Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
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Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

J nr: KU Ø 20/18

Møtedato

Fra kl.

28.09.18

09.00

Til kl.
11.30

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Linda N. Grande

Møteinnkalling

21.09.18

Møtende medlemmer

Linda N. Grande
Hans Kristian Norset

Fraværende medlemmer

Bjørnar Nesholen (varslet)

Møtende varamedl.

Ove Vinge

Andre møtende

Ordfører og Rådmann / Ørland kommune
Jon Foss / Ørland kommune
Arvid Lund – sekretær

Beh. saker

13/18 – 16/18

Underskrifter

Linda N. Grande
Leder kontrollutvalget

Leder ønsket velkommen til møtet.
Merknader til innkalling:
Kontrollutvalget ble informert om at omsøkt virksomhetsoverdragelse for Fosen
kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA gjeldende fra 01.01.2019 var godkjent.
Kontrollutvalget besluttet å følge opp med å behandle saker om valg av revisor for Ørland
kommune og fellesnemd Ørland Bjugn. Kontrollutvalget skal i henhold til Kommuneloven og
Inndelingslova innstille i valg av revisor. Sak 15/18 og sak 16/18 ble opprettet.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 28.09.18
13/18 BUDSJETT 2019, FOR KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE –
FORSLAG
Behandling i kontrollutvalget:
Sekretær orienterte om saken.
Oppgavefordeling for utarbeidelse av budsjett for kontrollutvalget i Ørland kommune:
Møtekostnader for utvalget innarbeides av rådmann under politisk aktivitet.
Budsjett for sekretariattjenester fastsettes av Representantskapet for selskapet i
henhold til selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
Kursmidler for kontrollutvalget medlemmer: Utvalget gir innstilling som fremmes til
kommunestyret.
Vedtak:
1. Rådmannen innarbeider møtekostnader for Kontrollutvalget i Ørland kommune
for virksomhetsåret 2019, innarbeides i politisk virksomhet. Tre medlemmer i 9
møter.
2. Kommunestyret bevilger 25 000,- kr til kurs for kontrollutvalget i 2019.
3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.

14/18 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Møtebøker tom 30. august 2018 (KST) og tom 20. september 2018 (FMSK) ble
behandlet.
Vedtak:
Administrasjon innkalles for å orientere om:
Tilstandsrapport 2017/2018 for grunnskolen i Ørland kommune.
15/18 REVISOR FOR ØRLAND KOMMUNE – ETTER
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FOR FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS
TIL REVISJON MIDT-NORGE SA – GJELDENDE FRA 01.01.2019
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget ble informert om at omsøkt virksomhetsoverdragelse for Fosen
kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA, gjeldende fra 01.01.2019, var
godkjent i styret for Revisjon Midt-Norge SA i møte 3. september 2018 i sak 44/18.
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 78 nr 4 innstille til kommunestyre
ved valg av revisor.
Da Ørland kommune gjennom denne avtalen bli andelseier i selskapet Revisjon MidtNorge SA vil tjenesteleveransen ikke være gjenstand for anbudsrunde, dekkes av
bestemmelsen om egenaktivitet.
Med oversendelsen til kommunestyret vedlegges følgende dokumenter:
1. Svar på søknad om medlemskap fra Revisjon Midt-Norge SA
2. Melding om vedtak, sak 44 – 2018 fra Revisjon Midt-Norge SA
3. Gjeldende vedtekter for Revisjon Midt-Norge SA
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tok opp saken i møte og besluttet å behandle den i henhold til
bestemmelse gitt i kommuneloven § 78 nr 4 og §16 i forskrift til kommunelovens §77.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 28.09.18
Vedtak:
 Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon
Midt-Norge SA som revisor for Ørland kommune gjeldende fra 01.01.2019.
 Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling:
Kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor
for Ørland kommune, gjeldende fra 01.01.2019.

16/18 REVISOR FOR FELLESNEMD, ØRLAND KOMMUNE OG BJUGN
KOMMUNE
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget ble informert om at omsøkt virksomhetsoverdragelse for Fosen
kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA, gjeldende fra 01.01.2019, var
godkjent i styret for Revisjon Midt-Norge SA i møte 3. september 2018 i sak 44/18.
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 78 nr 4 innstille til kommunestyre
ved valg av revisor.
Da Ørland kommune gjennom denne avtalen bli andelseier i selskapet Revisjon MidtNorge SA vil tjenesteleveransen ikke være gjenstand for anbudsrunde, dekkes av
bestemmelsen om egenaktivitet.
Kontrollutvalget gav innstilling til kommunestyret om valg av revisor for Fellesnemd
Ørland kommune og Bjugn kommune i sak 15/17. Fosen kommunerevisjon IKS ble
valgt.
Som følge av virksomhetsoverdragelsen for Fosen kommunerevisjon IKS gir
kontrollutvalget innstilling på ny revisor for Fellesnemd for Ørland Bjugn, gjeldende
fra 01.01.2019.
Inndelingslova § 25 pkt d fastsetter at Felles kommunestyre skal velge revisor for
virksomheten i fellesnemda.
I kommuneloven §78 nr 4 og forskrift til kommunelovens § 77 er det fastsatt i § 16 at
kontrollutvalget innstiller i sak hvor revisor skal velges.
Med oversendelsen til kommunestyret vedlegges følgende dokumenter:
1. Svar på søknad om medlemskap fra Revisjon Midt-Norge SA
2. Melding om vedtak, sak 44 – 2018 fra Revisjon Midt-Norge SA
3. Gjeldende vedtekter for Revisjon Midt-Norge
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tok opp saken i møte og besluttet å behandle den i henhold til
bestemmelse gitt i kommuneloven § 78 nr 4, §16 i forskrift til kommunelovens §77og
§25 pkt d i inndelingslova.
Vedtak:
 Kontrollutvalget anbefaler at Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som
revisor for fellesnemd Ørland og Bjugn, gjeldende fra 01.012019
 Saken sendes fram til Kommunestyret med innstilling:
Kommunestyret i Ørland kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor
for fellesnemd Ørland og Bjugn, gjeldende fra 01.012019

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 28.09.18
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon i Ørland kommune orienterte om følgende saker:
 Tertialrapport nr 2 2018. Rapport følger vedlagt til utvalget.
Rådmann orienterte.
Noe overforbruk på drift, 1,75 mill kr. Dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
Investeringer i henhold til plan. Merforbruk på 550 000,- kr lufthavna.
Finans: Låneopptak på ca 60 mill kr i 2. tertial, sum lånegjeld 821,9 mill kr.
43,6 % av lånene er på fastrente.
 Ø&H plan 2019 – 2022 for Ørland kommune.
Ordfører og rådmann orienterte.
Noen utfordringer i forbindelse med kommunesammenslåingen ble omtalt.
 Sluttregnskap for byggeprosjektene Ørland Sparebank Arena og Barneskolen på Brekstad.
Rådmann og Jon Foss orienterte.
Ørland Sparebank Arena: Kostnadsramme på 127 mill kr inkl moms.
Bygget er overtatt av kommunen. Sluttregnskap for prosjektet avlegges ikke før prøve- og
garanti-perioder er over.
Alternative muligheter omkring moms-komp, eksterne tilskudd og tippemidler ble omtalt i
orienteringen.
Prognose: Gitt ramme holder.
Barneskole:
Kostnadsramme på 125, 5 mill uten moms.
Bygget er overtatt av kommunen. Sluttregnskap for prosjektet avlegges ikke før prøve- og
garanti-perioder er over.
Prognose: Gitt ramma holder.
 Tilstandsrapport 2017/2018 for grunnskolen i Ørland kommune.
Orienteringen utsettes til neste møte i kontrollutvalget, 26. oktober 2018.
Drøfting:
Kontrollutvalget har behov for informasjon/kopi av dokumenter og orienteringer som leveres
ut/gis i møter hvor dokumenter/orienteringer er grunnlag for beslutninger i møte. Aktuelle
fora er Kommunestyret, Formannskap og Fellesnemd.
Sekretær følger opp.

Neste møte 26. oktober 2018, kl 0900.

A Lund, referent

