
MØTEBOK  

FOR 

LEKSVIK KOMMUNE   -   KONTROLLUTVALGET  

          J nr: KU L 15/16 

Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 23.05.16 

 

Møtet startet kl 12.00 og sluttet kl 15.15 

 

 

 

Tilstede på møtet: Torkil Berg  

Frank Robert Asphaug  

 

Forfall: Linn Merete B. Moan (varslet) 

Anne Berit Skjerve Sæther (varslet) 

Georg Høgsve (varslet) 

 

Møtende varamedlemmer: Arve Myran 

Arve Storsve 

 

Andre til stede: Økonomisjef og Kommunalsjef for Teknikk, Landbruk og 

Miljø. 

Arvid Lund – sekretær 

 

Behandlede saker: 11/16 – 13/16 

 

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen. 

 

11/16 EIERSKAP – LEKSVIK KOMMUNE – FORVALTNING AV EIERSKAP  

Behandling: 

Innledning: 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger etterspurt oversikt over kommunen sine 

eierskap. Oversikter er framlagt men ikke uten at mangler ble oppdaget. 

Kommunen sin eierskapsmelding er etterspurt og kontrollutvalget er informert om at 

den ikke er utarbeidet.  

 

Med bakgrunn i tidligere innhentet informasjon, gitte sentrale føringer og behovet for 

kontroll med mål og hensikt for eierskap behandler kontrollutvalget saken. 

 

Vedtak: 

 Kontrollutvalget anbefaler at Leksvik kommunen utarbeider og vedtar 

eierskapsmelding for Leksvik kommune i 2016.  

 Eierskapsmeldingen behandles i kommunestyret senest desember 2016.   

 Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak. 

 

 

 

Innstilling til kommunestyret: 
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 Kommunestyret pålegger Rådmann å utarbeide eierskapsmelding for Leksvik 

kommune. 

 Eierskapsmeldingen sluttbehandles av kommunestyret senest desember 2016. 

 

12/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

 Behandling: 

Aktuelle saker ble omtalt. 

Leder gikk gjennom møtereferat fra de siste møtene i kommunestyret og formannskap. 

Vedtak:  

 Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:  

 Organisering og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. 

Hvem gjør hva? 

 Orientering om nytt godtgjøringsreglement for Leksvik kommune. 

 Status for AMA – endring til AMU og ASU? 

 

13/16 STATUS FOR VANVIKAN VANNVERK – MERKNADER 

Behandling: 

 Med bakgrunn i orienteringen som ble gitt om Vanvikan vannverk besluttet 

kontrollutvalget å behandle dette som egen sak. 

 

Informasjon gitt i møte: 

Vanvikan vannverk er overtatt fra leverandør. 

Vannverket fungerer ikke i henhold til bestilling. 

For å drifte anlegget kjører kommunen en tre delt vakt ordning. Flere feilmeldinger pr 

døgn som krever utrykning fra vaktpersonell. 

Driften av anlegget med dagens status krever 1,5 årsverk. 

Første barriere av tre barrierer i renseanlegget er koblet ut, dette for at anlegget skal 

kunne brukes. 

 Anlegget er bygd med offentlig tilskudd fra ekstern etat, tilskuddet er utbetalt til 

leverandør av anlegget. 

Årsavgiften for abonnentene i Vanvikan er meget høy i forhold til det andre i 

kommunen betaler. 

Mulige tiltak for å rette på forholdene ble omtalt, men ingen konkret som skulle 

iverksettes. 

 

Oppsummering: 

Kontrollutvalget konkluderte med at denne saken må legges fram for kommunestyret, 

saken må omhandle perioden fra kontrakt med leverandør ble inngått til status i dag. 

Saken som legges fram for kommunestyret må også beskrive mulige løsninger/tiltak 

med kostnadsvurderinger. 

 

Vedtak: 

 Rådmann pålegges å fremme sak om Vanvikan vannverk fra leveranse ble 

avtalt til status i dag. Saken skal inneholde mulige tiltak med 

kostnadsvurderinger for å få en tilfredsstillende vannproduksjon til 

abonnentene til Vanvikan vannverk. 

 Saken legges fram for kommunestyret snarest og senest september 2016.  
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 Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling lik vedtak. 

 

 

  

 

Orienteringer / Drøftings saker: 

 

Orienteringer: 

Administrasjon orienterte om følgende forhold:  

 Orientering om Vanvikan vannverk.  

Kommunalsjef for Teknikk, Landbruk og Miljø orienterte. 

Leksvik kommune har overtatt vannverket. 

o Kostnader drift og investering. 

Det ble gjort rede for driftskostnadene ikke for kapitalkostnader. 

o Antall abonnenter? Årsavgift vann? Inntekt? 

250 til 300 abonnenter. Takster for årsavgift ble referert. 

o Driftsoppgaver som kommunen har? 

Kommunen har alle driftsoppgaver ved vannverket. 

Store driftsutfordringer med vannverket ble beskrevet. 

o Driftsoppgaver som kjøpes med kostnad? 

Ingen driftsoppgaver kjøpes eksternt. 

Kontrollutvalget besluttet å behandle dette som egen sak, sak 13/16. 

 Status for AMA – endring til AMU og ASU? 

o Omorganisering? 

Orientering utsatt til neste møte. 

 Organisering og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. 

o Delegasjon fra kommunestyret? (Dokumenteres) 

o Hvem har arbeidsgiver sin rolle under lønnsforhandlingene? 

(For hele organisasjon fra rådmann og nedover.) 

o Krav til dokumentasjon i forbindelse med forhandlingene? 

Orientering utsatt til neste møte. 

Orientering om nytt godtgjøringsreglement for Leksvik kommune. 

Orientering utsatt til neste møte. 

 Orientering om eiendomsskatt - fakturering 

Økonomisjef orienterte om rutiner og hvordan det er gjennomført. 

 

Drøftinger: 

Oppgave fra kommunestyret: 

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.  
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- 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:  

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. 

Kontrollutvalget behandler dette som egen sak i neste møte. 

 

 

Neste møte 20. juni  2016, kl 0830. 

 

 

 

Torkil Berg (sign)      Arvid Lund 

Leder i kontrollutvalget      referent 


