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- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
Møtedato

Fra kl.

29.08.14

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Tor Skogstad

Møteinnkalling

Mail - 22.08.14

Til kl.
11.30

Tor Skogstad
Mary Vereide Gilde
Hans Kristian Norset
Møtende medlemmer
Ove D. Vinge
Fraværende medlemmer

Inger J. Lenes (varslet)
Ingen kunne møte.

Møtende varamedl.

Andre møtende

Arnfinn Brasø og Knut Berg til stede under
orienteringene
Arvid Lund – sekretær

Beh. saker

12/14 – 13/14

Underskrifter
Tor Skogstad
Leder kontrollutvalget

Lederen ønsket velkommen til møtet.
Ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 29.08.14
12/14 INVITASJON TIL SAMARBEID OM SELSKAPSKONTROLL MED
BOMVEGSELSKAPER – FRA KONTROLLUTVALGET I SØRTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE.
Behandling:
Sekretær orienterte om invitasjon til samarbeid om selskapskontroll med
bomveiselskap.
Innretning på kontrollen og den økonomiske rammen er ikke klarlagt så utvalget vil
ikke binde seg. Sekretær deltar under planleggingen av kontrollen.
Vedtak:
• Sekretær deltar i prosessen ved planlegging av selskapskontrollen.
• Når rammene for og innretningen av kontrollen er fastlagt legges det frem for
kontrollutvalget i egen sak.
13/14 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om følgende saker:
• Kjøp av tjenester; Rutiner? Anbud?
Advokatutgifter i 2014? Anbud? Rammeavtaler?
• Rutiner i forbindelse med politiske møter:
o Oppfølging av vedtak?
o Flytting av møter, varslings- og informasjonsrutiner?
o Saker og info som legges ut i møter. Distribusjon av dette?
• Tertialrapport 2, 2014.(Pr 31. aug 2014)
Spørsmål sendes i egen ekspedisjon primo uke 39/2014.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon til stede og orienterte om følgende saker:
• Ulovlig bygging og massedeponering/utfylling i Uthaug havn:
Arnfinn Brasø orienterte om hendelsesforløpet, status for sakene. Den vider
oppfølging av sakene er under arbeid.
• Knut Berg orienterte om pågående arbeid med endringer i reguleringsplan for Uthaug
havn. Status for arbeidet ble gitt samt plan for videre arbeid med reguleringsplan.
• Status for ombygging og omorganisering ved helsesentret ble gitt, notat utlevert i
møte.
Drøfting:
Selskapskontroll 2014 – Fosen helse IKS.
Gjennomføres på følgende måte:
Sekretær utarbeider rapport om selskapet med følgende kontrollmomentet;
Registrering av selskapet, organisering, styrende organer, økonomi, eierstyring og
styringssløyfen i selskapet.
Kontrollutvalget behandler rapport som sendes frem til kommunestyret.
Neste møte 26. september 2014, kl 0900
A Lund, referent

