
KONTROLLUTVALET I 
ØRSKOG KOMMUNE  

MØTEBOK 

Møtedato: 30. april  2014 kl.  16.00 
Møtestad: Rådhuset 

Møtet vart leia av: Knut Helge Vestre 

Elles til stades: 

Inga Helen Støversten frå sak 02/14 og varamedlem Sigmund Stene           

=    3  voterande 

Egil Vestre hadde meldt forfall.

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Harald Rogne og advokat Kjetil Kvammen. 
Frå Ørskog kommune møtte ordførar Torbjørn Fylling og rådmann Synnøve Vasstrand 
Synnes og økonomisjef  Magny Hauge Dyrkorn. 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Det vart meldt inn ei sak under eventuelt.  

SAK 01/14 
GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 27. AUGUST  2013 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

Møtebok frå møte 27. august 2013 blir godkjent.  

SAK 02/14 
HJELLESTRANDVEGEN – SLUTTBEHANDLING 

Saksdokument/innstilling frå kontrollutvalsekretariatet datert 23.04.2014 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 



Kontrollutvalet viser til regelverket for offentlege anskaffingar ikkje fullt ut er etterlevd, m.a. 
ved avtalar som omfatta utbetringsarbeida på Hjellestrandvegen.  
Utvalet legg til grunn at kommunen snarast innfører rutinar som oppfyller lova sine krav, m.a. 
om dokumentasjon som viser at prinsippa om gjennomsiktigheit og etterprøvbarheit er oppfylt 
i anskaffingsprosessar i kommunen.  
  
 
 
SAK 03/14 
UTGREIING OM ORGANISERING AV REVISJONSDISTRIKT 
 
Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 23.04.2014 
 

  

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:  
 
Kontrollutvalet tek saka til orientering. 
 
 
 
SAK 04/14 
ORIENTERING OM KOMMUNEREKNESKAPEN 2013 
 
Det vart gitt ei orientering av rådmann og økonomisjef. 
 
 
Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:  
 
Kontrollutvalet tek saka til orientering. 
 
 
 
SAK 05/14 
INNSTILLINGSRETT – KONTROLLUTVALET ELLER RÅDMANNEN 
 

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 23.04.2014 
 

 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:  

1. Kontrollutvalet tek saka til orientering 
2. Saka blir oversendt kommunestyret til orientering 

 

 

SAK 06/14 
SPØRSMÅL TIL SEINARE AVKLARING  
(Saka kom opp under eventuelt) 
 



Det vart stil spørsmål frå leiar om Vegregulering Gausneset, om overgang frå 2 til 1 
einingsleiar i skulane, eventuelt brev frå FAU ved  Vaksvik barnehage til kontrollutvalet og 
anbodsprosess ved hestesenteret.  

 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:  

Svar på desse spørsmåla blir å kome tilbake til. 

 

 

             Knut Helge Vestre         Inga Helen Støversten            Sigmund Stene              
                       leiar                               nestleiar                             varamedlem                                           
                      (sign)                               (sign.)                                   (sign.) 


