Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
J nr: KU Ø 24/16

Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

Møtedato

Fra kl.

07.10.16

Til kl.

09.10

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Jens Maseng

Møteinnkalling

29.09.16

Møtende medlemmer

Jens Maseng
Greta Solbakk
Linda N. Grande
Hans Kristian Norset
Bjørnar Nesholen

Fraværende medlemmer

Møtende varamedl.

Andre møtende

Økonomisjef, Ørland kommune.
Leder Fosen kommunerevisjon
Arvid Lund – sekretær

Beh. saker

17/16 og 19/16

Underskrifter

Jens Maseng
Leder kontrollutvalget

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

12.10

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 07.10.16
17/16 BUDSJETT 2017, FOR KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE –
FORSLAG
Behandling:
Sekretær orienterte om saken.
Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift.
Saken sendes frem som orientering til rådmannen og som sak til kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende budsjettperiode.
Drift av sekretariatet:
Budsjettet for sekretariatet besluttes av representantskapet for selskapet i henhold til
selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
Møtekostnader:
Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tapt
arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av Ørland kommune.
Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres
med 8 møter i kontrollutvalget i 2017.
Kurs og konferanser for kontrollutvalgets medlemmer:
Det settes av 25 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2017.
Vedtak:
 Kontrollutvalget anmoder om at det budsjetteres for 8| møter i kontrollutvalget
i 2017.
 Kontrollutvalget anmoder om at det settes av 25 000,- kr til kurs/konferanser
for kontrollutvalget i 2016
 Saken sendes frem til kommunestyret med kopi til rådmann.
 Innstilling til kommunestyret som vedtak.
18/16 FORVALTNINGSREVISJON 2016 – KVALITET I HJEMMEBASERT PLEIEOG OMSORGSTJENESTE I ØRLAND KOMMUNE –
PROSJEKTPLAN
Behandling:
Leder Fosen kommunerevisjon orienterte om prosjektplan.
Vedtak:
Fremlagt forslag til prosjektplan ble vedtatt med en justering i pkt 3.1.2, første setning.
Intervju med ledelsen og ansatte vil være aktuelt.

19/16 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Drøftet.
Vedtak:
Ingen oppfølging besluttet.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 07.10.16
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon ved økonomisjef orienterte:
 Forvaltning av lån i Ørland kommune.
Det ble gitt en god og informativ orientering om forvaltning av lån i Ørland kommune.
Plansjer sendt ut til kontrollutvalget sine medlemmer.
 Tertialrapport nr 2 2016, drift og investering. Rapporten var sendt ut sammen med
innkallingen.
Økonomien er stram. Prognosen er at vedtatt budsjett for virksomhetsåret 2016 holder.
Drøfting:
 Overordnet analyse – oppvekst.
Ble ikke gjennomført.
 Eventuelt.
Arbeidsform i utvalget ble drøftet.

Neste møte 4. november 2016, kl 0900

A Lund, referent

