Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
J nr: KU Ø 39/20

Møtested
Rådhuset i
Ørland kommune

Møtedato

Fra kl.

11.12.2020

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Laila Selnes Lund

Møteinnkalling

04.12.2020

Møtende medlemmer

Laila Selnes Lund
Pål Sommervold Johansen
Aud Leikvang
Anne Marie Melhuus
Arild Tørum
Ole Martin Hågård

Fraværende medlemmer

Hallgeir Grøntvedt (varslet)

Møtende varamedl.

Aase Alseth Hellem

Til kl.
12.00

Kommunalsjef Geir Aune
Kommunalsjef Marit Ervik
Kommunalsjef Thomas Engen
Enhetsleder Petra Roodbol-Mekkes
Andre møtende
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS
Arvid Lund – sekretær
Beh. saker

33/20 – 35/20

Underskrifter

Laila Selnes Lund
Leder kontrollutvalget

Leder ønsket velkommen til møtet.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 11.12.2020
Merknader til innkalling: Ingen.
33/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
En gjennomgang av aktuelles saker.
Vedtak:
Administrasjon innkalles til møte 5. februar 2021 for å orientere om følgende saker:
Internkontroll samt kvalitetskontroll i oppvekstsektoren:
• Oppbygging av systemene.
• Avviksbehandling
• Klagebehandling
34/20 ÅRSMELDING 2020 FRA KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE
Behandling:
Ingen merknader til årsmelding for 2020.
Vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 ble vedtatt.
Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar årsmeldingen 2020 fra kontrollutvalget i Ørland kommune til
orientering.
35/20 OVERSENDELSE AV SAK TIL KONTROLLUTVALGET I ØRLAND
KOMMUNE – KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK FOR AREALOVERFØRING
FRA 182/214 TIL 182/302
Saksopplysninger:
Klager har anmodet om å få oversendt saken til kontrollutvalget i Ørland kommune.
Planutvalget har sendt saken til kontrollutvalget i Ørland kommune, dette etter
anmodning fra klager om å gjøre det.
Kontrollutvalget hadde satt opp saken til orientering i møtet 11. des 2020.
Etter at utvalget hadde mottatt orientering om saken samt hvor i systemet saken står
besluttet kontrollutvalget og behandle dette i en egen sak. Kontrollutvalget sin sak
35/20.
Behandling i kontrollutvalget:
Etter en grundig orientering om saken samt gjennomgang av tilsendte dokumenter
fattet kontrollutvalget vedtak i saken.
Vedtak:
• Kontrollutvalget i Ørland kommune har besluttet å ikke behandle sak; Klage på
enkeltvedtak for arealoverføring fra 182/214 til 182/302.
• Vedtaket oversendes planutvalg i Ørland kommune til orientering.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon orientere om følgende saker:
• Vedtatt budsjett for virksomhetsåret 2021 og vedtatt Ø&H plan.
Utfordringer og forutsetninger for:
o Drift
o Investering
o Finans

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 11.12.2020
Kommunalsjef orienterte vedtatt budsjett for virksomhetsåret 2021.
Kontrollutvalget vil følge opp gjennom kontroll av tertialrapporter og budsjettjusteringer
i løpet av 2021,
•

Oversikt over enkeltvedtak innen pleie og omsorg i perioden august 2020 tom november
2020.
Antall nye vedtak, antall endrede vedtak og antall vedtak som er avsluttet.
Kommunalsjef H&O orienterte utvalget, plansjer som ble benyttet ifm orienteringen er
sendt ut til utvalgsmedlemmene.

•

Sak oversendt fra plan – klage på enkeltvedtak for arealoverføring fra 182/214 til 182/302.
Saksbehandler og kommunalsjef orienterte om saken samt at dokumenter i saken var sendt
ut til medlemmene i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget besluttet å behandle dette som egen sak, ble gitt saks nummer 35/20.

Drøftinger:
• Ny sekretær for utvalget fra 1. januar 2021 Torbjørn Berglann fra Konsek Trøndelag
IKS deltok i møtet.
Dato for neste møte i utvalget ble besluttet; 5. februar 2021.

A Lund, referent

