Møtebok
Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
Møtedato

Fra kl.

21.11.14

09.00

Til kl.
12.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Tor Skogstad

Møteinnkalling

14.11.14

Møtende medlemmer

Tor Skogstad
Hans Kristian Norset
Inger J. Lenes
Mary Vereide Gilde
Ove D. Vinge, permittert fra møte kl 11.07

Fraværende medlemmer

Møtende varamedl.

Andre møtende

Beh. saker

Ordfører, Rådmann, Økonomisjef og Heidi
Fossland til stede under orienteringene.
Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon
Arvid Lund – sekretær
17/14 – 18/14

Underskrifter
Tor Skogstad
Leder kontrollutvalget

Lederen ønsket velkommen til møtet.
Ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.11.14
17/14 MØTEPLAN 2015 FOR KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE
Behandling:
Tidlige års aktivitetsnivå legges til grunn for møteplan.
Kommunevalg skal gjennomføres i september 2015.
Vedtak:
Kontrollutvalget besluttet følgende møteplan for 2015;
30. januar 2015, 6. mars 2015, 27. mars 2015, 24. april 2015, 29. mai 2015 og 28.
august 2015.
Alle møtene starter kl 09.00.

18/14 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Administrasjon innkalles til møte 30. januar 2015 for å orientere om følgende saker:
• Budsjettprosessen i forhold til IKS-er hvor Ørland kommune er medeier.
Spesielt; Avkortning av beløp vedtatt av representantskapet.
• Svare på spørsmål fra kontrollutvalget i forbindelse med forvaltningsrevisjon –
Barnevern
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon til stede og orienterte om følgende saker:
• Utviklingsprosjekt – Forsvarsutvikling i Ørland og Bjugn.
o Prosjektorganisasjon.
 Prosjekteier
 Styringsgruppe
 Prosjektleder
 Prosjektansatte, antall og funksjon?
 Rapporteringsansvar i organisasjon?
 Koordinering av tiltak som anbefales/ iverksettes av Bjugn og Ørland
kommune?
Rådmannen orienterte om prosjektorganisasjon. Den fungerer ikke helt
i henhold til plan hva gjelder koordineringen mellom Bjugn og Ørland.
I praksis er det to prosjekter som gjennomføres parallelt i tid.
o Tildeling av midler.
 Er tilsagn om midler til prosjektet fra Departement, Fylkesmann og
Fylkeskommune gitt for hele perioden?
 Er det besluttet fast fordeling av prosjektmidlene mellom Ørland og
Bjugn kommune?
 Er bruken av midlene besluttet av kommunestyrene i Ørland og Bjugn?
Politisk forankring?
Tildeling av midler fra Departement, Fylkesmann og Fylkeskommunen
er besluttet for hele perioden.
Fordelingsnøkkelen for prosjektmidlene mellom Ørland og Bjugn er
besluttet.
Eksterne midler tildeles Ørland kommune som fordeler iht fastsatt
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fordelingsnøkkel. Tildelingen av eksterne midler er innarbeidet i
budsjettet for Ørland kommune.
o Ansatte i prosjektorganisasjon:
 Arbeidsgiver?
 Rettigheter for ansatte etter 2015?
Ansatte i prosjektorganisasjon er ansatt i den kommunen de jobber for.
Dette er prosjektstillinger som er avgrenset i tid, de tilsatte
opparbeider ingen rettigheter om videre arbeid ut over
prosjektperioden.
o Mål og hensikt for prosjektet?
Mål og hensikt ble referert.
o Status for utviklingsprosjektet i forhold til mål og hensikt?
Prosjektorganisasjon vil nå sette fokus på utførende fase, gjennom håndtering
av reguleringsplaner osv.
o Hvem innstiller til politisk behandling for de sakene som utarbeides av
prosjektorganisasjon. Innstillings myndighet?
I Ørland kommune er det rådmannen som innstiller til politisk behandling for
de sakene som utarbeides/utredes av prosjektet.
• Orientering om Budsjett 2015, drift og investering.
Orientering gitt ut fra vedtatt budsjett for 2015.
Det ble gitt en god orientering om budsjett 2015 for Ørland kommune.
Meget stramt budsjett med liten handlefrihet for driften av kommunen i 2015.
Formen budsjettdokumentet er gitt er informativt og oversiktlig.
Forvaltningsrevisor orientere om status for forvaltningsrevisjon 2014 – Barnevern.
Status for forvaltningsrevisjon ble gitt.
Behandles i kontrollutvalget 30. januar 2015.
Drøfting:
Ingen drøftinger.
Neste møte 30. januar 2015, kl 0900
A Lund, referent

