Møtebok

- Kontrollutvalget i Ørland kommune.
J nr: KU Ø 13/19

Møtested
Rådhuset
Ørland kommune

Møtedato
29.03.2019

Fra kl.
09.05

Møteleder

Leder i kontrollutvalget
Linda N. Grande

Møteinnkalling

22.03.2019

Møtende medlemmer

Linda N. Grande
Hans Kristian Norset
Bjørnar Nesholen

Til kl.
11.30

Fraværende medlemmer

Møtende varamedl.
Fra administrasjon; Rådmann, Næringssjef og
Leder eiendomsforvaltningen.
Andre møtende
Arvid Lund – sekretær
Beh. saker

07/19

Underskrifter

Linda N. Grande
Leder kontrollutvalget

Leder ønsket velkommen til møtet.
Merknader til innkalling: Ingen.
07/19 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK
Behandling:
Møtebøker tom 14. februar 2019 (KST) og tom 21. mars 2019 (FMSK) ble behandlet.
Vedtak:
 Administrasjon og ledelse i KF-et innkalles i forbindelse med behandling av
regnskap for 2018.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 29.03.2019
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Administrasjon orienterte om følgende sak:
 Organisering av næringsarbeidet i kommunen.
Arbeidsområder?
Kontrollutvalget fikk en grundig orientering som omhandlet; Omdømmearbeid,
reiselivsarbeid, eiendomsarbeid, høringer/innspill, bedriftsrettet rådgivning og om
samarbeidspartnere.
Arbeidet med næringsareal, omdømmearbeid og rådgivning/nettverk er det som gir
mest/best effekt.
Planer/tiltak i forbindelse med kommunesammenslåing?
Det er arbeides med organisering av sektoren næring, arbeid og kultur i Nye Ørland
kommune. En kartlegging av aktuelle samarbeidspartnere i region pågår.
Notat med hovedpunkter i orienteringen ble utlevert i møte.


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.
Liste over pågående og planlagte investeringsprosjekter i 2019 ble utlevert og
gjennomgått. Total ramme på ca 153 mill kr.
Liste over pågående og planlagte planprosjekter i 2019 ble utlevert og
kommentert.
o Virksomhet/tilbud som må kuttes eller reduseres.
Ingen prosjekter listet foreløpig.
o Kommunesammenslåing – betydning for sektoren sin tjenesteproduksjon i 2019.
Arbeid med organisering av sektoren plan, drift og landbruk i Nye Ørland pågår.



Årsmelding og regnskap 2018 for Ørland kommune – status – tidsplan?
Regnskapet 2018 for Ørland kommune ikke ferdig, leveres til revisor i uke 14/15.
Årsmelding ferdigstilles før påske 2019.
Planlegger å behandle regnskap i formannskapet 16. mai 2019 og i kommunestyret i
slutten av mai.

Drøfting:
 Avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland. Saken avsluttet.
 Tidspunkt for fellesmøte som var satt til 26. april 2019 er noe usikkert. Avklares i løpet av
uke 15/2019.

Neste møte 26. april 2019, kl 0900 (Kan bli flyttet!)

A Lund, referent

