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Ingen merknader til innkalling:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 26.10.18
17/18 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Møtebøker tom 27. september 2018 (KST) og tom 18. oktober 2018 (FMSK) ble
behandlet.
Vedtak:
Administrasjon innkalles for å orientere om:
Budsjett 2019, oppfølging fra møte 26. okt 2018.
Prosjekt helsebygg?
Orientering om Ørland kultursenter KF.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon i Ørland kommune orienterte om følgende saker:
 Tilstandsrapport 2017/2018 for grunnskolen i Ørland kommune.
KST sak 18/13 følger vedlagt til medlemmene i utvalget; Kvalitetsmelding oppvekst 2017
– 2018 Ørland kommune. Rapport sendes ut til utvalget i egen ekspedisjon.
Kommunalsjef oppvekst orienterte:
Kvalitetsmelding oppvekst 2018 (Tilstandsrapport 2017/2018) behandlet i komite for
oppvekst, kultur og idrett 3. okt 2018 og i Kommunestyret 25. okt 2018.
Kontrollutvalget fikk utlevert et notat med hovedpunktene i orienteringen.
Status for sektoren ble gitt:
Godt forankret planverk danner grunnlag for mål, satsinger og prioriteringer.
Kvalitetsarbeid i form av ansattes kompetanseutvikling.
Det arbeides mot vedtatte mål og utviklingsplaner.
Utviklingsmuligheter innen:
Praktisk og variert undervisning.
Mestring som del av læringsopplevelser.
Mobbing og krenkelser – 0-tolleranse
Resultatene etter nasjonale prøver er bedre.
Økende antall som gjennomfører VGS.


Budsjett 2019 for Ørland kommune
To presentasjoner følger vedlagt til kontrollutvalget sine medlemmer.
Økonomisjef orienterte:
Med utgangspunkt orienteringer gitt for Fellesnemda 27. sept 2018 og kommunen sin
budsjett konferanse 18. okt 2018 ble orienteringen gitt.
Endelige regnskapsskjema for budsjett 2019 var ikke utarbeidet.
Utfordringene kan oppsummeres; Kommunesammenslåing, mye lån i begge kommunene,
ubalanse mellom drift og investering og begrenset reserve i begge kommunene.
Eksterne forhold som kan slå ut negativt: Høyere rente og nye strammere retningslinjer
for beregning av minimumsfradrag (minimum avdrag som må betales pr år)
Budsjettprosessen 2019 for Ørland kommune er i rute.
Det ble gitt en grundig og god orientering.
Noen spørsmål kontrollutvalget vil følge opp:
Beregning av minimumsavdrag etter ny modell for begge kommunene?

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 26.10.18
Reduserte lønnskostnader i forbindelse med kommunesammenslåing?
Hva ligger i rammetilskuddet – innbyggertilskudd?
Drøfting:
Forvaltningsrevisjon 2018/2019.
Valg av tema for forvaltningsrevisjon, i henhold til plan skal vi gjennomføre
forvaltningsrevisjon med tema; Delagasjon i Ørland kommune.
Behov for en gjennomgang av valg av tema i forbindelse med pågående
kommunesammenslåing med Bjugn kommune.

Neste møte 30. november 2018, kl 0900.

A Lund, referent

