
UTSKRIFT AV MØTEBOK 
FOR

LEKSVIK KOMMUNE   -   KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 10.12.14

Møtet startet kl 12.00 og sluttet kl 14.30

Tilstede på møtet: Dag-Jøran Ness, leder 
Georg Høgsve 
Leif Willy Berg

Forfall: Hilde Drætvik (varslet)
Olav Ertsås (varslet)

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Fra administrasjon møtte: Karsten Bergersen, Odd Robert 
Solvåg og Tove P Steen
Daglig leder Kroa produkter AS, Åge Bjørvik
A Lund, sekretær.

Behandlede saker: 14/14 – 15/14

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

14/14 MØTEPLAN 2015 FOR KONTROLLUTVALGET I LEKSVIK KOMMUNE  
  Behandling:

Tidlige års aktivitetsnivå legges til grunn for møteplan.
Kommunevalg skal gjennomføres i september 2015.
Vedtak:
Kontrollutvalget besluttet følgende møteplan for 2015;
11. februar 2015, 15. april 2015, 3. juni 2015 og 2. september 2015.
Alle møter starter kl 12.00

15/14 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker: 

 Internkontroll rutiner på område lønn. 
Forholdet er tatt opp av Fosen kommunerevisjon tidligere.  
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Orienteringer / Drøftings saker:

Orienteringer:
Daglig leder Kroa produkter AS orienterte om selskapet.
Utvalget ba orienteringen som et ledd i selskapskontrollen som skal sluttføres primo 2015.
Utvalget mottok en grundig og god orientering om selskapet:
Organisering. Omfang.
Aktiviteter.
Utfordringer for selskapet i forhold å skaffe oppdrag. Kompetanse i egen organisasjon.

Administrasjon orienterte om følgende saker:
 Tertialrapport nr 2 for driftsåret 2014.

Ikke ferdig utarbeidet.
 Budsjett 2015 for Leksvik kommune, drift og investering

Orientering om status ble gitt, før behandlingen i kommunestyret.
Budsjettet er meget stramt, som gir ingen handlefrihet

 Rutiner for matombringing i Leksvik kommune.
Kontrollutvalget fikk en grundig orientering om prosedyrer og gjennomføring 
for og av tjenestetilbudet. 

 Organisering av vaktmestertjenesten i kommunen.
Organiseringen av vaktmestertjenesten ble beskrevet. Salg av 
vaktmestertjeneste til Rissa kommune omtalt.

 Orientering om kommunen sin vedlikeholdsplan.
Kort status ble gitt.
Hvordan vedlikeholdsplan ble utarbeidet ble ikke omtalt.

Drøftinger:
 Ingen. 

Neste møte 11. februar 2015, kl 12.00.

Dag-Jøran Ness (sign) Arvid Lund
Leder i kontrollutvalget referent


