Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
J nr: KU Ø 14/16

Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

Møtedato

Fra kl.

20.05.16

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Jens Maseng

Møteinnkalling

13.05.16

Møtende medlemmer

Jens Maseng
Greta Solbakk
Linda N. Grande
Frank Aronsen
Hans Kristian Norset

Fraværende medlemmer

Møtende varamedl.

Andre møtende

Arvid Lund – sekretær

Beh. saker

10/16 - 12/16

Underskrifter

Jens Maseng
Leder kontrollutvalget

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

Til kl.
11.15

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 20.05.16
10/16 OFFENTLIG ANSKAFFELSER I ØRLAND KOMMUNE – MERKNAD
Behandling:
Saken ble drøftet.
Forslag om å utsette saken til neste møte.
Vedtak:
Saken legges fram på nytt i neste møte.
11/16 MANGLENDE KOSTNADSBEREGNING SKOLE
Behandling:
Kontrollutvalget viser til KST sak 109/2015 og KST sak 2/2016.
På møtet i kontrollutvalget 5. februar 2016 etterspurte utvalget kostnadsvurderingen
som det henvises til i saken.
I kontrollutvalget sitt møte 4. mars 2016 ble det informert om at det ikke var utarbeidet
noe kostnadsvurdering.
Under drøftinger i møte 15. april 2016 ble det besluttet at leder skulle sende et brev til
ordfører om forholdet, manglende kostnadsvurdering som var tillagt vekt i vedtaket.
Behandlet i møte 20. mai 2016.
Vedtak:
 Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta brevet fra kontrollutvalget til
orientering.
 Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling lik vedtak.
12/16 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Møtebøker tom 28. april 2016 (KST) og tom 14. april 2016 (FMSK) ble behandlet.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber om orientering om følgende saker i neste møte:
 Årsmelding og regnskap 2015 – Ørland kommune.
 Regnskap 2015 for utviklingsprosjektet.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon orienterte om følgende saker:
Ingen møtte fra administrasjon, men det ble lagt fram skriftlig tilbakemeldinger.
 Prosjekt i Forsvarsutviklingsprosjektet Ørland og Bjugn.
Pnr 11365 Security og helsevurdering ved kampflybase Ørland, ref tilbudsaksept i mail
12.10.15 "Utredning av sikkerhetskonsekvenser"
Analyse eiendom nær ØHF jfr vedtak i prosjektstyret
Utredningen er levert av SAFETEC NORDIC AS
Prosjektstyrets behandling?
Kostnad?
Prosjektet er gjennomført men ikke behandlet i prosjektstyret.
Kontrollutvalget vil følge opp saken i ny behandling av sak 10/16.
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I KST sak 15/108 – Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 ble det fattet følgende
vedtak:
..Tilbud om helårsåpen barnehage og SFO…
Kontrollutvalget ber om administrasjonen sin tolkning av vedtaket hva gjelder krav om
betaling av egenandel, spesielt hva gjelder barnehage, sett opp mot lovverk om
egenbetaling.
Tilbakemelding: (Ble ikke lagt fram i møte)
Budsjett 2016 – tilbud om helårsåpen barnehage og sfo
o Saken ble behandlet i forbindelse med saldering av budsjett 17.3.16
o SFO - holdes stengt 3 uker om sommeren. Lik tidligere vedtekter
o Barnehagene – helårsåpent
§ Foreldre velger selv 3 uker ferie for sitt barn i løpet av sommerperioden
§ I tillegg har barnehagene stengt 5 dager i løpet av året til planleggingsdager.
o Foreldre betaler for 11 mnd. Den 12 mnd er ferie og planleggingsdager.
o Det kan ikke kreves ytterligere betaling eller gebyrer for oppmøte/ikke oppmøte.

Drøfting:
 Overordnet analyse – Ørland kommune
Framdrift ble drøftet.
Området oppvekst vil bli behandlet på neste møte.
 Eventuelt.
o Oppfølging av saker som sendes fram.
Mulige handlemåter ble drøftet men ikke konkludert.

Neste møte 15. juni 2016, kl 0900

A Lund, referent

