Møtebok
Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
Møtedato

Fra kl.

26.09.14

09.00

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Tor Skogstad

Møteinnkalling

Mail - 22.08.14

Til kl.
11.30

Tor Skogstad
Hans Kristian Norset
Møtende medlemmer
Ove D. Vinge
Fraværende medlemmer

Møtende varamedl.

Andre møtende

Beh. saker

Inger J. Lenes (varslet)
Mary Vereide Gilde (varslet)
Marit Eide Dahl
Inger M. Raaum
Arnfinn Brasø og Britt Brevik til stede under
orienteringene.
Daglig leder Ørland kultursenter KF
Arvid Lund – sekretær
14/14

Underskrifter
Tor Skogstad
Leder kontrollutvalget

Lederen ønsket velkommen til møtet.
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Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 26.09.14
14/14 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Saken var gitt saks nr 13/14 i innkallingen.
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Rådmann innkalles til møte i november 2014 for å orientere om Plan prosjektet.
Spørsmål vil bli sendt ut sammen med innkallingen til møte i november.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon til stede og orienterte om følgende saker:
• Kjøp av tjenester for Ørland kommune; Rutiner? Anbud?
Kommunen har eget reglement for innkjøp og anskaffelser
Forbruk på kjøp av advokattjenester i 2014? Rammeavtale?
Kommunen har ikke rammeavtale for kjøp av advokattjenester.
• Rutiner i forbindelse med politiske møter og oppfølging av vedtak.
o Oppfølging av vedtak og tilbakemelding til beslutningstaker.
Har et system gjennom sak arkiv. Eksempel sendes ut til medlemmene i
kontrollutvalget.
o Ved flytting av møter; Varslings- og informasjonsrutiner?
Har rutiner, men vil gå gjennom de på nytt.
o Saker og informasjon som distribueres/legges ut i møtene. Informasjon samt
distribusjon av dette?
Nye rutiner iverksettes.
• Tertialrapport nr 2, 2014.
Det ble gitt en informativ orientering.
Tertialrapporten er informativ og viser utvikling i forhold til det nivået kommunestyret
har vedtatt budsjettet på. Avvikene er omtalt og forklart. Formen på rapporten er
funnet, bra.
• Svar på spørsmål og om status for ombygging og omorganisering ved helsesentret som
ikke ble besvart på møte 29. aug 2014.
Utsettes til neste møte.
Daglig leder Ørland kultursenter KF orienterte om tiltak som er iverksatt for å bedre
kontrollen på salg i forbindelse med arrangementer.
Det ble gitt en orientering om tiltak som er iverksatt. Det ble også gitt en kort orientering om
tertialrapport 2. tertial.
Drøfting:
Ingen drøftinger.
Neste møte 31. oktober 2014, kl 0900
A Lund, referent

