Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lierne kommune
Møtedato/tid:

20.03.2018 kl 09:00 – 12.00

Møtested:

Kommunehuste / Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:
Arnodd Lillemark
Oddny Aagård Aamo
Tore Solstad
Nils Vidaar Bratlandsmo
Forfall:
Ingen
Andre:
Andre møtende:
Ordfører Bente Estil, sak 02/18
Rådmann Karl Audun Fagerli, sak 02/18

Arkivsak: 18/2018
Merknader:
Ved møteslutt ble protokoll opplest og godkjent.
Forslag at kontrollutvalget besøker flykninger tjenesten i 2018.

Sakliste:
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18

Saktittel
Referatsaker
Oreientering fra rådmannen
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Lierne kommune.
Kontrollutvalegts årsrapport 2017

Sak 01/18 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
20.03.2018

Saknr
01/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Revisor kom med en protokolltilførsel i sak 01/18 kulepunkt 2 pr. telefon.
Revisor vil gjøre oppmerksom på at leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag IKS og
Lierne kommune innebærer en endring av oppgavefordelingen mellom revisjonsselskapet
og sekretariatselskapet i forhold til de avtaler som foreligger pr. i dag. Dagens
oppgavefordeling mellom selskapene ble avklart i representantskapene for KomSek
Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS i 2009. Da ble det besluttet at revisjonsselskapet
skal levere plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og utarbeide overordnet
analyse. Hvis denne fordelingen av oppgaver mellom selskapene skal endres ber vi om at
dette gjøres etter en grundig utredning av spørsmålet."
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 02/18 Oreientering fra rådmannen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
20.03.2018

Saknr
02/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Behandling:

Kontrollutvalget fikk orientering fra rådmann;
• Foreløpig oppdatering. Det er nedsatt utvalg for å se på muligheter for innsparing ved
Helse og omsorgsetat 2018 – 2019.
Eventuelt
• Vajma prosjektet – Lierne -Røyrvik -Strømsund – Krokom, et samarbeid over grensen.

•

Interkommunalt samarbeid mellom, Lierne, Namsskogan, Grong og Røyrvik innen
tjenester.
• Legevakt Indre Namdal – Akuttmedisin forskriften - spesialist legevakt.
• ATEA – datanettet – erstatning – etter ofte nede-tid på nettet.
• VTA – varig tilrettelagte arbeidsplasser.
• Ny personalkonsulentstilling utlyst i Lierne kommune.
• Pilotprosjekt mini- hus. Mulig pilotprosjekt for Lierne utvikling / Lierne kommune. Testing av regelverk / byggeforskrift osv.
• Samferdsel og transport –Vegvesenet / Veikontoret. Avklaringer om brøyting – og ny
asfalt.
• Helseplattformen – Midt-Norge.
• Namdal regionråd – Namdalsstrategi. Namdalsting 23. og 24. april.
• Næringsfond fra fylkeskommunen.
• NTE – eiermøte.

•
•
•

Stortinget / politisk utredning av felles nettleie for hele landet.
Momskompensasjon – fra bygging av basseng. Folkebad/ skolebad.
Kurs/kompetanseutvikling samfunnsplanlegging for rådmannen. Lederutvikling for
ledere og mellomledere.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 03/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Lierne
kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
20.03.2018

Saknr
03/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommunen til orientering.
1. Kontrollutvalget
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2017
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommunen til
orientering.
2. Kommunestyret
tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.

Behandling:
Innstilling enstemming vedtatt
Vedtak:
Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommunen til orientering.
1. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommunen til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.

Sak 04/18 Kontrollutvalegts årsrapport 2017
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
20.03.2018

Saknr
04/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til kommunestyret”
vedtas.
1. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til kommunestyret”
vedtas.
1. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering

