KONTROLLUTVALGET I
FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
Møtende medlemmer:

Forfall:
Ikke møtt:
Møtende vara:
Fra sekretariatet:
Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

4/17
29.08.2017
kl. 12.00 – kl. 15.00
Kommunestyresalen, Eide rådhus
19/17 – 21/17
Ingvar Hals, leder (H)
Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Leif Johan Lothe (Ap)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Inge Kvalsnes (Krf)
Ingen
Ingen
Ingen
Sveinung Talberg, rådgiver
Veslemøy Ellinggard, daglig leder (sak 19 og 20)
Tove Henøen, ordfører (sak 19 og 20)
Anders Skipnes, rådmann (sak 19 og 20)
Anne Thorsrud, prosjektleder (sak 19 og 20)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.
Det framkom ingen merknader til innkallingen. Innkalling og sakliste ble godkjent.
TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.

TITTEL

PS 19/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.MAI 2017

PS 20/17

ORIENTERING OM KOMMUNEREFORMEN

PS 21/17

KONTROLLUTVALGET SIN VIDERE OPPFØLGING AV KOMMUNEREFORMEN

PS 19/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.MAI 2017

Kontrollutvalgets vedtak
Protokollen fra møte 24. mai 2017 godkjennes.
Til å signere protokollen sammen med møteleder 24.mai 2017 velges:
1. Leif Johan Lothe
2. Ann Helen Rødal Dalheim
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Kontrollutvalgets behandling
Leder framsatte forslag på Leif Johan Lothe, Ann Helen Rødal Dalheim og møteleder 24.mai
2017 Lisbeth Valle, til å signere protokollen fra møte 24.mai 2017.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

PS 20/17

ORIENTERING OM KOMMUNEREFORMEN

Kontrollutvalgets vedtak
Redegjørelsen fra prosjektleder tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra prosjektleder om prosessen så langt og litt om
planene for den nærmeste tiden fremover. Prosjektleder har hatt fokus på åpenhet og
brukermedvirkning i prosessen med å skape en ny kommune. Det er viktig å kommunisere og
en har laget en kommunikasjonsplan. Det er viktig å «snakke høyt om hva vi holder på med
til enhver tid». Intensjonsavtalen er sentral. Fellesnemnda har utnevnt fire politiske
arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike tema frem mot sammenslåingen av Eide og Fræna.
I det daglige har en opprettet et prosjektforum som består av rådmennene i Eide og Fræna
samt prosjektleder. Dette utvides med fagpersoner etter behov. Prosjektforumet ser på
hvordan en skal arbeide for at en ivaretar driften i de eksisterende kommunene samtidig som
skal bygge opp noe nytt.
Prosjektlederen presiserer at det er vanskelig å sette en lang tidshorisont på planleggingen og
etablering av ny kommune. Prosessen er dynamisk og tema er hele tiden i endring. En har
valgt å dele prosessen inn i følgende faser:
1. Kartleggingsfase.
2. Utredningsfase.
3. Politisk «gangbart».
4. Politisk vedtak.
5. Gjennomføring.
En skal utover høsten gjennomføre disse fasene i de ulike temaene og allerede 30.8.17 samles
ledelsen i begge kommuner, virksomhetsleder, fagleder, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud
og noen andre. Der skal en starte med å finne ut hva en har i de to kommunene i dag. Hva
slags interne og eksterne reglement arbeider en etter? Avtaler med andre (interkommunale
samarbeid)? Hva slags planer har de to kommunene og er de like? Hva slags IKT-systemer
bruker virksomheten? Er det noe en kan vente med å gjøre til etter sammenslåingen? Er det
noe som er klart til å iverksettes nå? Hvilke arbeidsgrupper er det viktig at en oppretter? Er
det noe som må avklares nå fordi det haster?
Fellesnemnda sin plan for høsten er å avvikle 4 møter. Dette vil bli som drøftingsmøter der
saksframlegget blir utarbeidet i møtet for og følges opp med vedtak.
Prosjektleder og rådmennene kom opp med følgende områder der det må avklaringer til nokså
raskt:
1. Budsjett og økonomiplan i eksisterende og ny kommune.
2. Kommuneplan og plansaker. Samarbeid nå?
3. Interkommunale samarbeid. Hva skjer?
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4. Eierskapsmeldinger. Skal gjennomgås og vurderes på nytt.
5. Arkiv. Dette skal avsluttes og bygges på nytt på en forsvarlig måte. En er ikke helt på
høyde med lovverket i dag og dette er mer ressurskrevende enn først antatt.
6. GAB og eiendomsregister må være korrekt og ajour. Dette er grunnlaget for mange
saker og saksbehandlere.
Spørsmålet fra kontrollutvalget er om en har nok og riktig kompetanse i dag. Prosjektleder
svarte at dette har en ikke oversikt over i dag, men dette er et av temaene en vil se på nå.
Kontrollutvalget hadde spørsmål til IKT-funksjonen der en registrerer at en vil bort fra IKTOrkide- samarbeid og heller bygge opp dette i egen regi. Dette er et område som er i stadig
endring og behovene er ikke de samme i dag som da en gikk inn i IKT-orkide. IKT er ikke
lenger fokusert på drifting av servere og maskinpark, men skal støtte opp om tjenestene som
kommunen leverer på ulike områder.
Fleksibiliteten er større i en liten organisasjon, men en er samtidig mer sårbar i forhold til
kompetanse, fravær og forhandlerrolle. En vil framover samarbeide med ROR-IKT på
områder som er aktuelt, ma. på temaet «velferdsteknologi».
Kontrollutvalget hadde et spørsmål om en i dag har nok kompetanse på IKT-området.
Rådmannen svarte at det måtte en oppbemanning til, men at en samtidig ikke kommer til å ha
samme behovet for kompetanse som i dag. IKT er i endring og endrer seg til mer skybaserte
løsninger.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
(5 voterende)

PS 21/17

KONTROLLUTVALGET SIN VIDERE OPPFØLGING AV
KOMMUNEREFORMEN

Kontrollutvalgets vedtak
1. Kontrollutvalget ønsker i påfølgende møter å følge opp temaene i vedlegg 1 til
prosjektrapporten fra NKRF jf. del 2 Overordnet oppmerksomhet og temaene i pkt.
2.3 Prosjektperioden.
2. Kontrollutvalget ønsker å være med på epostlista for innkalling til og protokoller fra
møtene i Fellesnemnda og utvalgene etablert av Fellesnemda.
3. Kontrollutvalget ønsker også å få tilsendt annen relevant informasjon som ellers blir
publisert til ansatte, politikere og innbyggere.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalgets fokus er å være en medspiller for kommunen samt å være mer fremoverlent
i kommunereformprosessen Det er derfor nødvendig for utvalget å få muligheten til å holde
seg orientert om møter og kursvirksomheten. Kontrollutvalget registrerer i flere
sammenhenger at utvalget ikke blir inkludert i den informasjon som bør være tilstede for å
kunne gjennomføre tilsyn med forvaltningen. For å endre på dette ønsker kontrollutvalget at
en blir satt på mottakerlisten av epost for innkallinger til møter samt protokoller fra møter i
Fellesnemda og utvalgene etablert av Fellesnemda. Samtidig ber kontrollutvalget om at
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kommunen sender utvalget all annen relevant informasjon som ellers blir publisert til ansatte,
politikere og innbyggere.
Brev om dette sendes til rådmannen med kopi til prosjektleder.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Lisbeth Valle

Ingvar Hals
leder

Inge Kvalsnes

Leif Johan Lothe

Anne Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær
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