Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lierne kommune
Møtedato/tid:

25.03.2019 kl 10:00 – 16.30

Møtested:

Lierne kommunehus / kommunestyresalen

Møtende medlemmer:
Arnodd Lillemark
Oddny Aagård Aamo
Tore Solstad

Forfall:
Nils Vidaar Bratlandsmo
Andre møtende:
Rådmann, Karl Audun Fagerli sak 02/19
Konsek Trøndelag, Jorunn Sund

Arkivsak:
19/42
Merknader:
Godkjenning av protokoll fra siste møte den 09.11 2018.
Godkjenning av innkalling.
Etter ordinært kontrollutvalgsmøte besøkte kontrollutvalget JULA industriområdet, Jula
renseanlegg og Sandvika renseanlegg.

Sakliste:
Saksnr.
01/19
02/19
03/19
04/19

Saktittel
Referatsaker 25.03.2019
Orientering fra rådmannen 25.03. 2019
Skatteoppkrevern i Lierne kommune 2018
Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Sak 01/19 Referatsaker 25.03.2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
Over 200 brudd på arkivloven
Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Tidsplan Lierne 2019

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 02/19 Orientering fra rådmannen 25.03. 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:
Rådmannen orienterte om:

Nytt renseanlegg i Nordli sentrum, kostnader og kapasitet. Kommunestyret har
godkjent byggeregnskapet på Sandvika renseanlegg med en totalkostnad på kr.
8 384 509.Forprosjekt / igangsettelse osv. renseanlegg ved Jule industriområde.
Status pr. i dag er et mindre-forbruk, slutt regnskapet er ikke ferdig pr.d.d.
Rådmannen ble etter kommunestyres behandling av selskapskontrollen i
Lierne Utvikling AS, bedt om å følge opp rapportens forbedringsmerknader
gjennom selskapets generalforsamling og videreutvikle kommunens
eierskapsmelding og delegasjonsreglement i henhold til anbefalingene.
Kontrollutvalget ble orientert om en kontinuerlig gjennomføring av rapportens
forbedringsmerknader.
Nye bygg av barnehage / oppstart – kostnader byggekomite osv. Ny bygg av
barnehage – byggekomite har arbeidet godt. FOR-prosjektet legges frem for
kommunestyre den 25.april 2019. SLUTT rapport i kommunestyre 18.juni 2019.

Vedlikehold av kommunale bygg. Komprimerte rapporter på vedlikehold på
kommunale bygg leveres 1.oktober 2019 som igjen arbeides inn i økonomiplan for
2020-2023. Noen forsinkelser med å legge frem gode nok rapporter for vedlikehold
av kommunale bygg.
Annet.
KOSTRA tall er mangelfull fra SSB og delvis endrede overskrifter og tekster gir
utfordringer.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 03/19 Skatteoppkrevern i Lierne kommune 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til orientering.
1. Kontrollutvalget
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2018
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til
orientering.
2. Kommunestyret
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2018
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til orientering.
1. Kontrollutvalget
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2018
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til
orientering.
2. Kommunestyret
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2018
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.

Sak 04/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til
kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering

Behandling:
Vedlegg til kontrollutvalgets årsrapport må endres til riktig årstall osv.

Vedtak:

1. Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til
kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
1. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
2. Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering

