Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
J nr: KU Ø 21/15

Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

Møtedato

Fra kl.

06.11.15

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Jens Maseng

Møteinnkalling

28.10.15

Møtende medlemmer

Til kl.
12.00

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

Fraværende medlemmer
Møtende varamedl.
Ordfører og Rådmann til stede i møte fra kl 0910
til kl 1000.
Ledere Fosen kommunerevisjon.
Andre møtende
Arvid Lund – sekretær
Beh. saker

14/15

Underskrifter
Jens Maseng
Leder kontrollutvalget
Leder ønsket velkommen til møtet.
Merknader til innkalling: Ingen.
14/15 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 06.11.15
Behandling:
Møtebøker tom 18. juni 2015 (KST) og tom 13. august 2015 (FMSK) er behandlet.
Vedtak:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:
 Tertialrapport nr 2 – 2015.
 Budsjett 2016
Orienteringer/Drøftinger
Orienteringer
Ordfører og rådmann orienterte om hvilke områder/saker/forhold som kommunen må og skal
arbeide med i tiden fremover.
Kontrollutvalget ble gitt en god orientering om status og veien videre.
Følgende hovedtema ble omtalt:
Kommunen som samfunnsutvikler.
Kommunen som tjenesteprodusent.
Kommunen som myndighetsutøver.
Administrative bestemmelser for politiske råd og utvalg.
 Møtegodtgjøring
 Tapt arbeidsfortjeneste
 Reiseregning
Sekretær orienterte.
Nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte under arbeid.(Justering av satser.)
Reglementet blir tilgjengelig når det er behandlet av kommunestyret.
Reiseregning skrives etter hvert møte og leveres til sekretær.
Fosen kommunerevisjon orienterte:
 Organisering
 Hovedoppgaver.
 Forhold til kontrollutvalget
Leder Fosen kommunerevisjon orienterte. Plansjer utlevert til medlemmene i utvalget.
Leder og sekretær orienterte:
 Organisering – utvalget sin plass.
 Lover og forskrifter
 Oppgaver
 Hvordan utvalget arbeider. Kontrollutvalget sin rolle. Medlemmene sin rolle
Etter korte innledninger ble sakene diskutert i utvalget. Roller og arbeidsmetoder ble
diskutert. Temaet tas opp i neste møte også.

Drøftinger:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 06.11.15



Møteplan for 2016
Fastsetting av møteplan utsatt til neste møte.
Neste møte fastsatt til 11. desember 2015, kl 0900.
Oppdrag til sekretær – til neste møte:
o Sak 15/67 FMSK unntatt offentlighet i innkalling, ble åpnet i møte?
o Klarlegging av generelt ansvarsforhold ift kommunale tilsettinger, med
utgangspunkt i utlysningen av Forsvarskoordinator.
o Avklare spørsmål om habilitet i kommunestyrets behandling av plansaker, eks.
PS 15/84 PlanID 1621201307 Områdeplan Brekstadbukta

Neste møte gjennomføres 11. desember 2015, kl 0900.
A Lund, referent

