
LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

  J nr: KU L 21/16 

MØTEINNKALLING 
 

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I LEKSVIK KOMMUNEHUS 

MANDAG 12. SEPTEMBER 2016, KL 08.30  

   Sted: Kommunehuset 

 

Eventuelle forfall meldes til tlf. 74 85 51 00 – Leksvik kommune 

 

Saksliste: 

 

16/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER  

 

 

 

Orienteringer / Drøftingssaker: 

 

Orienteringer 

 

Ordfører informerer utvalget om:  

 Leksvik kommune sin arbeidsavtale med rådmann:  

o Avtale av juni 2015. 

o Reforhandling 

o Ny avtale 

 

Anmoder ordfører og rådmann om å orientere om: 

 Gjennomgang/orientering av/om saker fra Fellesnemda.  

o Avgrenses til de tre siste møtene i Fellesnemda. 

o Oppdrag som er iverksatt i administrasjon med bakgrunn i vedtak i 

Fellesnemda. 

 

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende: 

 Dokumenter unntas offentlighet – krav i henhold til Offentleglova. 

o Rutiner? 

 Vedtak som omhandler tilleggsbevilgninger. Inndekning? 

o Rutiner 

Det er KST som beslutter hvor midlene skal hentes fra. 

 Opprettelser av arbeidsgrupper – mandat og tid? 

o Orientering om følgende saker fra kommunestyret; PS 29/16, 30/16 og 

32/16. 

 Tertialrapport nr 2 2016.   

o Status 2016, for drift, investering og finans. 

 

 

 

 

 



LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 12.09.16 Saksbehandler: Arvid Lund 

Nåværende leder i AMA og leder AMA i forrige valgperiode og innkalles for å orientere 

om følgende forhold: 

 Status for AMA – endring til AMU og ASU – oppfølging fra møte 20. juni 2016. 

o Omorganisering? 

 Organisering og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger - oppfølging 

o Delegasjon fra kommunestyret?  

o Krav til dokumentasjon i forbindelse med forhandlingene? 

 

Drøfting: 

 Oppfølging av lokale lønnsforhandlinger. 

 Oppfølging av politiske saker - arbeidsfordeling 

 Eventuelt 

 

 

 

Til forretningsorden: Ordfører møter kl 0845 for å gi orienteringen. 

Orienteringene gjennomføres i den rekkefølge de er listet. 

 

05.09.16 

 

 

 Torkil Berg (sign)           Arvid Lund 

     leder        sekretær 

 

 

 

 

 

 

Kopi:  - Ordfører 

- Rådmann   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 12.09.16 Saksbehandler: Arvid Lund 

16/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

Saksopplysninger: 

Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak fra perioden 

etter forrige møte. 

Er det forhold/saker utvalget vil ha mer kunnskap om.   

Behandling i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.  

Forslag til vedtak: 

Ingen innstilling. 

 

 


