Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
J nr: KU Ø 13/15

Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

Møtedato

Fra kl.

22.05.15

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Tor Skogstad

Møteinnkalling

15.05.15

Møtende medlemmer

Tor Skogstad
Inger J. Lenes
Hans Kristian Norset
Ove D. Vinge
Mary Vereide Gilde (varslet)

Til kl.
12.00

Fraværende medlemmer
Inger M. Raaum
Møtende varamedl.

Andre møtende

Beh. saker

Fra administrasjon/Ørland kommune;
Økonomisjef, Kommunalsjef helse og velferd og
Kommunalsjef plan og teknisk.
Daglig leder Ørland kultursenter KF
Fra Fosen kommunerevisjon; Monica L Torvik og
Stig Ove Sletten
Arvid Lund – sekretær
08/15 – 10/15

Underskrifter
Tor Skogstad
Leder kontrollutvalget

Nestlederen ønsket velkommen til møtet.
Merknader til innkalling: Ingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 22.05.15
08/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 FOR ØRLAND KOMMUNE – TIL
UTTALELSE
Behandling:
Revisor gikk gjennom regnskap og årsmelding 2014 for Ørland kommune.
Administrasjon v/ økonomisjef og to kommunalsjefer til stede under behandlingen.
Uttalelse:
 Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med forbehold som er gitt
av Fosen kommunerevisjon.
 Selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling for områdene
plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring. Etterkalkyle skal
utarbeides.
 Budsjettregulering mellom poster vedtatt av kommunestyret skal vedtas av
kommunestyret.
 Kontrollutvalget vil i møte august 2015følge opp forhold som er listet i
Årsoppgjørsbrev – Ørland kommune årsregnskap 2014.
 Årsrapport utviklingsprosjekt 2014er ikke lagt fram for revisjon og
kontrollutvalget, rapporten er ikke behandlet i denne saken.
 Årsrapport og regnskap for 2014 er gitt en form som er oversiktlig og
informativ.
Positivt at kommunalsjefene er til stede under gjennomgangen av årsmelding
og regnskap.
 Uttalelsen sendes fram til kommunestyret.
09/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 FOR ØRLAND KULTURSENTER KF –
TIL UTTALELSE
Behandling:
Ove D. Vinge inhabil i saken, fratrådte møte.
Revisor gikk gjennom regnskapet og årsmelding 2014 for Ørland kultursenter KF.
Leder for Ørland kultursenter KF var til stede og svarte på spørsmål fra utvalget.
Uttalelse:
 Kontrollutvalget slutter seg revisjonsberetningen med de forbehold som er gitt
av Fosen kommunerevisjon.
 KF-et har administrert og hatt ansvar for investeringsprosjekt i 2014. Det er
ikke vedtatt noe investeringsbudsjett for Ørland kultursenter KF i 2014.
 Internkontrollen for økonomiforvaltning i foretaket må gjennomgås og
dokumenteres. Dette gjelder spesielt for området salg.
Kontrollutvalget vil følge opp saken.
 Ørland kultursenter KF har et meget høyt aktivitetsnivå og produserer mange
gode tilbud til kommunens innbyggere.
 Uttalelsen sendes fram til kommunestyret.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 22.05.15
10/15 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Møtebøker tom 23. april 2015 (KST) og tom 12. mai 2015 (FMSK) er behandlet.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber om orientering om følgende sak i neste møte:
 Kommunen sin plan for; Vindmøller – småskala.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Orienteringen utsatt til neste møte.
Drøfting:
Habilitet – tas opp på neste møte. Når inhabil?
Investeringsprosjekter – Ørland kommune ble drøftet. Sekretær fikk i oppdrag å innhente flere
opplysninger til neste møte.
Neste møte 26. juni 2015, kl 0900
A Lund, referent

