Møtebok
Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
Møtedato

Fra kl.

16.05.14

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Tor Skogstad

Møteinnkalling

Mail - 09.05.14

Møtende medlemmer

Tor Skogstad
Mary Vereide Gilde
Hans Kristian Norset
(Permisjon etter sak 10/14)

Fraværende medlemmer

Inger J. Lenes (varslet)
Ove D. Vinge (varslet)

Til kl.
11.45

Ingen kunne møte.
Møtende varamedl.

Andre møtende
Beh. saker

Monica Larsen Torvik og Stig Ove Sletten fra
Fosen kommunerevisjon.
Økonomisjef i forbindelse med sak 08/14. Daglig
leder i Ørland kultursenter KF i forbindelse med
sak 09/14.
Britt Brevik til stede under drøftingen.
Arvid Lund – sekretær
08/14 – 10/14

Underskrifter
Tor Skogstad
Leder kontrollutvalget
Lederen ønsket velkommen til møtet.
Ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 16.05.14
08/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOR ØRLAND KOMMUNE – TIL
UTTALELSE
Behandling:
Revisor gikk gjennom regnskap og årsmelding 2013 for Ørland kommune.
Administrasjon v/økonomisjef til stede under siste del av behandlingen.
Uttalelse:
• Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med de forbehold som er
gitt av Fosen kommunerevisjon.
• Regnskapet viser et betydelig avvik i forhold til vedtatt budsjett hva gjelder
investeringer.
• Det positive driftsresultatet for virksomhetsåret 2013 er bra, 4,7 % netto
driftsresultat.
• Årsrapport og regnskap for 2013 er gitt en form som er oversiktlig og
informativ.
09/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOR ØRLAND KULTURSENTER KF –
TIL UTTALELSE
Behandling:
Revisor gikk gjennom regnskapet og årsmelding 2013 for Ørland kultursenter KF.
Leder for Ørland kultursenter KF var til stede og svarte på spørsmål fra utvalget.
Uttalelse:
• Kontrollutvalget slutter seg revisjonsberetningen med de forbehold som er gitt
av Fosen kommunerevisjon.
• Budsjettjusteringer i løpet av virksomhetsåret som medfører endringer i
totalrammen for foretaket må behandles som egen sak i kommunestyret.
• Internkontrollen for økonomiforvaltning i foretaket må gjennomgås og
dokumenteres. Kontrollhandlingene som utføres gjennom vedtatt
internkontroll må dokumenteres.
Kontrollutvalget vil følge opp dette i forbindelse med tertialrapportene fra
foretaket inneværende år.
10/14 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Ingen behandling.
Vedtak:
Utsettes til neste møte.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Fosen kommunerevisjon orienterte om:
• Årsoppgjørsbrev – Ørland kommunes årsregnskap 2013.
• Årsoppgjørsbrev – Ørland kultursenters årsregnskap 2013.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 16.05.14
Drøfting:
Administrasjon v/ Britt Brevik møtte til drøftingen om:
Hvordan sikre at kontrollutvalget får tilgang på informasjon/dokumenter som leveres ut i
politiske møter i forbindelse med behandling av saker.
Administrasjon vil sikre informasjonsflyten til kontrollutvalget sine medlemmer ved å få lagt
ut dokumenter som legges ut i møtene sammen med møteprotokollene.
Neste møte 27. juni 2014, kl 0900

A Lund, referent

