Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
J nr: KU Ø 11/15

Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

Møtedato

Fra kl.

27.03.15

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Tor Skogstad

Møteinnkalling

20.03.15

Til kl.
11.30

Tor Skogstad
Møtende medlemmer

Hans Kristian Norset
Mary Vereide Gilde
Ove D. Vinge
Inger J. Lenes (varslet)

Fraværende medlemmer

Møtende varamedl.

Andre møtende

Fra administrasjon; Gaute Krogfjord, Britt Brevik
og Mabel Slotterøy.
Monica Larsen Torvik og Mette Sandvik Fosen
kommunerevisjon
Arvid Lund – sekretær

Beh. saker

06/15 – 07/15

Underskrifter
Tor Skogstad
Leder kontrollutvalget

Nestlederen ønsket velkommen til møtet.
Merknader til innkalling: Ingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 27.03.15
06/15 SKATTEREGNSKAP 2014 – ØRLAND KOMMUNE – TIL UTTALELSE
Behandling:
Sekretær gikk gjennom hovedfordeling skatt 2014 samt kontrollrapport fra
skatteetaten.
Uttalelse:
• Ørland kommune hadde en reduksjon i skatteinngang for 2014 i forhold til
2013, en reduksjon på 1,5 mill kr. Skatteinngangen for 2014 var 3,9 mill kr
mindre enn budsjettert for 2014.
• Antall arbeidsgiverkontroller i 2014 er 13 som utgjør 6,5% av aktuelle
kandidater for arbeidsgiverkontroll. Kravet gitt av skatteetaten er 5%.
07/15 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Møtebøker tom 19. mars 2015 (KST) og tom 13. mars 2015 (FMSK) er behandlet.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber om orientering om følgende sak i neste møte:
• Kommunen sin plan for; Vindmøller – småskala.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon orienterte om følgende saker:
• Ekstrabevilgning på 100 mill kr, investering. I forbindelse med budsjettmøte for 2015.
Økonomisjefen gjorde rede for konsekvensene med utgangspunkt i dagens situasjon.
Ekstrabevilgningen og virkningen av den vil bli innarbeidet i økonomiplan som skal
behandles i kommunestyret juni 2015.
Informativ og grei orientering ble gitt.
• Referat fra offentlige møter i Ørland kommune.
o Krav til form og innhold?
Britt Brevik orienterte om kommunen sine rutiner og retningslinjer for referat fra
offentlige møter.
Alle maler på plass i møtemodul/data.
• Prisboka 2015 for Ørland kommune.
Mangler ved prisboka som tidligere var rapportert av kontrollutvalget ble avklart med
økonomisjef. Manglene vil bli rettet opp i prisboka senest i kommunestyremøte mai
2015.
• Beredskapsplan for skolene i Ørland kommune, status.
Mabel Slotterøy orienterte om status for beredskapsplaner ved skolene i Ørland
kommune. Alle skolene har beredskapsplan.
Det ble gitt en god orientering om beredskapsplan for Hårberg skole. Områdene; De
ansattes kjennskap til plan, oppdatering av plan samt koordinering med politi og
forsvaret ble omtalt.
• Drøfting:
Habilitet – tas opp på neste møte. Når inhabil?
Neste møte 22. mai 2015, kl 0900
A Lund, referent

