Møtebok
Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
Møtedato

Fra kl.

31.10.14

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Tor Skogstad

Møteinnkalling

23.10.14

Møtende medlemmer

Fraværende medlemmer

Til kl.
11.30

Tor Skogstad
Hans Kristian Norset
Inger J. Lenes
Mary Vereide Gilde

Ove D. Vinge

Møtende varamedl.
Arnfinn Brasø, personalsjef og Karen R Aune til
stede under orienteringene.
Andre møtende
Arvid Lund – sekretær
Beh. saker

15/14 – 16/14

Underskrifter
Tor Skogstad
Leder kontrollutvalget

Lederen ønsket velkommen til møtet.
Ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 31.10.14

15/14 BUDSJETT 2015, 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 9 møter i kontrollutvalget i 2015.
Kurs og konferanser for kontrollutvalgets medlemmer:
Det settes av 15 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2015.
Vedtak:
• Kontrollutvalget anmoder om at det budsjetteres for 9 møter i kontrollutvalget i
2014.
• Kontrollutvalget anmoder om at det settes av 15 000,- kr til kurs/konferanser
for kontrollutvalget i 2015
• Saken sendes frem til kommunestyret med kopi til rådmann.
• Innstilling til kommunestyret som vedtak.
16/14 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Rådmann innkalles til møte 21. november 2014 for å orientere om følgende saker:
• Utviklingsprosjektet.
• Budsjett 2015, drift og investering.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon til stede og orienterte om følgende saker:
• Rutiner ved ansettelser.
o Vikar-, engasjement- og faste stillinger
o Utlysning
o Hvem ansetter? Delegasjon og subdelegasjon.
Personalsjef orienterte om gjeldende rutiner og kommunen sitt reglement.
• Status for ombygging og omorganisering ved helsesentret?
Notat av 28. aug 2014 er mottatt og fordelt til utvalgsmedlemmene.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 31.10.14
Avdelingsleder orienterte om status ved helsesentret samt svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Utvalget fikk en informativ og god orientering.

Drøfting:
Ingen drøftinger.
Neste møte 21. november 2014, kl 0900
A Lund, referent

