/17 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
Kontrollutvalget gikk gjennom aktuelle saker.
Vedtak:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:
 Forvaltning av viltfond i Leksvik kommune.
 Tertialrapport nr 2 2017
Orienteringer / Drøftings saker:
Orienteringer:
Ordfører orienterte om status for investeringsprosjekt Flerbrukshus/Basseng:
 Tidsplan? Hvor står prosjektet nå?
Utbygger er valgt. Er inne i samspillsfase med utbygger. Endelig beslutning om
iverksetting må tas innen en måned.
 Budsjett/Kostnader?
Kostnadene vesentlig høyere enn budsjettert. Det arbeides med å redusere kostnadene ved
utbyggingen samt om mulig skaffe flere midler til prosjektet.
 Momskompensasjon, beregning?
Problemstillingen er kjent og det gjennomføres kontrolltiltak for at korrekt beregninger av
moms legges til grunn i prosjektet.
 Eventuelle tiltak?
Prosjektgruppen arbeider med å få frem endelig beslutningsgrunnlag – kostnader iht
budsjett – innhold i Flerbrukshuset mest mulig likt opprinnelig plan.

Tertialrapport nr 1 for 2017.
Det ble gitt en grundig orientering.
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o Drift.
Status ble gitt ut fra utlevert rapport.
Rapporten er utarbeidet i et annet format enn budsjett og av den grunn noe
arbeidskrevende og sammenholde.
o Investering
Ingen rapport utarbeidet med oversikt over pågående og planlagte investeringer
for 2017. Rådmann orienterte om investeringsprosjekter som er under arbeid.
o Finansforvaltning.
Det var utarbeidet en god rapport som orienteringen ble gitt ut fra.
Drøfting:
Leder gikk gjennom oppfølgingsliste.
Plan for fellesmøte med kontrollutvalget i Rissa. Møtet gjennomføres i Leksvik primo
november. Sekretær koordinerer tid med ordfører i Leksvik, ordfører i Rissa og prosjektleder
for kommunesammenslåingen.

Neste møte 9. oktober 2017, kl 0900.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent
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