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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Vedlegg 
Særutskrift kommunestyrets sak 091 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 26.10.2022 (sak 56/22, Eventuelt) orienterte kontrollutvalgets leder 
om en sak som var oppe i kommunestyret 06.10.22 (091/22) om budsjettkorrigering (se 
vedlagt særutskrift). I saksfremlegget fra kommunestyret fremgår det at Leksvik Kommune i 
2011 eksproprierte eiendommen Grandtrøa, Gnr 277/008. Formålet med eksproprieringen 
var behov for næringsareal. Leksvik Kommune hadde i sin tid en avtale om å videreselge 
arealet. Et salg ble imidlertid aldri gjennomført, slik at Indre Fosen kommune står som eier av 
eiendommen i dag. Siden eiendommen ikke ble solgt og den står tinglyst på kommunen, 
måtte det foretas budsjettkorrigeringer tilknyttet denne næringseiendommen.  
 
Utvalgets leder hadde i ettertid av kommunestyremøtet blitt gjort oppmerksom på at 
tallgrunnlaget i saken trolig ikke var helt korrekt. I formannskapet ble det gitt informasjon om 
at selskapet (som skulle kjøpe eiendommen) hadde betalt kr. 200 000 for eiendommen før 
selskapet gikk konkurs. Denne informasjonen ble visstnok ikke gitt i kommunestyret og 
gjorde at det kan stilles spørsmål ved om det er riktig at hele beløpet på 1 050 000 konteres 
slik det er vedtatt i kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget vedtok følgende i saken: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å komme i neste møte i kontrollutvalget 
23.11.2022 og gi en orientering om tallgrunnlaget for budsjettkorrigeringen. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 02.11.2022 bedt kommunedirektøren om å gi 
kontrollutvalget en orientering om tallgrunnlaget for budsjettkorrigeringen.  
 
Kommunedirektøren har bekreftet at administrasjonen vil møte.  
 
Regnskapsrevisor Kjell Næssvold fra Revisjon Midt-Norge vil også delta i saken via Teams 
og kan svare på spørsmål som utvalget måtte ha.  
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til kommunedirektørens orientering i møtet og legger til 
grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til orientering. 
 
 


