Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
J nr: KU Ø 17/15

Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

Møtedato

Fra kl.

28.08.15

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Tor Skogstad

Møteinnkalling

20.08.15

Til kl.
12.00

Tor Skogstad
Møtende medlemmer
Fraværende medlemmer

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

Møtende varamedl.
Fra administrasjon/Ørland kommune;
Kommunalsjef plan og teknisk, Britt Brevik og
Knut Berg
Styreleder og daglig leder Ørland kultursenter KF
Andre møtende
Arvid Lund – sekretær
Beh. saker

11/15 – 13/15

Underskrifter
Tor Skogstad
Leder kontrollutvalget
Nestlederen ønsket velkommen til møtet.
Merknader til innkalling: Ingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 28.08.15
11/15 BUDSJETT 2016, 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 2016.
Kurs og konferanser for kontrollutvalgets medlemmer:
Det settes av 20 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2016.
Vedtak:
 Kontrollutvalget anmoder om at det budsjetteres for 8| møter i kontrollutvalget
i 2016.
 Kontrollutvalget anmoder om at det settes av 20 000,- kr til kurs/konferanser
for kontrollutvalget i 2016
 Saken sendes frem til kommunestyret med kopi til rådmann.
 Innstilling til kommunestyret som vedtak.
12/15 PROSJEKT RUSASETVATNET – MERKNADER
Ove Vinge meldte seg inhabil i saken.
Kontrollutvalget behandlet habilitets saken og vedtok at O Vinge var inhabil.
Ove Vinge fratrådte møtet.
Saksopplysninger:
Innledning:
I forbindelse med kontrollutvalget sin behandling av årsmelding og regnskap 2014 for
Ørland kommune og Ørland kultursenter KF ville utvalget ha mer informasjon om
prosjekt Rusasetvatnet. Sekretær ble gitt i oppdrag å innhente informasjon.
Informasjonsinnhenting:
Innhenting av dokumentasjon, budsjett, regnskap, årsmeldinger, møteinnkallinger og
protokoller.
Møte med styreleder og daglig leder i Ørland kultursenter KF.
Møte med kommunalsjef for plan, drift og landbruk.
Forhold som er behandlet:
o Grunnlag for prosjektet.
o Økonomi, budsjett.
o Organisering av prosjektet
o Kjøp av tjenester – offentlig anskaffelser
o Styring av prosjektet – rapportering.
Behandling i kontrollutvalget:
Saksframlegg er grunnlag for behandlingen samt at styreleder og daglig leder for
Ørland kultursenter orienterte om prosjektet.
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Kontrollutvalget fikk en grundig orientering om prosjektet som omhandlet:
- Organiseringen av prosjektet.
- Roller og myndighet i prosjektet.
- Status for prosjektet. Hva er gjennomført og hva som gjenstår.
- Økonomi. Total ramme samt status.
I forbindelse med orienteringen fikk kontrollutvalget utlevert et skriv av 5. juli 2011,
hvor Rådmannen i Ørland kommune har delegert prosjekt Rusasetvatnet til Ørland
Kultursenter KF. Denne delegeringen er ikke bekreftet av kommunestyret. Midlene
som er bevilget til prosjektet av kommunestyret er gitt til Rådmann i Ørland
kommune.
Vedtak:
o Kommunestyret ber styret i Ørland kultursenter KF om å få en sak om
prosjektet som skal omhandle; Organisering, status for gjennomføring, rolle
avklaringer og rapportering.
o Kommunestyret pålegger Rådmann og styret i KF-et om å få justert budsjettene
slik at budsjetterte midler til prosjektet legges inn i Ørland kultursenter KF sitt
budsjett.
o Brudd på lov om offentlig anskaffelser er registrert. Kommunestyret pålegger
Ørland Kultursenter KF om å følge lov om offentlig anskaffelser i forbindelse
med gjennomføring av prosjektet.
o Saken sendes fram til kommunestyret innstilling lik vedtak
13/15 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Møtebøker tom 18. juni 2015 (KST) og tom 13. august 2015 (FMSK) er behandlet.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber om at dokumenter som deles i møter i forbindelse med
behandling av saker gjøres tilgjengelig for kontrollutvalget sine medlemmer.
Administrasjon innkalles for å orientere om tertialrapport nr 2 2015.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon orienterte om følgende saker:
 Ørland kommune sin vedtatte plan for; Vindmøller – småskala
Arnfinn Brasø og Knut Berg informerte grundig om saken. Dokumenter ble lagt fram i
møte.
 Ny hjemmeside for Ørland kommune – oppdatering av virksomhet for råd og utvalg?
Britt Brevik orienterte om status.
Arbeidet med prosjektet er ikke avsluttet, arbeidet pågår.
 Årsoppgjørsbrev – Ørland kommunes årsregnskap 2014.
En gjennomgang av pkt 4 i brevet hvor utvalget får informasjon om tiltak som er
gjennomført eller skal gjennomføres i forhold de sakene som er omtalt i brevet.
Kontrollutvalget vil få en skriftlig redegjørelse, som ikke er mottatt. Ingen informasjon
ble gitt i møtet.
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Drøfting:
Ingen spesielle saker ble døftet.
Leder takket for samarbeidet i denne valgperioden.
Neste møte besluttes av nytt utvalg.
A Lund, referent

