UTSKRIFT AV MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
J nr: KU L 18/15
Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 02.09.15
Møtet startet kl 12.00 og sluttet kl 1345

Tilstede på møtet:

Dag-Jøran Ness, leder
Georg Høgsve
Leif Willy Berg

Forfall:

Hilde Drætvik
Olav Ertsås (varslet)
Rune Tveiten

Møtende varamedlemmer:
Andre til stede:

Fra administrasjon møtte:
Kommunalsjef for oppvekst og kultur.
A Lund, sekretær.

Behandlede saker:

12/15 – 13/15

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.
12/15 BUDSJETT 2016, FOR KONTROLLUTVALGET I LEKSVIK KOMMUNE –
FORSLAG
Behandling:
Sekretær orienterte om saken.
Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift.
Saken sendes frem som orientering til rådmannen og som sak til kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende budsjettperiode.
Drift av sekretariatet:
Budsjettet for sekretariatet besluttes av representantskapet for selskapet i henhold til
selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
Møtekostnader:
Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tapt
arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av Leksvik kommune.
Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres
med 7 møter i kontrollutvalget i 2016.
Kurs og konferanser for kontrollutvalgets medlemmer:
Det settes av 20 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2016.

Vedtak:
 Kontrollutvalget anmoder om at det budsjetteres for 7 møter i kontrollutvalget i
2016.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 02.09.15




Kontrollutvalget anmoder om at det settes av 20 000,- kr til kurs/konferanser
for kontrollutvalget i 2016
Saken sendes frem til kommunestyret med kopi til rådmann.
Innstilling til kommunestyret som vedtak.

13/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Ingen spesielle saker til oppfølging.
Orienteringer:
Administrasjon orienterte om følgende saker:
 Status økonomi for virksomhetsåret 2015, drift og investering.
Informasjon ble ikke gitt, utsatt til neste møte
 Spesialundervisning – nye vurderinger/ enkeltvedtak gjennomført vår og sommer 2014
i Leksvik kommune.
Kommunalsjef oppvekst og kultur orienterte.
o Hvor mange saker ble vurdert på nytt?
10 saker ble vurdert på nytt.
o Hvor mange fikk endret vedtak?
9 fikk endret vedtak.
o Hvor mange klaget på nytt vedtak?
9 klaget på nytt vedtak.
o Hvor mange saker ble avgjort av fylkesmann?
9 saker ble behandlet av fylkesmannen. (8 fikk medhold og en avvist)
o Hvor mange klaget på saksbehandlingstiden?
Ingen skriftlige klager på behandlingstiden. Har ingen oversikt over muntlige
klager.
Det ble gitt en informativ og grei orientering om sakene.
Drøftinger:
Ingen
Leder for utvalget takket for samarbeidet i denne valgperioden.

Dag-Jøran Ness (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent
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