MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
J nr: KU L 19/16
Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 20.06.16
Møtet startet kl 08.30 og sluttet kl 12.10

Tilstede på møtet:

Torkil Berg
Frank Robert Asphaug
Anne Berit Skjerve Sæther
Georg Høgsve

Forfall:

Linn Merete B. Moan (varslet)

Møtende varamedlemmer:

Arve Myran

Andre til stede:

Ordfører, Rådmann og Personalsjef
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker:

14/16 – 15/16

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.
14/16 HVORDAN EIENDOMSSKATTEN ER INNKREVD DE SISTE ÅR –
MERKNADER
Saksopplysninger:
Bestilling til kontrollutvalget gjort i kommunestyret 12.05.2016:
Arvid Penna Steen (H) fremmet henstilling til kommunestyret vedrørende
Eiendomsskatt:
Kommunestyret gjør et nytt vedtak om at Eiendomsskatt i Leksvik kommune er
innført iht. Lovens § 3, pkt c), ikke pkt. d).
- Eiendomsskatt på «annen næringseiendom» er innkrevd på feil grunnlag i 2014 og
2015, og må refunderes.
- Kommunestyret tar saken opp på nytt om eiendomsskatt skal innføres iht. lovens §3
pkt. d)
Steinar Saghaug (H) fratrådte møtet etter Forvaltningslovens § 6, 2. ledd.
Bjørnar Buhaug (SP) trådte derfor inn som ordfører.
Jon Normann Tviberg (KRF) foreslo Knut Ola Vang (AP) som settevaraordfører:
Enstemmig vedtatt.
Ragnar Lyng (H) fratrådte møtet etter Forvaltningslovens § 6, a).
Torkil Berg (AP) minnet Ordfører om at etter Kommunelovens §34 kan Ordfører ta
stilling til om han vil behandle saken i kommunestyret.
Ordfører fremmet følgende bestilling til Kontrollutvalget:

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 20.06.16
Kommunestyret ønsker at punktene som representant Arvid Penna Steen (H) la fram
oversendes Kontrollutvalget, med bakgrunn i at man ønsker å vite hvordan
eiendomsskatten er innkrevd de siste år. Dette hvis saken hvor kommunen er stevnet er
rettskraftig avgjort.
Behandling i kontrollutvalget:
Med bakgrunn i innhentet informasjon, gitte sentrale føringer og uttalelse fra advokat
behandler kontrollutvalget saken.
Kontrollutvalget mener ut fra innhentet informasjon at innkreving av eiendomsskatt i
Leksvik kommune er i henhold til kommunestyrets formål og vedtak om innføring av
eiendomsskatt.
Kontrollutvalget mener likevel at saksbehandling og vedtak ikke er utformet og
framstilt på en oversiktlig og god måte, og vil henstille til at dette imøtekommes i
framtidige eiendomsskattesaker.
Vedtak:
 Eiendomsskatt på annen næringseiendom i Leksvik kommune er ikke innkrevd
på feil grunnlag i 2014 og 2015.
 Utskrivingsvedtakene må gis en utforming som er presise og i henhold til
utarbeidet sjekkliste fra KS Eiendomsskatteforum.
 Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak
Innstilling til kommunestyret:
 Eiendomsskatt på annen næringseiendom i Leksvik kommune er ikke innkrevd
på feil grunnlag i 2014 og 2015.
 Utskrivingsvedtakene må gis en utforming som er presise og i henhold til
utarbeidet sjekkliste fra KS Eiendomsskatteforum.

15/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Leder gikk gjennom møtereferat fra de siste møtene i kommunestyret, formannskap,
planutvalg og AMA.
Vedtak:
Kontrollutvalget vil be om orientering om følgende saker/ forhold i neste møte:
 Dokumenter unntas offentlighet – krav i henhold til Offentleglova.
 Vedtak som omhandler tilleggsbevilgninger. Inndekning?
 Opprettelser av arbeidsgrupper – mandat og tid?
 Lokale lønnsforhandlinger – oppfølging
 Gjennomgang av saker fra Fellesnemda.
I innkallingen til neste møte vil kontrollutvalget være konkret på hvem som blir innkalt
for å orientere om de enkelte saker/forhold.
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Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 20.06.16
Orienteringer / Drøftings saker:
Orienteringer:
Administrasjon orienterte om følgende forhold:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende:
 Status for AMA – endring til AMU og ASU?
o Omorganisering?
Det ble i forrige valgperiode vedtatt en prøveordning med AMA til fordel for
Administrasjonsutvalg, AMU og ASU. Ved utløpet av prøveperioden ble det vedtatt å
gå tilbake til ordinær organisering med bl.a. administrasjonsutvalg fra 1-1-2016.
Saken ble deretter på nytt tatt opp i nåværende/ nyvalgt AMA. Her ble det enighet om
å videreføre organiseringen med AMA som under prøveordningen. Saken ble ikke
fremmet for kommunestyret for endelig vedtak.
Det vil nå i ettertid bli fremmet sak for kommunestyret vedrørende å få
prøveordningen inn som permanent organisering.


Organisering og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.
o Delegasjon fra kommunestyret? (Dokumenteres)
Delegasjon gitt til rådmann er nedfelt i kommunens delegasjonsreglementet.
Organisering og gjennomføring av lønnsforhandlinger for rådmann er gitt i
delegasjonsreglementet.
o Hvem har arbeidsgiver sin rolle under lønnsforhandlingene?
Rådmannen er gitt arbeidsgivers rolle fra kommunalsjefer og utover i
organisasjonen.
Deler av AMA (forhandlingsutvalget) er gitt rollen som arbeidsgiver i
lønnsforhandlinger med rådmann.
o Krav til dokumentasjon i forbindelse med forhandlingene?
Kravet til dokumentasjon følges opp. Noen avvik er funnet.
Rådmann og Personalsjef orienterte om lokale lønnsforhandlinger.
Kontrollutvalget vil følge opp saken og innkalle leder og tidligere leder i AMA til
neste møte i kontrollutvalget.



Orientering om nytt godtgjøringsreglement for Leksvik kommune.
Gjeldende reglement vedtatt i desember-møtet og gjeldende fra 1-1-2016.
Ordførers godtgjørelse bestemmes ut fra stortingsrepresentantene sin.lønn, 95 %.
Fellesnemnda har utarbeidet eget godtgjørelsesreglement.

Drøftinger:
Oppfølging av politiske saker – arbeidsfordeling og form ble drøftet.
Oppfølging av saker i Fellesnemda ble besluttet.
Neste møte: 15. august 2016, kl 0830.

Torkil Berg (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent
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