
MØTEBOK  

FOR 

LEKSVIK KOMMUNE   -   KONTROLLUTVALGET  

          J nr: KU L 26/17 

 

Kontrollutvalget hadde møte på Kommunehuset i Leksvik den 09.10.17 

 

Møtet startet kl 09.10 og sluttet kl 12.00 

 

Tilstede på møtet: Torkil Berg  

Georg Høgsve 

Frank Robert Asphaug 

Dagfinn Lerstad 

Veronica Moan Myran 

 

Forfall:  

 

Møtende varamedlemmer: 

 

 

 

Andre til stede: 

 

Ordfører og Rådmann. 

Arvid Lund – sekretær 

 

Behandlede saker: 21/17 – 22/17 

 

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen. 

 

21/17 FORVALTNING AV VILTFOND I LEKSVIK KOMMUNE  

Saksopplysninger: 

 Kontrollutvalget har mottatt informasjon om at forvaltningen av viltfondet i 

kommunen ikke gjennomføres i henhold til gjeldende lov og forskrift. 

Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) § 43 med forskrift regulerer forvaltning av 

viltfond.  

Administrasjon var tilstede i møtet å orienterte om status.  

Behandling: 

Kontrollutvalget gikk gjennom utleverte dokumenter og sammenholdt det i forhold til 

gitt status.  

Utvalget ønsket flere opplysninger. 

 Vedtak: 

 Kontrollutvalget utsetter sluttbehandling av saken til neste møte.  

 Sekretær får i oppgave å innhente flere opplysninger i saken.  

 

22/17  OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

Behandling: 

Kontrollutvalget gikk gjennom aktuelle saker.  

Vedtak: 

Oppfølgingsliste sendes ut til medlemmene i kontrollutvalget. 
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Orienteringer / Drøftings saker: 

 

Orienteringer: 

Ordfører orienterte: 

 Status for Flerbrukshus. 

o Tidsplan? Hvor står prosjektet nå? 

Tidsplan noe usikker. Nødvendig å redusere kostnader i forhold til tilbud som er 

kommet inn. 

o Budsjett/Kostnader? 

Kostnadene som fremkommer av tilbud fra entreprenør er vesentlig høyere enn 

budsjett.  

o Eventuelle tiltak? 

Det arbeides med å få redusert kostnadene. Endringer i og av bygget som gir 

innsparinger.  

 

Rådmann orienterte om følgende saker:  

 Tertialrapport nr 2 2017 

Drift, investering og finans.  

Utvalget hadde fått utlevert tertialrapporten. 

En grei orientering av status ble gitt, drift, investering og finans ble omtalt. 

Kontrollutvalget framholdt at det er viktig at en er nivået det skal rapporteres på er det 

samme som budsjettet er vedtatt på. 

 

 Lokale lønnsforhandlinger i Leksvik høsten 2017.  

o Grunnlag; Kommunen sine lønnspolitiske retningslinjer. 

o Ramme gitt av kommunestyret. 

o Dokumentasjon av forhandlingene. 

Det ble orientert om gjennomføringen av forhandlingene. Sammenslåingen av Leksvik og 

Rissa kommune fra 1. januar 2018 var en viktig faktor i forhandlingene.  

 

 

Drøfting: 

 

Tid og sted for fellesmøte med kontrollutvalget i Rissa ble besluttet. Møtet gjennomføres i 

Leksvik kommunehus 8. desember 2017, kl 11.00. 

Kontrollutvalget i Leksvik gjennomfører eget møte fra kl 0900 samme dag 

 

 

 

Neste møte 8. desember 2017, kl 0900. 

 

 

 

 

Torkil Berg (sign)       Arvid Lund 

Leder i kontrollutvalget      referent 


