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03/19 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I
PERIODEN 2019 - 2020 - KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift utarbeide en plan for sitt arbeid, planen skal
fastsettes av kommunestyret.
Forslaget er en justering av tidligere vedtatt plan.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 01.03.2019
I 2020 vil det bli gjennomført en overordnet analyse for «Nye» Ørland kommune som
vil danne grunnlag for valg av områder hvor det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen vil også danne grunnlag for
gjennomføring av selskapskontroll.
Behandling i kontrollutvalget:
Utvalget gjennomarbeidet og vedtok plan.
Vedtak:
Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller
i perioden 2019 – 2020.
Forvaltningsrevisjon:
2019: Barnevern – Ørland kommune sin internkontroll.
Oppfølging etter forvaltningsrevisjon i 2015
2020: Eierstyring
Selskapskontroll:
2019: Ingen
2020: Ørland/Bjugn PPT IKS
Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

05/19 ÅRSRAPPORT OG KONTROLLRAPPORT SKATT 2018 FOR ØRLAND
KOMMUNE – TIL UTTALELSE
Behandling i kontrollutvalget:
Utvalget gikk gjennom saken og vedtok sin uttalelse.
Uttalelsen om skatteinngangen er gitt i forhold til budsjett og om arbeidsgiverkontroll i
forhold til krav.
Uttalelsen:
 Kontrollutvalget register at skatteinngangen i Ørland kommune for 2018 viser
et overskudd på kr 12.446.248,00 i forhold til budsjett og kr 9.444.752,00
høyere enn i 2017.
 Det er gjennomført 13 arbeidsgiverkontroller i Ørland kommune i 2018. Det er
ikke angitt hvor stor andel dette utgjør av totalt antall arbeidsgivere i
kommunen.
For Fosen totalt sett er det gjennomført 58 kontroller, noe som utgjør 5,2 % av
totalt antall arbeidsgivere og er dermed innenfor kravet på minimum 5 %.
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Ørland kommune fra
Skatteetaten tas til orientering
 Uttalelsen oversendes til kommunestyret til orientering.
06/19 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Møtebøker tom 14. februar 2019 (KST) og tom 7. februar 2019 (FMSK) ble behandlet.
Vedtak:
 Hjemmel for avtale om kommunesammenslåing.
 Organisering av næringsarbeidet i kommunen.
Arbeidsområder?
Forberedelser til sammenslåing?

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 01.03.2019
 Status for Plan, Drift og Landbruk med gitt budsjettramme for 2019.
o Nye tiltak som skal iverksettes? Prosjekter som er besluttet av Ørland
kommune og sluttføres av Nye Ørland.
o Virksomhet/tilbud som må kuttes eller reduseres.
o Kommunesammenslåing – betydning for sektoren sin
tjenesteproduksjon i 2019

Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Kommunalsjef orienterte om følgende sak:
 Status for sektor helse med gitt budsjettramme for 2019.
o Nye tiltak som skal iverksettes?
o Virksomhet/tilbud som må kuttes eller reduseres.
o Kommunesammenslåing – betydning for sektoren sin tjenesteproduksjon i 2019
Orienteringen ble gitt med bakgrunn i plansjer som ble utlevert i møtet.
Virksomheten gjennomføres i henhold til plan og på samme nivå som i 2018. Noen
prosjekter avhenger av ekstra tilskudd fra fylke/stat. Svar på søknader om ekstra tilskudd
ikke mottatt. Forprosjekt nytt helsebygg gjennomføres.
I forbindelse med kommunesammenslåingen gjennomføres det felles ledermøter ukentlig
innen helse. På noen områder er det iverksatt felles ledelse; hjemmetjenesten og noen
områder på sykehjemmene.
Drøfting:
 Avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland.
Notat om saken sendt ut sammen med innkallingen.
Sekretær fikk oppdrag om legge frem gjeldende avtale. Leveres til medlemmene i
kontrollutvalget. Saken avsluttes i neste møte.
 Spørsmål fra utvalget om budsjettkonferanse for Nye Ørland – februar 2019, og hvorfor
vara ikke ble innkalt. Prosjektleder for kommunesammenslåingen møtte og gjorde rede for
saken.
Fellesnemd hadde vedtatt at formannskapene fra begge kommunene skulle delta i
budsjettkonferansen.
Forhold omkring innkalling og eventuelt innkalling av vara er tatt opp i etterkant av
konferansen og om hvorfor vara ikke ble innkalt.
Prosjektleder gjorde rede for saken og intensjonene med arbeidsmåten; Få innspill fra
politikere tidlig i prosessen for å komme i mål med budsjett 2020 for Nye Ørland.
Uklarhetene angående innkalling av vara ble omtalt og prosjektleder ville iverksette tiltak
for å rette opp omtalte uklarheter, da vara skal innkalles der formannskapet er valgt til å
representere.

Fellesmøte med kontrollutvalget i Bjugn fastsatt til 26. april 2019, på rådhuset i Ørland
kommune.

Neste møte 29. mars 2019, kl 0900
A Lund, referent

