ØRLAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
J nr: KU Ø 34/20

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I BJUGN
FREDAG 20. NOVEMBER2020 KL. 08.00
LUKKET MØTE
ØRLAND RÅDHUS
Eventuelle forfall meldes snarest til Servicekontoret Ørland kommune tlf 72 51 40 00.
Varamann møter kun ved spesiell innkalling.
Saksliste:
32/20 OVERSENDT SAK FRA KOMMUNESTYRET I ØRLAND KOMMUNE
TIL KONTROLLUTVALGET – VARSLING - INTERPELLASJON TIL
KOMMUNESTYRET I ØRLAND KOMMUNE, VEDTAK AV 27.
AUGUST 2020.
2. gangs behandling i kontrollutvalget.
Orienteringer/Drøftinger
Orienteringer:
• Ingen
Drøftinger:
• Eventuelt
Til forretningsorden:
Møtet starter kl 0800
Da vil sekretær være til stede i møterommet og den graderte rapporten vil være
tilgjengelig for utvalgsmedlemmene. Tiden fra kl 08.00 til 10.00 er satt av til
utvalgsmedlemmene for å kunne sette seg inn i rapporten.
Møtet settes kl 10.00.
Da vil kommunedirektøren være til stede og svare på spørsmål som utvalgsmedlemmene
må sende inn skriftlig til kommunedirektøren og sekretær senest 17. nov 2020.
13.11.2020
Laila Selnes Lund (sign)
leder
Kopi:
Ordfører
Kommunedirektør

Arvid Lund
sekretær
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32/20 OVERSENDT SAK FRA KOMMUNESTYRET I ØRLAND KOMMUNE
TIL KONTROLLUTVALGET – VARSLING - INTERPELLASJON TIL
KOMMUNESTYRET I ØRLAND KOMMUNE, VEDTAK AV 27.
AUGUST 2020. - 2. GANGS BEHANDLING
Møtet lukkes.
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § l3.l
Saksopplysninger:
Interpellasjon til kommunestyret 27.08.20
«Leverte varsel mot Tom Myrvold:
Interpellasjon, vedtak og protokolltilførsel er gjengitt i vedlagt referat fra
kommunestyremøte 27. august 2020, sidene 9 – 13 i referatet.
Følgende vedtak ble fattet av kommunestyret:
Kommunestyret ber kontrollutvalget behandle varslingssaken mot ordfører og
bruker den tid og ressurser som er nødvendig, ut ifra sakens kompleksitet.
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å vurdere om folkevalgtes
arbeidsgiveransvar er godt nok ivaretatt i denne saken.
Behandling i kontrollutvalget:
Viser til vedlagt referat fra møte hvor saken ble behandlet 1. gang, møte 2.
oktober 2020.
Vedtaket fra møte 2. oktober 20020 er:
Kontrollutvalget vedtar å arbeide videre med rapporten.
Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å svare på spørsmål fra
rapporten.
Utvalget oppfordres til å skriftlig gjøre spørsmål i forkant hvis det er mulig.
Kommunedirektøren stiller i møtet og svarer på spørsmål som i henhold til
avtale skal sendes til han senest 17. november 2020.
Kontrollutvalget skal i møte ta stilling til vider behandling av saken.
Dette kan innebære:
o Kan utvalget svare ut saken i møte 20. nov 2020.
o Har kontrollutvalget behov for avklaringer i forhold til oppdragsgiver.
o Må utvalget innhente ekstern hjelp/bistand for å få utredet undersøkt
uavklarte forhold i saken.
Forslag til vedtak:
Ingen forslag til vedtak
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