MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

J nr: KU L 37/16
Kontrollutvalget hadde telefonmøte den 10.11.16
Møtet startet kl 08.30 og sluttet kl 11.50

Tilstede på møtet:

Torkil Berg
Georg Høgsve
Anne Berit Skjerve Sæther
Arve Myran

Forfall:

Frank Robert Asphaug

Møtende varamedlemmer:

Arne Sørli

Andre til stede:

Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker:

17/16, 23/16 – 24/16

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

17/16 PERSONALFORVALTNING I LEKSVIK KOMMUNE INNEN
LØNNSFORHANDLINGER, ARBEIDSAVTALER OG GODTGJØRINGER –
GJELDENE DELEGASJON – MERKNADER
Saken lukkes med hjemmel i Kommuneloven § 31 pkt 3 og 4, jmf Offenleglova §§ 13,
15 og 23.
Behandling:
Utvalget gikk gjennom innhentede dokumenter. Ikke alle dokumenter som var
etterspurt av utvalget ble lagt frem.
Utvalget ønsket at saken gis en form som gjør at den kan nedgraderes når den sendes
frem for kommunestyret. Ønsker kommunestyret detaljer vil de få det lagt frem noe
som vil fordre lukking av møte.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget sluttbehandler saken i neste møte.
2. Saken skal utformes slik at den kan legges frem ugradert.
23/16 ØKONOMISTYRING I LEKSVIK KOMMUNE – MERKNADER
Saken lukkes med hjemmel i Kommuneloven § 31 pkt 3 og 4, jmf Offenleglova §§ 13,
15 og 23.
Behandling:
Utvalget gikk gjennom innhentede dokumenter.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 10.11.16
Utvalget ønsket at saken gis en form som gjør at den kan nedgraderes når den sendes
frem for kommunestyret. Ønsker kommunestyret detaljer vil de få det lagt frem noe
som vil medføre lukking av møte.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget sluttbehandler saken i neste møte.
2. Saken skal utformes slik at den kan legges frem ugradert.

24/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
Aktuelle saker ble gjennomgått av leder.
Vedtak:
Administrasjon innkalles for å orientere om kommunen sitt delegasjonsreglement.
Tiltak i forhold til kommunesammenslåing, delegasjon.
Orienteringer / Drøftingssaker:
Orienteringer
Administrasjon var innkalt for å orientere om:
 Tertialrapport nr 2, 2016.
o Drift
o Investering.
o Finans
Administrasjon møtte ikke.
Kontrollutvalget besluttet at utvalget vil gi sine merknader til tertialrapporten i egen sak i
neste møte.
Drøfting:
Oppfølging av saker som var sendt frem til kommunestyret. Følges opp i neste møte med
ordfører og rådmann.

Neste møte er planlagt: 13. desember 2016, kl 0900.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent
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