KONTROLLUTVALGET
FR/ENA

I

KOMMUNE
Fræna, 18.04.

Til medlemmene

2018

i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE

2/18

NR.:

TID:

24.04.2018

kl. 11:30

STED:

Kommunestyresalen,

Fræna

kommunehus

Før møtet blir det virksomhetsbesøk
0900.

hos Teknisk

drift

og anlegg fra kl.

SAKSLISTE:
UTV.

SA KSN R.

TITTEL

PS09/l8

GODKJENNlNG

P510/18

REFERAT

PSll/l8

REGNSKAPSREVISJON

PSl2/l8

FRÅENA KOMMUNE

PSl3/l8

OPPFØLGINGSUS'I'E

PSl4/18

EVENTUELT

AV PROTOKOLL

FRA MOTH

13. FEBRUAR

2018

OG ()RlENTERlNGER

- PRESENTASJON
ÅRSREGNSKAP

ÅRSOPPGJØR

2017

FOR 2017

Dersom det er saker kontrollutvalget
ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i
dette møtet eller i senere møter, kan dette gjøres under Eventuelt.
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 525 evt. mobil 991 60260.
E—post: sveinung).1211bergiflmo[dckommuncng
Innkallingen

går som melding til varamedlem som blir innkalt etter behov.

Ingvar l lals (s)
leder
Sveinung Talberg
rådgiver
Kopi:
Ordfører
Rådmann

Møre og Romsdal Revisjon lKS

KONTROLLUTVALGET
FR/ENA

I

KOM M UNE

MØTEPROTOKOLL
Møte

1/18
13.02.2018
Virksomhetsbesøk
Teknisk forvaltning:
Møte: kl. 11.30 ——
kl. 16.30

nr.:

Møtedato:
Tid:
Møtested:

Kommunestyresalen

Sak

01/18 —07/18
Ingvar Hals. leder (I I)
Lisbeth Valle. nestleder (Sp)
Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh)
()le Per Nøsen (Sp)

nr:

Møteleder:
Møtende

medlemmer:

Forfall:

Ikke møtt:
Møtende

2.etg..

Fræna

Kl. 0900-1 100.

kommunehus

Ingen

Ingen
Sveinung Talberg. rådgiver
Veslemøy Ellinggard. daglig leder Møre og Romsdal
Revisjon IKS. Maria—Elis llenøen Hustad. regnskapsrevisor
.Iune B. Fostervold. regnskapsrevisor.
Sak 04/18.
Ole Rødal. fungerende rådmann.

vara:

Fra sekretariatet:

Fra revisjonen:

Av øvrige møtte:

Tove

Henøen.

ordfører

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.
Det framkom ingen merknader til innkalling
Innkalling og sakliste ble godkjent.

(sak 01/18.

02/18.

04/18)

og sakliste.

TIL BEHANDLING:
UTV.

SAKSNR.

TITTEL

PS 01/18

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

5. DESEMBER

2017

PS 02/18

REFERAT

PS ()3/18

KONTROLLUTVALGET

PS 04/18

REVISJONENS
RAPPORT TIL KONTROLI.UTVALGET
FRA INTERIMREVISJONEN
REGNSKAPSREVISION
FOR 2017 —FRÅENA KOMMUNE

PS 05/18

MØTEPLAN

PS 06/18

OPPFØLGINGSLISTE

FS 07/18

EVENTUELT

OG ORIENTERINGER
] FRÅENA - ÅRSMELDING

OG TILTAKSPLAN

FOR 2018

FOR 2017

PS 01/18

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

5. DESEMBER

2017

\l

,

Kontrollutvalgets
Protokollen

l

vedtak

fra møte 5.desember

Til å signere protokollen
l. Lisbeth Valle
2. Leif Johan Lothe
Kontrollutvalgets

2017 godkjennes.

velges:

behandling

Leder orienterte.
Ingen merknader til protokollen.
Leder framsatte liorslag på Lisbeth
og Leit'Johan Lothe til å signere protokollen fra møte 5.desember 2017.
Kontrollutvalget

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med Framlegg framsatt

Valle

i møtet.

(4 voterende)

1

PS 02/18

Kontrollutvalgets

Referat-

REFERAT

vedtak

og orienteringssakene

Kontrollutvalgets

()G ORIENTERINGER

tas til orientering.

behandling

Referatsaker:

RS 01/18

PS 88/2017 Budsjett 2018 —økonomiplan
2018 —2021
Protokoll fra Fræna kommunestyre
14.12.2017 (vedlagt)

RS 02/18

PS 89/2017 Flyktningetjenesten
—Vertskommunesamarbeid
Protokoll fra Fræna kommunestyre
14.12.2017 (vedlagt)

RS 03/18

PS 93/2017 Bosetting av flyktninger
Protokoll fra Fræna kommunestyre
14.12.20 I 7 (vedlagt)

RS 04/18

PS 96/2017 Organisering
PPT GEF
Protokoll Fra Fræna kommunestyre
14.12.2017

RS 05/18

PS 97/2017 Delavtale 4 til samhandlingsavtalen
og Fræna kommune
Protokoll fra Fræna kommunestyre
14.12.2017

Fræna

(vedlagt)
mellom

Helse Møre og Romsdal

(vedlagt)

RS 06/18

Protokoll

fra møte i Fellesnemda

Eide—Fræna

05.12.17

(vedlagt)

RS 07/18

Protokoll

fra møte i Fellesnemda

Eide-Fraena

24.01.18

(vedlagt)

RS 08/18

Referat

fra felles møte mellom

kommunereformen

(vedlagt)

kontrollutvalgene

- Eide

i Fræna

og Eide 25.01.2018

—

RS 09/18

RS 10/18

RS 1 1/18

Spørrehalvtimen
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.02.2018

(vedlagt)

barneverntjenesten
PS 2/2018 Akuttberedskap
01.02.2018
Protokoll fra Fraena kommunestyre

(vedlagt)

for Frænaskolen
PS 6/2018 Kvalitetsrapport
01.02.2018
Protokoll fra Fraena kommunestyre

skoleåret
(vedlagt)

2016/17

Orienteringssaker:
med Møre

og Romsdal

Revisjon

IKS —endelig

avtale

OS 01/18

Oppdragsavtale

()S 02/18

—svar på henvendelser
i forvaltningen
Skriftlighet
08.01 .20 l 8 (vedlagt)
kontrollutvalget,
Brev til kommunestyret fra

OS 03/18

sin rapport fra virksomhetsbesøk
Kontrollutvalget
05.12.2017
05.12.2017 (vedlagt)
Rapport fra kontrollutvalget.

OS 04/18

kommune
av Hustadvika
til politisk organisering
Høringsuttalelse
18.12.2017 (vedlagt)
Brev til fellesnemda fra kontrollutvalget.

OS 05/18

kapittel 4A- Fræna
av tilsyn pasient— og brukerrettighetsloven
Avslutning
kommune
i More og Romsdal. datert 23.10.2017 (vedlagt)
Brev fra Fylkesmannen

OS 06/18

—Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen:
Tilsynsrapport
—Bud barne— og ungdomsskole
Fræna kommune
i More og Romsdal. datert 06.1 1.2017 (vedlagt)
Rapport fra Fylkesmannen

OS 07/18

Protokoll fra møte i styret
13.12.2017 (vedlagt)

OS 08/18

i
2017. brev datert 13.10.2017 fra fylkesmannen
tilsyn sommaren
Gjennomførte
tilsyn med tjenestene til enkelte
Møre og Romsdal til kommune om gjennomførte
(vedlagt).
personer som har psykisk utviklingshemming

OS 09/18

informasjon
for likestilling mv. i årsberetningen,
e—INFO 18/1 —Redegjørelse
(NKRF) datert 8.1 .201 8 (vedlagt).
fra Norges Kommunerevisorforbuml

OS 10/18

i Fraena
fra møte i Kontrollutvalget
RS 1/2018 Protokoll
01.02.2018 (vedlagt)
Protokoll fra Fræna kommunestyre

OS 1 1/18

og svar på henvendelser
i forvaltningen
RS 2/2018 Skriftlighet
01.02.2018 (vedlagt)
Protokoll fra Fræna konmmnestyre

Sekretæren

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med innstilling

og Eide

for Romsdal

for Kontrollutvalgssekretariatet

05.12.2017

orienterte.

Kontrollutvalget
(4 voterende)

hos NAV—Fræna

fra sekretær.

[

PS 03/18

Kontrollutvalgcts

l

”

KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalgets

-ÅRSMELDING

årsmelding

for 2017.

Saken legges frem for kommunestyret

behandling

oversendes

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget

F

PS 04/18

j

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
regnskapsrevisjon
Kontrollutvalgets

med

for 2017 tas til etterretning.

Sekretær orienterte og gikk igjennom årsmeldingen.
Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte
Årsmeldingen

FOR 2017

vedtak

Kontrollutvalget
vedtar årsmelding
følgende innstilling:
Kontrollutvalgets

! FR/ENA

til kommunestyret
årsmelding

fattet enstemmig

med følgende

utkast til årsmelding.
innstilling:

for 2017 tas til etterretning.

vedtak i samsvar

med sekretærens

innstilling.

(4 voterende)

REVISJONENS
RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET
FRA
INTERIMREVISJONEN
REGNSKAPSREVISJON
FOR 2017 — FR/ENA
KOMMUNE

vedtak
tar revisjonens rapport til lwntrollutvalget
fra interimsrevisjonen
for 20 l 7 i Fraena kommune til orientering.
behandling

Først i saken tok leder i kontrollutvalget
ordet og viste til at presentasjonen
ikke er utsendt på
forhånd. Deretter innledet daglig leder i revisjonsselskapet
og viste presentasjonen
fra
interimsrevisjonen
på storskjerm og redegjorde for første del av rapporten.
Senere overtok
regnskapsrevisor
June B. Fostervold presentasjonen.
Kommunen fikk «gul pil>> av revisor på
de fleste områder (] 1 av l7) som betyr svakheter hvor det etter revisor sin oppfatning bør
iverksettes tiltak. Dette gjelder på rapporteringen
av investeringsprosjekt
i
tertialrapporteringen,
lønnsrutiner,
merverdiavgiftskompensasjon.
innkjøpsreglement
ut i
organisasjonen,
tapsavsetninger
på fordringer gjennom året og av eldre fordringer.
utarbeidelse av pliktige noter og dokumentasjon
på endringer av tomteverdier
i balansen.
Kommunen fikk en «rød pil» av revisor på ett område som betyr betydelig svakhet hvor
tiltak bør iverksettes umiddelbart.
Det gjelder at årsregnskapet
skal være stilt opp slik som
budsjettet er vedtatt. For 2016 så ble det laget en egen oppstilling i årsrapporten
for å vise
sammenheng
mellom vedtatt budsjett på rammene og regnskapet.
Dette er brudd på
regnskapsforskriften.
Regnskapsskjema
lB skal være likt oppstilt med budsjettskjema
som er
vedtatt av kommunestyret.
Når det gjelder området pensjon og låneavdrag vil dette bli
revidert og vurdert i årsoppgjØrsrevisjonen
Kontrollutvalget

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med innstilling

fra sekretær.

(4 voterende)

1.

Kontrollutvalget
vil følge opp at kommunen vurderer meroffentlighet
og reglement som i dag ligger på intranett legges ut på hjemmesiden

2.

Kontrollutvalget
ut på kommunen
sine medlemmer
har dokumentene

vil følge opp at utvalget sine møteinnkallinger
sine hjemmesider
på linje med andre politiske
får dokumentene
oppdatert i Fluix umiddelbart
oversendt fra kontrollutvalgssekretariatet.

av dokumenter
til kommunen.

og protokoller blir lagt
utvalg samt at utvalget
etter at kommunen

Kontrollutvalget
vil sette saken om <<Sentervegen>> i sak PS 07/18 på oppfølgingslisten
for å følge prosessen videre.

Kontrollutvalget

tok redegjørelsene

til orientering

vedtok enstemmig

forslag

fremsatt

i møtet.

(4 voterende)

PS 07/18

EVENTUELT

«Sentervegen»

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
«Sentervegen»
er inngått.

vedtak

17.10.2017,

sak PS 36/17

ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring
av
og v11 ha tilsendt all korrespondanse
og referater i saken samt alle avtaler som

Kontrollutvalget
stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget.
som langt
overstiger vedtatt ramme. først blir kjent nå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen
i
kommunestyret.
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
avklart politisk.
Kontrollutvalgets

Kontrollutvalget

Utb

in

registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger.
vil vite om en vil fortsette å erverve grunn så lenge saken ikke endelig er

behandling

vil sette saken på oppfølgingslisten

ved Hustad

Kontrollutvalgets

13.02.2018

vedtak

Barneha

for å følge prosessen

videre.

e

17.10.2017,

sak PS 36/17

Kontrollutvalget
registrerer en bekymringsmelding
og vil ha svar på følgende i denne saken:

rundt utbyggingen

Hvem er ansvarlig for prosjektering?
Er alle plantegninger
og søknader godkjent?
Hvem er utførende?
Har utførende sentral godkjenning?
Har det blitt utført byggkontroll?
Hvem har utført byggkontrollen
og når ble disse utført?

ved Hustad

barnehage

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget
en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner
som gjelder for søknad. godkjenning,
valg av leverandør og byggkontroll
for kommunens
egne bygg.
Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
Saker

unntatt

behandling
13.02.2018
utsetter saken til behandling
offentli

Kontrollutvalgets

i møtet 24.04.2018

het

vedtak

17.10.2017,

Kontrollutvalget
ønsker tilsendt
heretter behandler.

sak PS 36/17

alle saker og vedtak unntatt offentlighet

som kommunestyret

Kontrollutvalgets
behandling
13.02.2018
Kontrollutvalget
registrerer mottatte henvendelser
fra rådmannen der det er usikkert hvordan
kommunen vil håndtere dette overfor kontrollutvalget
og avventer videre behandling av saken
til møtet 24.04.20] 8
Saksbehandlin

srutiner

Kontrollutvalgets
behandling
05.12.2017, sak 43/17
Kontrollutvalget
fikk utdelt en epost fra lngvar llals. Den omhandlet
saksbehandling
av en henvendelse
han har gjort til kommunen.
Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget

behandling
13.02.2018
utsetter saken til behandling

NKRF’S kontrollutvaloskonferanse
Det er ønskelig
Kontrollutvalgets

vedtak

i møtet 24.04.2018

7.2.-8.2.2018

med en erfaringsutveksling
05.12.2017,

et tilfelle av manglende

Gardermoen:

fra deltakerne

etter konferansen.

sak 43/17:

Kontrollutvalget
i Fræna deltar med følgende medlemmer på Norges
Kommunerevisorforbund
(NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse
2018:
Alle faste medlemmer

deltar.

Kontrollutvalgets
behandling
Alle deltakerne syntes utbyttet
saker i kontrollutvalget.

l.varamedlem

13.02.2018
av konferansen

Ole Per Nøsen

er reserve

i tilfelle

forfall.

var meget bra og kan danne utgangspunkt

Deltakelse
å Forum for Kontroll o Tils n FKT —sin fa konferanse
o årsmøte
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse
og årsmøte for
medlemmer av kontrollutvalg.
ansatte i sekretariatene
og andre som finner konferansen
interessant.

for

2018

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer
og ansatte
i kontrollutvalgssekretariatene,
samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser
har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.
Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer
og ansatte i sekretariatene
i
Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass hvor

felles tema og problemstillinger
kan diskuteres, samt at deltakelse
vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.
Kontrollutvalget
fagkonferansen

på konferanser

i Fræna er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon
hvor selve årsmøtet for 2018 er en del av samlinga.

utgjør en

til den årlige

F K'lw inviterer nå til det kombinerte Fagkonferanse— og årsmøtearrangementet
Hotel & Congress Oslo Air >ort på Gardermoen
29. —30. mai 2018.

på Clarion

Alle kontrollutvalget
sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse
på
Gardermoen
07.02.—08.02.2018.
Det er derfor ikke budsjettdekning
for mer enn 1—2deltakere
til FKT sin konferanse.
Om kontrollutvalget
vil delta på FKT sin konferanse, bør en i dette
møtet velge person(er) som skal delta. lngen fra kontrollutvalget
i Eide deltok på konferansen
i 2016 og 2017.
Kontrollutvalgets
behandling
13.02.2018
Kontrollutvalget
i Fræna avstår fra deltakelse i 2018, men vil vurdere
forbindelse med budsjettbehandlingen
for 2019

Erfarin

sutvekslinu

etter

Kontrollutvalgene
Fræna 25.1.2018.

fellesmøte

med

kontrollutval

et i Eide

deltakelse

i 2019 i

25.1.2018

i Eide og Fræna hadde et fellesmøte om kommunereformen
på rådhuset
Det er ønskelig med en erfaringsutveksling
i etterkant av møtet.

Kontrollutvalgets
behandling
13.02.2018
Kontrollutvalget
i Fræna synes utbyttet er bra og foreslår på oppfordring
fra kontrollutvalget
Eide at neste felles møte blir den 14.06.2018 på rådhuset i Fræna der tema blir
statusoppdatering
på lT—området samt diskusjon om bestilling av felles
forvaltningsrevisjonsprosjekt
for 2019.
Virksomhetsbesøk

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
virksomhetsbesøk

24.04.2018

behandling
13.02.2018
vil i forkant av neste kontrollutvalgsmøte
hos enheten Drift og anlegg.

lngvar Hals
leder

Inge Kvalsnes

Sveinung

Talberg

Lisbeth Valle
nestleder

den 24.04.2018

gjøre et

Leif Johan Lothe

i

i

FR/ENA

KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:

2018-1548/02
33
Sveinung Talberg

Dato:

06.04.2018

Saksframlegg
Utvalgssaksnr

Utvalg

PS 10/18

Kontrollutvalget *

REFERAT

Møtedato

OG ORIENTERIN

Sekretariatets

,, .

24.04.2018

GER

innstilling

Referat- og orienteringssakene

tas til orientering.

Saksopplysninger
Referatsaker:

RS 12/18

Rapport fra virksomhetsbesøk
hos Teknisk forvaltning 13.02.2018
Kontrollutvalget vedtok i møte 05.12.2017. sak 43/17 at en ønsket et
virksomhetsbesok
hos 'l'eknisk forvaltning den 13.02.2018 i forkant av
Kontrollutvalgsmotet.
Dette ble avtalt og besøket ble giennomtørt som planlagt hos
tjenesten med kontrollutvalget og deler av staben til Teknisk forvaltning tilstede ledet
av enhetsleder Rune Iversen. Rapport fra virksomhetsbesoket
vedlagt. (vedlegg)

RSl3/18

Spørrehalvtimen
i Fræna kommunestyre
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01 .032018

(vedlagt)

RS14/18

PS 9/2018 Malme skole —oppfølging etter budsjettvedtak
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.03.2018 (vedlagt)

RS15/18

PS 11/2018 Oversending
av sak fra kontrollutvalget
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)

RSlo/18

Protokoll

fra møte i Fellesnemda

Eide-Fræna

27.02.2018

(vedlagt)

RSl7/l8

Protokoll

fra møte i Fellesnemda

Eide—Fraena 10.04.2018

(vedlagt)

RSl8/18

Protokoll

fra møte

RS 19/18

Svar

i Kontrollutvalget

fra Fylkesmannen

Epost fra Fylkesmannen
RS 20/18

RSZl/l8

i Eide

om Kontrollutvalgets

datert 10.04.2018.

26.03.2018

2018

(vedlagt)

tilsynsansvar

overfor

Fellesnemnda

samt utdrag fra Ot.prp. nr. 41 (vedlagt)

Høringsutkast
—Veileder "Hva kan kontrollutvalget
forvente
oppgaveutførelse
og kompetanse fra sekretariatet"
Utkast utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.04.2018
07.05.2018. (vedlagt)

av
med høringsfrist

Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven).
Rolle. ansvar og oppgaver for kontrollutvalet og sekretariat går fram av
lovproposisjonen sitt kapittel 24 Kontrollutvalet og kontrollutvalssekretariatet
og
kapittel 25 Revisjon. (vedlagt)

Årsrapport for 2017 — Skatteoppkreveren
Årsrapport, datert 19.01.2018 (vedlagt)
RS 23/18

i Fræna kommune

Kontrollrapport
2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
for Fraena
kommune » brev fra Skatteetaten, Skatt Midt—Norge, datert 15.02.2018 (vedlagt)

Orienteringssaker:
OS 12/18

RS 5/2018 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget
i Fræna 13.02.18
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)

0813/18

oppjustering
PS 10/2018 Molde og Romsdal havn IKS
av §6-4 i vedtektene
Protokoll fra Fraena kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)

0814/18

PS 16/2018 Oppsigelse av avtale om forpliktende samarbeid
arbeidsgiverkontroll
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)

0815/18

PS 17/2018 Regionreforma
—Desentralisering
fylkeskommunane
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018

av oppgåver

av låneramme

om

fra staten til

(vedlagt)

0816/18

Samordning av statlege tilsyn —Fylkesmannen
møte 21.februar 2018
Brev og program vedlagt (vedlegg)

0817/18

Orientering om arbeidet med ()ppreisningsordninga
for tidligere
barnevernsbarn
i Møre og Romsdal for 2017
Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune til deltakerkonununene i
oppreisningsordninga
(vedlagt).

0818/18

Varsel om tilsyn med kommunal

Sveinung Talberg
rådgiver

- endring

beredskapsplikti

i Møre og Romsdal

Fræna kommune

inviterer

til

(vedlagt)

Qs
Kontrollutvalget

Rapport

i Fræna kommme

fra virksomhetsbesøk

Sekretariatet:

hos Teknisk

forvaltning

Telefon

71 11 14 52 - direkte

Telefon:

71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks:

71 11 10 28

Mobil:

99160260

E—post:

sveinunq

13.02.2018

talberqämoldekommuneno

kl. 0900-1100.

Kontrollutvalget vedtok i møte 05.12.2017, sak 43/ I 7 at en ønsket et virksomhetsbesøk hos
Teknisk forvaltning den 13.02.2018 i forkant av Kontrollutvalgsmøtet.
Rådmannen ble forespurt
og ønsket Kontrollutvalget velkommen til besøk hos Teknisk forvaltning. Fra kontrollutvalget
møtte Ingvar Hals. Lisbeth Valle. Leif Johan Lothe og Inge Kvalsnes.
Enhetleder Rune Iversen ønsket velkommen. Han hadde med seg følgende avdelingsledere:
Mona Rustad (planavdelinga), Arne Johnny Rødal (byggesaksavdelinga).
Finn Kjetil Viken
(oppmålingsavdelinga)
og Jens Petter I'Iusøy (brann).
Teknisk forvaltning er inndeling i følgende avdelinger: Plan, byggesak. oppmåling og brann.
80 % av kommunen sin saksbehandling skjer på enheten Teknisk forvaltning. Enheten har 40
ansatte. derav 26 deltidsansatte på brann. Det ble videre gjort en avdelingsvis presentasjon:

Planavdelinga
Avdelinga har 2 tilsatte foruten enhetsleder og avdelinga sine oppgaver er utarbeidelse av
reguleringsplaner, detaljplaner, områdeplaner, planendringer. private planforslag og kommunens
egne skiltplaner. Pr. dato er det 22 planer under arbeid. Når det gjelder private planforslag har
kommunen 12 ukers behandlingsfnst. Planavdelinga har fått nytt lowerk å forholde seg til. Den
nye Plan—og bygningsloven setter nye krav til forvaltningen. Det er mange hensyn og mange
prosesser i gang før en plansaks kommer til politisk behandling. Det er høringer, merknader,
korrigeringer. kartverk mv. Kommunen har et eget «planfomm» der flere fagseksjoner er
representert inkl. rådmannen. Målet er likebehandling av like saker. Det er godt samarbeid på
tvers i teknisk sektor i kommunen for planavdelinga.

B ' 70esaksavdelin Ya
Avdelinga har 3 tilsatte foruten enhetsleder og avdelinga sine oppgaver er å behandle over 600
byggesøknader og 130 delingssakeri løpet av året. Avdelinga har godt kvalifiserte medarbeidere.
Ingen saker står nå på vent. De fleste av søknadene er ikke komplette, slik at medfører merarbeid
for avdelinga å komplettere. Fristen for å ferdigbehandle løper fra da søknaden er komplett.
Bygge—og delingssakene er gebyrbelagte, men disse blir avkortet når kommunen ikke holder
saksbehandlingsfristen. Mange bygge- og delingssaker krever dispensasjon og dette medfører
lengre saksbehandlingstid. Ulovlighetsoppfølging
ligger til enheten teknisk anlegg og drift.
Avdelinga er med i et nettverkssamarbeid med andre kommuner der en har møter 2 ganger i året.
Utfordringen til avdelingen er å oppdatere strategiske planer samt å beholde og videreutvikle de
ansatte og kompetansen på avdelingen.

Kontrollutvalgssekretariatet
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for Romsdal
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Aukra,

Eide, Fræna,

Gjemnes,

Molde,

Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes
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O målin Isavdelin a
Avdelinga har 3 tilsatte foruten enhetsleder og avdelinga sine oppgaver er å utføre kommunens
lovpålagte oppgaver etter matrikkelloven og eierseksjonsloven.
Arbeidet blir utført i tråd med
«God landmålerskikk» og «Instruks for Geodata>>(Nekka). Avdelingen ansvaret for distribusjon og
oppdatering av kommunens kart. Videre utføre oppmålingsfon'etninger
(fradeling.
arealoverføring. grensej usten'nger osv.). matrikkelføring av bygg. matrikkelføring av eiendom,
matrikkelføiing av adresser, føring av vegnettet, matrikkelføring for Jordskifteretten og Statens
Vegvesen, ansvar for navngiving av veger og adressering, driftsansvar for kartprogramvare
brukt
internt og eksternt (publikum), vedlikehold av det offentlige kartgrunnlaget (144 kartlag),
delansvar i utlevering av dokumentasjon til meglerpakker.
Oppmålingssakene
er gebyrbelagte.
men disse blir avkortet når kommunen ikke holder saksbehandlingsfristen.
En
oppmålingsforretning
har saksbehandlingsfi'ist
på 16 uker.
I 2017 hadde avdelingen 715 inntektsgivende saker til behandling. Dette utgjorde 2 årsverk.
Til ikke inntektsgivende virksomhet gikk i 2017 med l årsverk. Avdelinga hadde i slutten av 2016
et matrikkeltilsyn fra Statens kartverk. Under Kartverkets tilsyn i Fræna kommune ble det ikke
funnet grunnlag for å gi hverken avvik eller merknader.

Brann— 00 feieavdelinga
Avdelinga har 5 tilsatte foruten enhetsleder som også er brannsjef. I tillegg har avdelinga 26
deltidsansatte på brannvern. Avdelinga sine oppgaver og ansvarsområder er utrykking til brann,
ulykker og forurensning.
Videre tilsyn etter § 13 i Lov om vern mot brann. eksplosjon og ulykker
med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
som gjelder tilsyn med særskilte
brannobjekter.
Her skal avdelinga identifisere og føre fortegnelse over byggverk. opplag. områder.
tunneler. virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse.
miljø eller materielle verdier. Avdelinga skal sørge for at det føres tilsyn for å påse at disse er
tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten.
herunder bygningsmessige.
tekniske. utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak
og
forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse
og øvrig redningsinnsats.
Avdelinga
skal overfor sentral tilsynsmyndighet
kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. som
nevnt i første ledd. som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg
er fulgt opp. Det er i alt 75 slike objekt å gå tilsyn på. Det er risikovurderinger
som ligger til grunn
for hvilke og hvor ofte. Alle tilsynsrapporter går som kopi til ordfører og rådmann. I tillegg skal
bygningseier sørge for at det hvert fjerde år gjennomføres el—kontroll. En har ikke gode nok rutiner
på å sjekke at avvikene her blir lukket. Brannvesenet er opptatt av de ansatte sin helse. miljø og
sikkerhet (HMS). Brannvemarbeidet
medfører at en utsetter seg for kreftfremkallende
stoffer og
røyk. lntemkontrollsysternet
til kommunen er også implementert i avdelinga.
] tillegg til slike større objekt fører avdelinga også tilsyn med boliger og fritidsboliger.
Avdelinga
driver også undervisning og infonnasjonstjeneste.
Avdelinga har også oppgaver knyttet til
ulykker. der ambulansen ennå ikke er kommet. Teknisk vakt. utrykning på innbruddsalanner
i
kommunale bygg og bakvakt for hjemmesykepleien.
Av særlige risikofylte objekter eller områder
pekes det på Bjørnsund. Lang utrykningstid og tett trebebyggelse. Enhetsleder påpeker at det er en
utfordring for ansvar for slukkevann ved private vassverk. Her mangler kommunen avtaler som
regulerer dette. Regelverket som er relevant for levering av vann til brannslukking og automatiske
slukkeanlegg (sprinkleranlegg)
finnes i hovedsak i to lovverk, Lov om brann- og eksplosjonsvern
og Plan- og bygningslova. Disse lovene gjelder for henholdsvis eksisterende bygg og nye bygg.
Kommunen skal gjennomføre en ROS-analyse for å gjøre brannvesenet best mulig i stand til å løse
sine oppgaver. Kommunen skal skaffe brannvesenet det slukkevannet som ROS analysen viser er
nødvendig, men står fritt å plassere dette ansvaret internt. Det er viktig å merke seg at kommunen
ikke har lov å tillate bygging uten at det er forsvarlig tilgang til slukkevann.

Kontrollutvalgssekretariatet
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og Romsdal

for Romsdal

Side 2 av 3

Aukra, Eide, Fræna,
Nesset.

Rauma,

Gjemnes,

Sunndal.

Molde,

Vestnes

Det brannforebyggende
arbeidet er vektlagt i feieavdclinga.
I tillegg til å feie piper, også
hyttepiper, så blir det lagt vekt på rådgivende virksomhet til eieme. Fræna kommune leier også for
Eide kommune.
Kontrollutvalget

takket enheter for at de likk komme på besøk og syntes besøket ga et godt utbytte.

Ingvar Hals
Leder (s)

Sveinung Talberg
Rådgiver

T<ontrollutvalgssekretariatet
Møre

og Romsdal

for Romsdal

i
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Side

3 avg

A

Aukra,

Eide,?ræna,

Nesset,

Rauma,

Gjemnes?
Sunndal,

Molde‘

Vestnes

Qs 13/15?
Fræna

kommune

Møteprotokoll

Utval:

Kommunestyret

Møtestad:

Kommunestyresalen.

Dato:

01.03.2018

Tidspunkt:

16:00

Følgjande

faste medlemmer

i Fræna

møtte:

Namn
Sofie Elisabeth Brekken
Arne Stavik
Jan Arve Dyrnes
Hans Bjarne Tennoy
Laila Andersen Nosen
Erling Hustad
Kjell Arne lversen
Eldrid Mordal Sollid
Marie Olise Austad
Tove Henoen
Trond Malmedal
Turid Anette Lyngstad Magerøy
Elin Bjerkeseth
Kjell Lode
Oddvar Myrseth
Nils Christian Harnes
Annhild Viken Sunde
Øyvind Panzer lversen
Sigrid Gjendem Fjørtoft
lngvar Hals
Elise Fiske
David Andre Dypvik Bruun
Jan Ove Breivik
Sigmund Rodal
Johnny Varhol
Inger Lise Skogstad
Følgjande
Namn

medlemmer

hadde

Rådhuset

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
meldt

Re )resenterer
AP
AP
AP
AP
SV
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
KRF
KRF
KRF
V
H
H
H
H
H
H
FRP
FRP
FRP

forfall:

Funksjon

Re

resenterer

Ottar

Nerland

Kjell Johan Berget
Ole Håkon l-lavnes Farstad
Per Bjørn Hokstad
Cecilie Kristengård Buaas
Følgjande

varamedlemmer

MEDL

SP

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

SP
SP
AP
AP

møtte:

Namn
llalvard Brekken
Helge Roar Åndal
Ole Per Nøsen
Lisbeth Valle
Torstein Rønning

Møtte for
Per Bjørn Hokstad
Cecilie Kristengård Buaas
Ole Håkon Havnes Farstad
Kjell Johan Berget
Ottar Nerland

Re resenterer
AP
AP
SP
SP
SP

Merknader

ingen merknader
Representanten
sakskartet.

til protokoll

fra møte Ol .02. l 8 eller innkalling

til dagens mote.

Kjell Arne lversen (Sp) forlot møtet til behandling

av interpellasjoner

» sist på

()rienteringer
'

Informasjon om Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal v/Daglig
Signering av avtale om entreprenorskapsløype.

'

Rask psykisk helsehjelp

0

Programmering
næringspark

v/ Anders Hoe —Mestringsenheten

parallelloppdrag

Nye Elnesvågen

leder Sissel 'ljegelsrud

v/ Ørjan Kalliainen

Kolstad.

og Bente Uran

sentrum v/ Ann Helen Dalheim

— Fræna

Spørrehalvtime
S ørsmål fra Sofie Elisabeth Hermann Brekken

AP :

Undertegnede spurte i kommunestyret
høsten 2017 om det kunne legges til rette for at eiendomsskatten
kan betales i månedlige avdrag for de som måtte ha behov for dette. Dette mente rådmannen skulle være
mulig - med noen forbehold om digital betaling mv. Kommunestyret
har senere vedtatt at det samme
skal være mulig for kommunale avgifter. Bakgrunnen for ønsket om månedlige avdrag er kunnskapen
om at mange sliter med å greie de store kommunale regningene. ikke alle har stor nok økonomisk buffer
når regningene kommer. og vi vet at mange sliter økonomisk. Bankansatte har bekreftet at dette
oppleves som et Stort problem
tilbud.

for mange av innbyggerne,

Mulighet for månedlige avdrag er ikke opplyst
kommunens hjemmeside under temaet.
Det som står om Betalingsvansker
"Betalingsvansker
Hvis

du ikke

betaler

eiendomsskatten

i annonse i RB (22.02.18).

på hjemmesiden
i tide.

og at man var glad for at dette nå skulle bli et

og det framgår heller ikke på

er følgende:

må du betale

forsinkelsesrenter.

Eiendomsskattekontoret

har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter
Eiendomsskatteloven.
Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.
Hvis du ikke kan betale må du kontakte regnskapsavdelinga
før forfall".
Spørsmål:
1.

Har man ikke rukket å få på plass en ordning
avgifter?

for månedlige

avdrag av eiendomsskatt

og kommunale

2.

Når ser man for seg at dette vil bli et tilbud
tenker

Svar

en å informere

for innbyggerne

som har behov

for dette

-og hvordan

om muligheten?

fra ordføreren:

Kommunestyret
gjorde følgende vedtak i punkt 4 i budsjettvedtaket
for 2018:
«I medhold av eiendomsskatteloven
§§ 2 og 3a skal det skrives ut eiendomsskatt
på all fast eiendom i
Fræna kommune
for 2018. Eiendomsskatten
beregnes etter 7 promille av skattegrunnlaget
for verk og
bruk og næringseiendominer.
For boliger og fritidseiendommer
beregnes eiendomsskatten
etter 4
promille av skattegrunnlaget.
For boliger og fritidseiendommer
gjelder et bunnfradrag
på kr. 200 000,—.
Vedtekter for eiendomsskatt
i Fræna kommune
ble vedtatt 5.02.2014.
Eiendomsskatten
for 2018 blir
krevd inn i 4 terminer. Rådmannen
blir bedt om å innarbeide
rutiner for at de som Ønsker det skal kunne
betale i 12 terminer.»
Regnskapsavdelingen
har gått i gang med forberedende
arbeid
terminer. Det vil kreve mer forarbeid før en kan være klar.

for å legge til rette for fakturering

i 12

En har vært i kontakt med systemleverandør,
som har lovet å komme med en god løsning på dette i løpet
av 2018. Det viser det seg at løsningen fra leverandøren
er forsinket i forhold til opprinnelig
plan. og vil
ikke kunne være klar før i 2. halvår.
Når løsningen er klar kan regnskapsavdelingen
begynne å forberede
fakturering
i 12 terminer. Dette vil
kreve en del ressurser fra vår side.
Noen spørsmål må også avklares:
—

1 forhold

til eiendomsskatt.

se nærmere

har

vi ikke

skatteseddel

klar

før i mars.

Hvordan

dette

kan

løses.

må en

på

—

Eventuelle

—

Det er mer arbeidskrevende
kostnadsbesparende.
må
0
De må ha avtale
0
Det gis ikke rom
0
Det kan ikke gis

kriterier

for å kunne

be om fakturering

i 12 terminer.

eller valgfri

faktureringsordning

å fakturere
12 ganger pr år. For å gjøre dette mest mulig effektivt
følgende krav stilles overfor dem som skal ha 12 faktureringer
årlig:
om e-faktura og avtalegiro
for å dele opp faktura ytterligere
betalingsutsettelse

og

Budsjett
En slik løsning vil —avhengig av omfanget,
kreve Økte ressurser i forhold til fakturering.,
porto.
innfordring
og oppfølging.
Det er ennå uklart hva de samlede kostnadene
vil beløpe seg til, men
sannsynligvis
må det tilføres ekstra ressurser for å kunne gjennomføre
tiltaket.

Konklusjon
Regnskapsavdelingen

jobber

aktivt

for å få dette på plass.

men forsinkelser

i løsninger

fra

systemleverandøren
og annen forberedelse
av slike rutiner, medfører at dette med stor sannsynlighet
ikke vil være på plass før fra 2019. Omfanget av tiltaket og budsjettmessige
konsekvenser
må da være
avklart.

S ørsmål fra Elise Fiske

H :

Kommunestyret
har vedtatt ei fremdriftsplan
for styringsgruppa
som skal jobbe med utgreiing av
skulebebyggelse.
[ den fremdriftsplana
står folgende «Februar-Mai
2018: 5 møter i
styringsgruppa/utgreiingsgruppa».
Undertegnede
har ikke blitt innkalt til møter, og det er sterkt kritikkverdig
at prosessen
ikke er iverksatt
enda. Vi ble også lovd dialog vedrørende
møtedato og tidspunkt slik at dette skulle gå opp med en ellers

hektisk møtekalender.
Hvorfor
Svar

har det ikke blitt avholdt

eller innkalt

til møte enda?

fra ordføreren:

Det første møtet i arbeidsgruppa
har lenge vært planlagt avholdt i dag i forkant
Ordfører orienterte
også om dette i PLØK-motet
den 15. februar.

av kommunestyremøtet.

Sakliste
Saksnr

Innhald

Ikkje
offentleg

utval

Arkiv—
saksnr

Referatsaker
RS 3/2018

Interpellasjon

- åpningstider

RS 4/2018

Interpellasjon

-samboergaranti

PS 7/2018

Revisjon av fastlegeavtalane
ved Fraena legekontor
samt endring av driftsform ved Torget legekontor

PS 8/2018

Folkehelseoversikt

PS 9/2018

Malme skole -oppfølging

2018

for SFO og barnehage

Fræna

2018/2835
2018/2233

2018/300

kommune

etter budsjettvedtak

201 1/2698

2018

2018/114

Vedtak

x

Folkehelseoversikt

Behandling
Ved votering

2018 for Fræna kommune

i Kommunestyret
ble tilråding

legges frem til orientering.

i Fræna - 01.03.2018

fra plan—og økonomiutvalget

enstemmig vedtatt.

Vedtak

Folkehelseoversikt

2018 for Fræna kommune

legges frem til orientering.

Qs
PS 9/2018

Malme

skole —Oppfølging

Behandling

i Plan- og økonomiutvalet

/Li//3

etter budsjettvedtak

i Fræna kommune

2018

—15.02.2018

Representanten Jan Arve Dyrnes (Ap) fremmet slikt forslag på vegne av representantene Sofie
E. H. Brekken (Ap). Elise Fiske (H) og Laila A. Nosen (Sv):
Kommunestyrets vedtak i sak 88/20] 7, pkt 12, opprettholdes. PLØK-forventer
at det straks
iverksettes tiltak for alternativ skoledriftfor
elevene ved Malme skole, og ser paviljong plassert
på skoletomten til Sylte som det beste alternativet.
All videre planlegging og gjennomføring skal skje i samråd til FA U og ansattes representanter
ved Sylte og Malme skole.
PLØbru/setter
at en paviljong pa Sylte-jfr. de kostnadsberegningene somfbreligger
i saken .
EnfOrZitsetter videre at elevene kan starte pa Sylte skolefra skolestart hoste 2018 og at en da
ogsa harfiinnet gode losningerfor
andervisning i skolekjøkken, gymnastikk, ljunst og håndverk

mv.
PLØK holdes lopende orientert
Representanten Trond Malmedal
Faiprosj'ektet

oiiifraindriften

i arbeidet

(Sp) fremmet slikt tilleggsforslag:

til Sylte ski/le legges ut pa anbud i henhold til tidligere

vedtak.

Ved votering over representanten Jan Arve Dyrnes (Ap) sitt forslag ble dette enstemmig vedtatt.
rpdmannens tilråding tikk dermed ingen stemmer.
Ved votering over representanten Trond Malmedal
9 stemmer. inkludert ordførers dobbeltstemme

(Sp) sitt tilleggsforslag

ble dette vedtatt med

Fræna kommuneslile
media) medie/Aerith ingi §6- 4 Hm nekupilc‘I/ens‘fin val/ning laneopptak
0g grr/'.unlislille/se
]".se/skapsm rule 0g 1 edlek/ for Molde 0g Romsdal Hai—71IKS begrenser
!
oppad lil kr. 140 mil/ioner.
I
f
I

Vedtektene

reforhandles

Ved votering mellom
mot 11 stemmer

ifb/'bindelse
formannskapets

tilråding

og representantenes

forslag

ble forslaget

vedtatt

/.

Fræna kommunestyre
vedtar vedtektsendring
i §6- 4- -Hax'/nekapitalens
og garantistillelse.
i selskapsavtale
og vedtekt for Molde og Romsdal
oppad til kr 140 millioner.
'
i'efbrhdndles

i forbindelse

PS 11/2018

Oversending

Kontrollutvalgets

tilråding:

Kontrollutvalgets

årsmelding

Behandling

i Kommunestyret

Kontrollutvalgets

forvaltning.
låneopptak
Havn lKS. begrenset

med ny komlétlestruktur.

12)

/ 5/7/7 5

av sak fra kontrollutvalget

for 2017 tas til etterretning.

i Fræna

- 12.04.2018

årsmelding

for 2017 tas til etterretning.

årsmelding

for 2017 tas til etterretning.

Vedtak

Kontrollutvalgets

PS 12/2018

Informasjon"?

Rådmannens

tilråding:

Kommunestyret

lærernormen

tar saken;"il orientering.

7

f

z”

2

/
Behandling

r

med ny kommzmeslruk/m'

Ved tak

Vedtektene

f

i P1 n- og økonomiutvalet-Vi

L

Fræna

kommune

- 22.03.2018

Fræna

(35W3

kommune

Møteprotokoll

Utval:

Fellesnemnda

Møtestad:

Kommunestyresalen.

Dato:

27.02.2018

Tidspunkt:

16:00

Følgjande

faste medlemmer

Eide-Fræna
Eide

møtte:

Namn

Funks'on

Re aresenterer

Sofie Elisabeth Brekken
Kjell Arne Iversen
Annhild Viken Sunde
Johnny Varhol
Trond Malmedal
Kjell Lode
Tove Henøen
Jan Arve Dyrnes
Egil Strand (H)
Eli Sildnes (H)
Terje Lyngstad (H)
Rune Strand (AP)
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)
Birgit Dyrhaug (SP)
Ragnvald Olav Eide (V)

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
SP
V
FRP
SP
KRF
SP
AP

Følgjande

medlemmer

hadde

meldt

forfall:

Namn

Funks'on

Re

Elise Fiske
Kari Nergård (AP)
Odd Arne Halaas (SP)

MEDL
MEDL
MEDL

H

Følgjande

varamedlemmer

Namn
lnger Lise Skogstad
Arne Birger Silnes (AP)
Merknader:

resenterer

møtte:
Motte for
Elise Fiske
Kari Nergård

,A
(AP)

Re resenterer
FRP

For behandling av saker var Fellesnemnda
på omvisning
1605: Mestringsenheten
v/Anders
1610: Vi kjører bil opp til Bo- og hab.
1615: Bo- og hab.og Eide barnehage v/Merete/Wenehe/Ole

i Eide på følgende

steder:

Bjørn

1620: Furutoppen,
Slettatunet og hjemmetjenesten
v/1.iv
Vi kjører bil til Brannstasjonen
1630: Eide brannstasjon
v/brannmester
Knut Jørgen Eide
1700: Eide ungdomsskole
v/Annelise
1715: Eide barneskole v/Kjetil/Ole
Bjorn
1730: Eide kulturskole v/Olav
1745: Eidehallen v/Emelie

lngen merknad til saksliste, innkalling eller protokoll
Det var 17 stemmeberettigede
i møtet pga forfall.
Orientering

fra prosjektleder

.

Finalekommunevåpen

°

Arbeidsgrupper
Innkjop,

Anne

fra forrige

mote.

Thorsrud:

i virksomhet:

personalhåndbok.

kommuneplan.

Forvaltningskontor

og branntjenesten.

.

Omstillingsutvalget

—-har behandlet

0

Ny kommuneavis

Familiens

hus. Gerica,

IKT,

tre saker allerede

—første utgave kommer

22. mars til alle husstander

i begge

kommunene

.
.

Prosjektet har besøkt 23 avdelinger og 3 ledertorum
Interkommunale

samarbeid

Innkjopssamarbeid,

under arbeid:

barnevernssamarbeid.

Molde og Romsdal

llavn

lKS,

legevaktsamarbeid,

veterinærvaktsamarbeid

barnehagesektoren,

botjenesten,

med flere
0

Arbeid

igangsatt

omadressering,
'
.

Informasjon
Identitet

på tvers av kommunene:
fellesregnskap

om allerede

i Hustadvika

eksisterende

kommune:

møte i Bud 15.02.2018

sammen

samarbeid

Kulturavdelinga
med historie-

i Fræna har et identitetsprosjekt,

og sogelagene.

Kommer

hatt

mer informasjon

om dette i første kommuneavis
Orientering

].

fra rådmann

i Eide Ole Bjørn

Moen:

Fagsjef

Fagsjef Henny Marit 'lui'øy er fortsatt 100% sykemeldt. En må påregne fortsatt sykemelding.
Det må avklares med Fræna kommune om funksjonen fagsjef kan dekkes med tjenestekjøp.
En
formell vertskommuneavtale
(§ 28) er ikke aktuell når saken fortsatt er uavklart.
Fagsjefsstillingen
i Eide kommune er både skolefaglig og barnehagefaglig
ansvarlig. Jeg har i
dag sendt en mail til rådmannen
i Fræna og anmodet om tjenestekjop.
2.

Ny rektor

på Lyngstad

og Vevang

skoler

Sissel Oddrun Lyngstad er midlertidig ansatt som rektor ved Lyngstad og Vevang skoler for
skoleåret 2017/18. Sissel Oddrun Lyngstad starter i stillingen 1.mars 2018. Hun er i dag

Ainspektor ved Llaukås skole 0 ! får ermisjon fra den stillin ren i samme tidsrom. Takk til Fraena

kommune

3.

for samarbeidet.

Renovering

og brannsikring

av Eide sykehjem

— Furutoppen

Eide sykehjem skal brannsikres og renoveres for 47 mill. Vi får 24 mill. i tilskudd fra
Husbanken. Pasientene ved Furutoppen flyttet over til «Ny fløyen» 8.februar 20l 8. Nå står
Furutoppen for tur med ferdigstillelse september 2018. Nye Furutoppen vil ha 24
sykehjemsplasser.
4.

Innføring

av Eiendomsskatt

i Eide kommune

fra 1.1.2018.

Skattetakstnemnda i Eide kommune har sluttført sitt arbeid med innføringen av eiendomsskatt i
Eide kommune. Skattelistene for eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn. En stor takk til
Skattetakstnemnda v/leder Ola Krogstad, Arn finn Storvik og Silvia Tøsse som medlemmer.
Stor takk til prosjektgruppa har vært ledet av Bjørg Østerbø og medlemmene Jan Henry
Kristiansen og Marianne Slutås Sildnes for utmerket arbeid.
5.

Byggeregnskap

for ny brannstasjon

i Eide

Byggeregnskapet for den nye brannstasjonen i Eide er nå klart og oversendt revisjonen og
Kontrollutvalget.
Når behandlingen der er klar. blir saka lagt fram for formannskap og
kommunestyre for endelig godkjenning. Byggeregnskapet viser kr 21 849 817.- inkl.mva.
Kommunestyre bevilget kr 21 250 00().- inkl.mva. Det er et merforbruk på kr 599 8 l 7.inkl.mva. En tar forbehold om endringer fra revisjonen.
Politisk valgt byggeleder harvært Bjørn Melby.
6.

Regnskap

2017

Merforbruk 2017 er justert fra kr 2 055 000.- til kr 1.068 000.- Strykningsbestemmelsene
i
regnskapsforskritten
fastslår at kommunen må stryke posteringen av mindreforbruket
i 2016 til

disposisjonsfondet. Mindrelorbruket

Eide 27. februar

i 2016 var kr 987 000.-

~ ill.? millioner

Netto driftsresultat:

20l 8

Ole Bjørn Moen
Rådmann
Orientering

.
0

fra rådmann

i Fræna Anders

Skipenes:

Behandlet palliativ plan
Første møte i den politiske
førstkommende

arbeidsgruppa

som skal vurdere skolestruktur

torsdag. Telemarksforskning

blir holdt

er valgt som ekstern konsulent

i forbindelse

med arbeidet
.

Arbeidet

med etablering av landbasert oppdrett på lndre Harøy pågår for fullt. PLØK har

behandlet saken
0

Lagt fram folkehelseoversikt

.

Fastlegeavtale også for Torget legesenter

.

Hotelletablering

0

Vaksinasjon

Askvågen —synfaring

mot hjernehinnebetennelse

med fylkesmannen

i dag

0

IKT

ORKidé

Orientering

exit

% IKT Hustadvika

fra leder i Fellesnemda

Egil Strand:

Han orienterte om sokerlisten til administrasjonssjefsstillingen
den videre tilsettingsprosessen.

Fra administrasjonen
Namn
Anne Thorsrud
Ole Bjørn Moen
Anders Skipenes
Sverre Hovland
Linn Eidem
Myrstad
Tove llerskedal

i Hustadvika

kommune og om

møtte:
Stillin )
Prosjektleder
Rådmann Eide
Rådmann Fræna
Prosjektmedarbeider/utvalgssekretær
Kommuneplanlegger
Fræna
Kommuneplanlegger

Eide

Underskrift:
Annhild Viken Sunde (V Fræna) og Terje Lyngstad (ll Hide) ble enstemmig valgt til å skrive
under møteprotokollen.
Vi stadfester med underskriftene
som vart vedteke på møtet.

våre at det som er fort i møteprotokollen,

er i samsvar med det

Sakliste
Saksnr

lnnhald

utval

Ikkjc

Arkiv-

offentleg

saksnr

Saker til behandling
PS 5/2018

Hustadvika kommune —Kommunal planstrategi 2018-

2017/3821

2020 —godkjenning
PS 6/2018

Planlegging

på overordnet

sektornivå

2018/422

Behandling

i Partssammcnsatt

utvalg —27.02.2018

Saken ble tatt til orientering

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering

Behandling
Prosjektledcrs

i Fellcsnemnda
tilråding

-27.02.2018

Eide-Fræna

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda

ber prosjektet

ivareta helhetsperspektivet
overordnede
Fellesnemnda

planlegging
og/eller

Hustadvika kommune
i planleggingen

for tjenesteinnholdet

kommunestyret

legge til rette for gode prosesser for å

fram mot 2020. Det settes i gang arbeide med
i de tre kommunale

i Hustadvika kommune

sektorene.

vedtar de overordnede

planene.

Fræna

Qs /?//3

kommune

Møteprotokoll

Utval:

Fellesnemnda

Møtestad:

Kommunestyresalen.

Dato:

10.04.2018

Tidspunkt:

12:00

Følgjande

faste medlemmer

Eide-Fræna

møtte:

Namn
_
Sofie Elisabeth Brekken
Kjell Arne lversen
Johnny Varhol
Jan Arve Dyrnes
Egil Strand (l [)
Eli Sildnes (H)
Terje Lyngstad (H)
Rune Strand (AP)
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)
Birgit Dyrhaug (SP)
Odd Arne Halaas (SP)
Ragnvald Olav Eide (V)

Følgjande

medlemmer

Funks'on
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

hadde

meldt

Namn
Annhild
Trond

Viken

Fræna

Sunde

Malmedal

Re resenterer
AP
SP
FRP
AP

forfall:

Funks'on

Re

MEDL

V

MEDL

SP

Kjell Lode

MEDL

KRF

Elise

Fiske

MEDL

H

Tove

Henoen

MEDL

SP

Kari Nergård
Følgjande
Namn
Ottar
Inger
Turid
Kjell

(AP)

MEDL

varamedlemmer

Nerland
Lise Skogstad
Anette Lyngstad
Johan Berget

resenterer

møtte:

Mageroy

Møtte for
Annhild Viken Sunde
Elise Fiske
Trond Malmedal
Tove Henøen

Re resenterer
SP
FRP
SP
SP

A

Nils Christian Harnes
Arne Birger Silnes (AP)

Kjell Lode
Kari Nergård (AP)

KRF

Merknader
Innkalling. saksliste og protoll ble godkjent.
Kjell Arne Iversen bad om å få gå fra møtet 14.40.
Nestleder

i Fellesnemnda

har meldt

forfall.

det er derfor

behov

for en settenestleder.

Forslag på Jan Arve Dyrnes som settenestleder ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:
Det vil bli orientert om følgende først i motet:

]. Orientering

fra prosjektledelsen

a) Prosjektets status ved Sverre Hovland
630 dager igjen til sammenslåing

av kommunene.

Informasjon om arbeidsgruppene som er i virksomhet
'
Innkjop — interkommunalt
innkjopssamarbeid
Legger ut rapport på boring i disse dager
'
Personalhåndbok
'
5 kapitler vedtattjanuar 2018
'
4 nye kapitler vedtak PSU i 3. april
° 5 nye kapitler i oppstart —vedtak i PSU sommeren 2018
'
Kommuneplan —arbeidsgruppe opprettes april 2018
'
Familiens hus —delrapport fremlegges 10.04.18
'
Gerica —milepelsplan ferdig 1. mai
'
Barnevern —opprettet 27.03.18
'
IKT — felles ikt-løsning l.l.20l9
'
Masterplan reiseliv

] oppstartsfase:
'
'
'
'
'

Kad- seng opprettet 9.0418
Retningsplan Helse, sosial og omsorg
Retningsplan Oppvekst kultur og kunnskap
Retningsplan Teknisk. miljø og næring
Forvaltningskontor

Omstillingsavtalen

er tatt i bruk og det harvært

Prosjektet har besøkt 29 avdelinger
'

Arbeid
'
'
'
'

behandlet 3 saker.

og 3 lederforum.

igangsatt på tvers av kommunene
Barnehagesektoren
Botjenesten
Servicekontor
Omadresserin I_

interkommunal
Status
'

'

'
'

'
'
'

samarbeid som mulig.

interkommunale
samarbeid:
Barnevern — barnevernsvakt
'
Arbeidsgruppe barnevern opprettet
'
Tilråding blir lagt fram til behandling
'
Fellesnemnda konkluderer høsten 2018
Brann
'
Branntjenesten i Eide og Fræna lærer hverandre å kjenne
'
Hvordan veien skal gå videre vil vi avklare i løpet av mai/juni
18
Oljeberedskapen lUA — RlUA
'
Disse avtalene vil ha sammenheng med valget som tas på branntjenesten
Molde og Romsdal Havn IKS
'
Sak i kommunestyret i Fræna 12. april
° Avventer behandlingen i Fræna før vi velger videre prosess
Stiftelsen Romsdalsmuseum
'
AU diskuterte dette 6. februar og vi fortsetter samarbeidet inntil videre
Gamle Kvernes Museum —Nordmøre museum
° AU diskuterte dette 6. februar og vi fortsetter samarbeidet inntil videre
Veterinærvakt

Eide.

Kristiansund,

Gjemnes.

'

'

Andre

'

'
'
'

Saken er oversendt landbrukskontoret
prosess gående på hvordan dette skal
Veterinærvakt Fræna. Averoya.
'
Saken er oversendt landbrukskontoret
prosess gående på hvordan dette skal
interkommunale

under

har en

til oppfølging. Departementet
løses fra sentralt hold.

har en

arbeid:

Arbeidsgiverkontroll
'
Hustadvika skatteoppkreverkontor
arbeider med dette opp mot Molde og
Kristiansund
lKT—orkide
'
Viser til orientering fra rådmannen i Fræna
Krisesenter Molde og omegn
'
Saken blir vurdert i løpet av våren
Nordmøre interlwmmunal
innkjøpssamarbeid
'
Arbeidsgruppen Innkjøp vil legge fram sin innstilling på høring i løpet av mai.
'
Saken kommer til politisk behandling 12.juni

2. Orientering
'

samarbeid

til oppfølging. Departementet
løses fra sentralt hold.

fra rådmannen

23. mars gjennomførte

fylkesmannen

i Fræna
tilsyn med kommunen

har enno ikkje mottatt utkast til tilsynsrapport

sitt beredskapsarbeid.

Vi

for uttale, men ventar denne i løpet av

veka.
Tilbakemeldinga

etter tilsynet indikerte at vi får ] avvik. Dette skuldast at vedteken

beredskapsplan og ROS-analyse ikkje er overordna forankra i kommuneplanen
samfunnsdel.

Fylkesmannen

har samstundes akseptert at ny utgåve av kommuneplanen

sin samfunnsdel vert ein del av etableringa av Hustadvika
var talet på avvik 5

sin

kommune.

Ved forrige tilsyn

3. Orientering
'

fra rådmannen

Fastlegeordningen

i Eide

— 1 ledig fastlegehjem

mel i Eide.

Eide legekontor AS har p.t. en ledig fastlegehjemmel.
De har annonsert to ganger uten å få
rekruttert ny fastlege. Eide legekontor har 3 fastlegehjemler og ] turnuslege.
Rådmannen
i Eide er bekymret for fastlegedekningen
i kommunen. Det har vært to møter
mellom legene og administrasjonen og et nytt møte er bestemt til torsdag lZapril.
Fastlegeordningen
bør drøftes i AU for Hustadvika kommune. Ordningen har også vært tema
nasjonalt.
'
Skjerpet pedagogisk
norm i barnehagesektoren
fra 1.8.2018.
Dette gir nye utfordringer
Noen av hovedtrekkene

for Eide kommune

økonomisk.

i de nye kravene til pedagogisk

bemanning:

'

Minimum én pedagog per 7 barn under tre år.

'
'

Minimum en pedagog per l4 barn over tre år.
Vær ekstra oppmerksom på at alle barnehagelærere teller med i beregningene. ikke bare
«pedagogiske
ledere» som er ordlyden i regelverket.
Pedagogbemanningen
knyttes til hele årsverk, hvilket betyr at barn nummer åtte (under
tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt årsverk.
Det er opp til eier og fordele pedagogressursene
og normen beregnes på barnehagenivå.
ikke på avdelingsnivå.
Et eget statlig øremerket tilskudd skal sikre at private barnehager får kompensert
merutgiftene som folge av kravet. Satsene er for 2018 2.214 kroner (per barn under tre
år) og 1.230 kroner (per barn over tre år).

'
'
'

Ny pedagogisk norm betyr mindre tilstedeværelse
på avdeling. Dette fordi pedagogene har
lovfestet 4 timer ubunden tid. Fra august blir det krav om flere pedagoger og for å dekke opp
behovet for voksne. må llere assistenter ansettes. Dette utløser ny vurdering om økt behov for
økonomiske ressurser. Pedagogiske ledere har en høyere avlønning enn fagarbeidere og
assistenter.
Viktige lenker:
'

forskrift

om pedagogisk

bemanning

litt )5» Im datahordokument/Lil"forskrift/20

l 7-06-22—

LW
'

barnehagelov

'

veileder

httaszr,lovdatanodokument'Nl../loOOS—Oo-l7—64"KAPl'li'lELHSäål8

om kravene

til pedagogisk

regelverk—barnehawexbemanning

bemanning

l11135:"/\V\\\\.lilino/regs]vcrk—OQ—ti[syn

fra

Veileder—om-kravene-Lil— )edauogisk—bemanning—i—

barnehageloven—med—torskmg

°

Transporttjenesten

i Eide kommune

—Bruk av Svanpro

AS

Eide kommune har inngått samarbeidsavtale
med Svanpro AS om kjøp av arbeids- og
aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne og/eller psykisk utviklingshemming.
Møre og Romsdal fylkeskommune
har stilt spørsmål om lovligheten av transportordningen
utføres av Svanpro AS. Årsaken til at spørsmålet stilles, er påstander fra Eide Taxi at Eide
kommune br f'ter loven og driver iratvirksomhet.

som

Eide kommune har i sitt svarbrev av 23.32018,
avvist påstanden. Kommunen viser til
Yrkestransportloven
av 2002. §§ 18 og 19. Der er unntaksbestemmelsene hjemlet i 5318.Det er
unntak fra løyveplikt for transport av egne arbeidstakere til og fra arbeidsplassen.
"l”iansportordningen som Svanpro AS har, utføres av egne ansatte for egne ansatte. Kommunen
er kjent med at Svanpro AS trekker en egenandel av lønnen. som skal går til dekning av reelle
transportkostnader.
Etter kommunens oppfatning er det hjemme] for en slik ordningen i § 19
l.a.
Eide kommune avventer endelig svar fra fylkeskommunen.
som er fagmyndighet.
'

Kontrollutvalget

i Eide kommune

» Oppfølgingssaker

Kontrollutvalget
har i brev av 19,3.2018 bedt om skriftlig svar fra rådmannen innen 25.4.2018
på følgende:
Mang/ende inn/rjøpsreg/ement, rammeavtaler
Non/moire Inter/«1mm“mt/c
InnkiwpssanIarbeI'd

(NH).

Grunnen til at jeg nevner dette. er at vi og Fræna kommune har stort sett samme avtaler.
Vi er medlemmer av NI] som skal utføre tjenesten for oss. Det er en utfordring at nye
rammeavtaler krever konsensus i styret i NH. lit eksempel som kan nevnes er kjøp av
advokattjenester. Behovet har vært tatt opp i styret. men ikke fått flertall. da dette krever flere
økonomisk ressurser fra medlemskommunene.
'

Møte i Arbeidsmiljøutvalget

(AMU)

6.4.2018

AlVlU i Eide kommune hadde møte 6.april 2018 og behandlet følgende saker:
'
Årsrapport over verne- og miljøarbeidet i virksomheten 2017.
'

Årsrapport

helse. Miljø og sikkerhetsaktiviteter

Bedriftshelsetjeneste

(KFBH).

Vihar

utført av Kristiansund

samarbeidsavtale

Felles

fra 1.7.2015.

Eide kommune er godt fornøyd med samarbeidet i 2017.
Sykefraværet
i Eide kommune i 2017 var 7,7%. En nedgang på 0,1000

fra 2016.

Eide 10. april 2018
Ole Bjørn Moen
Rådmann
Representanten

Drøftingssak

Kjell Arne Iversen (Sp Fræna) forlot møtet før behandling av sak 9/2018.

etter at sakslisten ble behandlet:

1. Familiens hus — leder i arbeidsgruppen

Fra administrasjonen

orienterer om arbeidet så langt

møtte:

Namn

Stilling

Jan lVlorten Dale
Sverre Hovland
Merete Rødal
Ole Rødal

Prosjektmedarbeider
Prosjektmedarbeider
Utvalgssekretaer
Økonomisjef Fraena kommune

Ole Bjørn Moen
Anders Skipenes
Linn Eidem
Myrstad
Leif Arild Lervik
Borghild Lie
lljellnes
Kim Atle
Kvalvåg
Odd—Eirik
Bergheim

Rådmann Eide
Rådmann Fræna
Kommuneplanlegger

Fræna

Enhetsleder kultur og familie
Personalsjef Fræna
Skolefaglig

Eide

rådgiver

Kommunalsjef

Fraena

Underskrift:
Representantene Sofie Elisabeth Brekken (Ap Fræna) og Birgit Dyrhaug (Sp Hide) ble
enstemmig valgt til å skrive under nmteprotokollen.
Vi stadfester med underskriftene
som vart vedteke på møtet.

våre at det som er [ort i møteprotokollen.

er i samsvar med det

Sakliste
Saksnr

Innhald

utval

Ikkje

Arkiv—

offentleg

saksnr

Saker til behandling
PS 7/2018

Ansettelse av administrasjonssjefi

kommune

Hustadvika

20l7/4153

-PSU sin innstilling til Fellesnemnda

PS 8/2018

Politiske deltagere i arbeidsgrupper
planlegging

PS 9/2018

Fellesregnskap sammenstilling
for Eide og Fræna kommuner

-overordnet

av regnskap og budsjett

2018/422
2017/3523

Saker til behandling
PS 7/2018 Ansettelse
Fellesnemnda
PSU sin innstilling

Per Sverre

Hustadvika

-PSU sin innstilling

kommune

til

til Fellesnemnda:

Ersvik tilbys

Behandling

av administrasjonssjefi

stillingen

i Fellesnemnda

som administrasjonssjefi

Eide-Fræna

Hustadvika

kommune.

—10.04.2018

Forst i møtet orienterte leder av Partssammensatt
utvalg (PSU) Jan Arve Dyrnes
rundt ansettelse av administrasjonssjefi
Hustadvika kommune.

om prosessen

Representanten
'l'erje Lyngstad (ll Eide) onsket nærmere orientering om saken. Leder for
Fellesnenmda Egil Strand fremmet derfor forslag om å lukke motet etter Kommunelovens
§ 31 nr. 2.
Fellesnemnda

valgte enstemmig

å lukke motet.

Skagerak Consulting AS sin anbefaling
behandling av saken.

av kandidat

ble delt ut i motet og samlet inn igjen etter

Hele rapporten fra Skagerak Consulting som omhandlet alle tre kandidatene
gangs intervju ble også delt ut etter ønske fra medlemmene i Fellesnemnda.
inn igjen etter behandling av saken.
Leder av Fellesnemnda
åpnet igjen.

orienterte

om forslaget

som var inne til 2.
Rapporten ble samlet

til vedtak —som ble lagt fram i møtet når møtet ble

Møtet ble åpnet for votering.

Leder

av fellesnemnda

Egil Strand

[.

Per Sverre

2.

Det erfremforhandlelfOlgende
avta/e:
Stillingen som administrasjonssjefuvlonnes
Øverste

Ersvik til/tits stilling

la frem følgende

administrative

leder).

forslag

som (alutinislrusjonssjefi

til vedtak:
Hustadvika

med kr. 1.160.000pr.

Lederlonninger

skal vurderes

kommune.

(ir. (St. kode 9430 —

en gang i året ( Se HTA §

3.4.1.)
Fors/e gang/or
denne stillingen blir 01.05.2019.
Det gis kontpensasjonjor
motevirksom/tet/annen
pr, år.

saerlig belastning

med inntil 10 duger

( se H TA 53'6. 3 )

Hustadvika

kommune

dekker mobiltele/On

og internettilkttvtning

hjem/fue.

3.

til d håndtere (Jr/Jeials'giveljfz'mksjonen

Leder og nestleder [fellesnavn/(1lfä/"fi/l/ma/ri
overfbr admin is] rasjomsjefe n.

blir avla/l med lede/"for Fellesnemda.

Ti/iredingsda/o

4.

Punkt ] ble enstemmig vedtatt

DJ

Punkt 2—4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Per Sverre Ersvik tilbys stilling
2.

som administrasjonssjefi

Hustadvika

Det er fremforhandlet folgende avtale:
avlønnes med kr. l.160.000
Stillingen som administrasjonssjef
leder). Lederlonninger

Øverste administrative
3.4.1.)

kommune dekker mobiltelefon

Leder og nestleder i fellesnemda
overfor administrasjonssjelien.
4.

"l”iltrcdingsdato

PS 8/2018

Politiske

særlig belastning med inntil

og internettillmytning

får fullmakt

pr. år. (St. kode 9430 —

skal vurderes en gang i året ( Se HTA §

Første gang for denne stillingen blir 01.05.2019.
Det gis kompensasjon for møtevirksomhet/annen
pr. år. ( se HTA § 6.3)
Hustadvika

kommune.

hjemme.

til å håndtere arbeidsgiverfunksjonen

blir avtalt med leder for Fellesnemda.

deltagere

i arbeidsgrupper

- overordnet

planlegging

Tilråding:
Til arbeidsgruppen

Helse. sosial og omsorg blir følgende to representanter:

Til arbeidsgruppen

Oppvekst. kultur og kunnskap blir følgende to representanter:

Til arbeidsgruppen

Teknisk.

Behandling

i Fellesnemnda

Kommuneplanlegger

miljø og næring blir følgende to representanter:

Eide-Fraena

l0 dager

— 10.04.2018

i Fræna Linn Eidem Myrstad orienterte om saken for behandling.

Ei gruppe på 4 politikerne fra Fellesnemnda blir nedsatt for å velge politiske
tre arbeidsgruppene. Forslag på representanter er:

representanter til de

Birgit Dyrhaug (Sp Eide)
Eli Sildnes (ll Eide)

Jarle U Klavenes (Ap Eide)
Kjell Arne lversen (Sp Fræna)
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Gruppa har tatt hensyn til kjønnsfordeling og hvilken kommune de tilhører. Noen har også meldt
inn at de ønsker å være med i gruppene. Forslag til representanter fra gruppa:
Til arbeidsgruppen

Helse. sosial og omsorg blir følgende to representanter valgt:

Birgit Leir/no (Ap Eide)
Kjell Arne Iversen (Sp Fræna)
Vara: Turid Mage/”ay (Sp Fræna)

Til arbeidsgruppen
Eli Sildnes
Trond

Oppvekst, kultur og kunnskap blir Folgende to representanter valgt:

(I] Eide)

Malmedal

(Sp Ercena)

Vara." E gi/ lik/rangen
Til arbeidsgruppen

(Ap Eide)

Teknisk,

miljø og næring blir folgende to representanter valgt:

Per Bjorn Holes/ad (Ap Ercena)
Odd Arne

Halaas

(Sp Eide)

Vara: Terje Lyngstad (H Eide)

Forslagene ovenfor ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Til arbeidsgruppen

Helse, sosial og omsorg er følgende to representanter valgt:

Birgi/ Leira/0 (Ap Eide)
Kjell Arne Iversen (Sp Fræna)
Vara: Turid Magerøy (Sp F rcena)

Til arbeidsgruppen

Oppvekst, kultur og kunnskap er følgende to representanter valgt:

Eli Sildnes ( l l Eide)

Trond Malmedal

(Sp Fræna)

Vara: Egil Ekhaugea (Ap Eide)
Til arbeidsgruppen

'lleknisk, miljø og næring er følgende to representanter valgt:

Per Bjorn Hokstad (Ap F nemi)
Odd/11776 [la/aas (Sp Eide)
V(fra: Terje Lyngs/ad (H Eide)

PS 9/2018 Fellesregnskap
kommuner

sammenstilling

av regnskap

og budsjett

for Eide og Fræna

Tilråding:
Fellcsregnskapet

Behandling

legges fram til orientering.

i Fellesnemnda

Representanten

Eide-Fraena

Kjell Arne Iversen (Sp Fræna) forlot møtet før behandling av saken.

Forslag til vedtak fra leder i fellesnemnda
F el/emenmda

—10.04.2018

Egil Strand (H Eide):

rar detfwn/ag/e.fellesregns'kapel

Forslaget ble enstemmig

li/ arien/ering

vedtatt.

Vedtak

Fellesnemnda

tar det fremlagte fellesregnskapet

til orientering

QS Isflg
KONTROLLUTVALGET

I

EIDE KOMMUNE

E

MØTEPROTOKOLL
Møte nr.:
Møtedato:

2/18
26.03.20]

Tid:
Møtested:

Kl. 09.00 —12.30
Nye Formannskapssal,

Sak nr.:

08/18

Møteleder:

Kåre Vevang, leder (Ap)

Møtende

medlemmer:

8

Eide rådhus

Forfall:

Synnøve Egge, nestleder (I-I)
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)
Willy Farstad (H)
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)

Ikke møtt:

Ingen

Møtende vara:

Odd Magne Bolli (Sp)

%

Fra sekretariatet:

Sveinung Talberg, rådgiver

i

Fra revisjonen:

Ingen

?

Av øvrige møtte:

Egil Strand, lederi Fellesnemnda
.lan Arve Dyrnes,

Lederen

:

ønsket velkommen

Partssammensatt

utvalg

og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader
Leder og nestleder

lederi

til innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

ble valgt til å signere protokollen.

TIL BEHANDLING:
UTV.

SAKSNR.

TITTEL

PS 08/18

ORIENTERING
HUSTADVIKA

PS 08/18

ORIENTERING
HUSTADVIKA

Kontrollutvalgets
Kontrollutval
utval

PSU

OM ANSETTELSESPROSESSEN
KOMMUNE

OM ANSETTELSESPROSESSEN
KOMMUNE

]

AV ADMINISTRASJONSSJEF

l

vedtak:
et tar rede

til arier/term

'ørelsen

ra lederi

Fellesnemndao

lederi

Partssammensatt

.

Kontrollzmtal ret ønsker å orientere Eide kommunes]
].

AV ADMINISTRASJONSSJEF

Kontrollutval

et vil bemerke

Fellesnemnda

den 15.08.20]

at

rotokollene

7 s esielt

er man

re om øl fem/e
enerelt

men

orhola':
rotokollen

ra møtet

i

el ull o r kan miste!/ces.

Side 1 av 4

Ds (”Y/r3
Talber

, Sveinung

Fra:
Sendt:
Til:

Brevik, Frida Farstad <fmmrfrjlylkesmannenho>
10. april 2018 13:23
Anne Thorsrud; Talberg, Sveinung; kare.vevang((Peidekommuneno;
ingvar.h@online.no; jan.arve.dyrnes(t?frana.kommune.no;
egil.karstein.stranqDeide.kommune.no
Mogstad, Helge; Vigdis Rotlid Vestad
Vedrørende kontrollutvalgets forhold til fellesnemnda

Kopi:
Emne:

Hei,
Viser til diverse

e—poster og telefonsamtaler

med spørsmål

lnndelingsloven

selv sier ikke noe om fellesnemndas

om forholdet

forhold

mellom

fellesnemnda

til kontrollutvalgene

og kontrollutvalget.

i de ulike deltakerkommunene.

Det

kan tas inn bestemmelser om dette i fellesnemndas reglement. Etter det jeg kjenner til er det ikke fastsatt noe om
dette i reglementet for fellesnemnda til nye Hustadvika kommune.
l lovkommentaren
virksomheten

til inndelingslova

i fellesnemnda

seg føre kontroll

§ 26 om fellesnemnda

bør ligge til de deltagende

på vegne av sin kommune

(samme

står det at ansvaret for folkevalgt

kommuners

ordning

kontrollutvalg.

kontroll med

Kontrollutvalgene

som ved interkommunalt

samarbeid

vil da hver for

etter

kommuneloven). Kontrollutvalget melder i så fall ifra til sitt kommunestyre dersom det er forhold/avgjørelser
ønsker å ta opp. Kommunestyret må deretter bringe dette inn for fellesnemnda.

lden grad man ikke har fastsatt
Fellesnemndas virksomhet
Kontrollutvalgene

noe i fellesnemndas

saka for fellesnemnda.

Dersom

tre eller flere representanter

Med
Frida

vennlig

skal da rapportere

av fellesnemndas

hilsen
Brevik

Seniorrådgiver

Fylkesmannen

i Møre og Romsdal

Postboks

6404 Molde

2025,

Tlf. 712 58 451,

mobil:

976 47 729

E—post:frida.farstad.brevik

til kommunelovens

til sitt kommunestyre.

fra kommunestyrene/fellesnemnda

§ 26 kreve lovlighetskontroll

Farstad

vil man falle tilbake

§ 77.

må anses som en del av den enkelte kommunes forvaltningsvirksomhet.

i de to deltakerkommunene

fremme

inndelingslova

reglement

man

f lkesmannenno

Web: www.fylkesmannenhoM

1

avgjørelser.

ønsker

Kommunestyret

det kan de med hjemmel

kan

i

Kapittel 8

Ot.prp.
Om lov om fastsetjing

og endring

nr. 41

av kommune-

og fylkesgrenser

69
(inndelingslova)

til dei ansvarlege
organa i sin kommune,
og departementet
føreslo derfor at
nernndmedlemmene
ma veljast av og blant medlemmene
i kommunestyret/
fylkestinget,
jf. prinsippet ved val av formannskap
og fylkesutval. Dei felles—
nemndene
som har vore i funksjon hittil, har vore samansette
av formannskapa. Departementet
fann det likevel ikkje formalstenleg
a føresla dette som
eit obligatorisk
system, sidan storleiken og funksjonen til formannskapet
kan
variere mykje fra kommune til kommune og uavhengig av storleiken pa kom-

munestyret

eller folketalet i kommunen.

(Dette gjeld tilsvarande i fylkeskom—

munane i forhold til funksjonen
og storleiken til fylkesutvala.)
Departementet
meinte det bør vere fastsett i inndelingslova
at talet på representantar
i felles—
nemnda fra den enkelte kommunen/fylkeskommunen
skal spegle av innbyg—
gjartalet, og at minimumstalet
bør vere det same som for formannskapet
og
fylkesutvalet,
det vil seie fem fra kvar kommune/ fylkeskommune,
jf. kommu—
nelova § 8. Valet av medlemmer
til nemnda fra den enkelte kommunen
må
skje der etter dei vanlege valreglane i kommunelova
kapittel 6.
Departementet
føreslo at kommunane
eller fylkeskommunane
kan opp—

rette andre felles organ som kan hjelpe eller supplere

verksemda

i felles—

nemnda. Mest aktuelt vil det truleg vere a opprette eit arbeidsutval
som kan
gjere visse disposisjonar
pa vegner av fellesnemnda.
Det blei lagt til grunn at
fellesnemnda
sjølv kan Opprette arbeidsutval
dersom ikkje reglementet
har
fastsett noko anna. Departementet
fann at det også kan vere aktuelt a opprette
eit felles partssamansett
utval. jf. kommunelova
§ 25, for eventuelt a gjere ved—
tak og førebu spørsmal som gjeld forholdet mellom den framtidige kommu—

nen som arbeidsgivar

og dei tilsette.

Departementet
meinte vidare at det kan vere ønskjeleg med andre felles
organ for a sikre gjennomføringa
av ei samanslaing.
Det mest nærliggjande
dømet er truleg eit «felles fellesråd» etter kyrkjelova. Departementet
fann like—
vel ikkje tilstrekkeleg
grunnlag til a føreslå lovpalegg om eit slikt organ ved

alle samanslaingar,

og meinte det er meir forrnalstenleg å bruke Kongens full—

makt til a gi reglar og unntak fra gjeldande lovgiving dersom det er behov for
andre fellesorgan i den enkelte konkrete situasjonen.
Møte- og talerett i folkevalde
organ har etter kommunelova
ordførar,
administrasjonssjef
og representantar
for tilsette (med visse avgrensingar).

Det er naturleg a leggje dei same kriteria til grunn i forhold til fellesnemnda
med eventuelle
8.2.3

underorgan.

Funksjonanetilfellesnemnda

Departementet
la til grunn at kommunane/fylkeskommunane
sjølve i størst
mogleg grad bør fastsetje området for arbeidet til fellesnemnda
og drøfte den
funksjonen
ho skal ha. Formelt sett må dette skje i form av vedtekter/regle—
ment som det enkelte kommunestyret
eller fylkestinget ma vedta.
Departementet
vurderte om ein bør gi heimel til at reglementet
for felles—
nemnda kan vedtakast av dei aktuelle kommunestyra/fylkestinga
med kvalifi—
sert fleirtal, det vil seie 2/3 av dei som dette gjeld. Dette vil i sa fall innebere at
eit fleirtal av dei aktuelle kommunestyra/fylkestinga
kan binde eit mindretal
av kommunane
eller fylkeskommunane,
til dømes slik at to kommunar
kan
gjere vedtak om fullmakt for fellesnemnda
som den tredje kommunen
ikkje er
samd i. Sjølv om eit krav om semje om reglementet
for funksjonane
til felles—

Kapittel 8

Ot.prp.
Om lov om fastsetjing

og endring

nr. 41

av kommune-

og fylkesgrenser

70
(inndelingslova)

nemnda inneber fare for at ein kommune «blokkerer» løysingar, kom departe—
mentet likevel til at grunnlaget
for samarbeid
i fellesnemnda
blir best om det
faktisk er semje mellom dei aktuelle partane om oppgåvene og fullmaktene
til
nemnda.

Det blei føreslått at fellesnemnd

etter inndelingslova

skal vere underlagt

dei vanlege saksbehandlingsreglane
i kommunelova,
jf. denne lova § 29. Dermed skal mellom anna prinsippet om opne møte og reglane om kjønnsrepresentasjon gjelde (i høve til representantane
for den enkelte kommunen/fyl—
keskommunen).

Erfaring tilseier at fellesnemnda
bør ha fullmakt til å tilsetje folk i visse
nøkkelstillingar
i den nye kommunen,
slik at det ikkje går for lang tid før den
nye kommunen
er operativ. Dette vil omfatte også administrasjonssjef
og revisor som etter reglane i kommunelova
må tilsetjast av kommunestyret
eller fyl—
kestinget sjølv (altså eit delegeringsforbod).
For å gjere det mogleg for kommunestyra
eller fylkestinga
å leggje slik fullmakt til fellesnemnda,
føreslår

departementet

dette teke inn i inndelingslova.

I høyringsutkastet
blei det vidare føreslått at nemnda bør førebu grunnla—
get for den politiske og administrative
organiseringa
i den nye kommunen,
som grunnlag for endeleg vedtak av det nyvalte kommunestyret
eller fylkestinget. Det kan også vere praktisk at nemnda førebur og i nødvendig utstrek—
ning inngår avtale om leige av kontorlokale,
innkjøp av utstyr og liknande.
Samtidig med at kommunestyra/fylkestinga
drøftar oppnemning
og oppgåver
for fellesnemnda,
bør dei også ta standpunkt
til eventuelt budsjett for nemnda
og drøfte om nemnda skal kunne inngå avtalar på vegner av den nye kommu-

nen.
Ein (ny) kommune
eller fylkeskommune
bør vere mest mogleg operativ
frå og med tidspunktet
for iverksetjing. Det inneber mellom anna at budsjettet
for første driftsår bør vere vedteke. I kapittel 8.2.4 er det gjort nærmare greie
for konstituering
av det nye kommunestyret
eller fylkestinget og vedtaking av
budsjett o.a. Fellesnemnda
bør få ansvaret for å koordinere
arbeidet med føre—
buinga av eit fellesbudsjett
for det første driftsåret. Etter val av formannskap/
fylkesutval i det konstituerande
møtet (alternativt
kommuneråd/fylkesråd)
kan så desse organå fremje den formelle innstillinga til budsjettet, som på vanleg måte bør vere vedteke før årsskiftet.
Av reglementet
for fellesnemnda
bør det gå fram kva for revisjonseining
som skal kontrollere verksemda
i nemnda. Det er nødvendig å ta standpunkt
til dette dersom dei kommunane/fylkeskommunane
som skal slåast saman,
"høyrer under ulike revisjonseiningar.
til dømes ulike distriktsrevisjonar.
Når,"

det gjeld folkevalt kontroll med verksemda

i fellesnemnda,

bør den liggje til

den enkelte kommunen
sitt kontrollutval,
som kan føre kontroll på vegner av
sin kommune.
Dermed må revisor rapportere
til alle dei aktuelle kommu—
nane/fylkeskommunane.
Dette er i prinsippet same ordninga som ved interkommunalt samarbeid
etter kommunelova.
/
Reglane om lovlegkontroll
etter kommunelova
§ 59 bør også gjelde i
samanheng
med avgjerder som fellesnemnda
tek. Det inneber at minimum tre
medlemmer
frå det enkelte kommunestyret
eller fylkestinget kan be departe—
mentet/Fylkesmannen
om å ta ei sak opp til lovlegkontroll.
Departementet/
Fylkesmannen
har høve til å ta ei avgjerd opp til lovlegkontroll
av eige tiltak

72%
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Veilederen
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er laget av en arbeidsgruppe

Roald

Breistein
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og styremedlem

i i KT

Sekretariat

i FK'l',

rrredlern

tor kontrollutvalet

%

l—iitde Vatner

ri

,—<'inne
Karin Femanger iPettersen,
Generalsekretær
l FKT og tidligere
komt oålotvalgssekretariei
mum
lind leder i kontrolititvalget
i Tromsø kommune

»

Arbeidsgruppe,
a

Hordaland

e
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leder
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Det mites; eva? uerring av korntrollutivelg og sekretariat fra 2014‘ viste store variasjoner mellom
sekreteri ete ne beder neridet gjeld rhvor invei tidcsoni benyttes på utvalgene og hvitke
oppgaver som utføres, Likevel var or mm; vi et te kontrollutvelgslederne
som ble spurt fornøyd
tried sitt sekretariat. Det er en utfordring at kontroitotvelgene
mangler
sammen iigningsgrunnleg
og at det i utgangspunktet
kan være vanskelig ä vite hva som kan
og bor

torventes

Deloittes

av sekreterietene

undersøkelse

av hva

kontrolliitvalgssekretariatene

taktisk.

gjor,

viser

et

sekretariatene
i hovedsak har tre roller: «saksbehandler»,
«utreder» og «administrator»
men
balansen mellom rollene varierer, Alle sekretariatene
er «administratorer»,
og en betydelig
andel av sekretariatene
fungerer som «saksbehandler»
ved 3 gi egne vurderiiger
i
saksfremstitlinger.
Det er også noen som fungerer som «utreder » for sine kontrollutva mig ved
at de utfører overordnet analyse, selskapskontroll
eller andre oppdrag basert på bestillinger
fra utvalget
Det er ulike oppfatninger
av hvilke oppgaver
Diskusjonen
oppstår særlig i skiæringstlaten
sekreteriatene

kan

utføre

overordnet

analyse;

sekretariatene
bor iittore innenfor de tre rollene.
niellom sekretariat og revisjon, for eksempel om
eller

om den

teller

innunder

<<revisjonsoppdraget»?
Og videre om sekretariatet
kan gi vurderinger
sine saksfremlegg
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g»20, ; ;;;erknaden
til denne sin; det bi a. dene

«Køntf'ollntvafgets
sekretariat vil være ;ltvetgels operative
foretat; tilsyn med n;ii;77;'/7lstr'as/one/; og lewsjonen.»
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ledd og Skal sørge for al de; my
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Kontr'oliuwaigsboken'
beskrive;
ianniroiiutvaigets
roller og ansvar, Den beskriver
komm]i;;tvaigssekremriatets
roiie bl a, pa denne ;;iäten pa side 22:

ogsa

«Sekretariatet
er kontrol/trtvalgets
vlkllgste hjelpe/' og støttespiller,
[if velfungerende
sekretariat e; en fon/metning; for nt ko;iti'ollntvalget
kan kunne utføre sin tilsynsw og
konlmllfn;iksjo;i
pa en god mam
Kommunestyret
har plik; tll a sørge fn; sek/einn'atsbistand
tll kn;;trollnlvnlget.
Det er (3; krav
at sekretariatet
skal være uavhengig av bade administrasjonen
og revisjonen. Dette
innebære/'a;
sekretæren ni;/(e kan være ansat; ; adrninlstr'asjone/;.
eller utføre
revisjonsøppgavn;
for knirnnt/nen
Snineäarlatct er unde/lagt fo;valtningslovens
lien/litotsk/av,
Den som utfører sek/ete;i;;tsfnnksjnlJen
ma selv vurdere sin egen net)/itte; ved
utførelsen av oppgavene
Sek/'emléitsflikSJOlzet;
kan Iva/was pa ulike mate/', gjennom.
;; l;Merkorrnnnnalt selskap etter (;;/fejesselslmp eid av flere konnnnner
»
inferkommnnalt
Banemo/('t etter kom/. § 27
»
vertskommune/node”
t,;aser'l på; kom/. § 28 (;
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inkl, FKT og NKRE er kritreke til utvalgets framstilling
av hva
sent bør være sekretariatenes
rolle og oppgaver, Særlig gjaädt dette at sekretariatet
ikke skal
nnltente informasjon og vurdere denne opp met et regelverk. vedtak og liknende.
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Ceretxettl ig ing “Hume’s
ned= ?rr>troll utval ge rat sekretariatet
har etter hm tilgang pa en
bredt san rnensaii kel mpet?nse og tilstrekkelig kapasltet
De er 093? enlier rlltsetnlzlg at
sekt etarl alene er habile ifdrnolf ? til egen komm line /tylke,sad ministrasldn ng til valgt
revisjorlanrdning.
FKT ?> av den ?pptatning at bred kompetanse
betyr at rnlrrlr'ritln'i en ansatt ‘ Cekle tan latet har
relevant utdanning pa rnastergradsniva
eller tilsvarende,
Antall ansatte med høyere
utdanning avhenger naturligvis av størrelsen pa sekretariatet.
Da korn rntlnereforrnen
vil gi
færre. men større kernrnuner, erdet naturlig at størrelsen pa sekretariatet vil elske og kravet til
relevant kompetanse
tilsvarende, Dette vil spesielt være aktuelt for kommuner som slar seg
sammen og som ikke har hatt samme sekretariat tidligere.
Kontrollutvalgene
er avhengige av et sekretariat som har faglig tyngde og kapasitet til ? bieta
dem i arbeidet Det stilles ikke formelle krav om kompetanse
til kontrollutvalgete
medlemmer,
Kontrollutvalget
er et lekmannsnrgan.
det er derfor av avgjørende betydning at sekretariatet
har formell kOmpetz—lnse som «spiller kontrallutvalgene
gode»
Det er etter FKT sin mening også viktig at sekretariatene
har flere ansatte, gjerne med
forskjellig utdanning, realkompetanse
og bakgrunn. Dette vil bla. bidra til at sekretariatene
blir mindre garbage ved sykdnm og annet fravær. Videre vil man fa et bredere faglig miljø
som man kan spille på med tanke pa disktisjdner
av hvordan man skal lese vanskelig
enkeksaker
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«51:2lägr'111611111vatg61
56111Oppiåt'agfiJMBt
Kontrollutvalgeté;
hovedoppgaveer a tære tit3vn og kontroll mm forvaltning
l kcarrvnlinen pa
vcgne av korrimunestvret
Oppgaven osr1tatterog 55111
tilsyn Og ko mm}: med at akrvåt616r1 i alle
prztitiskeu Llätvag skje rtträdt me t Jver regtei og politl5k6 vedtak136116kontro åansvarLtt
qletctfie: tlll<6v6ttit<k6 101 kinn rr111r651v16t bortsett fra d6150n1d61t161<1Jort Elie: er i ferd mad a
ggøre 61 Ulovlig vedtak. KGHtrell utvalget skal 116115611
ikk6 bla 11116seg borti
hensiktsmessig116161”: av et polltisk vedtak.
Korma01! og tilsyn Mime-s1 113611samarbeid me)! sekretæ latet.tSek.
km LtrctttrHula 9613 we 161116ledd sg skal sørge føra . Get 611110{em
og 61/151011Vicler16 5k6356k16tar15161 page at (16 saker som behag
forsvarlig utredet og at utvalgets
V6dtak blir iv6rksatt Sekretarta
L*111r3g36v61'50n1
k011troåttltvatget 56111111,

16161151161
skal vært»:
ttilsvn m and? Latmu ætt./3.5611
dies; av km troltut vatg6 t6r
t5kät 61115 ufimé de

1361136111161'1361635611
akhvawitkalermewmp‘mma1
for 6k1v1L61611l kor111tr111t11
1116t et. Her kan
LeiLfiiL1pni1ver16>> (pa lagte oppgavc—ar)50111sk 1tLittL1r65 l tømret av amt} ligge —ltittcgg til
rivprttgavor kontrollil t fatget Sew ha; valgt
_ a primncrL
%on- tltltvätgL—z—t
61 Uppdragggi ver l tr11bir1d11156111513
5 1112111361icl6
game: tor run/aim“:115151611131611
(”Lg5615l<ap5kmtrctl
i11169611?)bestätleførvaltrlings
61651011,selskapskontroll
og
r6gnsk66516visjonl1os
eviso. Kontioåh tvatg6t 61 også optxtragsgi 1136 ved b651'iling av
(.lllé-"frtti—lättttgel
113116511121r1116.
[361 er viktlg at ko11110tltitvalgelv»:1111110111161
60116011 kollltO
kontrollutvalget
med defle art161r16t

ft g; www—661311131116.t

he stillinga:

Erskmtariätäæt bistar

waéz m;

Forvaltning3r66510n
og setska pskontrott 61 vik1ige verktØv
for k0111111m6r15L3v6'5 te poll tiske
Organ for amøre tilsyn eg karttioll med kor111111116115
totale for vattninq Og de 16511116161
50111
oppnås.
Def. er kontrollutvalget
som har an3varet
Dette framgår av % 77. nr, 4:

tor 31d6t uttøresførvst11'1tng5r6v151011 i kcmmunen.

c<Kontra/[utvalget skal 11656 at kommunens
6//c/ fylkeskommi1116115 regnskaper blir [Cliff./Gl? pat
611
1b6ärvqg6rl 106 111.116Kontra/lutva/get
skal 14116116
påse at det {was Aonlmll :72ed at rita/1
Økønommke forvaltar/11g foregår i 56111510! med gjeldende bestemme/561 og vgdtak, Og at (16!
bil/” gjemmmført
sysIemai/ske
vurder/ngez‘ av øke/101111,produkt/”111161.ltlä/(t'JIläG/SG
og
virkninger ut fra kom/11111165ty1'6tsrel/er fylkestingets
vedtak og forutsetning/61
(forva/fn/ngsre VIS/Ol1).»
Kontrollutvalget
skal videre påse at d6t føres kontroll med torvattningen
fvlk65k1t111111111n6115
interesser i 56tskap61111111, it. % 77, m 5

av k6111111t1116115
eller

Eierskapskontrafldelen
l selskapskontrolten
innebærer tor EKSel'ttpel kontroll med at
k0111111un611
har ettarskapsstrategi
Og utøver eierskap i l'1611t10tdtilrl6nne
Dette kan også
kalles for kontroll med kommunens
eierskapstorvaltning.
Videre kan det utføres
eierskapskontrotl
med at selskapet oppfyller format/krav i kommunens eierstralegi
En tredje
varia
nt av 'elskapskontrott
er at det gjem nomføres torvattningsrevrsjøn
i 56t5t<apet Det kan
være van5k6tig a skrll6 mellom 11610 siste variantentl l Prop 46 L (20/17- 2018) forslag til nv
komi 1111116lov,loreslar departememet
(161101at alt eteiskapskontrøll
skal 1,1tt11r65av revisjonen
itråd med god kommunat revisjonsskikk
06136116111611161
mener dette bidrar til 3 styrke
G

e» %ti legg til interne seminar i kontrollutvalget,
ken. det ogsa etter;
?, eks radioenn/koiriri'iunalsjel'er
og orcilorer/grnpoel
dele, Kiel—lede;
hvor lereleg til områder blir diekiilert
«a i overgangen
me Mom to valgperioder.
bør også; evtreppende
konireliiitvelg
ordleie
få enlerlni inni ille gigrad og lipstil nvli utvalg

og

Overordnet
analyse kan legges; som vedlegg til saken som gjelde r selve blei men Overor tillet
analyee for neste planperiode
ken nedfellee sor n et oppdrag i Mane: n som eritil behandling

Elen.
Konlroiltitvei get skal mil ist en gar ig i va glperioden og senest innen title; noen av eret etter ei
kommunestyret
eller fylkestinget
er konstit Lien utarbeide en plan fora gjennomføring
av
torv? itninnigsrev sjon og en plan forigjennei linie-mgr av selskapelonlro
l Pia; tene skal vernes av
koiii'rntineety'et
eller fylkesti*gel
selveom
ken driegorv
ill kontrol litt vel;
a tore El endringer
il'llälll Jer io den, Jr" kontrolli live nlors—nitten
til og
P ln:rier ie el nl vg ie imSQZ'i på
n—
feiini Cinet anal yee.
i,?keeriiii e [ rie vallak/in

§féi§ing lil torveliriirigislf

Kontrollutvalget
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I}De

,kal

kontrol

lerne/Navn

til a lelle

?,,Oxx 20><>< gjennonilziree

i perioden

liilvalgets

nlen/doknmenl
i

inn byr koniniiinesti—irel

visioi is ; whim.
lnlc gentle ”riller,

lorvemli

m: JSIPVcSJ

førgl ag “rm—gnawmam/135mm“.20x};

30177beskriver

og eit.

?,v

også ;iiriDleriizilieeler

:1,hs"l%joHi
x

twin,

ipepioegekl

2
3
2

l<ontrollii ti./al gel gis mm lekt tillåt foreta nærmere plerile
Mg av lorvelin ring:—re 'isfoneii,
! er = der vedta de enkelie undereokei”Cr/proejentpni
er og irriga avtal er om
gjennomført ng med revisjonen
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Kontrollutvalget
skal fortløpende
sende torvaltningsrevisjonsrapporter
til kommunestyret.
Konirolluivalget
skal også rapportere
resultatene
av forvaltningerevrslonen
i arsmeldingen
som sendes til kommuneelyret,

4

Kommunestyret

planen

Tilsvarende

delegerer

til kentrollutvalget

a vurdere

evei'ituelie

behov

for endringer

i

i planperioden,

vedtek/innstilling

«ill? eelill erliillcirer

kan fattes

i fin selskapskontrollplanen

modell

Arbelrlstnrdelingen
melloni kontrollutvalget
og reviSJonen kan beskrives som en bestiller
utforei'rnodell,
Del vil si at kontrollutvalget
bestiller oppdrag hos revisjonen. som leverer eller
beguiling. När sekretariatet
utover beelillerlunksjonen
iiorbindelse
med forberedelsen
av
møtene ma kontrollutvalget
kunne forvente at sekretariatet
har den sanne
avstanden til
rev leer som de tiorventes
av utvalget
Grunnlaget for en slik bestiller tilfelle-"tenkning
kan vi finne fr'ii'arbelclene Micdagens
kommit nelov (Ol Prp nr 70 s 5 7) lier leter det at «Konno/liiii/alge;
skal til nvc- en

fifsynsimrksjon
overfor rev/51011131!og 51121!
feige opp a? !11111'111111/11311
72111113
11,11115/1111542113112131111
den has: begår/!. Heirs? 11159 {an 111211;
31131211”!op; ugwhengj/Igfm 1 11111111!!!
!1'!
fevlsjirrnerr>:.
Kontroltuwelgets
bestjllerroåle %11'1111111231111'
* 1!€1!ige1!1l11111v!<1<
! l<1f11111111111elovens
bekrwelse ev
utvalgets—;ansvar for111 base et d€ ! g;enn 1311111t31€s
torvelän 1111151evisj11n
(jf. kemnvineloven
é}
nr, 41.111erl1112111ene11ä konnotlutvelgater”krittente
11!
arer at 11111€1ätel111g€11211
kom‘rr,,,)liu{va/gei har en 11.11.111111111111121
1"fr.?rrbrzzrieise111191!fon/21111111111.11131/151111111.

"11"
1

! 111erk11e<1enetil § 21! i !1011!roll1iävetgstorskr11111411
afar det videre 11!!!!/111115;
€r'1'1e! seAreZarraref
som utøver beit/flerfrrrrk: jonen 1'111111111'1111111111/2111'11
irr (”revisjon
og 1211111811211111191/10/011
rie/180111
!10/1111'11
111131tvrf>t/fy/!1€sfrr1qe!vor/m a 11211111!!!
annen mm egen 2.1
11152171
I'm/i5;er [i! a (Uføre slik
revsjon,»
! kapjlti 7,3!!!
1125111111133
hvorder 1 vi 111f>11er
bes!!!”11tte1'01'11'11111olle1'1
1112111.11ste
21313 Hamlin?
11211
de! gjeld€1o've11;111jr1et211
ravee 1.111111211'11111
13111111111111151211131111;
oo, setskeps 011110?!

! lo1b1111ielseme1! at !111111111!!11!v€1!g€*
2112.
'
vallnrng 113111
Egon elleri;
wlska 1€1kor
11115!!!
!)313!
da! 11 111211111171123;1itv21lr1sn'1eäe
1411511111111dor111211'!
111211"
!!!-211113
11121,!21t!1111111111111tvd1cje1
me r! mtg
1
=11eol21111111111111131111
mg tre 11"11!
l1v1l1<et1151visjoz'1eprosjel11menØnsker a fa 111911111—11111111113113
1113!er seåvseqt 11'111l1o
a vu 11113311
om
en 31121!
velge andre en111det11r..ste p11111*i11.;1t—cz
1310519111131111.
313121111311
der'rsor 11mks, nv aktualitet
eller

endret

risikobiide

! l1or111n11n€111
111111111111111
det,

Na: kont1ollotvalget
ha: besäem! hva 511111
aka! revideres
bor man 1!€3!11*1er€
og avgiense
prosjektet nærmeæ ved a utterrne et 10111121!
med revisjonen
Videre bor men formulere
proble1r1s!1!!inger/rrre111entsom en vil 2111
rev [soy 31121!
i" 111113
'1 svar pa ! dette erbe'det kan
utvalget dra vekse! pa omtale 11av aktuelt pms elv! skim le! 11131111
mer frem ! gje de nde 2311211vse
og plen1111fo1valtni11ge1evisjon
Her 1.1131
mm1 111!!11lve!getogsa ha en men!!
111omunnfanget
pa
revisjonen
feks om men ska! ga i dybden etlerr11e"1 brerlréen.
Resultatet av dette arbeidet bor ende opp med at kontrollutvalget
pa bakgrunn av det som
kom frem i møtet, ber revisor levere forslag til prosjektplan
som inkluderer formal.,
problemstillinga,
eventuelle avgrensinger.
ressursbruk
og tidspunkt for levering av
revisjon sra;ppm :1 Forslag til prosjektpt an1e
behandles 1 neste møte ! kontrollutvalget.
Dersom utvalget onsker et cie!blir gjort endrir ngei ide—31
111111
me' revie or bli bedt om a levere en
nv rec! igerrt ve1**csjon v prosjektplanen
l dette arbeidet bor de! Kunne forventes at sekretariatet
styrer prosessen og sorger for 2.112
fremdritt ! arbeidet, i tillegg til at rewsjonen bidrar i arbeidet 1 motet. 5111.at man på en best
molåg mate kommer frem !!! en god bestilling som gir svar pe ole! kontrollutvæget
ønsker svar
pa’.

De! er kontrollutvalget
som uansett skal være 1tørersetet ! dette arbeidet
! i!! 101'er1kiet Ran vi
si at de! er kontrolfotvaiget
som !:1ester111'r1e11va 31111ska”? ev! fares 111119
13 rev! jonen
bestemmer

L!vorgén

de! skal

revjderes

De! siste

er llkevel

ikke

til hi nder

for at

kontrollutvalget
bor fa kommer111ecl1r1nsp1ll11l rev1sor pa f eks. !1v1!
ike skoler som skal velges
ut hvem som bør intervjues eller hvem Som bør delta i en sperreundereøkelse.

U

u

1131
31 m ogsa 11113111
mm at sekretariatet
1ores1 31 113111
11;11
11511311
1951 fan vil ksorntreteiiesuk
fan enäedni a 111det, mer ko n1101111111v3'11951
skal b ”1111"
"irle en eelskepsknr ntroll
1 101'beredelsene
evt. bevertning,

m møtet her det ngea vsere sekreterietete

oppgave

Det er en

?. bestille møterom

og

51,6 8311<%;151131n<11

S 11<er1egges train for ko 11ro'1utve get ved at sek; eteriateå åager et saksfremiegd
enkelt av de politiske sakene. Fogvaltnrngsrevisjetsrdpnorler

10111we;

etc. er vedleggtii

sakstremleggene.
De fleste konti0111.11veld%eekreterietene

bemttet

ele k1 onnisk seksbeneridlingseveterri.

tiensikte 11111511%akstrerriäegger re er a gi
ekontr
11
iutvelgeti intorr sitasn
og ild rderänger 551111
me Spas:utv Ege med a utøves int;1%eji Hen”1110
300 tlsvtmunkejori
01151101 1ev'1sj11nen /1 113
revisj0i ien skrive sakskemlegg
vilv ire brudd 113155515111melsene om et revise: ikke kan
være sekreteria 11111kon11011utva1 met,5111 kontrolli11v311c15101=<kr1111”
16»P1”) t1edjeledd 100
de earrter nentets loviolknir ing sak 0511/34 0, 28 13201") )
E‘aksafremi151111511.1511115111315 <saksepp1ysnänger»,
for eksempel bakgrunnen for at saken
ker nine; 011001;11lovedinnhoädet
i ivei./51151"enreppnrtsom
er vedingt when, Revisors
v111citerngei i en 13100011 eller et brev 00 131111
mam ens ko rnn'rentarer til <111
'se er i den ne
satr'rmenhengen
a regne som saksopplysninger
1 setictariatets
saksne .iln egg Sekretariatet
må vurdere hver mve ev imnhoédeli en rapper som Ska? gjentas i sak< frrelrnlegget New
ganger kan def være 11Estäekkeli1111 gjé 1115 15111301
rs kenkk msjon og 511—1111115115
51113511 111951
Sekretariatet
ma ta med saksopplysninger
i eat<51rern1egget med det i tankene at
opplysningene
skal gi kontrollutvatget
en korttetk t.og god oversikt over saken somske1
behandles,
Seks1remlegget
ma videre inneholde en vurdering.
Env viktig del av vurderingen
om saken som skal behandles i kontrollutvalget.
er forsvarlig
utredet (
kontrollutvalgsforskritten
§ 20. andre 1edd).

era (Emile:

FKT mener at kontrollutvalgene
ma kunne be sekretariatene
om 51innhente iniermesjon for a
fa belyst enklere saker for sa a vurdere denne opp mot et regelverk, vedtek 51 uten et dette
skal betraktes som en revisjonsoppgave.
l kommentarene
til § 20 i kontrollutvelgstorskriften,
er en revisjonsl'iendling
definert som «de oppgaver som er angitt i forskrift om revisjon
derunder revisjonsl'iendlinger
som leder fram til bekreftelser etter revisjenstorskriftenn
Nar revisor äeverer forslag til en prosjektplan,
en 10rvaltningsrevisjonsrapport
eller en
selskapskontrollrapport
eller andre undersøkelser.
har sekretariatet
et ansvar for a vurdere
om revisor har levert i trad med kontrolkitvalgets
bestilling. Deloitterepporten
viser at det bare
er ca. 50° /1,-av sekretariatene
som gjør slike vurderinger.
Når sekretariatet
har mottatt en
forvaltningsrevisjonsrapport
fra revisjonen
da er det sekreteriatets
oppgave ä pase at det er
sammenheng
mellom vedtatte 53
Hobie: 'nstillinger. rapportens revisjonskriterier,
metodevalg,
datainnsamling
og vurderinger
(jf standardkrever ne til forvaltningsrevisjonsrapporter
RS 001)
i~~lvissekretariatet
er i tvil om revisor har levert i trad med bestillingen,
bør sekretaria1et ga i
dialog med revisor for a avklare om det er mangler sem ber rettes opp. Det ligger ikke til
sekreteriatets
mandat a innhente nye fekteopnlysninger
for a belyse og vurdere
problemstillinger
som sekretariatet
mener revisjonen ikke har svart pa, Hvie rapporten har
apenbare mangler i henhold til standardkrevene
som vanskelig lar seg rette pa kort varsel.,
bør sekretariatet
vurdere om saken ska! sendes tilbake til revisor med beskjed om et
leveringen ikke er i ned med bestillingen.
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Vurdering:
Sekretariatet
liar gjorl or: vmöanng av om rapporfen er av god Hva/fiat i hen/70k} fi!
.sfai'idafdlvavæiia
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Cl
wig 166.
fila sell opp mol pirab/ainslill/ngei661.
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Vi finner at 6161616163616663255n
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61,1]
do metwdigke iwgzl‘ensni/7ger2e

lm—il6—36'l66i63.

Selg/Plariale; {GIBBS/BfOi måla/< og on innslil/ing lil kommune Sly'nl.
innsllinggan Dør l336ggapa 56—1'66161663666766369
vumen‘ngym av lava l ; 116,636161'6—3615156'676
m 163'63'6/6666!
for
konimi/niva/qcz
6363k63i61n16161astyial
a komma/166366 nee/mere Madam/aka
67—60,
for
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rev/sona

Pa bakgrunn av dagens
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anbafalinger

ogi fi vurdan

lap/30668665 66/6l18fa/ii1g6—16
bør

kommuneiov
skal kontrollutvalgeä
rappnrlei'e
nar dei gjelder bla. følgende saker:

Plc—111101
161li1rva
tningsr evisjon
Plan fo, selskapskontroll
Forvaiminqsrevésjonsrappofier
35653631;
:15ko1'6'a1lioiåa31ppc1rter
Aismel lding for kantioii utvalget 50611ogsa kan inneholde
lidligaagjennomførte—3r63vi5i61i1srag'1poilei
Valg av rewsjonsmdnii 19
Eventuelt valg av revisor
Valg av sekrelai'iais ordning
Eventuell valg av sekretær

mfg/es

opp.

og hai ii'iz'istiliii'igss'ati

resuläaial

av Qppføiging

av

Dei er viktig a være klar over at radrnai men skal ha mulighel llil a Wake Seg om en sak fra
ko ltålLllgä—S 1 før den legges frem for kommunestyret
jf kmI'Jmminsiøven g, (( G Slik FKT
56316156bm 6666611663ve1
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Valg av revisjomordning
og revisor
Valg av sekretariatsordning
og sakzetær
B,;idsieltforslag
far konlroli og tilsyn
Årsmelding for kontrollutvalgei

Videre skal kcxntf'oilutvaigei

gi Liäialaise bla

i følgende

saker
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D? fiesta
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!!!vz'r!(!?l3?r
kommlimvalg

!!! Mmm!!!

far henvendelser

!!? innbygger?

(!!!?!

(andre

aktører

som

!!!?! !?! de

ha ! ?! ! saK f?! Kontr'elluivalget.
! utgangspmwktet ?! de! ?!!!! ?! !<(!!!!r(!l!!,!!val< !!"!(Keh warp“ !Ktåi!
? !!?! !? !!?!d, ., andre! ?!!!! d? sakers (;()!!! (i)?! få!! sm; fez—?!?!)!fra Kom”? !!!! (gal!/He (eii?! (i?! (I?!
fr ?.!!!gar ;!v MSK/fff (!!!! revisjon !! com/nuns}; og ry!!!eskønnrunem
(!!!?! rKnad? r!!!
Konholhr! !va!gs!ors!<ri!!er! !ä 4!) [Dette i!!!{lemme
at K?!!!!!!!0 !! Walg?! !!!? !!!!!de! i? om ?!!
henvendelse
høre! i!!!! under Kontroilrävalgets
oppgave! og (!!!!! K!!!!!!!e!lu!v?!ge! vi! pr! er!!? !?
??Ken

!!!?! sekretariatet
lager sasremlegg
pä! grum'!!?g av henvendelser,
bra!! det framgå! under
<4gaksopmysningérx
hv? her!!/ende??!
dreier seg om. De! Ka?! også være behov for a!
sekretariatet
innhenter flere opplysninger
i?! !'!?!'!V?!!(l?!5?i! legge? fra!!! for Kon!r0!!!nv?lge!
8<3l<r?!?r!a!e! Kg!!! vid.: !? g! ':3!!! wrdermg
Romme!?! !!semr!(ade ? !!?r iKK?

av !!!!! !!? !!!/(n??? ger! !?!!er i!!!! under !!!vaågets

——?!<r?!1!!”!!0!bør lKKe her !!e !r!!! ih!0rr!!?sjeh !?! ??!!! a warden!? sånn!???
!!held?! !
her!rve!!! :!else!!, EventueH immmasjon
som f.ekreiarimtet!
Meme: !!"!!!!eKse!!!p?!
! ?!!
:!pp!(!!g!r hqsse! !!!!al? med der! som har send! !!:r rwendelsm!)
!3?! har? her!!!??? so: !! g! !!!!!!lag
??!? .vu !rdere om og !!!v? da!! henvende! se!! i)?! fr!!!(!?? op); !!!??i! henv< nd? lag-m fe!
?KS?!mm! !! !!!; (;!!! !!!isligl'!e!?!
er (!?! omlag! ?! kormoélutvalaet10m
g? vide! ?! med. Andre ?!
m?! g?!!?!?lle og !nange!fu!l? og de! han vær? var!.?!<?l!g a !?!(3? opp. H»vis Kilden er !.1Kjerr!
?!!e! iKKe ?! ”!?!!era
”!!!/!!?!ende oppåysrrä anger b?! se./(?!?! ?!?! !? med ! vurderinger! ?!!!
??n!!!)äutva lg?! Warg ?. henvende ?!ser! !i! (!rie!!!eri. !!! Wen Vl(. ??!)!!! m gingr 93?!<!e!?ri ?!?!! .(1!!!
egg?. d!?Kutere med utvalget (!!!! Konge!!!!!!!vaågei !!?! (3! Kl.)! ealer! !!!?hdä! !!!? gjøre fall!/.?
V!,!r'd?!"!!!ge!' f?! henvehdeisene
legges ha!!! i:)?!(r?!a!ria!?! !!!—')!i!!v!3!ve!re? ha!!!? for? !)!!!r'?
med faglige rad, og for holde oversikt med hva som skal arkiveres
E.! forslag !!! vedtak fra sekrewriaå?! em a; undersøke saken videre bør innehold? ?!!
beskrive!5? av de! 50!!! SK?! undersøkes
og hvem ??!!! b?! meta undersøkelser!
!"?Kuse!
bo! {were pa systemkom !!!.”0! Det er vil—",!!g
a huske pa at KO!!!!rol!!!!va!g?! iKK? er et Klageorgah,
og ?!! de! den‘or iKKe behandler klage! pa vedtak som har va: (! !!! ad!!!i!'!is!!ativ behand!!! !!g!
gliKe tilfeller ?! de! ha!!!!lig a v! ?? !!! !?!!! klageirstans
(K!?ge!!?!'!!i".!d?! fviKesm a !!nei!
siv.!!!)!!!budsn'ienneh ?!?)
Grensen mellom hva 50m er en ordinær henvendelse
og er! varsling ?etter arbeider r'r!ilj(!love!!ss
bestemmelse!
Kar! væ!e vanskelig a dra For a (mmg? ?! KO!!!r(!ll!!!valg?! risikerer?! møte seg
selv ! dører! de! 30!!! de! pa ?! sener? tidspmkt
ska! g!je!!! nomfør es er! forva! aning?! ?visjon
som orhfa!!er Kommunens varslingsrutiher.
bø! varsåi!!g5$a!<?r etter arbeidsmlgømven
håndteres ! trad med Kommunens, egne varshngsruäner,
Kontrollutvaäget bør påse ?!
Kommunen har slike !!!!!ner.

(få?!!.

Valg av mvrsjonsordrzmg

ForsKrif! for Kontrollutvalg
lyd?! !!!? sliK:

i Kommuner

og !!!!!cekK(!!!!m!!her

20 VaK; av rev! jansordnmg

c—sKom!!!anes—fyre!eli?! fylkesting?! avgjør sølv (i!!!! !(zg!!r!!!!!1!!?f! (?./!?! fylke.—”sko!!!name!!! skal
anseäle egr1erevisorer. (!?/Za /' in!?! I<or77rm1nal€sarirarbe/(f (!!!! revisjon (?!/?! mmg? (!!/??!? !!!!!!)
mme/! revisor, Vedtak?! r'reffes etter [!!/!?!!Y/ing fra! Koni/'()iluävalge!>..—
När Kommur her! eller fylkeskormnwnen
i‘1arrgj0r1‘vediakmm
at d? Ø!!!sKer a vurdere
PVibjOHbOFLflmqe1SiHma
5! Kr?! arien?! v er? i stand !il a for!!?red? sak til Kontrollutvalg?!

pa

%
%
er
22>
v
«»
»

Evaluering av tilbud
Utarbeiding av anskallelsesprotokoll
i egge frem forslag til evaluering av t'l budene tor kontrollirtvsk
et
Legge rie;m forslag til kontrollutvalget
po innstilling av valg revisor
Sørge for attkriinni runestyrei gj rir endelig vedtak om valg (iv revisor
Skrive tildelingsbrev
Behandle eventuelle klager

til. i 3
llorskritt

Velg av sekreterietsoi'di'izério
om kontr rollutvalg

§ 20 star det bl a dam

«Korn/rum estyr'el eller fylkestinget
skal sorgo for at kontrollutvalget
som til ( umwax lirl lillrodsslr'llor utvalgets lie/rov ))

liar sekreter/ia[sli/stand

l forbindelse med lovendringen
som korni iZOU/l siti)'n regulerer all'(ol ntiioll rtvalg et skel 'no
sekretariat som er uevhe ngig rev i) arie rovisj oniog tidllilnlflll
isjon bi;(; det å:tel iler ttorskj (—
llige
sekreterietsordninger
l'tiiidt Olli lialidei
folder”i den gain ';i i'iäi det ! lile mm i"VET/Elli
«ikiiir ri a
vurdere

ordningene

på nytt.

i forbindelse med kommune— og regäorirelorinen
har det ii'i'ikglleitid igjen aktualisert seg (it
man mér vuiirdore fremtidig seki 'etoriets ordning for kontrollutvalg ene i de liororte kornmur ir'ie'ie.
l riletteo rbeidet vil det ikke alltid vær e lionsik lsi
ssig et ko iiro llutvolget bo i' sekretariatet
sitt
om hjelp til a utrede sakene fordi det lett kan oppsto liiebilrtetsproblomei.
Kontrollutvalget
bor
enten utrede saken selv eller kjøpe tjei nesten eksternt. Etter FKT sin nieriii ig kan i'uk av
sette seki etori et i den ne sammenhengen
være liabilitetsniessig
uheldig Dette fordi det
aktuelle sekretariatet
lneste omgang kan være et i aktuell leverendo ihvis valg av
seki eteriatsordning
eller valg av sekretær skal konkurranseutsettes.
Det er inndelingsloven
det i § 26 ble. dette:

som gjelderi iforbiridelse

med koniirii rnesamrrenslninger

og i den star

«Ne/iinda kan får fullmakt til å li'/selje persona/e [ den nye ein/nge, Dette omfatter også
Ulset/ing av adm/nistrasjonssjel
og rov/sor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrollutvalg
Norli/ida kan og få full/72am li'/' o vidareføre (lelle/(ing r'
interkOinmi/nalt
samarbeid om rov/sjon eller vidareføre avtale med annon revisor.
Tilsvarende gjeld for sekretariatet
for kcziril/ollutvelet
Slikt vedtek skjer etter innstilling fre
kontrollutvalg.»
Det
i.
2
3.

er følgende ordninger som er aktuelle:
Ansette egen sekretær (ansatt i kommunen)
Delta i interkommunalt
samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget
lnnga avtale med ekstern part i markedet (konkurranseutsetting)

(IKS, § 27 e.l.)

FKT mener at to kommuner som ivaretar sekretar'iatsordningen
for hverandre ikke er en god
mate a lose oppgaven på, Dette fordi det vil være svært krevende a sikre nødvendig
kon'ipetanse og kapasitet. Videre mener FKT at revisjonstii'inaer
heller ikke bør kunne velges
som sekretær for kontrollutvalget
de de med det vil kunne ra innsyn i konkurrenters
lorietningshemrneligheter
i forbindelse med konkurienseutsetting
av revisjon.
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker I samme interkommunale
samarbeid, kan fortsette denne ordningen, Det samme vil gjelde dersom de berørte
kommunene
har sekretærer for kontrollutvalget
som er ansatt i kommunen
Det vil i begge
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Prop. 46 L (2017—2018)
Lov om kommuner
Tilråding

og fylkeskommuner

fra Kommunal— og moderniseringsdepartementet

samme dag. (Regjeringen
Proposisjon

til Stortinget

Proposisjonen

september

inneholder

forslag til ny lov om kommuner

(kommuneloven).

skal fortsatt

og likelydende

fylkeskommuner.

Loven skal avløse lov 25.
og fylkeskommuner.

være en rammelov

å styrke det kommunale

skal loven gi kommunene

et grunnlag

med egen og andres virksomhet.
departementet

å forenkle

brukervennlig

Følg proposisionen

som gir

regler for alle landets kommuner

Det har vært et overordnet

proposisjonsarbeidet

oversiktlig,

og

bygger på NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

Kommuneloven
generelle

i statsråd

Solberg)

1992 nr. 107 om kommuner

Lovforslaget

16. mars 2018, godkjent

(forslag til lovvedtak)

fylkeskommuner

i

(kommuneloven)

og

mål i
selvstyret.

Videre

for å styre og føre kontroll

Det har vært et mål for

lovteksten
og lettere

på Stortinget(http://www.stortin

slik at den blir mer
å lese.

et.no/id/PRP/46/20llama/000)

Kommunal— og moderniseringsdepartementet

hltps;«"'/www.rcgjcringcn.11tr"iinftl0l<umcnlcr/prtm.-4()-I-ZOl72lllX/it12593519/
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1.

om skatteoppkreverens

Generelt

virksomhet

Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen
§ 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. lhenhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren
også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.
Årsrapporten

skal omhandle

hvordan

oppgavene

skatteregnskap,

innkreving

og arbeidsgiverkontroll

er

ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret

—organisering,

ressurser

og kompetanse

Organisering
To personer

arbeider

ved skatteoppkreverkontoret

til Fræna

l2017 er 1,1 årsverk benyttet til skatteoppkrevingen
Resterende

0,4 % blir benyttet

til oppgaven

som eiendomsskattekontor.

Skatteoppkreverkontoret
har delt oppgavene
Skatteoppkrever
har ansvaret for innkreving

utleggsforretninger

og Eide.

i Fræna og 0,5 årsverk i Eide.

for Fræna slik:
av skatt for personlige

personlige skattytere. Ligningsoppgjør

skattytere.

Utleggstrekk

og forhåndsligninger,

saker til Skatteutvalget,
har ansvaret for saker som gjelder avskriving,
periodisk oppgjør, årsregnskap
og årsrapport.
Beslutning
om konkursbegjæring
og tvangsrealisasjon.

berostilling

Den andre tilsette

av arbeidsgivere,

har ansvaret

for innkreving,

upersonlige skattytere, utleggsforretninger
Regnskapskontroll
Skatteoppkrever

av arbeidsgivere
kan delegere

og kontroll

og lemping,

ansvar

innkreving

av

for upersonlige, regnskap og bankavstemming.

i Fræna

oppgaver

registrering

og,

regnskap, forberede

og oppfølging

av konkursbo

og avskrivinger.

ved behov

Ressurser
For 2017 er det 1,3 årsverk

ved skatteoppkreverkontoret

som benyttes

Samarbeidsavtale med Molde kommune v/ Romsdal kemnerkontor
inkludert med 0,2 årsverk.
Tabellen

viser ressursbruk

ved skatteoppkreverkontoret,

fordeling

til skatteoppkrevertunksjonen.

om kjøp av arbeidsgiverkontroll

av årsverk

Arsverk
Skattere
nska
Innfordrin
Arbeids
iverkontroll
Administrative
o

%-andel
fordelt

0,3
0,6
0,4

%
%
%
%

aver

SUM

Vurdering

per område

1,3

av ressurssituasjon

Skatteregnskap:

Vi mener

100

%

og kompetanse

vi har nok ressurser

og kompetansen

er bra.

Innkreving: Vi mener vi har nok ressurser og kompetansen er bra.
Arbeidsgiverkontroll:

Samarbeidsavtale

arbeidsgiverkontroll.
konkursbo.

I tillegg tar en ansatt ved kontoret kontroller. Vi har som mål å ta kontroller i alle

Kompetansen

med Molde

kommune

v/Romsdal

er bra

Årsrapport 2017/19.01.2018
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Skatteoppkreverkontoret

ble tillagt

oppgaven

som eiendomsskattekontor

for Fræna

kommune

Ikke samme

person

f.om

2014. Ca. 0,4 % av en stilling benyttes til denne oppgaven.
1.2 Internkontroll
En person

utarbeider

bilaget

for utbetaling,

en annen

attesterer/anviser.

utarbeide bilag, attester og anvise, dvs. det er lagt inn kontrollfunksjon

En person godkjenner
utbetalinger
fra Skatteregnskapet,
ikke samme personer
fra nettbanken.
Tyngre saker blir vurdert av skatteoppkrever
før utbetaling.

Skatteoppkreverkontoret
følger retningslinjene for dokumentasjon
mottatt fra skattedirektoratet.

kan

i Skatteregnskapet.
godkjenner

utbetalinger

og oppbevaring av bilag som vi har

1.3 Skatteutvalg
Skatteoppkreveren
har ikke sendt saker til Skatteutvalget.
Sak fra 2016 behandlet i 2017 av skatteutvalget
—ettergitt

1.4 Skattekontorets
Skattekontoret
27.04.2017.

kontroll

krav inkl. renter kr. 148 255

av skatteoppkreverfunksjonen

har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen,

Skatteoppkreverkontoret
er gitt følgende pålegg:
Skatteoppkreveren pålegges å sørge for tilstrekkelig kvalitetssikring
rapporten

i første

Skatteoppkrever
gjennomgang

2.

omgang

for å unngå

og kontrollør må selv kvalitetssikre

uregelmessigheter.

har prioritert kvalitetssikring

og avkrysset

jf. rapport datert

av rapporter. Rapportene blir kvalitetssikret ved

i kvalitetssikringsskjema

og signert

utført.

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens

arbeid

med Skatteregnskapet

innbefatter

regnskapsføring,

regnskapsavleggelse,

behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2. 1 Avleggelse

av Skatteregnskapet

Skatteoppkreveren

bekrefter

at Skatteregnskapet

for 2017 er ført, avstemt

gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere

2.2 Vurdering

og avlagt

i samsvar

med

av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

av skatteinngangen

Det vedlagte årsregnskapet viser Skatteinngangen for regnskapsåret 2017.

Total skatte- og avgiftsinngang
Samlet skatte- og avgiftsinngang
økning

i forhold

til foregående

i 2017 for alle skattekreditorer

regnskapsår
er på kr 1 028 207 032. Dette er en

på kr. 58 197 443 fra 2016 til 2017 som er mer enn økningen

fra 2015 til 2016 som var kr. 7 071

203.
Av samlet

inngang

er kr 792 859 640 personlige

skattytere

og kr 63 653 366 upersonlige

er innbetalt arbeidsgiveravgift på kr 168 644 268.
Alle skattekreditorer har hatt en økning i skatte- og avgiftsinngangen

Årsrapport
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fra 2016 til 2017.

i Fræna

skattytere.

Det

5

andel av Skatteinngangen

Kommunens

Skatteinngangen

i regnskapsåret

2017 for de ulike skattekreditorene

er fordelt

slik:

Kommunen

Staten

Fylket

Folketrygda
medlemsavgift

Folketrygda
arbeidsavgift

Kr 238 648 393

Kr 326 546 243

Kr 51 607 445

Kr 242 761 180

Kr 168 644 268

Skatteinngan

en for 2016 for de ulike skattekreditorene

Kommunen

Staten

Fylket

Kr 222 394 404

Kr 304 447 467

Kr 48 450 223

Kommunens
2016.

er fordelt

slik:

Folketrygda
medlemsavgift
Kr 232 983 562

Folketrygda
arbeidsavgift
Kr 161 756 575

i 2017 er på kr. 238 648 393. Dette er kr.16 253 989 mer enn i

andel av skatteinngangen

2.3 Margin
Ved hvert

periodiske

skatteoppkrever
margin.

Marginen

Tabellen

oppgjør

i inntektsåret

skal brukes

til oppgjør

under viser marginavsetning

I henhold

skje

hurtig

som

forholdene

skattytere

for inntektsårene

i året

som

får til gode

skatt

etter

inntektsåret

skal

og forskuddsskatt

som

ved avregning.

2016 og 2017.
per 31.12.2017
inntektsåret
2017
69 768 944

10

margin for 2016

av krav

til skatteoppkreverinstruksen

og gjennomføres

skatteoppkreveren

månedene

til marginavsetningen

Innfordring

forfall,

med

første

av innbetalt forskuddstrekk

10

Det er avsatt tilstrekkelig

3.

prosent

per 31.10.2017
inntektsåret
2016
7 594 183
7 594 171

Innestående
mar in
For m e avsatt mar in
For lite avsatt mar in
Prosentsats

Kommentarer

og de seks

holde tilbake en bestemt

etter

§ 4-3 skal

en helhetlig

legge avgjørende

og effektivt,

samtidig

som

innfordring

vurdering.

iverksettes

Ved vurdering

unødig

opphold

etter

skal

vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør
det overfor

skyldner

blir utvist

den

tillater.
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3.1

Restanseutviklingen

Totale restanser
og berostilte
krav
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2017 og 2016, samt endring fra i fjor for restanse
og berostilte krav.
Restanse

Herav

Restanse

Herav

Endring

31.12.2017

berostilt

31.12.2016

berostilt

restanse

Skattea"

restanse

restanse

31.12.2017

31.12.2016

i

berostilt
restanse

Reduksjon

Reduksjon

(-)
Øknin
Sum restanse
pr. skatteart
Arbeids

iverav

18 415 715
ift

4 304 708

288 893

21 295 847

4 828 863

i

Endring

(-)
+

-2 880 132

339 045

Øknin
-524

+
155

-50 152

Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter

1 818 861

47 202

1 581 205

47 202

5 494 955

1 195 888

6 798 054

1 461 696

+237

656

O

-1 303 099

-265808

Forskuddsskatt

Forskuddsskatt
erson
Forskuddstrekk
Geb

545 818

767 466

-221 648

r

lnnfordrin
Inntekt
telleso

sinntekter

293 336

32 045

344 453

3 029 573

11 322 549

33 851

- 1 806

-51 117

av summarisk
"ør

Kildeskatt
Restskatt

41 778

Restskatt

erson

Tvan

smulkt

Sum

restanse

1 783

Diverse

1 783

inkl.

krav

diverse

Kommentarer
Totale
Samla

-101 297

3 286 114

525 746

diverse krav
Sum restanse
pr. skatteart

143 075

9 406 325

krav

-1 916 224
+525 746

+ 1 783
+1 783

18 417 495

4 304 708

til restansesituasjonen

21 295 847

og utviklingen

4 828 863

_2 878

352

_524

155

i restanser

restanser pr. 31.12.2017
kr.18 417 495, herav berostilte kr. 4 304 708.
restanse er redusert med kr. 2 878 352 fra 2016 til 2017, berostilte restanser

524 155 fra 2016 til 2017.
Størst reduksjon er i forskuddsskatt

-256 541

er redusert

med kr.

person kr. 1 303 099 og restskatt person kr. 1 916 224.

Forsinkelsesrenter
har økt med kr. 237 656 fra 2016 til 2017. Årsaken er innbetaling av eldre restanser
(frivillig eller via utleggstrekk)
som utløser beregning av forsinkelsesrenter.
Tvangsmulkt
er et krav som
inntordres av skatteoppkreveren
men ilegges av staten.

Ingen nye krav er berostilt i 2017.

l2017 er det avskrevet krav tilhørende 2 aksjeselskap og 10 personer på til sammen kr. 751 391.
Kravene er avskrevet pga konkurs og foreldelse.
l2017 erdet innvilget ettergivelse av restanser tilhørende 3 personer på til sammen kr. 194 869. Dette
med grunnlag i søknad.

Årsrapport
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For inntektsåret
2016 ble det utliknet
kr 6 157 565 fra 2015.

skatt og avgift for person

på kr 778 786 587. Dette er en økning

Utliknet skatt upersonlige skattytere for inntektsåret 2016 er på kr 64 769 229. Dette er en økning på
kr.13 977 418 fra 2015.

Restanser
Tabellen

eldre

år

viser totale

restanser

eldre år 0

Inntektsår

restansene

Sum restanse

å restskatt

erson for de samme

(debet)

”Restskatt

2015
2014
2013
2012 —19XX

1 288
1 120
1 021
10 078

Kommentarer
Antall
Samlet

til restanser

krav som var foreldet
beløp

738
091
470
783

på krav som var foreldet

for eldre år

1

pr. 31.12.2017:

kr. 79

har gjennomgått

Skatteoppkrever

vil forsøke innfordring av eldre krav der vi kan oppnå dekning.

Vurdering

”Restanseliste

~ forelda

Skatteoppkrever

3.2 Innfordringens

rapporten

krav” dato t.o.m.

av resultatet

pr. 31.12.2017

Resultat pr
31.12.2017
97,64%

ersonlige skattytere (2015)

Forskuddsskatt
Forskuddstrekk

personlige skattytere(2016)
(2016)

Arbeidsgiveravgift

(2016)

Restskatt u ersonlige (2015)
Forskuddsskatt u ersonli e skattytere(2016)

Vurdering

31.12.2017.

effektivitet

Skatt Midt—Norge sette opp resultatkrav pr. 31.12.2017.
Tabellen nedenfor viser resultatene pr. 31.12.2017 og resultatkrav

Restskatt

— person”

719 286
757 683
477 921
----------------------------------

og restanseoppfølgingen

pr. 31.12.2017:

årene.

Herav skatteart

av sammenheng

for innbetalt skatt/avgift
Resultatkrav
95,00%

98,72%
100,00%

99,0%
99,9%

100,00%

99,8%

100,00%
100,00%

99,4%
99,9%

mellom aktivitet og resultat

Tabellen viser at resultatkravet er oppnådd for alle skatte- og avgiftsarter utenom forskuddsskatt
personlige

skattytere.

Forskuddsskatt

personlige

skattytere

er 0,3 % under kravet.

Forskuddsskatten

tilhører eiere som er usikre betalere, en del er i innfordringsløpet og ventes innbetalt i løpet av 2018.
Skatteoppkreveren driver aktiv innfordring, ved hjelp av utleggsforretning, utleggstrekk, tvangssalg,
konkursbegjæring, motregning og bistandsanmodning.

Årsrapport
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eventuelle

Skatteoppkrevers

tiltak for å bedre effektiviteten

i innfordringen

Starte tidlig med innfordring og følge opp restansene umiddelbart etter forfall
Finne gode utleggsobjekt og benytte tvangsrealisasjon.

Omtale

av spesielle

Skatteoppkreverkontoret

forhold
er tillagt oppgaven

som eiendomsskattekontor.

40% av en stilling vurderes fortsatt benyttet til eiendomsskattearbeid.

3.3 Særnamskompetanse
som blir avholdt i
til alle utleggsforretninger
benytter særnamskompetansen
Skatteoppkreveren
Det er 16 færre enn i 2016. Færre
l 2017 er det berammet 55 utleggsforretninger.
kommunen.
oppfølging av
kan være et resultat av mer rettidig betaling og skatteoppkrevers
utleggsforretninger

restanser etter forfall. Skatteoppkreveren krever et gebyr på kr. 1 783 pr varslet utleggsforretning.
avholdt mye raskere enn om vi skulle
blir utleggsforretningene
Ved å benytte særnamskompetansen
forsøker å finne reelle utleggsobjekter der vi kan oppnå
benytte ordinær namsmann. Særnamsmann
blir varslet.
Kravene blir ofte betalt når utleggsforretningen
dekning for skatterestansene.

4.

Arbeidsgiverkontroll

4.1

Organisering

av arbeidsgiverkontrollen

Fræna kommune har samarbeidsavtale med Molde kommune v/Romsdal kemnerkontor om kjøp av 1/6
stilling til arbeidsgiverkontroli.

i tillegg tar kontoret selv kontroller og prioriterer kontroller av konkursbo.

4.2 Planlagte og gjennomførte
Antall planlagte

kontroller

kontroller for 2017 var 17. Dette utgjør

5 % av totalt antall opplysningspliktige

i

kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i 2017 var 14. Dette utgjør 4,1 % av totalt antall opplysningspliktige
kommunen.
Antall gjennomførte

4.3

Resultater

kontroller i 2016 var 16 stk.

fra kontrollene

Det er gjennomført 14 avdekkingskontroller i 2017. Av avdekkingskontroller har 8 av kontrollene
avdekket

beløp. Endring i inntektsgrunnlag

kr. 1 201 737 og endring i arbeidsgiveravgiftsgrunnlag

kr. 1 899 460.

Årsrapport 2017/19.01.2018
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4.4 Vurdering

av kontrollaktiviteten
i Fræna

Skatteoppkreveren

har ikke oppnådd

kravert

til 5% kontroll

av oppgavepliktig

arbeidsgivere

31.12.2017. 3 varsla kontroller er under arbeid og er ikke ferdigstilt pr. 31.12.2017.
Romsdal kemnerkontor har utført 4 kontroller i 2017, av disse var 2 kontroller veldig arbeidskrevende.
Tunge kontroller og innhenting av opplysninger som tar tid er en del av årsaken til at antall kontroller
ikke er oppnådd.
Antall

avdekkingskontroller

avdekkingskontroller

4.5

Samarbeid

med avdekket

andre

med andre

4.6 Gjennomførte

kontrollaktører

informasjons-

19.01.2018

Elnesvågen

, ,(»
.Vo.a.

Vedlegg:

Årsrapport

beløp i

og veiledningstiltak

Sted/dato:

'N

Skatteoppkreverens

til 50% avdekket

i 2017

med arbeidsgivere

;

Kravet

kontrollaktører

Skatteoppkrever
har kontakt
arbeidsgiverkontroll.
Ingen andre informasjonstiltak

Kl./(—

8 kontroller.

er oppnådd.

med

Ikke samarbeid

beløp er

og regneskapsførere

via telefon,

,( L

V",

"

'

signattlir

Årsregnskapet for 2017
Vedlegg til årsregnskapet

2017/19.01.2018

Skatteoppkreveren

i Fræna

mail og

pr.

Skatteregnska pet

Årsregnskap for Fræna kommune for regnskapsåret 2017. Avlagt etter kontantprinsippet

Forrigeår

Valgt år
Likvidel

73 164 542

72 346 594

Skyldig skattekreditorene

—3351 012

-3 808 961

-44 583

-106 507

-69 768 944

-68 431 123

-3

-3

0

0

—168 644 268

-161 756 578

Skyldig andre

innestående margin
Udisponert

resultat

Sum

Arbeidsgiveravgift
Finansskatt
lønn

—1284 330

lGldeskatt mv - 100% stat
Personlige skatteytere
Tvangsmulkt
Upersonlige

skatteytere

Renter

Innfordring

-1 957

-792 859 640

-754 222 273

-308 677

—48790

—63653 366

—50182 593

-1 456 018

-3 856 571

8 445

59 170

-1 028 207 032

-970 009 592

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift

168 644 268

161 756 575

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

242 761 180

232 983 562

Sum

51 607 445

48 450 223

Fordelt til kormnunen

238 648 393

222 394 404

Fordelt til Staten

326 546 243

304 447 467

0

3

Fordelt til Fylkeskommunen

Krav som er ufordeit
Videresending

plassering

mellom

Sum
Sum totalt

Elnesvågen 19.01.2018

gulp

-9 178

w;

Eva Gule Male, skatteoppkrever

I 44

kommuner

—497

-22 642

1 028 207 032

970 009 592

0

O

Vedlegg til årsregnskapet
Årsregnskapet

er avlagt

for 2017

etter kontantprinsippet.

Årsregnskapet

viser skatter

og avgifter

mv som er

innbetalt i løpet av regnskapsåret.
lnnbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen,
(skattekreditorene),

Sumlinjene
o
Likvidene

etter gjeldende

folketrygden og staten

fordelingstall.

i årsregnskapet:

Likvider
i skatteregnskapet

består

av bankbeholdning

for skatt og eventuelt

kontantbeholdning.
.
Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene
Skatteoppkreveren

skal utbetale

for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12.

fordelingsoppgjøret

til skattekreditorene

senest

10. januar.

Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.
.
Skyldig
andre
Dette beløpet består av uidentifiserte
og uplasserte innbetalinger,
som ikke er fordelt
til skattekreditorene
pga mangelfull informasjon
fra den som innbetaler.

.

Innestående

margin

Ved hvert periodiske

oppgjør

i inntektsåret

og de seks første

månedene

det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk
Marginen

skal nyttes til oppgjør

.
Udisponert
resultat
Dette skal være et lite beløp

.

lnnbetalte

Dette beløpet
forskuddsskatt

med skattytere

som skyldes

skatter og avgifter,

i året etter inntektsåret

og forskuddsskatt

skal

som margin.

som får til gode skatt ved avregning.

øreavrunding

i skatteregnskapssystemet.

Renter, Innfordring

er innbetalt arbeidsgiveravgift,
for personlige
og upersonlige

finansskatt,
skattytere,

forskuddstrekk
fratrukket
restskatt og overskytende

marginavsetning,
forskudd for

personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, tvangmulkt samt renter og gebyrer.
.
Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter,
gjeldende fordelingstall.

renter

og gebyrer

0 Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding
-

Videresending

Dette gjelder

innbetalinger

plassering

mellom

i mellomregning

som er fordelt

til skattekreditorene

i skatteregnskapssystemet.

kommuner
med andre kommuners

skatteregnskap.

i henhold

til

Egg/M
Datoen

var

Datoen

din

Sakshandsamar

15 02 2018

Arnfinn Christian
Kvernstad

800 80 000
Skatteetaten

Referansen

din

Telefon

Skatteetatenno

90031666

Org nr

Referansen

991733116

2017/253813

vår

Postadresse
Postboks

2060

6402 Molde

FRÅENA KOMMUNE
RÅDHUSET
6440 ELNESVÅGEN

Kontrollrapport
kommune
1.

2017 vedkomande

Generelt

Skatteoppkrevjaren
av 8. april

om fagleg
sitt ansvar

styring

og mynde

skatteoppkrevjaren

og kontroll

følgjer

for Fræna

av skatteoppkrevjaren

av skattebetalingslova

og "lnstruks

for skatteoppkrevjarar”

2014.

Skattekontoret
har fagleg ansvar og instruksjonsmakt
overfor skatteoppkrevjarane.
Det betyr at
skattekontoret:
.
pliktar å gje rettleiing og bistand i faglege spørsmål
.
gjennom mål- og resultatstyring søker å leggje til rette for best mogeleg resultat
.

utfører

Grunnlaget

kontroll

av skatteoppkrevjaren

for skattekontoret

og oppfølging

skatteoppkrevjarane
Føremålet

sin styring av skatteoppkrevjarane

av skatteoppkreverne"

med

er "Instruks
kontrollen

av 1.januar

2014.

for skattekontorenes

er "lnstruks

Grunnlaget
kontroll

for skattekontorenes

for skattekontoret

sin kontroll

av skatteoppkreverne"

av 1. februar

styring
av
2011.

er å avklare:

.

om skatteoppkrevjaren

.

om føring

-

samsvarar med gjeldande regelverk
om utføringa av innkrevjingsarbeidet

har ein tilfredsstillande

av rekneskapen,

rapportering

internkontroll

og avlegging

og oppfølginga

for utføringa

av årsrapporten

av restansane

av sine gjeremål

og årsrekneskapen

samsvarar

med gjeldande

regelverk

0

om utføringa

2.

av arbeidsgjevarkontrollen

årsverk

omfattar

for Fræna

Tal årsverk

kommune

kommunane
i samsvar

2017

Side 1 /4

i interkommunal

Fræna
med

regelverk

og Eide

skatteoppkrevjaren

Tal årsverk

1,3
Deltaking

med gjeldande

Om skatteoppkrevjarkontoret

Skatteoppkrevjarkontoret
Sum

samsvarar

2016

1,3
kontrollordning

ved Romsdal kemnerkontor

sine

årsrapportar:
Tal årsverk

m"
er inkludert

2015

1,3
med 0,2 årsverk.

3.

Måloppnåing

Skatte— og avgiftsinngang
Skatteoppkrevjaren
sin frist for avlegging

av årsrekneskapen

Skattekontoret

innan

har motteke

rekneskapen

fastsett

og årsrapporten

er 20. januar 2018.

frist.

Årsrekneskapen
for Fræna kommune viser per 31. desember 2017 ein skatte- og avgiftsinngangl
til
fordeling mellom skattekreditorane
(etter frådrag for avsetjing til margin) på kr 1 028 207 032 og uteståande
restansar2 på kr 18 417 495, av dette krav stilla på vent kr 4 304 708.
Innkrevjingsresultat
Tabellen

viser

innkrevjingsresultata

per 31. desember

2017

personlege

Forskotstrekk

skattytarar

2016

Forskotskatt

personlege

Forskotskatt

upersonlege

Restskatt

upersonlege

Arbeidsgjevaravgift

% poeng

2016

2015

lnnbetalt
av
sum krav for
.
regionen
2017
i%

97,64 %

97,03 %

96,46 %

99,90 %

100,00 %

99,97 %

99,95 %

99,00 %

98,72 %

98,14 %

99,50 %

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,97 %

99,40 %

100,00 %

99,66 %

99,38 %

99,80 %

100,00 %

99,83 %

99,84 %

alle resultatkrav

utanom

kravet.

Skatteoppkrevjaren

seier

innbetalt

Innbetalt
av
sum krav 2016
.°
(I /o)

95,00 %

har nådd
og ventes

forskotskatt

personlege

i sin årsrapport

skattytarar

at ein del av krava

2016,

det ligg

er i

i 2018.

for arbeidsgjevarkontrollen

Skatteoppkrevjaren

kemnerkontor.
Resultat

2016

skattytarar

skattytarar

under

innkrevjingsløpet

Resultat

skattytarar

2016

Skatteoppkrevjaren
0,28

2015

kommune.

Innbetalt av
sum krav 2017
.,,
(I /o)

Resultatkrav
.°
2017 (I A)
Restskatt

for Fræna

for Fræna

for kommunen

Tal
Arbeidsgjevarar
kommunen/
kontrollordninga

338

kommune

er tilslutta

Her har dei 1/6 av ei stilling.

i

per 31. desember

Minstekrav
tal
kontrollar
(5 % av
arbeidsgjevarane)

17

den interkommunale

kontrollordninga

ved

Romsdal

ltillegg tar også Fræna kommune sjølv kontrollar.
2017

viser

Tal utførte
kontrollar
2017:

14

i følgje

skatteoppkrevjaren

Utførte kontrollar
2017 (i %)

4,1%

sin resultatrapportering:
Utførte kontrollar
2016 (i %)

"

5,0%»

Utført kontroll
?
2017 region (i %)

4,6%

Resultatet for arbeidsgjevarkontrollen
var 4,1 % mot eit krav på 5 %. Skatteoppkrevjar
forklarer dette med
tunge kontrollar og at det å innhente opplysningar har tatt tid. Varsla kontrollar er under arbeid men ikkje
ferdig.

1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane
2 Sum opne (ubetalte) forfalne debetkrav

SIdEZ/4

Skattekontoret

4.

sin kontroll

av skatteoppkrevjaren

Skattekontoret
sin kontroll av skatteoppkrevjarane
i regionen vert utført i samsvar med ein årleg plan, der
behovet for kontroll av områda skatterekneskap,
innkrevjing og arbeidsgjevarkontroll
vert vurdert overordna
for kvar skattoppkrevjar.
Samtlege områder vil derfor nødvendigvis ikkje verte kontrollert kvart år.
Skattekontoret

har for 2017 utført kontorkontrollar

av skatteoppkrevjaren

har i 2017

kontroll

for områda skatterekneskap

og

innkrevjing.
Skattekontoret

og gjennomført

stadleg

av skatteoppkrevjarkontoret

for områda

skatterekneskap
og arbeidsgjevarkontroll
5. april 2017. Rapport er sendt skatteoppkrevjaren
Skatteoppkrevjaren
har gjeve tilbakemelding
på rapporten 3. mai 2017.

Skatteoppkrevjaren

sin

Basert

på dei kontrollane

interne

kontroll

som

rapportering

på dei kontrollane

og avlegginga

som

av årsrekneskapen

Basert

har gjennomført,

er i samsvar

finn vi at skatteoppkrevjaren

med gjeldande

og avlegging

skattekontoret

sin overordna

regelverk.

av årsrekneskapen

har gjennomført,

i det alt vesentlege

rettvist uttrykk for Skatteinngangen
Skatte-

internkontroll

skattekontoret

i det alt vesentlege

Rekneskapsføring,
Basert

overordna

27. april 2017.

finn vi at rekneskapsføringa,

samsvarar

med

gjeldande

rapporteringa

regelverk

og gjev

eit

i rekneskapsåret.

og avgiftsinnkrevjing
på dei kontrollane

og oppfølginga

som

av restansane

skattekontoret

har gjennomført,

i det alt vesentlege

finn vi at utføringa

samsvarar

med gjeldande

av innkrevjingsarbeidet

regelverk.

Arbeidsgjevarkontroll

Gjennom

kontrollane

Skatteoppkrevjar
bokettersyn.
Utover
gjeldande

SideB/4

som skattekontoret

fekk pålegg om å sørgje for tilstrekkeleg

Skatteoppkrevjaren

gjevne

har gjennomført,

pålegg

regelverk.

seier

ser vi at utføringa

at dei no har etablert

har vi gitt følgjande
kvalitetssikring
tilfredstillande

av arbeidsgjevarkontroilen

pålegg:

av rapportar
rutinar

i samband

med

på området.

i det alt vesentlege

samsvarar

med

Skattekontoret

5.

Skattekontoret
tillegg

hadde

2017

var det eit oppfølgingsmøte

interkommunale

Med

sin oppfølging

31. januar

kontrollordninga

av skatteoppkrevjaren

eit styringsdialogmøte

vedkomande
ved

Romsdal

der skatteoppkrevjaren

arbeidsgjevarkontroll
kemnerkontor

26. april

for Fræna

2017

og skatteoppkrevjaren

deltok.

l

der den
for Fræna

deltok.

helsing

Ida Moen
fung. avde/ingsdirektør
avdeling
Skatt

for innkreving

Midt-Norge

Dokumentet

Kopi til:

er elektronisk

Arnfinn—

godkjent

og har derfor

Kontrollutvalet

handskrivne

signaturer.

for Fræna kommune

Rådmann/administrasjonssjef

Fræna

Skatteoppkrevjaren

kommune

Riksrevisjonen

Slde4/4

ikkje

for Fræna

kommune

Christian

Kvernstad

'

RS 5/2018

Protokoll

Behandling

ADV/m

05

Referatsaker
fra møte i Kontrollutvalget

i Kommunestyret

Et samla kommunestyre

i Fræna

i Fræna

13.02.18

- 12.04.2018

tok protokollen

fra kontrollutvalget

til orientering

tok protokollen

fra kontrollutvalget

til orientering

Vedtak

Et samla kommunestyre

PS 10/2018 Molde og Rom
endring av §6-4 i ved/teene
Rådmannens

havn [KS — jppjustering

tilråty'ifgt

Fræna kommunesftvre vedtar følgende vedtektsendring
i § 6—4—Havnekapitalens
låneopptak og,garantistillelse,
i selskapsavtale
og vedtekt for Molde og Romsdal
(endringen er angitt i kursiv):
'
«Lånekapitalen
fastsatt

til investeringer

av "havnerådet,

havnestyret

-

av låneramme

i overensstemmelse

tilveiebringes

med

av havnestyret.

fullmakt til å oppta lån til kapitalformål,

økonomiplan

De samarbeidende

likviditetsformål

gjeld innenfor en samlet låneramme
som er 70 ganger
siste årene. Beslutning
om låneoätak
skal godkjennes
av eierkommunene
er i Robek/(Register
om bet/n

og økonomiske
kommunene

og konvertering

gjennomsnittlig
omsetning
av fylkesmannen
dersom
ontro
og godkjenning).

/

/"/

forvaltning,
Havn IKS
rammer
gir

av eldre
regnet de 3
en eller flere

A/j

fff

Behandling

i Kgrtimunest)

Representanten'Halva
§6e og fratrå

e n

et i Fræna

—01.02.2018

Brekken (Ap) fremmet spørsmål om egen habilitet jfr. forvaltningloven
et.

,

/
,,

Et samla kommunestyre

']
fant representanten
,/

"1

Orforer Tove Henoen (Sp) fremma utsettingstbrlsag.
vedtatt
//
/

Ve dta k
Saken

(

"i,

ble utsatt

//

_/ Ø

inhabil.

Ved votering ble forslaget enstemmig

/

.,

,,
'

x/

Behandlingi

Kommunestyret

i Fræna - 12.04.2018

Representanten Sigrid G. Fjørtoft (H) fremmet slikt forslag signert av Kjell Lode (Krf) og Sofie
E. H. Brekken (A):

Referatsaker
RS 5/2018

XX
ProÅ

Behandling

‘

\

oll fra møte i Koxnsollutvalget

i Kom

nestyret

ixFræna

13.02.18

i FrænaX12.04.2018
\

lit samla kommunestyre

tolKomkollen

fra kontrollutvalget

til orientering

tok protokollen

fra kontrollutvalget

til orientering

Vedtak

Et samla kommunestyre

PS 10/2018 Molde og Romsdal
endring av §6-4 i vedtektene
Rådmannens
Fræna

havn [KS ——oppjustering

av låneramme

-

tilråding:

kommunestyre

vedtar

låneopptak

og garantistillelse,

(endringen

er angitt

følgende

vedtektsendring

i selskapsavtale

i § 6—4 - Havnekapitalens

forvaltning,

og vedtekt for Molde og Romsdal

Havn IKS

i kursiv):

«Lånekapitalen til investeringer i overensstemmelse
med økonomiplan og økonomiske rammer
fastsatt av havnerådet, tilveiebringes av havnestyret. De samarbeidende
kommunene gir
havnestyret fullmakt til å oppta lån til kapitalformål, likviditetsformål og konvertering av eldre
gjeld

innenfor

en samlet

siste årene. Beslutning
av eierkommunene

Behandling

låneramme

som

om låneopptak

er i Robek

i Kommunestyret

(Register

er 70 ganger

gjennomsnitt/ig

skal godkjennes
om betinget

av fylkesmannen

kontroll

omsetning

de

3

og godkjenning).

i Fræna - 01.02.2018

Representanten Halvard Brekken (Ap) fremmet spørsmål om egen habilitetjfr.
§6C og fratrådte motet.
Et samla kommunestyre

regnet

dersom en eller flere

fant representanten

forvaltningloven

inhabil.

Orfører Tove Henøen (Sp) fremma utsettingsforlsag.
vedtatt

Ved votering ble forslaget enstemmig

Vedtak
Saken

ble utsatt

Behandling

i Kommunestyret

i Fræna - 12.04.2018

Representanten Sigrid G. Fjørtoft (ll) fremmet slikt forslag signert av Kjell Lode (Krt) og Sofie
H. H. Brekken (A):

F rcena konnnuneslvre
vedtar "ite,die/rarendring ['9'6—4-Havnekapilalensforvallning,
laneopplak
og guru)Misti/Zeke,
i .s'elskapsai'lale og ved/ek! .for Molde og Romsdal Havn IKS, begrense]
oppad lil kr. 140 millioner.
Vedfeklene

.
reforhamlles

. .
.
Iforlnndel.s'e

med nr konnnuneslrulgufr.

/r

W

l
i

Ved votering mellom
mot ll stemmer

formannskapets

tilråding

og representantenes/liorslag

ble forslaget

vedtatt

Vedtak

Fræna kommunestyre
vedtar vedtektsendring
og garantistillelse.
i selskapsavtale
og vedtekt

i §6-4 —Havnckzipitalens forvaltning.
låneopptak
for Molde og Romsdal Havn IKS. begrenset

oppad til kr. 140 millioner.
Vedtektene

reforhandletbrbindelse

PS 11/2018

Oversending

Kontrollutvalgets

tilråding:

Kontrollutvalgets

årsmelding

Behandling

av sak fra kontrollutvalget

for 2017 tas til etterretning.

i Kommunestyret

Kontrollutvalgets

med ny kommunestruktur.

i Fræna

—12.04.2018”,

årsmelding

for 2017 tas til etterretning.

årsmelding

for 20l/7 tas til etterretning.

Ved tak

Kontrollutvalgets

l

PS 12/2x018 Informasjon
Rådmannens

om lærernormen

tilråding:
l

Kommunestyret

Behandling

tar saken til orientering.

i Plan- og økonomiutvalet

i Fræna

kommune

—22.03.2018

Behandling

i Driftsutvalet

i Fræna

kommune

—20.03.2018

i

Ved votering

ble rådmannens

Vedtak

tilråding

.'

Driftsutvalget

'x

tar saken til orientering.

/
,
Behalpdling'i Kommunestyret

enstemmig

vedtatt.

)

i Fræna

.
- 12.04.20?

\_//

Ved votering

ble driftsutvalget

Vedtak

tilråding

enstemmig

vedtatt

.

KommunestyreQr

saken til orientering.

05 44/75
PS 16/2018 Oppsigelse
arbeidsgiverkontroll

av avtale

om forpliktende

Fræna kommune sin avtale om forpliktende
samarbeid
kommune som vertskommune
må sies opp.

Rådmannens

Ved votering

om

om arbeidsgiverkontroll

med Molde

tilråding:

Fræna kommune sier opp avtale med Molde kommune
arbeidsgiverkontroll
av 2006 per 31.12.2019.

Behandling

samarbeid

i Formannskapet
ble rådmannens

i Fræna
tilråding

kommune
enstemmig

om forpliktende

samarbeid

om

samarbeid

om

-22.03.2018
vedtatt.

Vedtak

Fræna kommune sier opp avtale med Molde kommune
arbeidsgiverkontroll
av 2006 per 3 l .12.2019.

om forpliktende

Behandling

i Kommunestyret

i Fræna

Ved votering ble ibrmannskapets

- 12.04.2018

tilråding enstemmig

vedtatt

Vedtak

Fræna kommune sier opp avtale med Molde kommune
arbeidsgiverkontroll
av 2006 per 31.12.2019.

PS 17/2018 Regionreforma
fylkeskommunane
Rådmannens

om forpliktende

—Desentralisering

samarbeid om

as /ä/M
av oppgåver

frå staten til

tilråding:

Kommunestyret
i Fræna meiner at tramlegget til nye op gåver for regionane gjev regionretorma
eit konkret innhald som så langt har vore utydeleg. Kommunestyret stiller seg bak framlegga om
ei overføring av statlege funksjonar til regionleddet, og meiner at dette vil styrkje det regionale
og lokale demokratiet.
Kommunestyret i Fræna er uroleg for at den langsiktige finansieringa av dei oppgåvene som vert
overfort frå staten til regionleddet. ikkje vert sikra godt nok. Samstundes er det viktig at det
reelle myndet vert overført til regionane. I dette perspektivet vil oyremerkte midlar representere
ei utvatning.
Kommunestyret
i Fræna meiner at ein gjennom kommunereforma
har lagt naudsynt grunnlag for
kommunale tenester med god kvalitet. Det er viktig at ein gjev kommunane tid til å leve opp til
intensjonane i kommunereforma.
Kommunestyret stiller seg undrande til at ein på det noverande
tidspunktet vel å problematisere eit einskildområde (les; barnevernet), og om dette bør vurderast
overført frå kommune- til regionnivået.

Behandling

i Plan- og økonomiutvalet

Ved votering ble rådmannens

i Fræna

tilråding enstemmig

kommune

—22.03.2018

vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret
i Fræna meiner at framlegget til nye oppgåver for regionane gjev regionreforma
eit konkret innhald som så langt har vore utydeleg. Kommunestyret stiller seg bak framlegga om
ei overføring av statlege funksjonar til regionleddet. og meiner at dette vil styrkje det regionale
og lokale demokratiet.
Kommunestyret i Fræna er uroleg for at den langsiktige finansieringa av dei oppgåvene som vert
overført frå staten til regionleddet, ikkje vert sikra godt nok. Samstundes er det viktig at det
reelle myndet vert overført til regionane. [ dette perspektivet vil øyremerkte midlar representere
ei utvatning.

Kommunestyret

har lagt naudsynt grunnlag for

i Fraena meiner at ein gjennom kommunerelbrma

kommunale tenester med god kvalitet. Det er viktig at ein gjev kommunane tid til å leve opp til
Kommunestyret stiller seg undrande til at ein på det noverande
intensjonane i kommunerelbrma.
tidspunktet vel å problematisere eit einskildområde (les; barnevernet). og om dette bor vurderast
overført frå kommune— til regionnivået

Behandling

Fræna —12.04.2018

i Kommunestyreti

tilråding

ble plan- og okonomiutvalgets

Ved votering

enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret

i Fræna meiner at framlegget til nye oppgåver for regionane gjev regionreforma

eit konkret innhald som så langt har vore utydeleg. Kommunestyret stiller seg bak framlegga om
ei overføring av statlege funksjonar
og lokale demokratiet.

til regionleddet.

og meiner at dette vil styrkje det regionale

Kommunestyret i Fræna er uroleg for at den langsiktige finansieringa av dei oppgåvene som vert
overført frå staten til regionleddet. ikkje vert sikra godt nok. Samstundes er det viktig at det
reelle myndet vert overført til regionane. I dette perspektivet vil oyremcrkte midlar representere
ei utvatning.
Kommunestyret i Fræna meiner at ein gjennom kommuneretorma har lagt naudsynt grunnlag for
kommunale tenester med god kvalitet. Det er viktig at ein gjev kommunane tid til å leve opp til
Kommunestyret stiller seg undrande til at ein på det noverande
intensjonane i kommunereforma.
tidspunktet vel å problematisere eit einskildområde (les: barnevernet). og om dette bor vurderast
overført frå kommune- til regionnivået

Omadressering

PS 18/2018

Behandlingi Dri’ftsutalet i Frænmi'bmmun -20.03.2918/f”
Representantene Kjell Johan Berget (Sp) og/lérank Fylling

/

,"

DR U T skal ha inmIi/lingsrell
;"

Ill Pellasyenmdnfor

Ved votering over tilleggsforslage

(H) fremmet slikt tilleggsforslag:

,

0mmlreswrm’g

(Iv veinavn.

,

.//l

le dette enstemmig vedtatt.
z

Ved voteringngver rådmannens tär/åding inkludert tilleéforslag

ble disse enstemmig vedtatt.

<my
i l

aa” m

;? FYLKESMANNEN
f IMØREOGROMSDAL

Vår dato

Saksbehandåar, innvalsselefan

seniorrådgiver

Vigdis Rotlid Vestad,

08 fl/A‘
Vår ref,

12.01.2018

2018/289/FMMRVIVE/

Dykkar dato

Dykkar-ret.

71 25 84 47

Adresseliste

Samordning

av statlege tilsyn -Fylkesmannen

inviterer

til møte 21. februar

2018
Fylkesmannen

inviterer

med dette til Tilsynsforum

21. februar

2018 på Alexandra

hotell i

Molde.

lkommune/ova

§ 60 e har Fylkesmannen fått eit mandat

med kommunane.

Samordninga

skal bidra til at statens tilsyn med kommunane

er oversikt/eg, einskapleg og forutsigbart.
overordna

ansvarfor

samordninga

Mandatetfastslår

andre reaksjonar mot kommunen.
si samordning

at Fylkesmannen har eit

av det statlege tilsynet, og fastsett

blant anna ved å varsle Fylkesmannen

Fylkesmannen

samla sett

samtidig ei pliktfor

til samarbeid med Fylkesmannen for å bidra til

dei andre statlege tilsynsetatane
samordning,

til å samordne det statlege tilsynet

om tilsynsp/anar,

Referanse til rundskriv

bruk av pålegg eller

nr. H—2143om retningsliner

av statleg styring av kommunesektoren

for

og til kommunelova

kap. 10A.
På bakgrunn av Fylkesmannen
tilsynsetatar,

revisjonsdistrikta,

sitt samordningsansvar
kontrollutvalsekreteriata

møtet i 2018. Målet med møtet er å oppdatere
informere
Påmelding:

om Fylkesmannen
Det er elektronisk

til påmeldinga
05/71

sin «nye» tilsynskalender
bindande

25 84 99. Link til påmelding

2520

og KS- Midt Norge til det første

kvarandre

påmelding

di rettast på epost til fmmrkurs

Ådal— Postboks

Ønsker vi med dette å samle statlege

på oppdrag og oppgåver,

og bli betre kjent.
innan 31. januar 2018. Spørsmål knytt

lkesmannenæ

eller på telefon

71 25 85

og program finn du på Fylkesmannen sine heimesider.
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Adresseliste:
Statlege tilsynsetatar
Arbeidstilsynet

Midt—Norge, Postboks 4720 "Forgard, 7468 Trondheim

'

Arkivverket,

'

Statens kartverk, Grandfjæra

'

Skatt

.

Mattilsynet,

0

Statens vegvesen, Region midt Postboks 2525, 6404 Molde

0

Kystverket,

'

Datatilsynet,

Postboks

9

Direktoratet

for sikkerhet

Pb. 4013

Midt—Norge,

Ullevål

Postboks

Hamnegata

Postboks

Stadion,

0806 Oslo

22 B, 6415 Molde
2060,

6402 lVlolde

22, 7714 Steinkjer

1502, 6025 Ålesund
8177,

Dep. 0034 Oslo

og beredskap,

Postboks

2014, 3103 Tønsberg

Revisjonsdistrikta

«

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon

-

(Vløre og Romsdal

'

KOlVlREV 3 Kommunerevisjonen,

Revisjon

lKS, Rådhuset, 6065 Ulsteinvik

[KS, Kaibakken

1, 6509

Kristiansund

komrev3€3Jkomrevåpg

Kontrollutvalssekreteriata
lane

Anita

Aspen jane.aniiaesperhfrpmoldekommuigno

Harald Rogne h—aral—drggn—egalsl—asjk—s—nfo
Kjetil Kvammen MØkvamrnen—ng
Tor Harald Hustad Eger—améltusäämrfvllwo
Harald

Stein Svendsen

HaraldSvendsenat)kristiansundkommuneng

Sveinung Talberg sv—einungtalberærnoldekomrmpggg
.

Jostein Støylen losteinsto

len cestkontrollno

KS Midt-Norge

.

KS Midt—Norge v/regiondirektør

Gunnar Bendixen, Qeendixen

Fylkesmannen

.

Direktør Grete Teigland

'

Direktør Alv Walgermo

o

Direktør Helge Mogstad

'

Direktør Frank lVladsøy

I

Direktør Linda Aaram

'

Seniorrådgiver

Åse Hansen

'

Seniorrådgiver

Aase Dyrseth

.

Seniorrådgiver

Silje Veronika Reinaas

'

Ass. Direktør

.

Beredskapssjef Stine Sætre

Jørn Thomassen

.

Seniorrådgiver

Gunvor

o

Seniorrådgiver

Anne lVlelbø

Ytterstad

@ksng
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Side

Frå sekretariatet
gjekk.

Med helsing

Åge Brekk
sekretariatsieiar

si side

vil ein nytte

høvet

til å takke

for godt

samarbeid

med

kommunane

i året

som

2

05
FYLKESMANNEN
l MØRE

OG ROMSDAL
Vår dato

Saksbehandlar,

innvalstelelon

Rådgjevar

Atle Morsund,

Vår ref

13.02.2018

2018/7/FMMRATMO/350

Dykkar

Dykkar

dato

ref.

71 25 84 84

»

(52019 ”1737
Fræna

All W'E'TAH

kommune

Rådhuset
6440

? EJ FEB

't
201?

ELNESVÅGEN

Varsel om tilsyn
Fylkesmannen

med kommunal

viser til formøtet

tilsyn med Fræna kommune
sivilbeskyttelseslova

beredskapsplikt

07.02.2018 og oversender

si oppfølging

her formelt

av den kommunale

§§ 14 og 15 og forskrift

Som avtalt i formøtet,

i Fræna kommune

om kommunal

vert tilsynet gjennomført

freda

varsel om

beredskapsplikta,

jf.

beredskapsplikt.

23. mars 2018 i kommunehuset

i

Elnesvågen —etter dette programmet:
0900—

1000 Opningsmøte

—Rådmannen sin gjennomgang
—Fylkesmannen

sin gjennomgang

av status
av rammer for tilsynet

og førebelse

hovudinntrykk

1000 —1030 Ordførar Tove Henøen
1030 —1100 Rådmann Anders Skipenes
1100 — 1130 Pause

1130 —1200 Arbeidsøkt

for tilsynsteamet

1200 — 1300 Sluttmøte

Frå fylkesmannen

møter Stine Sætre og Atle Morsund.

Tema for tilsynet er kommunen
beredskapsplikt.
presentasjonen

lsamsvar

si oppfølging av pålegga gitt i forskrift

For nærare presisering av tema og gjennomføring,

om kommunal

viser vi til

som vart gitt i formøtet.

med orienteringa

dokumentasjon

gitt i formøtet,

arbeidet med samfunnstryggleik
dokumentasjon

ber vi om at kommunen

før tilsynet legg ved eit oversendingsbrev,

ved innsending av

der ein beskriv status for

og beredskap, gjerne opp mot førre tilsyn. Vi ber om at

vert sendt til fylkesmannen

innan 9. mars 2018.

Med helsing

Stine Sætre (e.f.)

Atle Morsund

fylkesberedskapssjef
Dokumentet

Fylkesmannen

er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

i Møre og Romsdal — Postboks

2520

6404 MOLDE -71 25 84 00 —fmmr

ostmottak

f lkesmannenno

— Organisasjonsnr:

974 764 067

få?/w

Flå/ZENA

KOMM

UNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:

2018—1548/02

Arkiv:
Saksbehandler:

210 &13
Sveinung Talberg

Dato:

16.04.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr
PS 11/18

Utvalg
Kontrollutvalget

REGNSKAPSREVISJON
Sekretariatets

,

,

»

- PRESENTASJON

ÅRSOPPGJØR

*Nløtedato
24.04.2018

2017

innstilling

Kontrollutvalget

tar revisjonens

Kontrollutvalget ber revisjonen
av administrasjonen.

rapport fra årsoppgjøret 2017 til orientering.
melde tilbake til kontrollutvalget

om anbefalingene

blir fulgt opp

Saksopplysninger
I henhold til kommunelovens
§ 77 nr. 4. skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir
revidert på en betryggende måte., herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og
påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift. Dette skjer bl.a.
ved at revisor rapporterer om sitt arbeid til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget

har fått følgende

orienteringer

. Kommunikasjons—/revisjonsp1an
0 lnterimrapport regnskapsrevisjon

fra oppdragsansvarlig

revisor:

2017 i møte 14.09.2017, sak PS 29/17
—revisjonsåret 2017 i møte 13.02.2018.

sak PS 04/18

Etter oppdragsavtalen som er inngått mellom kontrollutvalget og Møre og Romsdal Revisjon
skal revisjonen også rapportere tilbake til kontrollutvalget etter utført årsoppgjørsrevisjon.

lKS.

VURDERING
Revisjonen har nå avsluttet sin revisjon av årsregnskapet til Fraena kommune for regnskapsåret
2017. Revisjonen har utarbeidet en revisjonsberetning
datert 15.04.2018 uten avvik. Revisjonen
har gjennom sitt revisjonsarbeid likevel observert forbedringstorhold.
men som ikke har
innvirkning på revisjonsberetningen.
Revisjonen vil i dette møte orientere om utført
revisjonsarbeid og summere opp lbrbedringspunkt og merknader.
Kontrollutvalget må i det videre arbeidet se til at revisors merknader og forslag til forbedringer
fulgt av administrasjonen.

Sveinung 'l'alberg
Rådgiver

blir

FR/ENA

KOMMUNE

&?
*äää

Kontrollutvalget

” f

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:

2018—1548/02
2l0&13
Sveinung Talberg

Dato:

18.04.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr
_PS 12/18

FR/ENA

Utvalg
Kontrollutvalget

KOMMUNE

Sekretariatets
Kontrollutvalget
2017.

forslag

,

»

—ÅRSREGNSKAP

Møtedato
24.04.2018

2017

til uttalelse

har i møte 24.04.2017 i sak 1 1/18 behandlet

Fræna kommunes

årsregnskap

Grunnlaget for behandlingen
har vært kommunens årsrapport for 2017 som innbefatter
årsregnskap
og rådmannens
årsberetning
og revisor sin beretning datert 15.04.20] 8.
I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef
supplert utvalget med muntlig informasjon
aktuelle problemstillinger
i møtet.
Årsregnskapet
inneholder de oppstillinger
og noter som er l.ov- og forskriftsbestemt.
Årsregnskapet
er avlagt 15.02.2018 av rådmann og økonomisjef.
Dette er innenfor
avlegge regnskapet som er 15.02.2018.
Fraena kommunes driftsregnskap
regnskapsmessig
mindreforbruk
mindreforbruk,

som utgjør

for

om

fristen for å

for 2017 viser kr 580 642 000 til fordeling til drift. og et
på kr 23 21 1 547. Netto driftsresultat
viser 62 mill. kr i

7,3 % av driftsinntektene.

Dette

inkluderer

mindreforbruk

som

vedrører fellesnemnda
i Eide og Fræna med 22 mill. kr og som er avsatt til bunde driftsfond.
Korrigert for dette utgjør netto driftsresultat
et reelt mindreforbruk
på 40 mill. kroner. som utgjør
4,7 % av driftsinntektene.
Dette bør ifølge Teknisk beregningsutvalgtTBU)
minimum utgjøre
1.75 % av driftsinntektene.
Kommunen har de siste 3 år hatt et netto driftsresultat
godt over
anbefalt nivå for en sunn økonomiforvaltning.
Regnskapet viser at enhetene totalt har et mindreforbruk
på kr 4 867 000. Noen driftsenheter
også i 2017 hatt utfordringer med å holde budsjettet.
Det er noen enheter innenfor skole og
barnehage samt Teknisk drift og anlegg som viser merforbruk.

har

Kontrollutvalget
merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema l B i regnskapet og
tilsvarende oppstilling i rådmannens
årsberetning.
Dette bør være sammenlignbart
ellers er det
ikke konsistens mellom årsberetning
og årsregnskap.
Kontrollutvalget
merker seg at det ikke er
samsvar mellom skjema lA og skjema lB. Kontrollutvalget
merker seg at regnskapstallene
for
2016 ikke er konsistens med tilsvarende tall avlagt i 2017. Kontrollutvalget
merker seg at det i
rådmannens
kommentar i årsmeldingen
om årets overskudd ikke er konsistens med tall som
fremkommer
i regnskapet.
Kontrollutvalget
merker seg at budsjettet ikke er regulert når det
gjelder kommunestyrets
vedtak om avsetning og bruk av mindre forbruket i 2016.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet
kommunal regnskapsskikk.

avgitt i samsvar

med lov og forskrifter

og god

Etter utvalgets gjennomgang
av årsrapport og regnskap. samt revisors
kontrollutvalget
at årsregnskapet
gir et lorsvarli g uttrykk for resultatet
virksomhet og for kommunen sin økonomiske
stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget
anbefaler
2017 slik det er avlagt.

at kommunestyret

godkjenner

beretning. mener
av Fræna kommunes

årsregnskapet

for Fræna kommune

for

Saksopplysninger
I henhold til lov om kommuner
kontrollutvalget
”påse

at kommunens

eller

og fylkeskommuner

fylkeskommunens

(kommuneloven)

regnskaper

blir

§ 77 nr. 4 skal

revidert

på en betryggende

måte.”
Med hjemmel i bestemmelsen
har Kommunaldepartementet
gitt forskrift om kontrollutvalg
i
kommuner og fylkeskommuner
(kontrollutvalgsforskriften)
hvor kontrollutvalgets
oppgaver ved
regnskapsrevisjon
fremkommer
i kapittel 4.
Det følger av forskriftens § 7 at kontrollutvalget
skal avgi uttalelse om årsregnskapet
før det
vedtas av kommunestyret.
Uttalelsen avgis til kommunestyret
med kopi til formannskapet
som
følger formannskapets
behandling og innstilling om årsregnskapet
til kommunestyret.
Vedlagt saken følger:
'
Lenke til Årsrapport Fræna kommune
'
Revisjonsberetning
datert 15.04.2018.

2017. littp://arsrapgort.frana.kommune.no/2017—(

VURDERING
Grunnlaget for behandlingen
har vært kommunens
årsrapport for 2017 som innbefatter
årsregnskap.
rådmannens årsberetning
i tillegg til revisors beretning datert 15.04.2018.
I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjefsupplert
utvalget med muntlig informasjon
aktuelle problemstillinger
i møte.
Fræna kommunes driftsregnskap
for 2017 viser et regnskapsmessig
kr 23 21 1 547. Netto driftsresultat
viser 62 mill. kr i mindrelorbruk.
driftsinntektene.

Dette

inkluderer

mindreforbruk

som vedrører

om

mindreforbruk
på
som utgjør 7,3 % av

fellesnemnda

med 22 mill. kr og som er avsatt til bunde driftsfond.
Korrigert for dette
driftsresultat et reelt mindreforbruk
på 40 mill. kroner. som utgjør 47 %
Dette bør ifølge Teknisk beregningsutvalg(TBU)
minimum utgjøre 1,75
Kommunen har de siste 3 år hatt et netto driftsresultat
godt over anbefalt
økonomiforvaltning.

i Eide og Fræna

utgjør netto
av driftsinntektene.
% av driftsinntektene.
nivå for en sunn

Fræna kommunes disposisjonsfond
utgjør pr. 31 .12.2017 kr 63 608 000. Det er i 2017 avsatt kr
27 615 000 til disposisjonsfondet
som inkluderer forrige års regnskapsmessige
mindreforbruk
på
kr 16 295 000. Disposisjonsfondet
utgjør 7,5 % av driftsinntektene
og er over det nivå på 5 %
som ble forutsatt i økonomiplanen
for 2017-2020.
Sammen med det regnskapsmessige
mindreforbruket
i 2017 på kr 23 212 000, forutsatt at dette blir avsatt til disposisjonsfond,
har
Fræna kommune et disposisjonsfond
på kr 86 820 000 og et nivå på disposisjonsfondet
som
tilsvarer

109

% av driftsinntektene.

Anbefalingene

i måltallene

fra Fylkesmannen

disposisjonsfondet
minimum bør utgjøre 4 % av driftsinntektene.
Kontrollutvalget
konklusjon er at Fræna kommune har en buffer til å møte uforutsette driftsutgifter
egenfinansiering
av investeringer.

er at

sin
samt

Fræna kommune har de siste år ikke hatt vesentlig investeringer.
Dermed er heller ikke
lånegjelden høg i forhold til gjennomsnittet
i fylket eller landet. Nå står kommunen foran store
investeringer
og da vil lånegjelden øke. Da er det viktig med et tilfredsstillende
disposisjonsfond
til både å finansiere investeringer
og takle Økte rente- og avdragsutgifter.
Det fremgår av rådmannens
årsrapport at det i 2017 er brukt 705 mill. kroner mindre til
investeringer
i anleggsmidler
enn det som var bevilget i revidert budsjett. Dette mindreforbruket
utgjør 54 % av budsjettet.
Årsaken til dette fremgår av årsrapporten.
Det kan synes som at
budsjettet ikke er realistisk.
Mange av prosjektene er ikke igangsatt eller bare delvis igangsatt.
Det fremgår ikke årsak til dette. Kontrollutvalget
har gjennom behandling av tertialrapportene
vært opptatt av å ha god og rapportering
og realistisk budsjettering.
Rådmannen beskriver i sin
årsrapport at det er lagt betydelige ressurser i å få til bedre prosjektstyring
på kommunens
investeringsprosjekt.
En er i gang og det blir gjort fremskritt.
En har likevel enjobb å gjøre og
arbeidet som er startet vil bli videreført inn i 2018.
Fræna kommunes brutto lånegjeld utgjør kr 717 100 000 pr. 31.12.2017.
Korrigert for ubrukte
lånemidler og utlån utgjør kommunens
netto lånegjeld kr 620 400 000. Dette tilsvarer 73 % av
driftsinntektene.
Kommunens
lånegjeld er relativt moderat og på linje med landsgjennomsnittet.
Fin bør også ta i betraktning at en del av lånegjelden er selvfinansierende
da den er knyttet til
betalingsområder
og kompensasjonsområder
som bla. VAR. lånegjelden
vil stige markant i
økonomiplanperioden
med de vedtak som er fattet.

N oen nøkkeltall:

Netto driftsresultat
prosent av brutto

i

2017*

2016

2015

Fylkesmannens
og TBU sitt

driftsinntekter
Fræna

måltall

kommune

7,3

* Netto driftsresultat
Dette

nøkkeltallet

kommunen
TBU

Disposisjonsfond
Fræna

4,8

etter korreksjon
viser andelen

har hatt en positiv

sitt måltall

av brutto

j

47

for mindreforbruk

av driftsinntektene

utvikling.

Minimum

1,75 %

i «Hustadvika

som ikke er brukt

kommune»
i driften.

og ligger i 2016 og 2015godt

er på 4,7 %.

Tallene

viser

over Fylkesmannen

at

og

på 1,75 %.

iprosent

2017

20?

2015

driftsinntekter

kommune

Fylkesmånnens
måltall

7,5

5,4

1,4

Minimum

*
4 %

Kommunen trenger et disposisjonsfond
av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og
svikt i de frie inntektene.
Med årets mindrelorbruk
har en mulighet til å sette av ytterliggere
midler til disposisjonsfondet.
Kommunen har et tilfredsstillende
nivå på disposisjonsfondet.

* Netto låneg'eld
av brutto

i prosent

for kommunekonsqgiw
Fræna

2017

2016

2015

driftsinntekter

kommune

* Netto lånegjeld

Fylkesmannens
måltall

4”
73

er sum langsiktige

75

lån korrigert

78

for ubrukte

50 %

lånemidler

og utlån.

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens
fordeling mellom gjeld og egenkapital.
Kommunen
har en relativt moderat lånegjeld, men godt over fylkesmannens
måltall på 50 %. For å kunne
takle en økning i lånegjelden og en rentestigning,
er det viktig at kommunen har en god margin å
gå på i netto driftsresultat
og en buffer i disposisjonsfondet.

Regnskapet viser at enhetene totalt har et mindreforbruk på kr 4 867 000. Noen driftsenheter
også i 2017 hatt utfordringer med å holde budsjettet. Det er noen enheter innenfor skole og
barnehage samt Teknisk drift og anlegg som viser merforbruk.

har

Kontrollutvalget
merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema ] B i regnskapet og
tilsvarende oppstilling i rådmannens årsberetning. Dette bør være sammenlignbart ellers er det
ikke konsistens mellom årsberetning og årsregnskap. Kontrollutvalget
merker seg at det ikke er
samsvar mellom skjema lA og skjema lB. Kontrollutvalget
merker seg at regnskapstallene for
2016 ikke er konsistens med tilsvarende tall avlagt i 2017. Kontrollutvalget
merker seg at det i
rådmannens kommentar i årsmeldingen om årets overskudd ikke er konsistens med tall som
fremkommer i regnskapet. Kontrollutvalget
merker seg at budsjettet ikke er regulert når det
gjelder kommunestyrets vedtak om avsetning og bruk av mindreforbruket i 2016.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
kommunal regnskapsskikk.

og god

Etter utvalgets

mener

kontrollutvalget o

gjennomgang
at årsre mska

av årsrapport

og regnskap.

et o
Uir et forsvarlig

a:

uttr

samt revisors

kk for resultatet

beretning

av Fræna kommunes

Virksomhet og lor kommunen Sm økonomiske stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget
anbefaler at kommunestyret
2017 slik det er avlagt.

godkjenner årsregnskapet for Fræna kommune for

Tidligere år har kontrollutvalget,
sammen med revisjonsberetningen, mottatt revisjonens
kommentarer til regnskapet som ikke fremgår av revisjonsberetningen. På grunn av
kapasitetsutfordringer
hos revisjonen mottar ikke kontrollutvalget slik informasjon sammen med
saksfremlegget. men oppdragsans farlig revisor vil i møte gi denne informasjonen som en
presentasjon.
Sekretariatet mener det ikke har framkommet forhold som må omtales spesielt i kontrollutvalgets
uttalelse. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger, kan det gis en
uttalelse på bakgrunn av sekretariatets forslag., med eventuelle endringer gjort i møtet.
Rådmannens årsrapport inkludert årsregnskap for 2017 foreligger kun i elektronisk
sendes ut link til årsrapporten til kontrollutvalgets medlemmer.

Sveinung Talberg
Rådgiver

versjon. Det

—*——w
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Møre og Romsdal Revisjon lKS
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Fræna kommune

'

Rådmann

Uttalelse

REVISORS BERETNING

om revisjonen

av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert

Fræna kommune

regnskapsmessig

sitt årsregnskap

mindreforbruk

2017, driftsregnskap,

Etter vår mening er det medfølgende
alt vesentlige
desember

en dekkende

og god kommunal

og økonomiske
herunder

for regnskapsåret
av viktige

avsluttet

for regnskapsåret

stillingen

til Fræna kommune

som ble avsluttet

per

regnskapsprinsipper.

avgitt i samsvar med lov og forskrifter

av den finansielle

regnskapsskikk

drift og et

består av balanse per 31. desember

oversikter

et sammendrag

årsregnskapet

fremstilling

2017, og av resultatet

lov, forskrift

som viser kr 580 104 650 til fordeling

på kr 23 211 547. Årsregnskapet

investeringsregnskap

denne datoen og noter til årsregnskapet,

og gir i det

per 31.

per denne datoen i samsvar med

i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført
herunder

revisjonen

de internasjonale

disse standardene
uavhengige

av kommunen

forpliktelser

i samsvar med lov, forskrift

revisjonsstandardene

er beskrevet

og god kommunal

(ISA-ene). Våre oppgaver

i Revisors oppgaver

og plikter

slik det kreves i lov og forskrift,

som grunnlag

revisjonsskikk

i Norge,

og plikter i henhold

ved revisjon av årsregnskapet.

og har overholdt

i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning

og hensiktsmessig

er innhentet

til

Vi er

våre øvrige etiske
revisjonsbevis

tilstrekkelig

for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen

er ansvarlig for øvrig informasjon.

kommunens

årsrapport,

men inkluderer

Vår uttalelse

om revisjonen

Øvrig informasjon

ikke årsregnskapet

av årsregnskapet

består av informasjon

i

og revisjonsberetningen.

dekker ikke øvrig informasjon,

og vi attesterer

ikke den

øvrige informasjonen.

Iforbindelse
formål

med revisjonen

å vurdere

årsregnskapet,

hvorvidt

av årsregnskapet

det foreligger

vesentlig

feilinformasjon.

inneholder

vesentlig

feilinformasjon

er det vår oppgave å lese øvrig informasjon

vesentlig

kunnskap vi har opparbeidet

inneholder

inkonsistens

mellom

oss under revisjonen,

eller hvorvidt

Dersom vi hadde konkludert
er vi pålagt å rapportere

øvrig informasjon

med det
og

den tilsynelatende

med at den øvrige informasjonen

det. Vi har ingenting

å rapportere

henseende.

Administrasjonssjefens

ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen

er ansvarlig for å utarbeide

herunder

for at det gir en dekkende

regnskapsskikk

fremstilling

i Norge. Administrasjonssjefen
Postadresse:

Avd.

Molde:

Julsundveien

Møre

f

Kopi:
IA
19l
i;
1i W10 /!
,KontrollutValgetg ' 1'“ Smil/j,?”
" '
!

og Romsdal

47A, 6412 Molde
efposf:

årsregnskapet

i samsvar med lov og forskrifter,

i samsvar med lov, forskrift

og god kommunal

er også ansvarlig for slik intern kontroll
Revisjon
—Avd.

IKS. Kaibakken
Surnadal:

Organisasjonsnummer

9l7

], 6509 Kristiansund

Bördshaugvegen

posmrrevisjonno
802 149

han finner

i, 6650 Surnadal

i så

!
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Møre og Romsdal
nødvendig

for å kunne utarbeide

et årsregnskap

verken som følge av misligheter

Revisors oppgaver

og plikter

Vårt mål med revisjonen
inneholder

vesentlig

revisjonsberetning

som inneholder

i Norge, herunder

Feilinformasjon
beslutninger

vår konklusjon.

Vi kommuniserer

foretar

svakheter
Uttalelse

Konklusjon

av betydning
om øvrige

for nærmere

er en høy grad av sikkerhet,

og god kommunal
feilinformasjon

som eksisterer.

feil. Feilinformasjon

kan forventes

beskrivelse

og administrasjonssjefen

som vi har avdekket
i den interne

lovmessige

feil, og å avgi en

blir vurdert

å påvirke økonomiske

basert på årsregnskapet.

og til hvilken tid revisjonsarbeidet

av betydning

sikkerhet

eller utilsiktede

eller samlet med rimelighet

med kontrollutvalget

av revisjonen

om forhold

Betryggende

som helhet ikke

eller utilslktede

ISA—ene, alltid vil avdekke vesentlig

dersom den enkeltvis
som brukerne

for at årsregnskapet

utført i samsvar med lov, forskrift

Se http://WWW.nkrf.no/revisjonsberetnineer

omfanget

sikkerhet

kan oppstå som følge av misligheter

som vesentlig

feilinformasjon,

av årsregnskapet

verken som følge av misligheter

men ingen garanti for at en revisjon
revisjonsskikk

vesentlig

feil.

er å oppnå betryggende

feilinformasjon,

IKS

som ikke inneholder

eller utilsiktede

ved revisjonen

Revisjon

av revisors oppgave og plikter.

blant annet om det planlagte

skal utføres. Vi utveksler

i løpet av revisjonen,

herunder

også informasjon

om eventuelle

kontrollen.

krav

om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet
ligger til grunn for årsregnskapet
budsjettbeløpene

som beskrevet

i det alt vesentlige

i årsregnskapet

stemmer

ovenfor,

mener vi at de disposisjoner

er i samsvar med budsjettvedtak,

med regulert

som

og at

budsjett.

Kan/dusjen om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet
årsberetningen

om årsregnskapet

som beskrevet

er konsistente

ovenfor,

mener vi at opplysningene

med årsregnskapet

i

og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon

om registrering

og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet
nødvendig

i henhold

til internasjonal

«Attestasjonsoppdrag
informasjon»,
registrering

som beskrevet
standard

som ikke er revisjon eller forenklet

mener vi at ledelsen har oppfylt
og dokumentasjon

bokføringsskikk

ovenfor,

av kommunens

og kontrollhandlinger

for attestasjonsoppdrag
revisorkontroll

av historisk finansiell

sin plikt til å sørge for ordentlig
regnskapsopplysninger

vi har funnet

(lSAE) 3000
og oversiktlig

i samsvar med lov og god

i Norge.

Molde, 15. april 2018
Møre og Romsdal Revisjon
[

IKS

Wee/rå

eåjéålML/y/zmøyåfl
E; EYnggard
fungerende

oppdragsansvar/i'g
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KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:

2018—1548/02
O33

Saksbehandler:

Sveinung

Dato:

18.04.2018

'l'alberg

U)

Saksframlegg
Utvalgssaksnr
PS 13/18

Utvalg
Kontrollutvalget

_,

Møtedato
24.04.2018

OPPFØLGINGSLISTE
Sekretærens
Følgende

innstilling

saker føres opp på oppfølgingslisten:

.....

Saksopplysninger
Intensjonen med opplølgingslisten
er å ha et oppsett av saker og problemstillinger
medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

som

En slik oppfølgingsliste
kan være et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på
status for saker man ønsker å følge opp. eventuelt å ha til observasjon.
Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap
for aktiviteter som kontrollutvalget
ønsker å gjennomføre når forholdene ligger til rette. eksempelvis befaringer.
Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebaerer endring i status for den enkelte
sak. det vil si følgende alternativ:
'
'
'

Som nytt punkt
Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær
sak i møte)
Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets
side)

Vedlegg:
1. Ajourført oppfølgingsliste
pr. 16.04.2018.
2. Epost fra Fræna kommune v/rådmann —svar på protokoll fra kontrollutvalget sitt
møte 13.02.2018. datert 22.02.2018
Epost fra Fræna kommune v/rådmann. endelig tilsynsrapport og pålegg om
utbedringer—Alkivverket, datert 26.02.2018
4. Epost fra Fræna kommune v/rådmann. avslutning av tilsyn med sosiale tenester
økonomisk

stønad.

datert 13.03.2018

VURDERING
Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette
møtet eller i et senere møte. kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Sveinung
rådgiver

Talberg

KONTROLLUTVALGET
FR/ENA

I

KOMMUNE

SAKS OPPF ØL GIN G
(ajourført
Saker som er
tatt 0
:
‘ Innføring av et
elektronisk
: kv alitetssystem
i i Fræna
l kommune

i
'

Dato:

Ansvar:

129.04.15
l
1

1Adm/sekr.
*

‘
'

Merknad:
Det fremgår av Fræna kommunes
l Årsrapport for 2014 at kommunen har gått
1til anskaffelse av et elektronisk
kvalitetssystem levert av
Kommuneforlaget.
Systemet inneholder
bl.a. personalhåndbok. kvalitetshåndbok.
»system for avvikshåndtering. lov samling
og HMS-håndbok etc. Kvalitetssystemet
skal brukes av ansatte på alle nivå i
organisasjonen og vil være en del av
kommunens internkontrollsystem.
lrnplementering av kvalitetssystemet vil
være arbeids- og ressurskrevende i hele
organisasjonen.
.

Interne

rutiner og reglement

.

Rutiner

for saksbehandling

.

Fræna kommune
Rutiner for registrering
henvendelser

' (Saker som er sammenslåttjf.
ps 31/16)

!
i

1
1

pr. 16.04.2018)

Status:

i

av

vedtak i sak

* 29.04.15: Kontrollutvalget onsker i neste mote å få en orientering fra administrasjonen om
I arbeidet med innforingen av det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om hvor
l langt arbeidet med implementeringen er kommet.
15.06.15: Rådmann orienterte. Det elektroniske kvalitetssystemet er innkjøpt og opplæring
skjer nå på ledernivå. Kontrollutvalget onsker i første halvår 2016 å få en orientering fra
l administrasjonen om det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om hvor langt
arbeidet med implementeringen er kommet.
1 1.02.16:
Se sak 08/16 Eventuelt. interne rutiner og reglement. Orientering fra rådmannen.
04.04.16:
Epost med notat fra rådmannen i Fræna. Rådmannen vil orientere om dette i mote 12416.
12.04.16:
1 kontrollutvalget sitt møte 12.04.2016 orienterte personalsjefen om innholdet i
KF(Kommuneforlaget)
sitt kvalitetssytemverktøy.
Dette er et elektronisk verktøy som skal
rulles ut i hele organisasjonen.
Opplæring og implementering er godt i gang. Dette gjelder
innenfor delen som omhandler «Personalhåndboka».
Verktøyet skal brukes og måles opp
mot leder-samtalen

som rådmannen

har.

Alle

interne

reglement

og bestemmelser

systemet. Det ble stilt spørsmål til avviksmeldinger og håndteringen av dette.
manuellt og ikke en del av kvalitetssysternet.
Rådmannen håper systemet skal være en kilde til lærdom og forbedring.

.
;
l
"
;
1
l
'
;
1

!
1

skal inn i

*

Dette er i dag
.

14.06.16:
Rådmannen orienterte. Arbeidet med innforing av det elektroniske kvalitetssysternet
forsetter. Avviksrapporteringssystemet
er i drift. men noen enheter gjenstår å implementere.
Arbeidet med lederavtaler fortsetter og det gjenstår.
; 25.10.16:
Okonomisjefen orienterte om status i innforingen av det elektroniske kvalitetssystemet.
Alle
reglement er nå på plass i systemet. Lederavtalene er ikke på plass. Forst vil rådmannen ha
sin lederavtale på plass for han går i gang med lederavtalene på underordnet nivå. Når det
gjelder implementering og opplæring skjer dette suksessivt. En ser for seg at systemet er opp
å gå og mer funksjonelt når lederavtalene er på plass.
106.12.2016:

1
;
\—-/

i
!
:

;
l
l

=

i

1
?

1
3

i

'

i

.

i
1

05.12.2017:
fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på
Kontrollutvalget
samt en muntlig redegjørelse som svai på spøismål i brev til rådmannen iia
oppfølgingslisten
datert 081 1.20117. Trass ] at det digitale systemet e1 satt litt på vent i og
. kontrollutvalget.
1med at en ser dette som et felles verktøy i den nye kommunen og Eide har et annet system
uavhengig av det digitale
som ikke er satt i drift. så skjer det et løpende kvalitetsarbeid
verktøyet.
Kontrollutvaloet

i

1 PS 08/16
l EVENTUELT

og nå 1
Det er nå utarbeidet 1ede1a»tale1 for enhetslederne
Økonomisjef Ole Rødal redegjmde.
'
v il rådmannen sin ledeiavtale komme på plass.
i
13.02.2017
Det etiske reglementet er lagt inn i det elektroniske
Rodal redegjorde.
Øk01ioinisjefOle
sin
Rådmannen sin lederavt ale er på plass og nå vil enhetslederne
kvalitetss»stemet.
arbeidsavtale bygge på denne. Arbeidet med dette er startet.
04.04.2017:
Rådmannen hadde ikke noe spesielt å melde, men ikke alle enheter er implementert ennå.
24.05.2017:
Rådmannen hadde ikke noe nytt å melde.
14.09.2017:
setter en ting på vent. Også
Rådmannen orienterte om at en i forhold til Kommunereformen
sett i l»s av at en nå har meldt seg ut a» Orkide- IKT og skal bvgge opp egen lKT- tj eneste
1sammen med Eide kommune.
17.10.2017:
Kommunen er litt avventende til videre framdrift da en er i en
Kvalitetssystemet:
til hvilket system den nye kommunen skal velge. Eide kommune har et annet
1«mellomfase»
i
system enn Fræna i dag. Det arbeides videre. men det er ikke like sto1t «trøkk» som før.

1 1 02 16
. '

Adm

ønsker

å føl

e saken

videre

med

orienterino

i senere

møter.

11.02.2016:
og
sine medlemsskap
Kommunen
fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg fra LeifJohan Lothe. Saken
l Kontrollutvalget
i aksjeselskap,
eierinteresser
settes på oppfølgingslisten.
selskap og
interkommunale
04. 04.1
samarbeid
interkommunale
Saken ble tatt opp i møtet av medlem Leif l Mottatt oversikt på epost fra iådmannen som legges frem for kontrollutvalget12.04.16.
21.04. 6:
Johan Lothe. Formålet er å få en samlet
behandlet oversikten og vil be rådmannen om en oppdatert liste pr. dato
og 1Kontrollutvalget
oversikt over kommunens eierinteresser
samt en orientering fra rådmannen om status og innhold i de enkelte samarbeid og selskap
111ed1e111sskapi selskap og samarbeid.
for Fræna kommune sin del.
Rådmannen blir bedt om å legge frem en
14.06.16:
oversikt til neste møte.
som sier noe om
Det skal utarbeides en ny eierskapsmelding(er)
Rådmannnen orienterte.
samarbeid.
formål., forventninger og hensikt med eierska ene i AS. IKS og interkommunale

2

1

U.)

1
1

l
1

06.12.2016:
Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen «ligger på vent». men en forventer
at den skal foreligge til politisk behandling tidlig på nyåret 2017.
13.02.2017:
Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen skal oppdateres og står oppført til
behandling i sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017.
En må se på denne på nytt i
forbindelse med kommunereformen.
En har nå «ryddet» opp og avviklet noe. bla. i stiftelser.
04.04.2017:
Eierskapsmeldingen er oppdatertjf. sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017.
En må se
på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen.
En har nå «ryddet» opp og avviklet
noe. bla. i stiftelser.
1 1 092017:
Rådmannen orienterte om noen eierposter en nå har avhendet. Det er Nordlund og Ergan.
17.10.2017:
[ kommunereformsammenheng
settes det nå ned ulike grupper. En av disse skal se på
oppgaver som må ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal en fortsatt kjøpe tjenester av
Orkide. ROR. eller andre interkommunale samarbeid eller skal en bygge opp tjenestene i
egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag. men en er nødt til å ta en gjennomgang
av de interkommunale selskapene og samarbeidene.
05.12.2017:
Kontrollutvalget frkk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på
oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra
kontrollutvalget. datert 08.1 1.2017. Rådmannen er klar på at det i den nye kommunen må
fokuseres på om en kan betjene tjenester i egen regi eller opprette/fortsette med
interkommunale samarbeid og interkommunale selskap. Avstanden slike samarbeid og
selskap får til kommunen og kommunestyret taler imot en slik løsning. En ser eksempel på
en slik diskusjon nå i forbindelse med omstrukturering av PPT—tjenesten for Gjemnes, Eide
og Fræna. En er også nå i en fase der en skal tre ut av IKT Orkide der en ser på økonomiske
betingelser og evt. forhandlinger.
13.021 8:
i
Kontrollutvalget etterlyste en samlet oversikt og hvilket arbeidsdokument en legger til grunn 1
1
for vurdering av dette temaet i Hustadvika kommune. Ole Rødal orienterte om at det skjer
mye arbeid og utredning rundt temaet inn mot Hustadvika kommune. Fræna og Eide
vurderer dette i alle tjenestene og selskapene. Utgangspunktet i kornmunereformen var at en 1
skulle redusere interkommunale samarbeid og selskap der det var mulig. Utgangspunktet for
Hustadvika kommune er at en skal organisere tjenestene i egen regi der dette er mulig.
15.02.18:
Epost mottatt fra Ole Rodal om oversikt i eierskapsmeldingen som ble etterlyst.
Kontrollutvaloet
ønsker å føl e saken videre med orienterin
er.

1
1

i

r

4

1
l

Utvalget viser til avsnittet om
13.02.2017:
vedtaksoppfolging i saken om
Politisk sekretær Elisabeth Sande Mathisen orienterte om status for oppfølging av politiske
økonomirapportering 2.tertial (sak PS
saker. Det er nå 10 vedtak før 1.1.2015 og 9 saker etter 1.1.2015 som ennå ikke er avsluttet.
35/16) der rådmannen viser til at han har
Det legges inn merknader på sakene som ikke er avsluttet. Politisk sekretær sender ut
gått igjennom alle politiske vedtak som
rapport til de saksbehandlerne som har saker som ikke er avsluttet. Kontrollutvalget ønsker
står uavklart fra 1.1.2015 og frem til i dag. 1at rådmannen kommer med en plan for effektuering av vedtakene.
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen
13.03.2017:
også rapporterer om uavklarte saker også
Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse til møtet 4.4.17 om
før 1.1.2015. Kontrollutvalget ber
hvilke tiltak som blir gjort for å effektuere vedtakene.
rådmannen om en skjematisk oppstilling
04.04.2017:
der det blir gjort rede for: 1) Når saken
Politisk sekretær følger opp i forhold til fremdrift i ikke avsluttede saker. Rutinen er at
oppsto. 2) Hvilken enhet saken vedrører,
rådmannen blir koplet på når det ikke er fremdrift. Det er en rutine for å få avsluttet saker.
3) Årsak til at saken ikke er effektuert.
Det er nå 7 saker fra før 1.1.2015 som ikke er avsluttet. Mange av de åpne og ikke
avsluttede sakene har en naturlig forklaring og ikke i manglende saksbehandling.
1 1.09.2017:
Rådmannen orienterte om status. der en nå har reduserte restanser og at disse har en naturlig
forklaring i eksterne forhold som ikke beror på intern saksbehandling. Kontrollutvalget vil
ha en liste over status og forklaring til neste møte.
O8.1 1.2017:
Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.
05.12.2017:
Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på
opptølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra %
kontrollutvalget, datert 08.1 1.2017. Rådmannen orienterte i den enkelte sak.
Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen med en skriftlig redegjørelse.
26.01.20] 8:
l
Epost frå Fræna kommune v/arkivleder med oversikt over politiske vedtak som ennå ikke er
e ffektuert og statu s/ merknad .
13.02. 18:
Kontrollutvalget ber om at rådmannen til neste møte muntlig orienterer om merknadene og
fremdriften i den enkelte sak som kontrollutvalget har mottatt en oppstilling over.
22.02.18:
Epost fra kommunen v/arkivleder: .leg vil følge opp politiske vedtak. og sende deg en
rapport for førstkommende kontrollutvalgsmøte 24.04.

1
PS 39/16

25.10.16 .KU

1

Hvordan fungerer dataverktøyet «Fluix»?
Ikke alle medlemmer i KU er innlemmet
og mottar dokumenter til Fluix. [

Kontrollutvalvet
ønsker å føloe saken videre.
13.02.2017:
Kontrollutvalget fikk en innføring i hvordan verktøyet «Fluix», som brukes for politisk
møtevirksomhet. virket. Dette ble gjennomgått av IKT-konsulent Kim Ashee Silnes. De

4

kornmunestyremøtene forekommer det
svikt i sendinger og lyd ut til tilhørerne.
Saker som kommer opp etter at saker er
sendt ut blir ikke oppdatert i <<Fluix».

&
i

04.04.17

PSll/17

1

KU

l Kontrollutvalget
ber om å få opplyst
hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn
på kommunale bygg gjennomført i
desember 2016 som ble vedtatt i Fræna
kommunestyre 16.02.2017. sak PS 7/2017
blir fulgt opp med tiltak.

avvik og mangler som kontrollutvalget tok opp i forhold til oppslag på oppdatert versjon av
innkalling. lyd og generell bruk ville lKT—konsulenten ta med tilbake og utforske.
04.04.2017:
Kontrollutvalget ønsker at utvalget blir «synkronisert» med de Øvrige utvalgene og til
Fellesnemda sine møter.
17.10.2017:
Kontrollutvalget er fornøyd med at innkallingene nå kommer inn systemet. men etterlyser
protokollene fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget kan heller ikke se at protokollene som
l blir sendt kommunen etter hvert kontrollutvalgsmøte blir behandlet som referatsak i
kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.
13.021 8:
Programmet fungerer greit. men kontrollutvalget må få lastet opp innkallinger og protokoller
til utvalget sine møter i Fluix straks de er mottatt av politisk sekretariatet av kommunen fra
kontrollutvalgssekretariatet.
Samtidig må utvalget sine møter og dokumenter tydelig komme
frem på kommunen sine hjemmesider på linje med de andre politiske utvalgene.
22.02.18:
Epost fra kommunen v/arkivleder:
Det er vanskelig å legge ut protokollen på samme måten
som våre andre utvalg. men Merete har gjort dette så tilgjengelig som mulig på nettsida.
For øvrig gjøres følgende:
Protokoll/innkalling
legges ut via Fluix fortløpende
Protokoll/innkalling
legges i ePhorte —de kommer da på postlista
Protokoll legges forløpende inn som referatsak til førstkommende komrnunestyrernøte
Kontrollutval
et ønsker å føl e saken videre.
24.05.201 7:
KommunalsjefOdd-Erik
Bergheim orienterte kontrollutvalget. Det har årlig blitt
gjennomført branntilsyn i kommunen og avvik som har blitt avdekket har blitt registrert.
Utfordringen har vært at disse tilsynene ikke har blitt fulgt godt nok opp med tiltak. 1
november-desember 2016 ble det gjennomført branntilsyn som avdekket betydelig mengde
avvik. Retningslinjer sier noe om hvordan disse avvikene skal følges opp. Det er ikke alt som
er kostnadskrevende å følge opp. i noen tilfeller dreier det seg bare om manglende merking. 1
andre tilfeller. som ved Haukås skole. så er det større utfordringer. 1 2017 er det lagt ned en
betydelig innsats for å lukke avvik. Alle de registrerte avvikene ved tilsynet i nov-des. 2016
er lukket. men det vil hele tiden dukke opp nye avvik. Neste branntilsyn er planlagt i løpet av
høsten.
Bergheim opplyser at retningslinjene som politikerne har vedtatt nå blir fulgt. De har fått på
plass rutiner for oppfølging av avvik. Det er vedtatt at tilstandsrapport for branntilsyn skal
presenteres politisk ijan/feb. hvert år.

5

l
1

1

l

Bergheim svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen. Det ble bl.a. spurt om
j
det er samme rutiner etablert for oppfølging av el-tilsyn. Kommunalsjefen kunne ikke svare 1
på hvilke rutiner det var for oppfølging av slikt tilsyn. annet enn at det inngikk i det løpende 1
vedlikeholdsarbeidet.
7.10.2017:
Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva
som er avdekket etter el-tilsyn.
081 1.20 l 7:
Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.
05.12.2017:
Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på
oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra
kontrollutvalget
datert 08.11.2017. Rådmannen orienterte i den enkelte sak.
Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntrlsv n gjennomført høsten 2017 samt hva
som er avdekket etter el- tilsyn. Den vil bli sendt til kontrollutvalget ifølge rådmannen.
25.01 .2018:
Epost fra Fræna kommune v/var'abr'annsjef med vedlegg av tilsynsrapporter fra avholdte
branntilsyn i 2017. Tilsyn ved Haukås skole mangler. Oversikt el-tilsyn mangler'.
13.02. 2018:
Kontrollutvalget har mottatt alle tilsyn som ble gjennomført på kommunale bygg 12017 og
har merket seg avvikene og kommentarene fra var abrannsjef under virksomhetsbesøket.
Kontrollutvalget etterlyser tilsvnet som sist ble gjennomført ved Haukås skole. rapporter fra
gjennomførte el- tilsyn sarnt hvordan tilstandsrapporten etter branntilsvn på kommunale bv gg
som ble gjennomført 1 desember 201 6 og som ble vedtatt 1 kommunestyret161.10220 7. sak
PS 7/2017 blir' fulgt opp med tiltak. Hvem har ansvaret for å lukke avvikene?
Kontrollutvalget vil ha tilsendt alle fremtidige branntilsyn på kommunale bygg.

PS30/17

j14.0<).17 KU

<<Eiendomsforvaltning. anbudshåndtering
og bygge- og anleggsledelse i Fræna
kommune», jf. sak PS 25/17. herunder
«Vedlikehold og opprusting av Fr'æna
ungdomsskole —Lov om offentlige
anskaffelse1'>>.jf. sak PS 26/17

j

1
1
1
1
'
*
1
1
j
1

Kontrollutval
et ønsker å føl e saken videre.
14.09.2017
Vedtak i sak PS 26/17: Kontrollutvalget tar kommunen og revisjonen sitt svar til orientering
og vil følge opp saken ved å inkludere den i oppfølgingen av sak PS 25/17 pkt. 3.
19.10.2017. Fræna kommunestyre:
PS 74/2017 Forvaltningsr'evisjonsprosjektet
"Eiendomsforvaltning.
anbudshåndtering og

1
1
j
1

bygge— og anleggsledelse

I;

1 Fræna kommune».

Vedtak:
1.
Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten
«Eiendomsforvaltning,
anbudshåndtering
og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og
slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1. 3.3. 4.3 og 5.3.
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j
1

2.
avsnitt
3.
periode
5

1

{PS30/17

14.09.17

KU

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna
kommune.jf. sak OS 15/17.

1
1

1
1

PS 30/17
1

14.09.17
1

KU

Tilsyn med sosiale tenester —tema
! økonomisk

j2017,jf.

1

1
1
1

1

stønad — i NAV

sak OS 17/17.

Fræna-Eide

Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i
1. 3.3. 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en
på 12 , 18 mnd.

Kontrollutvaloet
føloer saken videre.
14.09.2017:
Tilsynet med arkivforholdene i kommunen er ennå ikke avsluttet(sak OS 15/17).
Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken ved å etterspørre hvilke rutiner kommunen
vil legge opp til for å sikre forsvarlige arkivforhold.
08.1 1.2017:
Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.
03.01 .201 8:
Epost fra rådmannen om at foreløpig rapport fra arkivverket er mottatt rett førjul.
Kommunen har frist til 08.01.2018 til å komme med innspill. Endelig rapport vil foreligge
ca. 14 dager senere (22.01.2018).
Rådmannen vil orientere KU i neste møte samt sørge for
at den endelige rapporten oversendes KU.
22.01.2018:
Brev med svar fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i brev 08.1 1.2017.
13.02.2018:
Kontrollutvalget har ikke mottatt rappon frå tilsynet eller andre dokument.
22.02.2018:
Kontrollutvalget mottar foreløpig tilsynsrapport fra kommunen.
27.02.201 8:
Kontrollutvalget mottar endelig tilsynsrapport fra kommunen. Arkivverket skriver i sin
endelige tilsynsrapport datert 26.02.2018 at kommunen innen 01.04.2018 må sende
Arkivverket en plan for hvordan man vil gjennomføre arbeidet med påleggene.
Kontrollutval
et føloer saken videre.
14.09.201 7:
Kontrollutvalget ønsker å følge opp tilsynet som var med økonomisk stønad —NAV ved å
etterspørre hva som blir gjort med rutiner og tiltak for å rette opp avvikene.
08. 11.2017:
Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.
05.12.201 7:
Virksomhetsbesøk hos NAV fra KU. samt at KU samme dag(mens besøket pågikk) mottok
j epost fra rådmannen med div. info om kommunens håndtering.
22.01 .201 8:
Brev med svar fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i brev 081 1.2017.
13.02.2018:

7

1
1

1

k

j
j
l
1

i
j

l

r
r

_
PSV a33/17
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.
a ta en skriftlig
alget , onsker
Kontrollutx
redegjørelse fra rådmannen hvrlke
reglement. retningslinjer og rutiner som
gjelder for etikk. ytring og varsling.

KU

17.10.17
1

l
l

‘

1

j

*
08.11.. 2 017. .
Brev til radmannen fra kontrollutvalget.
05.12.2017:
Skriftlig svar skal foreligge senere. Etiske retningslinjer foreligger
Rådmannen orienterte.
I disse ligger også omtalt retningslinjer for ytringer. Rutinene
ledermøter.
i
diskutert
blir
1og
' rundt varslinger er ikke spesielt omtalt. men meningen er at de skal gå til nærmeste
overordnede.
spørsmål i brev 08.1 1.2017.
Brev med svar fra rådmannen på kontrollutvalgets
13.02.2018:
vil til neste møte stille mer konkrete spørsmål til rådmannen om temaet.
Kontrollutvalget
føl

' Kontrollutvaloet

PS 39/16

25.10.16

KU

1

22.01.2018:

j

. ,
”
PS 57/160g

j
j
1
j

har ikke mottatt svar om lukking eller avslutning.
Kontrollutvalget
113.03.2018:
datert
mottar epost fra rådmannen som viser til brev fra Fylkesmannen
Kontrollutvalget
og mener at
har vurdert all skriftlig kommunikasjon
27.02.20 l 8 der Fylkesmannen
På denne
kommunen har gjennomført tiltak som er egnet til å rette på lovbruddene.
bakgrunn blir tilsynet mot Fræna kommune avsluttet.

1
1

i Fræna vedtok i sak PS
Kommunestvret
. .
" å
61/2016 den 15.06.2016 a trlra at en
danner

" kommune
n>
.

på bakgrunn
resultat fra
Eide vedtok
16.06.2016
med Fræna

i fellesska

Dmed

Eide

og
av mtensjonsavtalene
i
Kommunestyret
høringene.
i sak PS 16/82 den
å danne ny kommune sammen
kommune.

25.10.2016:
.. .
Økonomisjeten

er saken

.
orienterte

1l valgtS en fellesnemnd

>

'ret 17.10.2016.

Denne

.
i Fræna kommune
nemnda
.

1

etter at det er

får ikke en formell

status

med fullmakter før etter at Stortinget har vedtatt at Fræna og Eide kommune skal slås
har gitt sitt klarsignal og
sammen. Dette skjer trolig i vårsesjonen 2017. Men Fylkesmannen
en planlegging skal starte ved at det er bevilget 1 mill. kr i året i en Hre—årsperiode til en
og samtidig skal kommunen delta i 6 samlinger arrangert av departementet
prosjektstilling
og KS. Det vil påløpe kostnader og inntekter i forbindelse med reformen. men dette vil ikke
som kommer i
bli tatt inn i budsjettet for 2017 før en kjenner til konsekvensene
våren 2017.
kommuneproposisjonen
Det er heller ikke tatt stilling til på hvilken måte utgiftene og inntektene til reformen skal
vises gjennom regnskapsføring.
06.12.2016:
skal lyses ut. Innhold og omfang er
Prosjektstilling
Rødal redegjorde.
ØkonomisjefOle
hvordan og hvem som skal håndtere investeringer i
ukjent. Ang. pkt. 10 i intensjonsavtalen
budsjettet frem til fellesnemda er vedtaksfør, «henger i lufta». Hvordan en skal håndtere
av «den nye kommunen» før den er i gang 1.1.2020 henger også i lufta.
regnskapsføringen
på 255
på 1 mill. kr og engangstilskuddet
Dette gjelder både i forhold til prosjektmidlene
Fræna
mill. kr som kommer etter sommeren 2017 hvis Stortinget vedtar kommunereformen.
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videre.

.
om status for kommuneretormen

i kommunest

j
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j
j
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1
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j
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kommune har opprettet et prosjekt i sitt regnskap for kommunereformen.

13.02.2017:
Økonomisjef Ole Rødal orienterte om at stillingen som prosjektleder nå er lyst ut. Ellers har
fellesnemda opprettet en del utvalg. Dette gjelder arbeidsutvalg. utvalg for interkommunalt
samarbeid. navneutvalg og lokaldemokratiutvalg.

20.02.2017:

r,

i

l

1
l

l
Kontrollutvalget har i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt om en redegjørelse for
saksbehandlingen i fellesnemda. Kontrollutvalget
registrerer at det hittil er avviklet 4 møter i
Fellesnemda Eide-Fraena. Fellesnemda har. inntil Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og
Eide skal slå seg sammen. ikke myndighet til å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som
Fellesnemda gjør må opp til endelig behandling og vedtak i kommunestyrene i Fræna og
Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort i Stortinget. Kontrollutvalget har rettet
spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til Fylkesmannen og Fylkesmannen svarer at
Fellesnemda ikke har vedtaksmyndighet før Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing.
Etter den tid kan kommunestyrene delegere myndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan
ikke se at Fellesnemda sine vedtak er behandlet i kommunestyret i Eide og ber om et svar på
hvorfor det ikke er gjort.
30.03.2017:
Kommunestyret har til behandling fellesnemda sine saker. Det er ikke kommet svar fra
ordfører.
04.04.2017:
Alle vedtak i interimfellesnemda er nå fremmet for kommunestyret(30.032017).
Kontrollutvalget ser det som uheldig at en samler opp saker og vedtak istedenfor å behandle
de fortløpende i kommunestyret. Rådmannen redegjorde for at en ikke har avsatt
personellressurser for å, håndtere det ekstra arbeidet komrnunereformen medfører i
interimsperioden.
24.05.2017:
Rådmann Anders Skipnes orienterte om at prosjektleder er kommet på plass. hun startet
umiddelbart etter tilsetting. Prosjektleder har møte med rådmennene en gang i uka. Skipnes
sier at ressursene i prosjektet må gjennomgås. og så må det nok rekrutteres mer
prosjektkapasitet.
Det arbeides nå frem mot felles kommunestyremøte for Fræna og Eide som skal avvikles
28.6. Her skal det vedtas formelt (av begge kommunestyrene) at kommunene skal
sammenslås fra 1.1.2020. Hele dagen 28.6 skal politikere. administrasjon og tillitsvalgte
bruke sammen. Bdo er innleid som ekstern konsulent for å lede prosessen. 12.6 gjøres
stortingsvedtaket.
1
Videre opplyser rådmannen at det 235. ble arrangert folkemøte på Eide om kommunenavn
for den nye kommune. Ca. 350 personer deltok. Det var Fræneide og Husavik(a) som var
navneforslagene det var størst o slutning om, ca. 50/50.
9

.
'

Ordfører Tove Henoen sier at fokus nå er møte 28.6. der de formelle vedtakene skal gjøres.
også vedtak om mandat for fellesnemda. Det er 5 saker det etter inndelingslova skal fattes
likelydende vedtak om.
l
29.08.2017:
Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunerformen.
Se protokoll
fra møtet.
25.01 .2018:
Felles kontrollutvalgsmote
med Eide kommune der tema var kommunerformen.
Se protokoll
fra møtet.

1

l

1
l»
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1

l
j
1

Kontrollutvalget
ønsker å følge prosessene videre for utvalget sitt eget vedkommendes
arbeidsfelt og kommunen generelt ved å føre saken opp på en egen oppfølgingsliste.
,

!PS 22/16/
PS 44/16

1 14.06.16/
06.12.16
1

,
PS 06/18

1Ps 06/18

!

13.02.18

ll

j

KU

02.18

Dette innbefatter også en oppfølging av de tema som vedrører
og sekretariat som går fram av rapporten fra NKRF.

130.09.2016:
.
.
*
.
.
.
Radmannen orienterte om at Fræna kommune gjøren omfattendejobb 1 forhold til
tilretteleggelse av saker for de oversended PPT-tjenesten. Dette for å avlaste den
interkommunale PPT-tjenesten. Rådmannen mener Fræna kommune får de tjenestene de har
krav på fra dette samarbeidet slik situasjonen er nå.
06.12.2016:
Kontrollutvalget ønsker å føre saken om kommunereformen og oppfølging av PPT—tjenesten
spesielt opp på en egen oppfølgingsliste. En vil også følge de interkommunale samarbeidene ;
opp og hvordan disse er tenkt løst i den nye kommunen sett i lys av intensjonsavtalen.
1 1.09.2017:
Kontrollutvalget i Eide har som vertskommune sak om bestilling av et
forvaltningsrevisjonsprosjekt
på PPT-tjenesten.
27.1 1.2017:
Kontrollutvalget i Eide vedtar prosjektplan med framleggelse av rapport for kontrollutvalget
.
24.04.18 i Eide. Rapporten vil bli lagt frem som en del av saken på oppfølgingslisten for
l
kontrollutvalget i Fræna.

Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse
fra rådmannen om status på det
interkommunale samarbeidet om PPT—
tjenesten med Eide og Gjemnes.

Praktiserin" 00 forståelse av
° :
oppdragsavtalen med Møre og Romsdal
Revis'on lKS.
1 Kontrollutvalget
vil følge opp at
kommunen vurderer meroffentligliet der
mer av dokumenter og reglement som i
dag bare ligger på intranett legges ut på

revisor, kontrollutvalg

l
j
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l PS 06/18
,
l

13.02.18
]

i

‘
l

'
l

,
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l
,

‘

l

3Pb 07/18
l

l

internett og hjemmesiden til kommunen.
Kontrollutvalgetvil
følge opp at utvalget
22.02.18:
.
.
sme møtemnkallmger og protokoller blir
Epost fra kommunen v/arkivleder:
Det er vanskelig å legge ut protokollen på samme måten
l lagt ut på kommunen sine hjemmesider på som våre andre utvalg. men Merete har gjort dette så tilgjengelig som mulig på nettsida.
linje med andre politiske utvalg samt at
For øvrig gjøres følgende:
& utvalget sine medlemmer får dokumentene '
Protokoll/innkalling
legoes ut via Fluix fortløpende
oppdatert i Fluix umiddelbart etter at
'
Protokoll/innkalling
legges i ePhorte —de kommer da på postlista
j kommunen har dokumentene oversendt
l'
Protokoll legges forløpende inn som referatsak til førstkommende kommunestyremote
fra kontrollutvalgssekretariatet.

j 13 O2 18 l

l

l

«Sentervegen». Kontrollutvalget vil sette
l saken på oppfølgingslisten
for å følge
_

l

l

K prosessen vrdere.
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Talber

2

, Sveinun

Fra:

Anders

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

22. februar 2018 08:33
Talberg, Sveinung
Ingvar Hals; Tove Henøen
VS: Protokoll fra kontrollutvalget

Skipenes

<Anders.Skipenes@frana.kommune.no>

Sveinung,

Konit:—allutraigssekretariaiet for Rsmsdafl
K

Til info.

!

m

m

Skipenes

Saksugf.

andersski

'

Mob:

+4748167112

Hjemmeside

frana.kommune.no

l Tlf.: +4771268100

l Adr.:

Rådhuset,

TV l Om Fræna kommune

l Kommune

Fra: Elisabeth
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22

FEB

. .

:3..""';ff

I ,

"”N-

6440

”***/”W

(l

-

l

Lai/Jill.

~ _~_

'

,

i

,‘

'

i

g

.,

m-"

ELNESVÅGEN

l Samhandlingsløsning

Sande Mathisen

Sendt: onsdag 21. februar 2018 16:03
Til: Anders

Skipenes

<Anders.Ski

enes

frana.kommune.no>

Emne: Protokoll fra kontrollutvalget
Hei,

Jeg har gått igjennom protokoll fra kontrollutvalgsmøte

13.02. og har følgende input på det som jegjobber

med

PS 06/18

«Fluix»
Progranunet fungerer greit. men kontrollutvalget
må fa lastet opp innkallinger og protokoller
til utvalget sine moter i Fluix straks de er mottatt av politisk sekretariatet av kommunen fra
kontrolluti-'algsseb'etariatet.
Samtidig må utvalget sine moter og dokumenter tydelig komme

frempå kommunen sine hjemmesider på linje med de andre politiske utvalgene.
Det er vanskelig å legge ut protokollen
tilgjengelig som mulig på nettsida.
For øvrig gjøres følgende:

på samme måten som våre andre utvalg, men Merete har gjort dette så

.

Protokoll/innkalling

legges ut via Fluix fortløpende

.

Protokoll/innkalling

legges i ePhorte

.

Protokoll

Tilsyn

legges forløpende

med arkivforholdene

Kontrollutvalget

— de kommer

inn som referatsak

i Fræna

da på postlista

til førstkommende

kommunestyremøte

kommune

har ikke mottatt rapport frå tilsynet eller andre dokument.
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Dato:

Med vennlig hilsen
Anders

,

-

: mum

0mm

j

Fræna

kommune

Rådmann
Kontroll'itvclc

u

Kmr‘n'unm

KON'I'ROLLUTVALGSSEKRETARIATET
ROMSDAL
Rådhusplassen
l
64l3 MOLDE
Att. Sveinung

Deres

FOR

Dato:

a

Vår

Vedlagt

tilsynsrapport

er endelig

kommune

ref

og pålegg

tilsynsrapport

FEB

ZUlB

v—

——.g,——

Saksbehandler
lilisabeth
Sande

om utbedringer

i lorbindelse

med tilsynet

'

).

Bw

Mathisen

»,

.—

Dato
26.02.20

—Arkivverket

med arkivloholdenc

i Fræna

24.08.17

Dokmncnlcl

er elektronisk

Med vennlig

Elisabeth

H

lW,

20l7/2lllll-ll

Endelig

27

:*

lim-:(

Talberg

ref:

see.

».

Signe/'] og har (lei.-for ingen ham/skreve!

signal”/'

hilsen

Sande

Mathisen

Arkivleder

Vedlegg
l
Endelig

tilsynsrapport

og pålegg om utbedringer

Kopi til:
Anders Skipenes

Postadresse

Radhusel.

Telefon

Besøksadresse

64-10 lilnesx agen

'l'ingplassen

]

l-l-post:
\\'\\

\\'. Irana.ko

m m U 110.11 0

Bank

712 68 l()()

15()3.8I.3l858

Telefaks

Org.nr

7l268l99

8452-1!
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OG

STATSARKIVENE

Fræna kommune
Rådhuset

6440 ELNESVÅGEN

l)]n ret”

vm ref.

2017/2100—6

2017/12

Endelig

og pålegg

tilsynsrapport

Dato

141 THOOVE

26.02.2018

om utbedringer

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med tilsynet. 'liilsynet hadde hovedfokus
på arkivorganisering
og elektronisk arkivdanning.
blant annet arkivplan.
journalføring
og fagsystemer.
Stortinget vedtok ny arkivforsluift
som trådte i kraft 1.1.2018. Riksarkivarens
forskrift ble samtidig revidert. Bestemmelsene
i det gamle regelverket er i stor grad
videreført i de nye forskriftene.
Vi giør oppmerksom
på at vi har justert rapporten i
tråd med det nye regelverket.
Vi beklager at den endelige tilsynsrapporten
justert fristene for utbedring av påleggene.

er sterkt forsinket.

Vi har av den grunn

Tilsynsdato:

24,8.2017

Fra Fræna kommune:

Rådmann Anders Skipnes
Enhetsleder
for sorviskontoret
Merete Rodal
Arkivleder Elisabeth Sande Mathisen
Enhetsleder
for barnevern lngrid Krekvik
Rådmannen deltok på oppstartsmøtet
og under
oppsummeringen.
Enhetsleder
for sørviskontoret
var til
stede under oppstartsmøtet.
Enhetsleder
for barnevern
deltok på møtet om barnevernstjenestens
arkiver.
Arkivleder var til stede hele dagen.

Fra Arkivverket:

Postadresse
l’b

4013

(18060810

Ullexal

Stadion

Arkivar Thomas Øverby
Rådgiver 'l'orbiorn Andersen

()rgamsasjonsnummer

"l'eleloii'

post/niatkiwerletno

%]

480

www.urkivverket

181 399

55 (366

no

2

Positive funn fra tilsynsbesøket
Tilsynet viser at kommunen de siste årene har styrket innsatsen på arkivfeltet. og at
arkiv i økende grad har kommet på kommuneledelsens agenda. Arkivleder gir også
uttrykk for at hun i det daglige har god anledning til å ta opp saker med rådmannen
Kommunen erkjenner at det må gjennomføres en rekke tiltak på arkivområdet i
forbindelse med den forestående kommunesammenslåingen
og har allerede bevilget
særskilte midler til ordning og deponering av eldre arkiver.
Hvorfor har vi arkivtilsyn?
Målet med tilsyn er å sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi.
eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig
dokumentasjon. blir tatt
vare på og gjort tilgjengelig for samtid og ettertid.
Endelige pålegg
Denne rapporten beskriver avvikene vi fant og pålegg som vi gir som folge a dette.
Med hjemmel i lov av 4. desember l999 nr. l26 om arkiv (arkivloven) § 7 c gir vi
folgende pålegg:
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Hvordan
lukke
pålegget?

Fræna kommune må dokumentere hvem som har ansvaret for
arkivene og hvordan arkivlunksjonen
er organisert.
\/ Kommunen må etablere internkontroll for arkiv for å sikre at
arkivarbeidet blir utført i tråd med regelverket.
/
Kommunen må tydeliggjøre og konkretisere beskrivelsen av
arkivansvar og organisering av arkivarbeidet i arkivplanen.
herunder dokumentere hvem som har ansvar for å forvalte de
enkelte delene av kommunens arkiv.
x/ Det må utarbeides rutiner som sikrer at arkivtaglige hensyn
ivaretas ved endringer som påvirker
dokumentasjonsforvaltningen.
eksempelvis innkjøp av
elektroniske system og etablering av interkommunale samarbeid.

Frist

l5.8.2()l8

Funn

Arkivplanen dokumenterer ikke arkivorganiseringen
og
arkivansvaret på en tilfredsstillende
måte. Dette gjelder især arkivene
og arkivarbeidet som ikke omfattes av sentralarkivet. Det er behov
for å tydeliggjøre grensetlatene mellom arkivleders ansvar og
enhetsledernes ansvar for sin enhet. og konkretisere hvor ansvaret for
ulike arkivoppgaver er plassert.

Hvorfor
er dette
viktig?

Kommunen har ansvar for en rekke tjenester som er av stor
betydning for innbyggerne. Arkiver blir dannet som ledd i alle
tjenestene og dokumenterer kommunen sin virksomhet. Som følge av
det brede oppgavefeltet og at kommunen har ansvar for egne arkiver
fra danning til kassasjon eller deponering, er arkivholdet i en
kommune komplekst. En forsvarlig dolwmentasjonsforvaltning

forutsetter at det er tydelig hvem som har ansvar for de oppgavene
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arkivplanen må inneholde. Arkivplanen skal kunne fungere som et
verktøy i internkontrollen med arkivarbeidet.

Hvordan
lukke

pålegget?

Fraena kommune må dokumentere elektroniske systemer som inngår
i kommunens arkiv
/
Kommunen må kartlegge og beskrive alle systemer. både sak/arkivsystemer og fagsystemer.
/
Kommunen må utarbeide rutiner for arkivdanningen som skjer i
eller i tilknytning til systemene.
f
Kommunen må fastsette bevaringsfrister og dokumentere
hvordan informasjonen skal langtidsbevares.

Frist

l.ll.2()l8

Funn

Dokumentasjonen
av de elektroniske systemene i arkivplanen har
mangler. Arkivplanen inneholder ikke rutiner for arkivdanningen i de
spesialiserte fagsystemene og tilknyttede papirarkiver. Flere
fagsystemer er integrert med sale/arkivsystemet.
men dette er ikke
dokumentert. Arkivplanen inneholder heller ingen opplysninger om
utfasede systemer. Kommunen har ikke fastsatt kassasjonsli'ister for
det elektroniske arkivmaterialet og det er ingen rutiner for hvordan
informasjonen skal bevares.

Hvorfor

Kommunale arkiver blir som regel dannet ved hjelp av elektroniske
system. Mange viktige kommunale tjenester benytter egne fagsystem
i saksbehandlingen.
For at kommunen skal ha nodvendig oversikt
over arkivholdet må systemene beskrives med opplysninger om
innhold og rutiner for arkivarbeidet. Systembeskrivelsen
må i tillegg
om fatte teknisk dokumentasjon nodvendig for å forstå og bevare
arkivmaterialet.

er dette

viktig?

Bestemmelsen
om arkivplan innebærer et generelt krav om at
arkivmateriale og rutiner for arkivarbeidet skal beskrives.
Riksarkivarens forskrift § l—l andre ledd bokstav b. e og f fordrer at
arkivplanen skal inneholde en oppdatert oversikt som viser hvor
arkivdokumentene
er lagret. rutiner for dokumentlangst.
journalføring. tilgangstyring og kvalitetssikring av arkivene. og
bevarings- og kassasjonsplan med oppbevaringsfrister.

K rav
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Hvordan
lukke

pålegget?

Fræna kommune må utarbeide rutiner for alle systemer hvor
arkivdokumenter blir arkivert elektronisk.
/
Regelverket har detaljerte krav til rutiner for systemer som

/

arkiverer dokumenter elektronisk.
For å sikre at alle nødvendige opplysninger

kommer med. kan

kommunen med fordel strukturere dokumentasjonen punktvis
etter mønster fra forskriften.
15.8.2018

Frist
Funn

..
Kommunens arkivplan har et utkast til rutiner for elektronisk
arkivering av dokumenter i ePhorte. men rutinene har betydelig
innhentet fra sakmangler i forhold til regelverket. Opplysningene
av
viser et betydelig etterslep på kvalitetssikringen
/arkivsystemet
registreringen og arkiveringen av dokumenter. og tydeliggjør
behovet for å etablere rutiner.

Hvorfor
er dette

For at elektroniske dokumenter skal bevares for all framtid som
autentisk. troverdig og pålitelig dokumentasjon av kommunens

viktig?

virksomhet,

må kommunen

dokumentere

hvordan

arkivene

har blitt

dannet.

Offentlige organer som arkiverer dokumenter elektronisk må følge
i Riksarkivarens forskrift kapittel 3. Organet må
bestemmelsene
utarbeide rutiner i samsvar med §§ 3-2, 3-4 og 3-6 som
dokumenterer ansvar og rettigheter i arkivsystem, oppbevaring og
sikring av arkivdokumenter og skanning av dokumenter på papir.

Krav

.,

A

Hvordan
lukke

pålegget?

Frist
Funn

.
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Fræna kommune må rydde og ajourtøre journalposter i status M og
journalposter i status R eldre enn tre måneder.
Journalposter med status M må følges opp ogjournalføres,
/
eventuelt registreres som utgått.
i status R eldre enn tre
Kommunen må gjennomgåjournalpostene
/
som er ekspedert
måneder og oppdatere status forjournalposter
eller skal utgå.
i
Kommunen må gi tilbakemelding om antalletjournalposter
/
status M og journalposter i status R eldre enn tre måneder ved
fristens utløp.
l5.8.20

!8

[ forkant av tilsynet ble det innhentet opplysninger fra sak/arkivsystemet som omfattet perioden tilbake til 2008.
står i status M
Undersøkelsen viser at l63 inngåendejournalposter
eldre enn
og at 2345 utgåendejournalposter
(midlertidigjournalført)
tre måneder har status R (reservert). Dette er høye tall for en
kommune av Frænas størrelse. Arkivansvarlig har inntrykk av at en
stor del av de reserverte dokumentene er ekspedert uten at de er
journalført eller arkivert. Manglende ajourføring av journalposter i

8
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Hvordan
lukke

pålegget?

...'l.n

Fræna kommune må sørge for at de eldre og avsluttede arkivene som
blir oppbevarte i kommunens lokaler blir forskriftsmessig
sikret.
\/ Pålegget omfatter alle eldre og avsluttede arkiver som
kommunen oppbevarer i egne lokaler., enten på rådhuset eller på
ytre enheter.
/

/

Kommunen

må utbedre

eksisterende

lokaler,

finne

nye lokaler

som er i tråd med forskriftens bestemmelser eller overføre
arkivene til IKA.
Kommunen må skriftlig bekrefte at arkivene er sikret i henhold
til forskriften innen fristen.

Frist

15.8.2OI8

Funn

Det ble gjennom fort befaring med fem arkivlokaler på rådhuset hvor
det oppbevares arkiver som ikke er i daglig bruk. lngen av rommene
tilfredsstiller regelverkets krav til spesialrom for arkiv. linkelte rom
har usikrede vannror, og ingen er forskriftsmessig
sikret mot brann
og skadelig varme. [ noen rom er arkivmateriale stuet sammen på
gulvet. Samtlige lokaler mangler innbruddsalarm og det er ikke
utarbeidet skriftlige regler om tilgang. Enkelte arkivlokaler er
tilgjengelig for en stor del av rådhusets ansatte. og kommunen bør
gjøre en vurdering om hvorvidt dette er hensiktsmessig.

Hvorfor

Kommunen har selv ansvaret for å bevare egne arkiver. Sentrale
deler av dokumentasjonen
som blir til gjennom kommunens
virksomhet skal bevares i lang tid eller for all tid. Papirarkiver er
sårbare for fysiske skader. Lokaler brukt til oppbevaring av eldre og
avsluttede arkiver må derfor tilfredsstille særskilte krav.

er dette
viktig?

Krav

I samsvar med Riksarkivarens forskrift § 2—] l skal eldre og
avsluttede arkiver oppbevares i spesialrom for arkiv. Riksarkivarens
forskrift kapittel 2 inneholder detaljerte krav til sikring mot skader
fra vann.

brann, varme.

klima,

miljø.

skadeverk,

innbrudd

og

uautorisert tilgang.

Kommunens

tilbakemelding
redegjør for omorganiseringen
av arkivfunksjonen som er gjennomfort
i etterkant av tilsynsbesoket.
Det er positivt at kommunen tar organisatoriske grep
for å tydeliggjøre arkivansvaret. For å lukke pålegg nr. [ må kommunen
dokumentere hvordan arkivfunksjonen er organisert og hvem som har arkivansvar
samt etablere internkontroll for arkiv.
Kommunen

Kommunen orienterer om arbeidet med å rydde og ajourfiare journalposter i sak/arkivsystemet.
Situasjonen er bedret betraktelig siden tilsynet. men fortsatt er tallet
på eldre utgåendejournalposter
i status R langt høyere enn forventet. For å lukke

9

pålegg nr. 5 må kommunen
R og M.

i status

fortsette arbeidet med å folge oppjournalposter

Tidsfrister og eventuelle misforståelser
[ sin tilbakemelding bad kommunen om forlengelse av fristen fo * å utbedre avvik
omfattet av pålegg nr. 2 og 3 i den endelige tilsynsrapporten.
for å utbedre påleggene med 2.5 måned.
Vi ber kommunen gi tilbakemelding
gjerne kontakt om noe er uklart.

dersom tidsfristene

Vi forlenger

fristen

ikke kan overholdes.

Ta

for å lukke pålegg
Send inn dokumentasjon
Kommunen må innen 1.4.18 sende Arkivverket en plan for hvordan man vil
gjennomfore arbeidet med påleggene. Kommunen skal oversende dokumentasjon
når tiltakene er gjennomført, innen de fastsatte fristene. Det skal angis hvor i
arkivplanen dokumentasjonen finnes.
Vi håper at våre pålegg og kommentarer kan vaere til hjelp for Fræna kommunes
framover.
arbeid med arkiv og dokumentasjonslorvaltning

Med vennlig hilsen

Espen Sjøvoll
avdelingsdirektor

Dalle brew]

Kjetil Reithaug
fagdirektor

er god/gjen! e/t'kfl'onisk.

Kopi til:
Fylkesmannen

og har (Icy/Or ingen hd/Ids'kl'cwl

i Mme og Romsdal

Fylkeshuset

6404

sigma/m2

MOLDE

FYLKESMANNEN
l MØREOGROMSDAL
Saksbehandlar,

innvalstelefon

seniorrådgiver

Fræna

Oddhild

Johnsen,

Vår dato

Vår ref,

27.02.2018

2016/6968/ODJO/7210

Dykkar

Dykkar

dato

ref.

01.02.2018

71 25 84 53

kommune

Rådhuset

6440 ELNESVÅGEN

Avslutning

av tilsyn med sosiale tenester - Økonomisk

Fylkesmannen

i Møre og Romsdal gjennomførte

i perioden

stønad

23.11.16 —02.03.17 tilsyn med

sosiale tenester i NAV i Fræna kommune. Tema for tilsyn var handtering av tenesta
økonomisk stønad etter sosialtenestelova. Vi viser til rapport frå tilsynet datert 26.04.17. Av
rapporten
.

går det fram at Fylkesmannen

Leiinga har ikkje, gjennom tilstrekkeleg
som gjeld økonomisk

.

avdekte følgjande

styring og leiing, sørga for at «henvendelsar»

stønad etter §§ 18 og 19 er handtert

Leiinga har ikkje, gjennom tilstrekkeleg

Leiinga har ikkje, gjennom tilstrekkeleg
gjeld økonomisk

i tråd med lovverket

styring og leiing, sørga for at tenesta økonomisk

stønad etter §§ 18 og 19 blir opplyst og kartlagt
.

lovbrot under tilsynet:

i tråd med lovverket

styring og leiing, sørga for at det i saker som

stønad etter § 18 og 19 blir gjort individuelle

vurderingar

og avgjerder

som er i tråd med lovverket
I rapporten
lovbrota.

frå tilsynet bad Fylkesmannen

kommunen

om å arbeide fram ei plan for å rette

Vi fekk denne 28.05.17 og vi kom fram til tiltaka som egna jf. vårt brev datert

01.06.17

Vi bad om utgreiing

på arbeidsprosessen

innan 15.09.17 og deretter

fristen blei seinare utsett til 15.01.18). Vidare blei kommunen
vurdering

av om tiltaka har verka som planlagt, og å stadfeste at kommunen

forsvarleg

tildeling

Fræna kommune
i tilsynet.

av økonomisk
har gjennomført

stønad. Denne blei mottatt
eit systematisk

har omorganisert

kontoret,

arbeid for å rette lovbrot som blei avdekt

utvikla internkontroll

datert 15.01.18.

og fleire rutiner,

fokus på kompetanse

og sikra delegasjon til dei som skriv under.

i Møre og Romsdal — Postboks

2520

l

sikrar

01.02.17.

Dette blei det gjort greie for i brev med relevant dokumentasjon

Kommunen

Fylkesmannen

15.11.17 (den siste

si leiing bedt om å gjere ei

6404 MOLDE —71 25 84 007 fmmroostmottakØll/lkesmannenno

har større

f Organisasjonsnr:

974 764 067

side 2 av 2

Fylkesmannen

er kjent

internkontroll,

men ser at tema for tilsyn i praksis er tatt i vare på NAV kontoret.

Vi hari arbeidet
Denne

nytta dokumentet

er oppdatert

Fylkesmannen
gjennomført

med at kommunen

er i prosess

«tiltaksplan

av oss pr 22.02.18

med overordna

etter systemrevisjon

kompetanseplan

økonomisk

og

stønad».

og er vedlagt.

har vurdert all skriftleg kommunikasjon
tiltak som er egna til å rette lovbrota.

og meiner at kommunen

har

På bakgrunn av dette avsluttast

tilsynet

Fræna kommune.
Vi har merka

oss at NAV kontoret

etter

tilsynsdagane

her høve til å vise til brevet vi sendte alle kommunar
følgjer med på om dei sosiale tenestene
Fylkesmannen
ønskjer

takkar for samarbeidet

kommunen

har redusert

er tilgjengelege

i gjennomføring

opningstida.

slik lova krev.
og oppfølging

lykke til med utviklingsarbeidet.

Med helsing

Grete

Teigland

(e.f.)

Oddhild

direktør
Dokumentet

Vedlegg:

er elektronisk

«tiltaksplan

godkjent

etter

og har ingen signatur.

systemrevisjon

økonomisk

stønad»

Kopi:
NAV Fræna - Eide

Tingplassen

2

6440

Vi nyttar

den 07.07.17 og ber om at kommunen

ELNESVÅGEN

Johnsen

av dette tilsynet og

i

Fræna

kommune

Rådmann

FYLKESMANNEN
Postboks
6404
Att.

I MØRE

OG

ROMSDAL

2520

MOLDE
Oddhild

Deres

Johnsen

ref:

Vår

201(>/()%8/(,)1).1()/721.0

Tilsyn

ref

2016/3579—6

med NAV Fræna—Eide

Viser til gjennomført

Saksbehandler

Dato

Anders

01.02.2018

- Rådmannens

tilsyn med NAV Fraena-Eide

Skipenes

vurdering

av iverksatte

tiltak

1. og 2. mars 2017.

Rådmannen
har fulgt opp NAV Fræna-Eide
sitt arbeid med giennomføringen
tiltak giennom 2017. Ny leder for enheten har hatt stort fokus på etablering
rutiner, hensiktsmessig
organisering
av virksomheten
og kompetanseheving
enheten.

av korrigerende
av betryggende
hos de ansatte ved

Rådmannen
er tilfreds med de tiltak som er iverksatt. og disse vil bli fulgt opp videre bl.a. i
partnerskapsmøtene
mellom NAV og kommunen
i tiden framover.
Det er fremdeles for tidlig å kunne konkludere
med at alle iverksatte tiltak vil fungere etter
intensjonen,
men så langt har rådmannen
ingen indikasjoner
som skulle tilsi at de ønskede
effektene

uteblir.

Rådmannen
måte.

mener at ny leder for enheten

Dokumentet

er elektronisk

Med vennlig

har loftet kvalitet

og effektivitet

signe/”I og har der/to;" ingen håndskrevet

på en betryggende

Signatur

hilsen

Anders Skipenes
Rådmann

Postadresse
Rådhuset.

Besøksadresse
6440 lilnesvagen

Tingplassen

Telefon
1

['I—post:
WWW.frana.kommune.no

Bank—

712 68 100

15038131858

Telefaks

Org.nr

712 ()8 199

845 241

1 12

Kopi til:
Nadine

Dcidok
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FYLKESMAk—iääæ
%MØREoe eoneme
Vår dato

Saksbehandler,

mnvalgsieleton

seniorrådgiver

Fræna

Oddhild

Johnsen,

/

””,/55359 aka
raket»

Vår ref.

27.10.2017

2016/6968/ODJO/7210

Deres dato

Deres

ref.

10.10.2017

71 25 84 53

kommune

Rådhuset

6440 ELNESVÅGEN

Tilbakemelding
Fræna

på mellomrapportering

tilsyn

økonomisk

sosialhjelp

- NAV

— Eide

Vi viser til og takker for mellomrapportering

som vi mottok fra NAV leder Nadine Deidok

10.10.17

Vi ser at dere er godt i gang med arbeidet
som at en del er fortsatt
på tiltaksplanen

etter systemrevisjonen

i prosess eller ikke påbegynt.

ba vi også om en ytterligere

Mellomrapporteringen

vi hadde i mars, samtidig

I vår tilbakemelding

tilbakemelding

(brev 01.06.17)

av arbeidet innen 15.11.17.

fra dere viser at dette er for tidlig og vi utsetter

derfor denne fristen

til 15.01.18.

For å klare å holde oversikten

på som er gjort og gjenstår, har vi oppdatert

vedlegg) med rapporteringen

fra dere. I tillegg har vi laget en egen kolonne med våre

kommentarer

tiltaksplanen

og spørsmål, i håp om at dette kan lette arbeidet i fortsettelsen.

også bli sendt pr e—post slik at den blir lesbar og håndterbar.

(se

Denne vil

Om noe er uklart så ta kontakt

med oss.

Fylkesmannen

ber om skriftlig

tilbakemelding

innen 15.01.18 der det blir gjort rede for

hva som er gjort. Vi her også om at ferdige rutiner/dokumentasjon
samme

blir sendt oss innen

frist

l tilbakemeldingen
vurdering

ber vi, som tidligere

av om tiltakene

vist til også om at kommunen

sin ledelse gjør en

har hatt ønsket effekt for å rette avvik som vi har gjort rede for

i tilsynsrapporten.
Med hilsen
Oddhild Johnsen (et.)

Kari Røkkum

Revisjonsleder
Dokumentet

Revisor

er elektronisk

Vedlegg: oppdatert

Tore Oshaug Tokle

Winje

godkjent

og har ingen Signatur.

tiltaksplan

med kommentarer

Kopi:

NAV Fræna —Eide

Fylkesmannen

l Møre og Romsdal - Postboks

Tingplassen 1

2520, 6404 MOLDE » 7125

ELNESVÅGEN

84 00 —fmmr

ostriiottak'æf

lkesrnannenno

—,0l'g£)0l5535j0i15l1l.2974 764 067

Tiltaksplan

økonomisk

stønad -vurdering

av årsak og plan for retting av Iovbmt/avvik
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- tema

kan ha krav på stønad til andre økonomiske

mogelegheiter

kan gjerast

gjeldande.

Resultatet

av tilsynet

- Leiinga

har

ført

har ikkje, gjennom

«henvendelsar»

til at Fylkesmannen

tilstrekkeleg

som gjeld Økonomisk

konkluderer

med

følgande:

styring og leiing, sørga for at
stønad etter åå 18 og 19 er handtert

i

tråd med lovverket

Dette er brot på sotjl. åå 4, 5, 6, 17jf. 41 jf. fvl. å 11. Vidare sotjl. å 41 jf. fvl. å
17 og sotjl. åå 44jf.

- Leiinga

fvl. å13—13e

har ikkje, gjennom

økonomisk

tilstrekkeleg

styring og leiing, sørga for at tenesta

stønad etter åå 18 og 19 blir opplyst

og kartlagt

i tråd med

lovverket
Dette er brot på sotjl. åå 4, 5, 6, 41, 43 jf. fvl. å 17. Vidare sotjl. å 41 jf. fvl. å
1 1.d samt rundskrivet

' Leiinga

til sotjl. å 41 og å 43.

har ikkje, gjennom

tilstrekkeleg

styring og leiing, sørga for at det i

saker som gjeld økonomisk

stønad etter å 18 og 19 blir gjort individuelle

vurderingar

som er i tråd med lovverket

og avgjerder

Dette er brot på Sotjl. åå 4, 5, 6, 20, 21, 22, 41, 44 jf. fvl. ål3-13e.
åå 41 og 43jffvl
Fylkesmannen
godt grunnlag
tilsynet

å 25.

ser at F raena kommune
til å handtere

i sine styringsdokument

tenesta økonomisk

har blitt følgt opp og sikra i heile søknadsprosessen

1. Tils

og styringssystemet,
for handtering

Det er i

i stor nok grad
av tenesta

stønad.

Rapporten
følgande

og sitt system har eit

stønad til sine innbyggjarar.

ikkje gjort synleg at styringsdokumenta

økonomisk

Vidare sotjl

gjere greie for korleis vi har kome fram til denne konklusjonen

gjennom

kapitel:

nets tema og omfang

2. Beskrivino

3. Aktuelt

av fakta Irunnlaöet

lovorunnlao

littp:// www.helsetilsynet.no/

for tilsynet

no/Tilsyn/ Tilsynsrapporter/
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, Fræna

kommune

tilsyn

med sosiale

4. Vurderin<y av fakta

5. Tils nsm

6.0

runnla

1. Tilsynets

Fraena — E... Side 3 av 31

mot aktuelt lov wrunnlao

av tilsynet

tema

og omfang

blei det undersøkt

(internkontroll)

om kommunen

ved sine styringsaktivitetar

sikrar at brukar sin rett til Økonomisk

18 og 19 blir ivaretatt.

Vidare

om saksbehandlingskrav

og i krav til internkontroll,

i handteringa

Fylkesmannen

om kommunen

undersøkte

livsopphald,

blir behandla

om kommunen

av økonomisk

stønad etter sosialtenestelova
i medhald

etter lov og forskriftslqav.

ny organisering

av lov eller forskrift

om økonomisk

Vi la særleg vekt på

og individuelle

har hatt tilsyn med same tema i kommunen

vi også korleis

§§

stønad, blir følgt.

sikrar at søknader

sikrar at det blir gjort konkrete

Fordi vi tidlegare
undersøkte

NAV

å eikte lovbrot

: G'ennomførino

I tilsynet

et 0

stønad

ndi heita sin konklus'on

føl ina av

Vedle

tenester —tema økonomisk

stønad til

å undersøke

vurderingar.

(avslutta

i januar

2016)

og nye rutinar tek i vare tema for dette

tilsynet.

Det var tre hovudområde

som blei undersøkt,

som til saman

er det vi kan

kalle

søknadsprosessen:
a. Handtering
mogeleg

av ”henvendelser”;

rett til økonomisk

saksbehandling

b. Kartlegge

opplyst fig; vurdering

c. Gjennomføre
økonomisk

stønad blir identifisert.

blir overhaldt

og innhente

Korleis NAV gir veiledning

når søknadane

relevante

og avgjersle.

individuelle

Vidare om krava til forsvarleg

skal handterast

opplysningar;

med brukar.

og avgjer—der; Om NAV sikrar at søknad om

stønad blir avgjort etter ei konkret

kjelda. I dette ligg og at lova blir anvendt

av NAV

Om NAV sikrar at saka er godt nok

Dette i samarbeid

vurderingar

slik at behov for og

og individuell

vurdering

der brukar er

rett; at brukar har fått det han eller ho har

krav på.

2. Beskriving

av faktagrunnlaget

http://www.helsetilsynet.no/no/l”ilsyn/"l'ilsynsrapporter/More—Romsdal/Z0l
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. Fraena kommune

tilsyn med sosiale tenester

oppfølging

av brukarar,

evaluering.

l organisasjonsplana

-tema økonomisk

organisering,

stønad NAV Fræna .., E... Side 5 av 31

samhandling/deling

står det, at det skal utarbeidast

som skal gjelde for alle tilsette, for å gi brukarane
aktiv og rullerast

Plana beskriv
av søknader

rolla til veileder,
om økonomisk

også spesifisert

nemnt i rollebeskrivinga.

Vidare at brukarar

innsats,

skal fordelast

i Oppfølgingsteam

og at desse
innsats (jf

med behov for «spesielt

også etter brukars fødselsdato.

tek høgde for at enkelte oppgåver

kan spesialiserast/avgrensast

til

veiledarar.

med tilsynet

søknader

stønad ikkje skal fordelast

om økonomisk

opplyst

desse. Desse er ikkje faste kontaktpersonar
med unntak av to veiledarar
at alle veiledarar

avklarast

og tenestene

i NAV kontoret

tilpassast

Det er lagt opp til «Kontormøte»
kvar veke mellom

det fram av organisasjonsplana

skal kunne gje grunnleggjande

og statlege

for Oppfølging»

«Markedsmøte»

stønad er tema på «Drøftingsmøte»

veiledarane

(på tvers av teama)

på vurderingar

behov skal

Mottak»

to per

møter omtala som;
Vi har fått opplyst

som har økonomisk

stønad som oppgåver

saman med

er ikkje med fordi dei ikkje har funksjonar

av brukarar

at

kvar veke (75 min). Her deltek dei 7

Målet er at desse møta skal være ei felles plattform

likebehandling

veiledning

kvar veke (2,5 t). I tillegg går

og «Ukeslutt».

Økonomisk

skjønnsutøving,

Brukars

(30 min). «Teammøte

stønad er ikkje tema på desse møta.

stønad.

tenester.

Det blir

kvar veke med alle tilsette (1 time). «Driftsmøte»

økonomisk

av økonomisk

stønad,

sitt ungdomsteam.

at det skal gjennomførast

apparat»,

men på 7 av

for den som søkjer økonomisk

leiar og teamkoordinator

NAV leiar. 'feamkoordinatorane

på alle veiledarane,

at

dette.

veke (15 og 30 min) og «Teammøte

Medbestemmelses-

at teama seinare har bestemt

som er ein del av Mottaket

om rettar og plikter i høve kommunale

innspel

Handtering

skal ha ein fast kontaktperson

NAV leiar har i samband

opplyst

og oppfølging.

og

Organisasjonsplana
enkelte

på mottak

etter behov for <<standard- og situasjonsbestemt»

NAV lova) og etter brukars fødselsdato.

«varig»

ein kompetanseplan

eit godt tilbod. Denne skal være

stønad er ikkje spesielt

står det at brukarane

i Mottaksteam

tilpassa»

og

kvart år.

l organisasj onsplana
fordelast

av kompetanse

og trygge den enkelte veiledar

i løysing
for
ved å få/ gi

i saker. Vidare skal det vaere forum for deling av erfaringar,

http://WWW. helsetilsynet.no/no/Tilsyn/"l'il

synsrapporter/More—Romsdal/20
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Fraena kommune

tilsyn med sosiale tenester

metodar

og teknikkar

eigarskap.

—tema økonomisk

innan viktige tema som brukar-medverknad,

engasjement,

relasjonar

«Rutine

for Økonomisk

seier at kontoret

skal følgje den statlege

dei lovbestemt

«Standarden»
og inneheld

stegai

stønad»

søknad om økonomisk

(versjon

«standard

oppfølging

har link til aktuelt lovverk,
lovgrunnlaget,

involvering,

og korleis få til god veiledning.

Det er utarbeidd

som viser

stønad NAV Fræna —B.. Side 6 av 31

1.2 av 14.01.16)

for arbeidsretta

brukaropptølging»

av brukar som har arbeid som mål.

også sosialtenestelova.

sentrale føringar

stønad, vurdering

og den

og litt om handtering

og saksbehandling

Rutina er på 19 sider
av avvik. Vidare

av den, og litt om klage

på avslag.

Observasjonar

—Handtering

av søknader

om økonomisk

stønad

til livsopphald

i

høve lov og forskriftskrav
I det følgande

gjer vi greie for våre observasjonar

skal vurderast

opp mot krava i lovverket.

Fylkesmannen,

tilsendt dokumentasjon,

av saksmapper

på brukarar

Observasjonar

Sosialtenestelova
«vidaredelegasjon

intervju

her er klagesaker

behandla

av

av tilsette og leiinga og gjennomgang

som har søkt om økonomisk

stønad etter sosialtenestelova.

(av dato 17.11.14).

har delegeringsreglement
er ikkje innlemma
frå rådmannen

i dette (truleg utegløymt).

til einingsleiar»

skal ha delegert
tek avgjerder

dette mynde

at dei som utfører oppgåver

eit ledd

etter sosialtenestelova

mynde.

Slik delegasjon

er ikkje gitt til dei 7 veiledarane

i søknader

om økonomisk

stønad.

tilsynsbesøket
veiledarar,

har bestemt

Idokumentet

av 14.06.13 har rådmannen

mynde til NAV leiar. NAV leiar kan delegere

fordi kommunen

' Kontoret

Kjeldene

som gjeld alle tre hovudområda:

- Fraena kommune

delegert

som lenger ned i denne rapporten

fekk Fylkesmannen

dette arbeidet

framlagt

Under første dag i

eit utkast til delegasjon

til

har med dette så vidt starta men er ikkje ferdig.

har som nemnt utarbeidd

«Rutine

for økonomisk

på nokre punkt endra etter at den vart laga. l intervju
utgangspunktet

som

er kjent og i bruk av veiledarane

stønad».

Praksis er

kjem det fram at rutina i

i løysing av oppgåver.

Den er

også tema på
' «Drøftingsmøte».

Leiinga minner jamleg

inne i saksbehandlinga

på at rutina må nyttas, men er ikkje

og sjekkar at så faktisk skjer, heller ikkje gjennom

stikkprøver.
' l intervju

kjem det fram at fleire saknar klargjering

handsaming

av økonomisk

eller oppdatert
nødhjelp

stønad. For eksempel

rutine på registrering

og fordeling

av kven som gjer kva i
et klart system som er kjent
av søknader,

handtering

av

og klagesaker.

http'.//www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/More—Romsdal/2017/Frana—ko...
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Om kompetanse

Kommunen

er i gang med å lage ei felles kompetanseplan

Det er i budsjettarbeidet

kvart år lagt opp til at einingsleiarane

for midlar til kompetansetiltak
har i samarbeidsavtalen
utarbeide

når ramma til eininga

om NAV kontoret

både felles— og individuelle

skal rullere og oppdaterast.
Før tilsynsdagane

[ intervju

behov

skal lagast. Kommunen
at det er NAV leiar som skal

kompetanseplanar

kvart år og at desse

at behov for kompetansetiltak

etter kvart, opp mot behov som oppstår
sine ønskjer

teama av den enkelte

bestemt

synleggjer

Slike planar er ikkje laga.

vart det oppgitt

Vidare at tilsette

for heile kommunen.

under løysing av oppgåver

og behov for kompetansetiltak

og dette skal så vurderast

blir dette stadfesta

skal vurderast
i kontoret.

skal takast opp i

av leiar og teamkoordinatorene.

av tilsette. Det vart sagt at av og til blir dei møtt på

sitt behov, men ikkje alltid og av til får dei ikkje svar frå leiinga før fristen for
påmelding

er ute. Fleire oppgjer

at dei har kompetansebehov

dei ikkje er møtt

på og som kunne ha gjort oppgåveløysinga

lettare og/ eller rettare.

Tilbakemelding

rapport

sju veilederne

frå kommunen

på førebels

har alle deltatt på fylkesmannen

Noen har 0 gså flere andre relevante

«Generell

grunnkurs

i sosialtjenesteloven.

kurs påflgonirådet.

Ønske om det har i tillegg deltatt på årlige sentrale

vil en si at av de

De som har hatt

saml inger innen sine

fagfelt. »
l intervju
ansvar

kjem det fram at fleire ønskjer at ein tilsett får eit særskilt
for handtering

forbetringstiltak

av økonomisk

stønad.

å gå gjennom

rapport;

arbeidsgruppe

Vi kan opplyse
i orbindelse

F onslagel fikk imidlertid
på andrefagområder
Kontoret
posthylla

frå kommunen

på

av en

av organisas/onsplanen.

ikke sta/le av resten av de ansatte

og ble derfor

ikke

Det kan lier sies at vi heller ikke har en slik rolle

for saman å gå igjennom

for læring.

ein perm, i denne permen

klagesaker

frå

Praksis er å legge svaret frå Fylkesmannen

til aktuell veiledar.

kor denne permen

at en slik rolle ble foreslått

har gjort,

i kontoret».

har ikkje system

Fylkesmannen,

Vidare at vedkommande

Tilbakemelding

med utarbeidelsen

tatt inn i den endelige planen.

om

saker som dei andre veiledarane

slik at desse vert rett etter krava i lovverket.
førebels

Dette slik at avgjerder

kan bli satt i verk av denne tilsette.

kan ha som oppgåve

overordna

Det er nyleg bestemt

at klagesaker

låg det under tilsynsbesøket

står og det er enno ikkje bestemt

l klagesak.

i

skal samlast

i

lkkje alle veit

korleis demie læringa skal

skje.

Om

avviks

httpzl/Www. helsetilsynet.

stem

og sikrin(T
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tilsyn med sosiale tenester

Kommunen
mellom

har utarbeidd målekort

for sine einingar

anna på tid for sakshandsaming

tatt i bruk elektronisk
alle einingane
systemet

av økonomisk

kvalitetssystem

frå Konununeforlaget,

fordi systemet

på førebels
interne

rapport:

rutiner

kommunen

kan kobles

tilsendt

har eit sjølvstendig

Vidare at dersom

Ved avvik

har fått

kjem det fram at avviksskj ema er kj ent,

men at ikkje alle melder avvik. Av dei som har meldt avvik oppgjer

Rådmannen

det

på eige skjema.

ha samtale med den det gjeld. Fylkesmannen

ikkje får tilbakemelding

al

opp mot delte systemet.

lov og interne rutinar.

skjema for avvik. [ intervju

frå

har ennå ikke lagt til rettejbr

avvik frå desse skal dette avviket registrerast

skal teamkoordinator

nærare

Tilbakemelding

stønad seier at alle saksbehandlarar

ansvar for å følgje gjeldande

om alle

(det siste blei ikkje undersøkt

per i dag ikkje er i bruk av NAV kontoret).

Rutina for økonomisk
oppstår

har

og har som mål at

kjem det fram at det er usikkert

tilsette vil få tilgang til kvalitetssystemet

enhetenes

stønad. Kommunen

tek dette i bruk i løpet av året. NAV Fræna—Eide har ikkje tatt

i bruk enno og i intervju

kommunen

og for NAV kontoret

fleire at dei

på det som det har blitt meldt avvik på.

har ikkje mottatt slike avvik frå NAV kontoret.

Om Drøftingsmøtet
l intervju

blir det bekrefta

«Drøftingsmøte».
er bestemt
l intervju

at økonomisk

stønad vert diskutert

i

Det blir sagt at dette møtet i praksis blir kortare

enn det som

og det er behov for fordi møtet forut tek lenger tid enn fastsett.
kjem det fram at det er bestemt,

godt forberedt

at saker som skal drøftast

før dei vert lagt fram i drøftingsmøte,

skal være

men at veiledarane

sjeldan

finn tid til dette. Det blir av fleire sagt at saker som blir lagt fram der, ber preg
av «brannslokking»
økonomisk

fordi dei er på etterskot

mellom

anna i saksbehandling

av

stønad.

Fleire seier at drøftingsmøta
dømes lbrbetringsarbeid

ikkje har god nok struktur

og at diskusjonar

på til

ikkje alltid blir tatt eit steg vidare til konkretisering

og

handling.

Om ka

asitet

o Itid 0

tidst'uvar

l intervju kjem det fram at dei fleste opplever

å ha for stor saksmengd.

fleste er handtering

av økonomisk

oppgåve

Det blir vist til at handtering

i kontoret.

langt meir enn å foreta ei økonomisk
brukar blir sjølvhjelpt

For dei

stønad berre ein del av det dei har som
berekning.

av økonomisk

stønad krev

Målet er å handtere

dette slik at

og helst i form av inntekt frå arbeid. Dette inneber dialog

med brukar og samarbeid
utanfor NAV. Veiledarane

med andre både internt på kontoret
opplever

å være på etterskot

http://WWW.helsetilsynet.no/no/TilsyiMlilsynsrapporter/lX/lore-Romsdal/20l
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Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

—tema økonomisk

bruke nok tid i saksbehandlinga.
planlagde

permisjonar

den kapasiteten
I intervju

stønad NAV Fræna —E... Side 9 av 31

Det blir uttrykt frustrasjon

over at vakansar

ikkje blir lyst ut eller lyst ut i tide slik at dei kan utnytte

det er lagt opp til i budsjettramma.

blir det også vist til mangel på gode og oppdaterte

kommunale

og

systemet

tilsynsdagane

for saksbehandling

«Socio».

nialar i det

På tidspunkt

for

låg det inne malar frå både Eide og Fræna og det vart sagt at

desse er forskjellige
programmet

og må harmoniserast

i feil rekkj efølge,

og forbetrast.

slik at vedtaket

I tillegg <<t1ettar>>

ikkje blir oversiktleg

nok og

dette tar det tid å rette opp i kvart vedtak.

Om kla Iesaker

som er sendt

Før tilsynsdagane
stønad mottatt
behandla
avslag).

gjekk Fylkesmannen

i perioden

01.01.16

av Fylkesmannen,
4 var oppheva

Fylkesmannen

9 var stadfesta

økonomisk
gjennom

19 av dei siste

Omsorg,

(NAV har fått medhald

under

tils

og framover.

på

Fylkesmannen

og sikra at alle 7 veiledarane

om NAV kontoret

sine heimesider.

som handterer

i desse er også sortert

Under fana / Alle tenester/

htt ://www.franakommune.no/artikkel.as

finns ein artikkel

nedst til høgre til NAV sine heimesider

om økonomisk

sosialhjelp,

som blei oppheva

NAV kontaktsenter

den har

31.12.09.

om NAV kontoret

sitt telefonnummer

på logoen då heimesida

si adresse,

opningstider

kj em fram berre dersom

brukar.Hovudregelen

stønad
og

ein forstår at
klikka

blei undersøkt.

kj em det fram at publikumslokala

måte at dei er lite egna til effektivt

Linken

fører fram, medan linken til Lov om

ein skal klikk på den røde NAV logoen nedst på sida. Fylkesmannen

l intervju

X?

fører til den gamle lova. Linken til søknad om økonomisk

fører ikkje fram. Informasjon

heilt tilfeldig

rakk å gå

—observasjonar

frå den gamle sosialtenestelova

sosialtenester

i under.

i under.

trygd og sosiale tenester

lovheimlar

3 var endra av

om å få lagt fram 30 mapper

01.01.16

sakene,

av «henvendelsar»

MId1:1006&AId=694

i sitt

nsbesøket

stønad var blant desse. Observasjonar/funn

Om informasjon

var 16 ferdig

l sak var delvis endra og oppheva.

ba Fylkesmannen

inn i dei tre hovudområda

a) Håndtering

Per 28.02.17

på økonomisk

i desse sakene er sortert inn dei tre hovudområda

stønad i perioden

økonomisk

21 klagesaker

og sendt i retur for ny behandling.

av 19 saker/søknader

Før tilsynsbesøket

gjennom

« 23.02.17.

til gunst for klagar.

Observasj onar/funn

G'ennomoanU

F flkesmannen

i Mottak er utforma

å ta i mot/ gje teiepliktig

på ein slik

informasjon

er at desse får tilbod om samtale med veiledar,

http://www.lielsetilsynet.no/no/'l'ilsyn/l'ilsynsrapporter/More-Romsdal/2017/Frana—ko...
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Mottak, romma som har rømmingsveg
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samtalerom i

har ikkje pc og omvendt. «Verten» i

Mottak har med sin personlege «ident» logga seg på pc’en på «peanøttbordet»
der verten skal stå. Dersom verten skal gå inn i eit samtalerom med ein brukar
må verten logge seg av pc°en inne i Mottak fordi andre då må ta den rolla.
Dersom det er behov for pe under samtalen må den tilsette logge seg på, på nytt
inne i eit samtalerom som ikkje har rømmingsveg.

Grunnen til at «verten» må

logge seg av, er fordi veiledarane har ulik tilgang til sensitive data i det statlege
systemet. Det opplevast som tungvint og tidkrevjande

å logge seg av og på. I

tillegg kan det av den grunn, hope seg opp med brukarar i Mottak. Verten
forsøker i slike tilfelle å avklare brukars behov så diskré som mogeleg i
Mottakslokalet,

men kan ikkje alltid hindre at teieplikta blir brote.

l oppsummeringsmøtet

under tilsynsbesøket blei det opplyst at også dei som

ikkje har økonomisk stønad som arbeidsoppgåve har fått grunnleggande
opplæring i sosialtenestelova,

slik at dei kan identifisere eit hjelpebehov hos

brukaren dei er kontaktperson

for, I intervju kom det fram ei oppfatning om at

ikkje alle desse andre har nok kunnskap til å identifisere
rettleiing

hjelpebehov og gje

slik at behov for økonomisk stønad blir kartlagt. 4 av dei som ikkje

har økonomisk stønad som arbeidsoppgåve er av leiar påmeldt, til
Fylkesmannen si grunnleggande opplæring i sosialtenestelova i slutten av mars.

l klagesak mottatt i februar 2017 blei det opplyst at «saken var forlagt på NAV
kontoret. Dette har ført til svært lang saksbehandlingstid».

Søknaden blei

mottatt av NAV i slutten av august -l6 og oppdaga og handsama av NAV i
slutten av desember.

Søknader om sosialhjelp har mange veier inn i NAV kontoret. Vi har fått
opplyst at av og til blir den tatt direkte imot under ein samtale eller den blir
levert til kommunens servicekontor.

Når søknaden kjem inn som post eller

leverast i mottak blir det i intervju sagt at den som hovudregel skal stemplast
med dato og blir så lagt i «felles posthylle Mottak» eller «felles posthylle
Oppfølging»

eller «felles posthylle for nødhjelp» (om søknaden hastar). Dei 7

veiledarane som behandlar økonomisk stønad går jamleg i hyllene og
sjekkar/hentar nye søknader. l intervju fekk vi litt ulike oppfatningar
handtering/registrering
usikkerheita

om korleis

av nye søknader er i praksis og alle påpeike denne

som ei utfordring.

l intervju kj em det fram at nokre veiledarar på eige initiativ

(dei siste to veker)

forsøker ei ordning med at ein namngitt veiledar frå Mottak og ein veileder frå
Oppfølging

kvar dag skal fange opp søknadane og registrere desse inn og skrive

http://www.helsetilsynetno/no/lilsyn/Tilsynsrapporter/More—Romsdal/ZO
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Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

«forvaltningsbrev»

—tema økonomisk

til brukar. Deretter

desse registrerte

søknadane

sjekkar

Denne nye ordninga

hyllene

Særskilt

om nødh'el

I intervju

blir handtert

i tide.

—økonomisk

stønad

og på oppsummerande

rekvisisjon

eller kontantkort

å hente

var det ikkje

og hentar seg søknader

beste evne. Det kjem ikkje fram at leiinga har oversikt
at alle søknader

Side 1 1 av 31

er det opp til den enkelte veiledar

i ei av hyllene.

alle som visste om. Veiledarane

stønad NAV Fraena

etter

eller systematisk

sikrar

som hastar

møte kom det fram at kontoret

når det hastar med økonomisk

kan nytte

stønad. Det kom

også fram at det også kan være slik at den som fangar opp ein søknad om
nødhjelp

og som ikkje behandlar

slike søknader

sjølv prøver å finne nokon som

kan gjere dette. Om ingen av desse er på jobb kan det skje at brukar må vente til
neste dag.

I rutina og i intervju
innan

kj em det fram at krav til handtering

av nødhjelp

48 timar

] intervju
avvikla.

kjem det fram at ordninga
Når kontoret

med «nødhjelpstelefon»

er stengt på tirsdagar

ringe til det statlege NAV kontaktsenter.
teieplikta

i mottak er

må brukar med behov for nødhjelp
Kontaktsenteret

ikkje lov til å skrive kommunale

opplysning

har på grunn av
i det statlege

Gosys. Dei skriv i staden at brukar har ringt Kontaktsenteret
NAV kontoret

må ringe brukar. Denne beskjeden

NAV kontoret

på <<fellesbenken»

i Gosys.

«fellesbenken»

for deretter

behov for nødhjelp.
sitt mobilnummer

systemet

og at nokon på

blir elektronisk

levert til

Kravet er at slike beskjedar

svarast på innan 48 timar. Det er opp til den enkelte veiledarar

intervju

skal skje

skal

sjølv å sjekke

å ringe brukar og først då fange opp at brukar har

NAV leiar opplyste
til Kontaktsenteret.

på oppsummerande

møt at han har gitt

Han seier han sjeldan får slike telefonar.

blir det blir sagt at i enkelte tilfelle kan det ta dagar før nødhjelp

[

blir

fanga opp og gitt.

b) Kartleggc

og innhente

7 av 21 klagesaker

relevante

opplysningar

sendt til Fylkesmannen

—observasjonar
er mangelfullt

utgreidd

av NAV

kontoret

[ dei 19 sakene
det ikkje utskrift
for søknad/vedtak

som Fylkesmannen
av journalnotat
skulle skrivast

gjekk igjennom

(vi ba om at journalnotat

fans

som hadde betydning

ut og leggast i saka) Vi fann utskrift

i to saker, i 3 saker låg det handskrevne

http://www.helset

under tilsynsbesøket

av e—post

lappar og ark
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Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

I intervju

elektronisk.

Vidare at denne eventuelt

ført inn i vedtak når søknaden

Rutine for økonomisk
informasjon

[ intervju

informasjon

blir

blei skreve ned for hand og

vert behandla

ikkje informasjon

kjem det fram at brukar blir oppfordra
dokumentasjon,
at veileder

samtale på kontoret,
saksmengda
c) Foreta

stønad inneheld

Side 12 av 31

om kvar munnleg

skal skrivast ned

nødvendig
gjennom

stønad NAV Fræna

blir det sagt at det ikkje er tid til at all munnleg

journalført
deretter

—tema økonomisk

slik lova legg opp til. Mange søknader

ringer brukar.
er svaret

På spørsmål

vurderingar

i 8 av 21 klagesaker

blir opplyst

om det blir gitt tilbod om

er ofte telefon

og avgiersler

—observasjonar

som er sendt FM er lova anvendt

det er søkt om handsama

og levere

både og ja og nei. Ofte er det på grunn av

ikkje tid til dette og løysinga

individuelle

til sjølv å innhente

og 1 vedtak (avslag)

feil. [ ei sak er ikkje alt

manglar

opplysning

om retten til

å klage.

[ saker som F vlkesmannen

-er sosialtenestelova
blitt forveksla

til heimel

'ennom

under tils nsbesøket:

i 5 av 19 saker brukt feil. Vilkår etter § 20 ser ut til å ha

med inngangsvilkåra

det i 4 saker forveksling
—er stønaden

gikk

mellom

om økonomisk
§§ 18 og 19

i 3 av 19 saker utbetalt direkte

for dette eller grunngitt

—er 4 av 19 søknader
synleg i vedtaka.

stønad etter § 18. Vidare er

til kreditor.

Dette utan at det er vist

i vedtaket

avgjort utan at alle relevante

utgifter er vurdert

F eks at gjeld eller andre «ikkje godkjente»

eller gjort

ikkje er

synleggj ort eller vurdert

-den økonomiske

berekninga

kjem ikkje fram i vedtaket

på ein slik måte at

brukar heilt klart kan sjå korleis NAV har kome fram til beløpet som er tildelt
eller klart kan sjå reknestykket

-i vedtak der rettleiande

som har ført til avslag.

sats for livsopphold

satsen blir vurdert som tilstrekkeleg
—hovudinntrykket
juridisk

av strukturen

vedtaka

har overflødig

på innhaldet

i vedtaka

av faktum,

er ikkje heilt i tråd med

rettsleg grunnlag,

og til slutt konklusjon

tekst. Dette kan gjere vedtaka

brukar (kvifor dei har fått innvilga

at

for den enkelte brukar.

metode med klare inndelingar

av faktum og rettsleg grunnlag

brukt, er det ikkje synleggjort

vurdering

basert på dette. Fleire
vanskeleg

å forstå for

eller avslått det dei har søkt om slik lova

krev)

I intervju

kjem det fram at enkelte

Drøftingsmøte

og med kollega.

saker, på veiledars

initiativ

blir diskutert

Saker blir avgjort på veiledarnivå

http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/MoreRomsdal/2017/Frana—ko...
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tilsyn med sosiale tenester

har delegert

mynde).

enn «veiledarnivået»,
initiativet

—tema økonomisk

Leiinga

stønad NAV Fræna

oppgjer at saker ikkje blir gjennomgått

med unntak av heilt spesielle

kj em det fram at fleire veiledarar

saker og av eige initiativ
oppdatert

høve der veiledar

sjølv, tek

(for nokre månader

Vedtaket

ønskjer

sidan) har 5 av 7 veiledarane
ei elektronisk

vedtaket.

drøfta/bestemt

' l intervju

«godkjenner»

heller ikkje fått

sperre for å godkjenne

må for desse 5 etter dette godkjennast

har skrevet

at kollega

har sørga for at dette skjer. Etter at Socio sist blei

noko val, fordi det har oppstått

av annan person enn den som

korleis denne godkjenninga

skal gjennomførast.

kj em det fram at leiinga ikkje har ei rolle i klagesaker,

handtering

av økonomisk

for endelig

stønad manglar

«før, under og etter». I intervju
praksis på korleis handtere

vurdering

og avgjerd.

korleis klagesaker

Fylkesmannen

er gitt mynde til å føre tilsyn med sosiale tenester

og ulik

for tilsynet

§ 9. Eit tilsyn er ein kontroll

Vi gir derfor her ein oversikt

av om verksemda

i Nav, etter
er i samsvar

med lov—

over krava som blei lagt til grunn i tilsynet.

i parentes)

Lov av l8. desember
(sosialtjenesteloven

Rutina for

desse.

lovgrunnlag

(korttitlar

heller ikkje før

skal handterast

kjem det fram at det er usikkerheit

3. Aktuelt

sosialtenestelova

eiga sak.

Leiar er ukjent med dette og det er derfor heller ikkje

dei blir sendt til Fylkesmannen

Lover

av andre

til dette.

' [ intervju

og forskrift.
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2009 om sosiale tjenester

i arbeids-

og velferdsforvaltningen

—sotjl)

htt s://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009—12—18—l3l

Lov av l0. februar

1967 om behandlingsmåten

i forvaltningssaker

(forvaltningsloven

-fvl)
htt s://lovdata.no/dokument/N

l ./lov/ l 967—02—
l 0/

Forskrift

Forskrift

om internkontroll

for kommunen

(forskrift

om internkontroll

i kommunalt

i arbeids— og velferdsforvaltningen
NAV)

htt s://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/ZOlO—l

http://Www.lielseti

l—l9—1463
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Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

-tema økonomisk

stønad NAV Fræna
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Rundskriv

Hovednr.

— Lov om sosiale

35. 22.06.12

tenester

i NAV

htt s://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovedm'.35—lov-om—sosiale—t'enester-i-nav

Vi har

særle<I

oss om :

konsentrert

Sotjl. § 4. Krav til forsvarlighet

Tjenester

som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.

Rundskrivet
tenester

til sosialtenestelova

som utformast

av kommunalt

er tilgjengelege

Kommunen

av om

tenester

føreset

at tenesta blir gitt i tide

Vidare føreset det at tenesta sitt innhald og omfang
med samfunnsutviklinga

og gjeldande

normer

arbeid.

må gjennom

sin internkontroll

måte som sikrar forsvarlege
uavhengig

for at alle

og det gjeld uavhengig

eller statleg tilsett. Forsvarlege

nivå som samsvarer

for godt sosialfagleg

er ansvarleg

for alle som har eit hjelpebehov,

og følger saksbehandlingsreglane.
held eit kvalitativt

at kommunen

og ytast etter lova er forsvarlege

tenesta saksbehandlast
at tenestene

utdjupar

av ytre faktorar

tenester.

sikre at NAV-kontoret

Uforsvarlege

tenester

som stor arbeidsmengde,

er organisert

på ein

er alltid ulovlege,

manglande

kompetanse

og

tidspress.

Sotjl § 5. Internkontroll

Kommunen

skal føre internkontrollfor

4 er i samsvar

med krav/as'tsatt

kunne gjøre rede for hvordan

Rundskrivet

utdjupar

kvalitetsutvikling,
arbeidsoppgåver

å sikre at virksomhet

i eller i medhold

av lov eller forskrift.

at internkontroll

skal bidra til fagleg forsvarlege
verktøy

blir utført, styrt og forbetra

et styringssystem

Kommunen

må

og

etter krav i lova.

er lagt til den kommunale

gjennomføringa

lnternkontrollarbeidet

bør være nært knytt til ordinær
oppgåvene.

tenester

som sikrar at daglege

leiinga. Den praktiske

tilpassa del av dei daglege

etter kapittel

den oppjfvller denne plikten.

og være eit dynamisk

Plikta til å utarbeide

og tjenester

av internkontrollen

administrative

ligg i NAV—kontoret.

drift, og være ein integrert

God internkontroll

føreset medverknad

og

frå dei

tilsette.
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Fræna kommune

-tema økonomisk

tilsyn med sosiale tenester

stønad NAV Fraena
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Fvl. § 11 l.ledd

Forvaltningsorganene
Formålet

har innenfor

med veiledningen

vareta sitt tarv i bestemte
likevel tilpasses

sitt saksområde

en alminnelig

skal være å gi parter

og andre

interesserte

saker på best mulig måte. Omfanget

det enkelte forvaltningsorgans

situasjon

veiledningsplikt.
adgang

til å

av veiledningen

og kapasitet

må

til å påta seg

slik virksomhet.

Rundskrivet

til sosialtenestelova

i sin tolking

dette følger at blant anna kommunen
økonomisk

si veiledningsplikt

stønad består i å aktivt tilby veiledning

uklar eller vag søknad om økonomisk

Fvl § I I -d Muntlige

konferanser

Sotjl § 18. Stønad

til livsopphold

De som ikke kan sørge/or
økonomisk

rettigheter,

Stønaden

og nedtegning

sitt livsopphold

inntekt av arbeid

Departementet

Arbeids-

ifritid

kan gi veiledende

for økonomisk

av ei konkret

vurdering

behov. Som ledd i vurderinga

vurdering

selvhjulpen.

skal det ikke tas hensyn til barns

om stonadsnivået.

av den enkelte

av hjelpebehovet,

Då stønaden

er subsidiær,

inntekter

utgifter

vil være bestemt

sett i samanheng

sin heilskaplege
skal NAV-kontoret

situasjon
foreta

for å sikre brukar eit

og inntektsmogelegheiter.

av brukars

stønad skal ytast og

skal det også gjennomførast

brukar har ansvar for å forsøke å auke sine inntekter
Stønadsbehovet

veiledende

til sosialtenestelova

anna at økonomisk

av kva utgifter som er nødvendige

av brukars

<<Statlege

stønad» Vidare har rundskrivet

på bakgrunn

livsopphald.

eller ved å gjøre gjeldende

gjev kvart år ut rundskrivet

utmålas

forsvarleg

arbeid

stønad

retningslinjer

§ 18 med fleire sider og seier mellom

ei konkret vurdering

som inneheld

og skole erier.

utdjupa

og faktiske

av søknad om

av opplysninger.

om stønad til familier

og sosialdepartementet

retningslinjer

ved «henvendelser»

gjennom

har krav på økonomisk

av søknad

ved behandling

stønad.

bør ta sikte på å gjøre vedkommende

Ved vurdering

konkret

av § sotjl. § 17 viser til fvl. § 11 og at av

og redusere

personlege

ei

Det ligg i dette at
sine utgifter.

forhold og nødvendige

med brukar sine inntekter.
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. Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

Saksbehandlingstida

—tema Økonomisk

og vurderinga

må tilpassast

den enkelte

må søknaden

vurderast

av kva opplysningar

sin situasjon

som er nødvendige

Sotjl § I 9. Stønad

i særlege

kan i særlige

livssituasjon.

Rundskrivet

utdjupar

som ikkje dekkast

tilfeller,

konkret

til den konkrete

situasjonen.

det for å kunne overvinne

stønad til livsopphold.

vurdering.

i § 18 ikke er tilstede, yte
eller tilpasse

skal fange opp ulike behov for økonomisk

for å realisere

stønad, kan det i konkrete

må avgrensast

som trenger

gjennom

og individuell

for saken,

ofte same dag som den er mottatt.

selv om vilkårene

at rettsregelen

til å auke mogelegheita

som er nødvendige

tilfeller

Økonomisk hjelp til personer
en vanskelig
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og kva det søkast om stønad til. For eksempel

raskt i ein nødssituasjon,

Kva opplysningar

Kommunen

stønad NAV Fræna

Stønad i særlege

Sjølv om stønad etter rettsregelen
urimeleg

hjelp

tilfelle skal bidra

lova sitt formål for den enkelte.

tilfelle være openbart

seg

Dette etter ei

ikkje er ein pliktig

å ikkje yte hjelp. Eit vedtak

om avslag kan i slike

tilfelle gjerast om som følge av klage til fylkesmannen.
gis der føresetnad

for stønad til livsopphold

Stønad i særlege tilfelle kan

ikkje er oppfylt.

Sotjl § 20. Bruk av vilkår

[tredje ledd blei endra 2/17, før låg dette i rundskrivet]

Det kan settes vilkår for tildeling
stønadsperioa'en

av økonomisk

skal utføre passende

stønad,

arbeidsoppgaver

herunder

at mottakeren

i bostedskommunen,

i

se også §

2] tredje ledd og § 25.

Vilkårene

må ha nær sammenheng

med vedtaket.

byrdefulle for stanadsmottaker

eller begrense

valgfrihet

Vilkårene

på en urimelig

bestemmelser

i loven

her eller andre

Ved brudd på >vilkår
vedtaket
i forskrift

http://www.helseti

om stonad
gi nærmere

måte.

kan det fattes

er införmert
regler

De må ikke være uforholdsmessig

hans eller hennes handle-

eller

må heller ikke være i strid med andre

lover.

vedtak om at Stønaden

om muligheten/or

om reduksjon

lsynetno/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/More—

reduseres,

slik reduksjon.

forutsatt

at det i

Departementet

kan

av Stønaden.
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Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

har ei lang utdjuping

Rundskrivet

Ved brot på

stønad under i visse omstende.

gitt høve til å redusere

vilkår, er det i rettsregelen

varsla og det skal gjerast ei ny vurdering

stønaden.

til å

adgangen

som regulerer

av denne rettsregelcn,

av økonomisk

sette vilkår for tildeling
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stønad NAV Fraena

—tema økonomisk

skal være

Konsekvensen

av om den skal settast i verk. Dette etter at

brukar har fått høve til å uttale seg. I slike tilfelle skal nytt vedtak fattast.

Sotjl § 21. Stanadsformer

Økonomisk

stønad gis som bidrag,

Økonomisk

stønad

lånet.

gitt som lån eller garanti/or

Er stønaden

vil

til om stonadsmottakeren

iforhold

av lån bør vurderes

iform

til å tilbakebetale

bli i stand

lån, garanti for lån, eller varer og tjenester.

lån, skal vedtaket

bestemmelser

inneholde

om lånevilkårene.

Hvis det på grunn av scerl ige forhold
stønaden

må antas at stonadsmottakeren

med vilkår som er fastsatt

i samsvar

ikke vil brake

etter § 20, kan det vedtas at stønaden

helt eller delvis skal gis i farm av varer og tjenester.

utdjupar

Rundskrivet

at avgjersle

og eventuell

om stønadsform

må gå fram av vedtaket

og saksbehandling

omtalt under dei enkelte

stønadsformene,

saksbehandling

ved endring

av

Kva for opplysningar

skal fattast og grunngi evast i enkeltvedtak.

stønadsform,

endring

av stønadsform,

som

er nærare

NAV —kontoret må følge dei krav til

som lølger av denne lova. forvaltningslova

og uskrevne

om

normar

god forvaltningsskikk.

Sotjlov § 22. Utbetaling

av stønad

Når det ikke er truffet vedtak som nevnt i § 2] fjerde
den som har søkt om stønad.
bestemmes

at den skal deles

I følge rundskrivet

Dersom
mellom

er hovudregelen

har søkt om stønaden

(eit av unntaka

tenester jf § 21). Økonomisk

stønaden

ledd

skal komme/lem

til

til gode, kan det

dem.

at økonomisk

stønad skal utbetalast

er om stønaden

stønad kan i visse tilfelle utbetalast

til andre enn den

til andre dersom brukar har samtykka

stønad kan utbetalast

i dette, som for eksempel

til utleier eller straumleverandør.

Tilsyn/ Tilsynsrapporter/

til den som

skal gis i form av varer eller

som har søkt. Økonomisk

http :// www.hclsetilsynet.no/no/

utbetales

skal stønaden
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' Fræna kommune

sosiale
tenester —tema Økonomisk stønad NAV Fraena

tilsyn med

Sotjl. § 41. Anvendelse

Forvaltningsloven

av sosiale

Rundskrivet

utdjupar

sine interesser
avgjersle
korleis

av forvaltningsloven

gjelder

om tildeling

med de særregler

tjenester

skal regnes som enkeltvedtak.

at NAV—kontoret

ivaretatt.

som er fastsatt” i loven lier. Avgørelser

skal sørge for at alle som «henvender»

Det skal sikrast at saka er så godt opplyst

og så langt det er råd, hentast inn i samarbeid
opplysningane

skriftleg,

enten

skal dokumenterast.

dette er i form av innhenta

Opplysningar
dokument

seg får

som mogeleg,

før

med brukar. Det må vurderast
i saka skal alltid være

eller skriftleg

andre saksdokument.

Alle søknader

om tenester,

vurderast

Både tildeling

og avslag skal grunngjevast

individuelt.
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også økonomisk

i søknad eller
stønad skal

på ein slik måte at

det blir tatt ei rett avgj ersle, som brukar kan forstå.

Kommunen

har ansvaret

tilstrekkeleg

kunnskap

I sosialtenestelova

for at saksbehandlinga

er forsvarleg,

om saksbehandlingsreglane.

sin §§ 17, 43, 44 og 48 står dei særlege

som går føre dei generelle

Fvl. § I 7 l.ledd

i forvaltningslova.

F orvaltningsorganets

F orvaltningsorganet

og at dei tilsette har

Rundskrivet

saksbehandlingsreglane
utdjupar

også desse.

utrednings— og itJoi'i11asj011splikt.

skal påse at saken er så godt opplyst som mulig for vedtak treffes

Rettsregelen

skal bidra til at søkjar får dei tenestene

understrekjer

NAV si plikt til aktivt å sørge for at saka er så godt opplyst

mogeleg

før vurdering

og avgjerd

F vl. § 25 Begrunnelsens

[ begrunnelsen
reglene.

skal begrunnelsen

vedtaket

bygger på.

underretningen

beskrevet

til parten

bygger på, med mindre parten
å sette parten

også gjengi innholdet

skal dessuten

er en henvisning

vedtaket

det er nodvendig/"or

vedtaket,

parten,

fattast.

skal vises til de regler

de faktiske forhold

som

innhold.

[ den utstrekning

] begrunnelsen

han/ho har krav på, og den

av reglene

nevnes de faktiske.]?)rliold
av parten

til den tidligereframstilling
vedlegges

i stand til å forstå
eller den problemstilling

som vedtaket

selv eller i et dokument

kjenner

bygger på. Er

som er gjort kjent/ar

tilstrekkelig.

[ tilfelle skal det i

kopi avl/ramstillingen.

http:llwwwhelsetilsynetno/nol'lilsyn/Tilsynsrapporten/Moro-Romsdal/ZOl
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Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester —tema Økonomisk

Opplysninger

til andre forttaltningsorganer,

kan bare gis når dette er nødvendigfor
velferdsforvctltningens
alvorlig

stønad NAV Fræna

jfforvaltningsloven

Side 21 av 31

§ 13 [7 nr. 5 og 6,

å fremme kommunen i arbeids- og

oppgaver, eller for ((i—forebyggevesentlig-fare for liv eller

skade for noens helse.

Dersom et barns interesser tilsier det. kan.]j/lkesmannen
bestemme at opplysninger

eller departementet

skal vaere undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene

har

samtykket i at de gjøres kjent.

Rundskrivet

utdjuper teieplikta over fleire sider, kort sagt er teieplikta

om bestemte forhold og ei plikt til å hindre at uvedkommande

ei plikt til å teie

får innsyn i slike

forhold. Dette med visse unntak som det er gjon greie for.

F vl § 13—13 e Taushetsplikt

4. Vurdering

av faktagrunnlaget

opp mot aktuelt

lovgrunnlag
I dette kapittelet skal vi vurdere fakta/observasjonen
kapittel 3. Vi brukar same rekkjefølge
fakta/observasjonar

i kapittel 2 opp mot rettsreglane i

som i førre kapitel, med unntak av at

som gjeld all—e—
tre hovudområda

i søknadsprosessen blir vurdert til

slutt. Vi viser til kapitel 2 for meir detaljert informasjon

i dei enkelte observasjonane

3 der vi har gjort greie for kva loververk vi har lagt til grunn og kva for

og til kapitel

heimlar i desse vi særleg har lagt vekt på i dette tilsynet. Sotjl. 41 viser til at
forvaltningslova

gjeld der ikkje særlege rettsreglar i kjem fram i lov om sosiale

tenester. Saksbehandlingskapitelet
forvaltningslova.

i sosialtenestelova

har strengare krav enn

Dette har samanheng med at hovudmålgruppa

for sosialtenestelova

er for dei mest vanskelegstilte.

a )Handtering
Kommunen

av «henvendelsar»

—vurdering

av fakta opp lovgrunnlaget

skal gjennom si styring og leiing gjere dei sosial tenestene tilgjengelege

for den som kan ha behov for økonomisk

stønad jf. sotjl §§ 4 (krav til forsvarlege

tenester), 5 (internkontroll).

Fylkesmannen

har merka seg at «heimesida» til kommunen ikkje har lett tilgjengeleg

kontaktinformasjon.
økonomisk

stønad er tom. Lova stiller ikkje krav til at kommunane skal ha oppdaterte

og fullstendige

http://www.helseti

Den viser til gamle rettsreglar og link til skjema for søknad om

heimesider. Når vi likevel vurderer dette her, har det samanheng til at

lsynet.no/no/Tilsyn/lilsynsrapporter/More—Romsdal/20l
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Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

kommunen

—tema økonomisk

skal gjere sin tenester

tilgjengelege

på kva måte dei kan rette ein «henvendelse»

Kommunen

skal sikre at <<henvendelsar"

plikt til å identifisere
(opplysning

veiledarar

slik at innbyggarane

har gjort observasjonar

som ikkje har behandling

dag, har nok kunnskap

av økonomisk

om sosialtenestelova

stønad som arbeidsoppgåver

til i å identifisere

slike. NAV leiar har før tilsynsbesøket

Fylkesmannen

sitt kurs i sosialtenestelov

per i

og gje råd og rettleiing

dei er kontaktperson

av økonomisk

sotjl § 17

som reiser tvil om at

til veiledarar

(som ikkje har behandling

og har ein

jf. fvl § ll

stønad frå brukarar

veiledarar

stønad.

stønadjf.

slik at søknad om økonomisk
som handsamar

veit kvar, når og

skjer etter krav i lov og forskrift

jf. 4] (bruk av forvaltningslova)

Fylkesmannen
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i dette tilfellet om økonomisk

eit behov for, eller søknad, om økonomisk

råd og veiledning)

(veiledningsplikta).

stønad NAV Fræna

for, kjem fram
meldt på 4

stønad som arbeidsoppgåve)

på

og er såleis i gang med å auke kompetansen

for 4 av desse.

Kommunen

skal sikre at søknader

kravet til forsvarlege

tenester og internkontroll

saksbehandlingsreglane
sosialtenestelova.

om økonomisk

i forvaltningslova

Det er i rundskrivet

stønad skal handterast

i tråd med

jf. Sotjl. §§ 4 og 5 og i tråd med

og saksbehandlingskapitelet

i

til sotjl § 41 gjort greie for krava til å sikre ein

god søknadsprosess.

Det vart i intervju

utrykt usikkerheit

om kvar søknader

leggast, når og kven som skal registrere
sikrar

om økonomisk

stønad skulle

dei og leiinga har ikkje eit system sjekkar og

dette.

Søknadar

kan av den grunn bli forlagt og/eller

Vi har i klagesak
månader.

fått opplyst

nødhjelp

når søknadar

av økonomisk

skal handterast

som sjølv ikkje kan oppsøke

stønad står det at kontoret

skal handtere

sjølv om rundskrivet

«raskt og ofte same dag som den er mottatt».

NAV kontoret

bruke det statlege NAV kontaktsenter

eller når kontoret

(telefon)

til § 18
Brukar

er stengt på tysdag skal

som einaste veg inn. Om

kontaktsenteret

ikkje får kontakt med tilsette i NAV blir det sendt ei melding

«om å kontakte

brukar».

for nødhjelp.

slik.

hastar.

innan 48 timar og dette blir oppgitt i intervju,

seier at nødhjelp

for lenge ubehandla

av NAV Fræna Eide sjølv, at ei sak var forlagt i [leire

Dette er særleg alvorleg

I rutine for handtering

bli liggande

i Gosys

Fristen for svar er 48 timar, altså lengre enn fristen kan være

Fylkesmannen

har fått opplyst at nødhjelpssøknader

kan bli liggande

for

lenge og leiinga har ikkje sett i verk eit system som sikrar dette.

http://www.helsetilsynet.no/no/Ti
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Fræna kommune

-tema Økonomisk stønad NAV F raena

tilsyn med sosiale tenester

Vi har fått opplyst

at utforming

av lokala i NAV kontoret

sitt Mottak

Side 23 av 31

og problematikk

rundt av—og pålogging

av PC av «verten»

teiepliktig

Dette er brot på sotj. § 44 jf. fvl. § 13—13e, teieplikta

informasjon.

sosialtenestelova

b) Kartlegge

er strengare

og innhente

fører til at det innimellom

enn reglane

relevante

blir utveksla
i

i forvaltningslova.

opplysningar

—vurdering

av fakta opp mot

lovgrunnlaget

Kommunen
hentast

skal sikre at søknader

skal kartleggast

inn i tråd med saksbehandlings-reglane

tenester)

og 5 (internkontroll).

Økonomisk

og relevante

Kva som trengs av opplysningar

Kor omfattande

sakbehandlingsreglane
sosialtenestelova.

Det går indirekte

NAV skal innhente
Utgangspunktet
opplyse

i forvaltningslova

opplysningar

når søknad om økonomisk

Fylkesmannen

Kraveti

skal

slik at ein får kartlagt

til dette jf. sotjl § 42. Etter
saka før vedtak

til denne paragrafen.

frå 01.01.16

og fram til februar i år, sett at 1/3 av

frå NAV Fraena—Eide ikkje er godt nok opplyst til å kunne ta ei avgjerd.

dokumentasjonen
NAV kontoret
konkretisert

skal være skriftleg

Fylkesmannen

frå journalnotat.

til § 41 og § 43 er at

og at munnleg

si rutine for økonomisk

kvar dette skal skrivast

I dei 19 sakene

informasjon

skal skriftleggjerast.

stønad viser også til dette, men har ikkje

slik at den som treng det finn det.

rakk å gå gjennom

Vi fann handskrevne

under tilsynsbesøket,

lappar og utskrift

har fått oppgitt

at skriftleggjering

informasjonen

heller blir skreve rett inn i vedtaket.

nedteikna

at

stønad skal handsamast.

nok opplysningar

sotjl. § 41 jf. fvl. § 1 1d, samt rundskrivet

mangelfull

til rettsregelen

er det ei skjerpa plikt til å hjelpe brukar til å opplyse

har i klagesaker

klagesakene

krava i

er å finne i fvl § 17 som krev at kommunen

skal fattast, her vises det til rundskrivet

utskrift

med tillegg til dei særlege

Brukar skal så langt det er råd, medverke

sosialtenestelova

skal være har samanheng

søkjar er i. Sotjl § 41 viser til

saka. Altså sikre at det blir innhenta

tilstrekkeleg.

stønad etter sotjl. §§

fram i sotjl. § 43 og i rundskrivet

og sjølve rettsregelen

med

blir i stand til å gjere ei

denne kartlegginga

med kva det blir søkt om og kva situasjon

i samband

for å få økonomisk

18 og 19, slik at NAV etter kvart, ute i søknadsprosessen
vurdering.

skal

jf. sotjl §§ 4 (krav til forsvarlege

stønad, vert styrt av føresetnadene

individuell

opplysningar

fann vi ikkje

av e-post i 3 saker. Vi

ikkje blir gjort, fordi det ikkje er tid og at
Denne praksisen

og sårbar fordi det ikkje er system på at munnleg
på ein slik måte at den er tilgjengeleg

informasjon

for den som vurderer

http://Www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/More—Romsdal/20

vurderast

som

alltid blir

søknaden
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Fraena kommune

tilsyn

med sosiale

fattar avgjerd og vedtak.

Veiledar

som tek i mot munnleg
Munnleg

informasjon

-tema Økonomisk

tenester

NAV

Fræna

Side 24 av 31

kan ha fråvær frå jobb og kan slutte. Vidare er den

informasjon

ikkje alltid den same som handsamar

søknaden.

for neste søknad og i oppfølging

av brukar på

kan ha relevans

vegen mot å bli mest mogeleg

stønad

sjølvhjelptjf.

sotjl § l (formålet

med

sosialtenestelova).

c) Foreta

individuelle

vurderingar

og avgjersler

—vurderingar

av fakta

opp mot

lovgrunnlaget
Kommunen

skal sikre at søknad om økonomisk

saksbehandlingsreglane
konkret

og individuell

stønad skal handterast

i tråd med

og at søkar får tildelt det han eller ho har krav på etter ei
vurdering

jf. 80t

§§ 4 (krav til forsvarlege

tenester)

og 5

(internkontroll).

Denne delen av søknadsprosessen
kartlegging

og innhenting

har nær samanheng

opplysningar.

For at ikkje denne vurderinga

skal bli for lang blir denne av oppsummerande

vi minner om at eksakte observasjonar
og saker gjemiomgått
økonomisk

under tilsynsbesøket)

vilkår etter § 20 har eigne og strenge

karakter,

er å finne i kapitel 2. I fleire saker (klagesaker

stønad brukt feil/samanblanda

for i rundskrivet.

med den førre fasen b)

er § 18 sine inngangsvilkår

om rett til

med sotjl. § 20 bruk av vilkår. Bruk av

krav til saksbehandling

og som det er gjort greie

Desse er ikkje følgt i dei sakene vi her siktar til. Vidare er § 19 brukt

i staden for § 18 i fleire saker.

Forveksling

av desse paragrafane

kan ha ein negativ

og ulovleg

konsekvens

for

brukar.

[ 3 saker er Stønaden utbetalt direkte
etter § 21 (stønadsformer)
Hovudregelen

og § 22 som regulerer

grunnar

direkte til kreditor.

til at stønaden,

kven stønaden

feks betaling

skal utbetalast

Brukar kan også gje sitt samtykke

synleggjerast.

Å utbetale

direkte til kreditor

21 og 22 er brot på teieplikta

av ei straumrekning,

I slike tilfelle må reglane for dette følgjast

synleggjerast.

Fleire søknader

utan at dette er vurdert/synleggjort
til.

er at den som har søkt om stønad. sjølv skal få denne utbetalt til seg.

NAV kan ha gode
utbetalast

til kreditor

og

til dette, men då må også dette

utan at det er gjort ei vurdering

etter sotjl. § 44jf.

skal

etter §§

fvl 13—13e.

er avgjort utan at alle utgifter er synleggjort

sotjl §§ 41 og 43 jf. fvl. § 25 som stiller krav til grunngjevinga

http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/More—Romsdal/20

eller vurdert i vedtakajf.
sitt innhald.
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. Fræna kommune

tilsyn med

sosiale
tenester -tema økonomisk
stønad NAV F raena

skal sikre at brukar
opplysningar
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setjast i stand til å forstå vedtaket; kva rettsreglar og faktiske

det byggjer på og kva vurderingar

som er gjort. l dei sakene vi gjekk

gjennom under tilsynsdagane og der statens rettleiande sats til livsopphald
det ikkje gjort synleg i vedtaket at det er gjort ei konkret og individuell
om stønadsnivået er tilstrekkeleg

er brukt, er

vurdering av

for brukar.

Vedtak om Økonomisk stønad (både avslag og tildeling)

skal etter reglane over,

utformast på ein slik måte at det blir heilt tydeleg for brukar kva faktiske opplysningar
som ligg til grunn for avgjerda. Vidare kva rettsreglar dei blir vurdert opp mot og
eventuelt korleis

dette skal utbetalast og til kven. I det ligg også at overflødig

frå malar, som ikkje angår eit konkret vedtak, ryddast vekk og at framstillinga

tekst
er

sortert slik at vedtaket er tydeleg.

Fylkesmannen

vurderer at dette ikkje er tilstrekkeleg

igjennom, dette svekkj er rettstryggleiken

sikra i dei vedtaka vi har gått

og klageretten til brukar.

Vi har fått opplyst at den enkelte veileder på eige initiativ
Drøftingsmøte

drøftar saker og helst i

på tysdagar. Dette møtet har leiinga lagt til rette for. Vi har vidare fått

opplyst at Drøftingsmøtet

blir kortare enn bestemt fordi møtet før går ut over

tidsramma. Det er behov for lengre tid for drøfting. Det blir forventa at saker skal
være forberedt, noko veiledarane opplyser at dei ikkje har tid til, mellom anna fordi
dei har fleire oppgåver enn økonomisk stønad? eller for mange søknader om
økonomisk

stønad.

Veiledarane kan ta avgjerd i eigne saker også klagesaker og saker som sendes til
Fylkesmannen,

sjølv om dei ikkje har slik delegasjon etter det kommunen har

bestemt. Dei har i intervju uttrykt eit ønske om at ein tilsett skal ha eit overordna
ansvar for tenester etter sosialtenestelova,

i dette tilfelle

handtering av slike søknader vært rett. Tilbakemelding
rapport på denne problemstillinga

stønad, slik at

frå kommunen på førebels

er innarbeida på side 6, femte kulepunkt.

Utover skriftlege rutine på økonomisk
Drøftingsmøtet

økonomisk

stønad (som har avvikande praksis) og

(som ikkje i stor nok grad dekkjer veiledarane sitt behov) har ikkje

leiinga eit system som sikrar at søknader om økonomisk
lova eller blir individuelt

http://www.helsetilsynetno/no/Ti

stønad blir handtert rett etter

vurdert og avgjort.
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Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

a, b og c) Handtering

—tema økonomisk

av søknader

gjeld alle tre hovudområda

stønad NAV Fraena

om økonomisk

stønad

i søknadsprosessen)
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til livsopphald

—vurdering

av fakta

(som
opp mot

lovgrunnlaget
Her har vi som mål å vurdere
søknadsprosessen

og med utgangspunkt

4, plikta til at kommunen

i tenester
dettejf

i kravet om forsvarlege

og i sin

lagt til grunn at den som tek avgjer—der

legg da til grunn at for å få slik delegasjon

Rutine for økonomisk

til å gjere

2 og vurdert

Kommunen

eller avvikande

krevst den kompetanse

som

har ikkje sikra at så er tilfelle.

stønad gir eit godt grunnlag

den har likevel manglar

praksis

i handtering

av økonomisk

stønad,

som vi har gjort greie for over og i

i dette kapitelet.

har i sin samarbeidsavtale

over kompetansebehov

med NAV,

både felles— og individuelle

bestemt

at NAV

kontoret

skal ha

hos tilsette (som blant anna gjeld tema for tilsyn) jf.

sotjl. §§ 4, 5 og 6. Det blir i avtalen forventa

tilsynet

kompetanse.

sitt kapitel 4, skal ha delegasjon/mynde

det er gjort greie for i sotjl. § 6. Kommunen

oversikt

dei har etter § 6

§§ 4 og 5.

Fylkesmannen

kapittel

på heile

etter sotjl. §

skal ha nødvendig

med Eide kommune,

med NAV Møre og Romsdal,

etter sosialtenestelova

tenester

etter § 5 og ansvaret

etter sosialtenestelova

har i sin vertskommuneavtale

samarbeidsavtale

vi har gjort, som har innverknad

skal ha intern kontroll

for at dei som utfører tenester

Kommunen

observasjonar

at det kvart år i NAV kontoret,

kompetanseplanar.

avdekt kompetansebehov

Slike planar er ikkje laga og det er i

som gjeld tema for tilsyn; økonomisk

om det no er laga ein perm for klagesaker

blir laga

handsama

av Fylkesmannen

stønad.

Sjølv

er det ikkje

lagt til rette for læring av desse, vi ser at dei same feila skjer igjen. Det er av
kommunen

si øvste leiing lagt eit godt grunnlag

dette ikkje vert sett ut i praksis

for kompetanseheving

men fordi

i stor nok grad blir dette ikkje tilstrekkeleg

etter krava

i lova.

Kommunen

har utarbeidd

elektronisk

kvalitetssystem,

målekort

for sine einingar

men NAV kontoret

og har starta å ta i bruk

har av ukjent årsak, ikkje tatt dette i

bruk. Dei bruker eit skjema for avvik som er kjent for dei tilsette. Avvikskjemaet
brukt av få og sjeldan. Dei som brukar dette saknar tilbakemelding
avvik har ikkje nådd kommunen
kommunen

si handtering

si øvste leiing. Fylkesmannen

blir

på avvik. Slike

vurderer

derfor

av avvik som for svak.
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, Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

Kommunen

—tema økonomisk

stønad NAV Fræna

Side 27 av 31

har etter åå 4 og 5 eit ansvar for at det er god nok kapasitet

saker etter sosialtenestelova

på forsvarleg

vis. Fylkesmannen

har ikkje nok oversikt

å slå fast om kapasiteten

til å handtering

under dele observasjonar

som kan være til hjelp når kommunen

dette

dette.

tilsynet,

må vurdere

Vi har i intervju
økonomisk

av Økonomisk

merka oss at veiledarane

oppgjer

stønad. Vidare har vi gjennom

—Eide i 2016 berre hadde 2 deltakarar

til å løyse
til

stønad er stor nok. Vi vil
sjølv, som ein del av

at dei har det travelt i handtering

sentral statistikk,

på den arbeidsretta

av

merka oss at NAV Fræna
tenesta

Kvalitiseringsprogram.

Kvaliiiseringsprogram
stipulert

er ein rett, for dei som fyller vilkåra etter sotjl. å 29. Staten har

at det samla for Fræna og Eide kan være 15 personar

kan derfor slå fast at kommunen
av kvalifiseringsprogram,

i svært liten grad brukar sin kapasitet

i staden for handtering

av økonomisk

8 kommunale

Vi har merka oss at kommunen

gjekk inn med

samarbeid

og NAV stat. Vi har kjennskap

med Eide kommune

som har økonomisk

med rett til dette. Vi

stønad som arbeidsoppgåve

til handtering

stønad.

stillingsheimlar

i sitt

til at 7 av veiledarane

også har andre oppgåver

(også

statlege).

Sosialtenestelova

inneheld

til saman 5 tenester,

har slike rettar. Fylkesmannen
opp vakansar
unødvendig

har elles merka seg i intervju,

samt at saksbehandlingssystemet

Her presenterer

Fylkesmannen

at det tek tid å få dekt

Socio har manglar

som tek

tid i kvar einaste sak.

5. Tilsynsmyndigheita

vurderingane

som tar tid om dei blir gitt, til dei som

sin konklusjon

vi konklusjonen

av vår undersøking,

vi har gjort i kapittel

har

kome

fram

- Leiinga har ikkje, gjennom
«henvendelsar»

dette på grunnlag

av dei

4

til følgande:

tilstrekkeleg

som gjeld økonomisk

styring og leiing, sørga for at
stønad etter åå 18 og 19 er handtert

i

tråd med lovverket
Dette er brot på sotjl. åå 4, 5, 6, 17jf. 41 jf. fvl. å 11. Vidare sotjl. å 41 jf. fvl. å
17 og sotjl. åå 44 jf. fvl. ål3—13e
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. Fræna kommune

tilsyn med sosiale

Grete Teigland

tenester

—tema Økonomisk

stønad NAV Fræna

(ei.)

Oddhild

Direktør

Side 29 av 31

Johnsen

Revisjonsleiar

Kari Røkkum

Winje

Tore Oshaug Tokle

revisor

revisor

Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har ingen signatur.

3 vedlegg

Kepi med vedlegg:

Vedlegg:

NAV Fræna—Eide Tingplassen

Gjennomføring

av tilsynet

Her gjer vi greie for korleis tilsynet
- Varsel om tilsynet
' Førebuande
- Tilsynet

blei gjennomført

pr. telefon med rådmann

ble gjennomført

av observasjonar

Følgende

dokument

- Samarbeidsavtale

02.03.17

og vart

møte med

på forhånd,

mens andre dokumenter

i løpet av tilsynsbesøket.

og vurdert

—organisasjonskart

' Vertskommuneavtale

17.02.17

blei halde andre dag,

blei gjennomgått

° Fræna kommune

Skipenes

første dag. Oppsummerande

var tilsendt og gjennomgått

ble mottatt og gjennomgått

Anders

ved NAV Fræna Eide Ol 03.17

innleia med kort informasjonsmøte

En del dokumenter

og kven som deltok

blei sendt 23.1 1.16

samtale

gjennomgang

2 6440 ELNESVÅGEN

som relevante

for tilsynet:

20.09.16

Fræna og Eide
Fræna kommune

- Rutine for økonomisk

og NAV Møre og Romsdal

stønad

- Økonomisk

stønad —sjekkliste

- Økonomisk

stønad —forvaltningsmelding

' Remitteringsrutine

http://www.helsetilsynet.no/no/l'i

lsyn/Tilsynsrapporter/More—Romsdal/20

17/Frana—ko. ..

06.06.2017
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tilsyn med sosiale tenester

- tema Økonomisk stønad NAV Fraena

Side 30 av 31

Skjema for avvik
Nav Fræna—Eide —organisasj onsplan versjon
Oversikt

over personell

Delegeringsreglement

Delegasjon

som har relevante
v Fræna

1.4

oppgåver

i høve tilsynet

kommune

—NAV leiar

Virksomhetsplan

NAV Fræna —Eide 2016

NAV Fræna Årsrapport 2015
'llilsendt link til NAV på kommunens
Enkel oversikt

heimeside:

over alle tilsette/arbeidsoppgåver

om åpningstider

og telefon

i NAV Fraena—Eide

Utkast årsplan 2017 var per 27.02.17 - ikkje ferdig
Utkast delegasjon

til veiledar

- ikkje ferdig

Før tilsynsbesøket

ba vi om å få framlagt

klart når vi kom. Desse avgrensa
handla om søknad,
dokument

og journalnotat,

innverknad
framlagt

tildeling

Gjennomgang

som skulle ligge

til siste saker frå 2016 og framover,

eller avslag på Økonomisk
frå både kommunalt

på identifisering,

i papirversjon

30 brukarmapper

vurdering

stønad. Vi ba og om at

og statleg system,

og tildeling

som

av Økonomisk

som har hatt
stønad,

blei

i mappene.

av 21 klagesaker

sendt til Fylkesmannen

frå 01.01 . 16 og fram til

tilsynsbesøket
I tabellen

under

gir vi ein oversikt

kven som blei inteeu

over kven som deltok

21, og kx,en som deltok

på informasjonsmøtet,

pa? oppsummerande

møte under

tilsynsbesøket:

Namn

Funksjon/

Informasjonsmøte

Intervju

stilling

Anders
_
Skipenes

Rådmann

Arild
_

kommunalsjef

Kjersem

NAV leiar

http '.// www.helsetilsynet.no/

()ppsummerande
møte

x

X

x

x

no/' llilsyn/ Tilsynsrapporter/

x

x
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X
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« Fræna kommune

tilsyn med sosiale tenester

Tor

—tema økonomisk

stønad NAV Fræna

Side 3l av 31

Steinar

Sandøy
Misund
Marina

'l"eamkoordinator

Flønes

Mottak

Elin

Veileder

Mottak

Veileder

Mottak

Veileder

Mottak

Morsund
Helga Rogde
Garder

Solveig
Øverbø

x

x

X

x

x

x

X

X

x

x

x

X

Heidi

Teamkoordinator

Jeanette

Oppfølging

X

x

x

Smenes

Veileder
x _
Oppfølging

x

X

X

May Britt
.
Anti

Veileder
7
.
Oppfølging

x

x

x

Anne Grethe

Veileder

x

x

x

x

x

x

Myhren
Jorunn

Løvmo

* _
Opplølging

Elisabeth

Veileder

Lønsethagen

_
Oppfølging

Marit

Sekretær

Rishaug

(merkantil)

Nadine

Ny NAV leiar frå

Deidok

medio mars 2017

Disse deltok

x

x

frå tilsynsmyndigheten:

' Koordinator/seniorrådgivar,
Romsdal,

Oddlzild Johnsen,

Fylkesmannen

i Møre og

re visjonsleiar

' LSosialfagleg rådgjevar,

Kari Rok/cam Winje, Fylkesmannen

iMare

og Romsdal,

revisor

° Juridisk,

Tore ()slzaug Tokle, Fylkesmannen

http://www.helsetilsynetno/nol'li[syn/'l”ilsynsrapporter/More—Romsdal/ZO
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KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:

2018—1548/02

Arkiv:

033

Saksbehandler:

Sveinung Talberg

Dato:

18.04.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr
äl4/l8
i?

A

Utvalg
Kontrollutvalget

f—ä—

_

Møtedato—7
24.04.2018

EVENTUELT

Utb

ina ved Hustad

Kontrollutvalgets

Barneha

vedtak

e

17.10.2017,

sak PS 36/17

Kontrollutvalget
registrerer en bekymringsmelding
og vil ha svar på følgende i denne saken:

rundt utbyggingen

ved Hustad barnehage

Hvem er ansvarlig for prosjektering?
Er alle plantegninger og søknader godkjent?
Hvem er utførende?
Har utførende sentral godkjenning?
Har det blitt utført byggkontroll?
Hvem har utført byggkontrollen og når ble disse utført?
På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget
en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner
som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens
egne byg !.

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget

Saker unntatt
Kontrollutvalgets

behandling 13.02.2018
utsetter saken til behandling i møtet 24.04.2018

offentli

het

vedtak

17.10.2017,

sak PS 36/17

Kontrollutvalget
ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet
heretter behandler.

som kommunestyret

Kontrollutvalgets
behandling 13.02.2018
Kontrollutvalget
registrerer mottatte henvendelser fra rådmannen der det er usikkert hvordan
kommunen vil håndtere dette overfor kontrollutvalget og avventer videre behandling av saken
til møtet 24.04.2018
Saksbehandlin

srutiner

Kontrollutvalgets
behandling 05.12.2017,
sak 43/17
Kontrollutvalget
fikk utdelt en epost fra Ingvar Hals. Den omhandlet et tilfelle
saksbehandling av en henvendelse han har gjort til kommunen.

av manglende

Talberg,

Sveinun

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Talberg, Sveinung
3. april 2018 14:56
”Vigdis Rotlid Vestad'
'Kåre Vevang 3’; ’Ingvar Hals‘
Kontrollutvalg—Fellesnemnd—tilsyn

i både Eide og Fræna har i forbindelse

Kontrollutvalgene
«fremoverlent»
Dette

blikk på den nye kommunen

har en gjort

i medhold

med etableringen

og Fellesnemnda

av kommuneloven

av Hustadvika

kommune

hatt et

sin aktivitet.

§ 77,1.ledd'.

§ 77.Kontro//utva/get

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg
og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne.

til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale

Kontrollutvalget
har aldri vært i tvil om at tilsyn med fellesnemda, og andre organ oppnevnt i dette henseende, er en
oppgave kontrollutvalgene
har et tilsynsansvar for.
Nå har det kommet
kontrollutvalgets

kontrollutvalget
rolle på dette

svar om at kontrollutvalget
Kontrollutvalgene
utvalg

i prosessen.

sitt arbeid

med Fylkesmannen

er oppnevnt

til kommunestyret

om tilsyn

gjelder

i medhold

i Eide og leder

i kontrollutvalget

hilsen

Sveinung TaØerg
Rådgiver
Kontrollutvalgssckretariatet

for

Romsdal

i

Tlf

71 1 l lt) ()0 sentralbord

til”

71 li H 52 direkte

Mob

09l

l ”limt

M 0iHungmlbggg,Insidgrlx0112111111922

Nettside

kontrollutwtlgrmnsdtil.no

60260

1

i Fræna.

ved
og fått

mot Fellesnemnda.
for alle politiske

av

også på dette

i Eide og Fræna få Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt syn på dette?

Leder i kontrollutvalget

Rådhusplassen
6413 Molde

i kontakt

har stilt spørsmål

nå, eller som tilsynsorgan

bestemmelser

selv om Fellesnemnda

har rapportert

i Fellesnemnda

De sies at de har vært

er feil da kommunelovens

av kommunestyret,

Kontrollutvalget

Kan kontrollutvalget

Med

tidspunkt

politikere

ikke har noen rolle i den nye kommunen

vil hevde at dette

som er oppnevnt

Inndelingsloven.

Kopi:

i Eide for øre at enkelte

området.

Talberg,

Sveinung

Fra:

Brevik, Frida Farstad <fmmrfrjeC-nlkesmannenho>

Sendt:

10. april 2018 13:23

Til:

Anne Thorsrud;

Kopi:
Emne:

ingvar.h(cäonline.no;jan.arve.dyrnes)franakommuneno;
egil.karstein.strandClDeide.kommune.no
Mogstad, Helge; Vigdis Rotlid Vestad
Vedrørende kontrollutvalgets forhold til fellesnemnda

Talberg,

Sveinung;

karevevangCDeidekommuneno;

Hei,

Viser til diverse e—poster og telefonsamtaler
lnndelingsloven

selv sier ikke noe om fellesnemndas

kan tas inn bestemmelser
dette

med spørsmål om forholdet

i reglementet

forfellesnemnda

llovkommentaren
virksomheten

om dette

i fellesnemnda

bør ligge til de deltagende
(samme

virksomhet

saka for fellesnemnda.

Dersom

tre eller flere

inndelingslova
Med
Frida

vennlig

representanter

kommuners

ordning

av fellesnemndas

Brevik

i Møre
6404

2025,

Tlf. 712 58 451,

mobil:

og Romsdal
Molde
976 47 729

E—post: frida.farstad.brevikgvfylkesmannen.no

Web: wqkesma

kommunes

skal da rapportere

Seniorrådgiver

Postboks

Kontrollutvalgene
samarbeid

Det

noe om

vil da hver for

etter

reglement vil man falle tilbake til kommunelovens

hilsen

Fylkesmannen

kontrollutvalg.

som ved interkommunalt

DDflIO/fllf

1

avgjørelser.

man

§ 77.

forvaltningsvirksomhet.

til sitt kommunestyre.

fra kommunestyrene/fellesnemnda

§ 26 kreve lovlighetskontroll

Farstad

til er det ikke fastsatt

står det at ansvaret for folkevalgt kontroll med

må anses som en del av den enkelte

i de to deltakerkommunene

fremme

i de ulike deltakerkommunene.

Etter det jeg kjenner

melder i så fall ifra til sitt kommunestyre dersom det er forhold/avgjørelser
må deretter bringe dette inn for fellesnemnda.

I den grad man ikke har fastsatt noe i fellesnemndas
Kontrollutvalgene

til kontrollutvalgene

og kontrollutvalget.

kommune.

§ 26 om fellesnemnda

på vegne av sin kommune

kommuneloven). Kontrollutvalget
ønsker å ta opp. Kommunestyret

Fellesnemndas

forhold

reglement.

til nye Hustadvika

til inndelingslova

seg føre kontroll

i fellesnemndas

mellom fellesnemnda

ønsker

Kommunestyret

det kan de med hjemmel

kan

i

, Sveinun

Talber

d.e-—we,—————— _ _ mm,—T
Fra:

Ingvar Hals <ingvar.h@online.n >Kontroäi!.ztvaigssekretai".ai-:?.:. til )msdal

Sendt:

16. april 2018 19:45

TiI:

Talberg, Sveinung

Emne:
Vedlegg:

VS: Sak til Kontrollutvalget i Fræna—"
Dokument2.docx
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Vi tar inn denne

saken på vårt neste møte,

bør den sendes ut til medlemmene

påtar-hånd??—

Mvh
Ingvar

Fra: Brekken,
Sendt:

Sofie Elisabeth

Til: Ingvar Hals(in
Kopi:]an
Emne:

H [mailtozSofieElisabeth.H.Brel<ken

nav.no]

16. april 2018 12:56

var.h

Arve Dyrnes

0nline.n0)<in

(Jan.Arve.D

Sak til Kontrollutvalget

mes

var.h

online.no>

frana.l<ommune.no)<Jan.Arve.D

i Fræna

Hei Ingvar.
Vedlagt

oversendes

sak/spørsmål

som ønskes vurdert

av Kontrollutvalget.

Mvh
Sofie Elisabeth

H. Brekken

Fræna Arbeiderparti

1

rnes

frana.kommune.no>

Undertegnede. som også var med og formulerte disse vedtakene, oppfattet derimot begge
vedtakene dit hen at det ikke skulle være skoledri ft på Malme fra høsten 2018 og at man ga
rådmannen i oppgave å finne alternative løsninger.
Før vedtak ble fattet den 010318 var det gruppemøter der det ble drøftet som ett av flere
alternativ at deler av nybygget på Malme kunne brukes i kombinasjon med paviljongløsning.
Dette ble ikke nedfelt som en del av forslag til vedtak.
For undertegnede
fra høsten 2018.

er det ikke prinsipielt

viktig

at det ikke blir skoledrift

på Malme

skole

Å opphøre skoledriften fra og med skolestart høsten 2018 var imidlertid noe undertegnede
sammen med llertallet i kommunestyret anså nødvendig ut fra de opplysninger
administrasjonen tidligere har forelagt oss om skolebyggets tilstand.
Dersom det er slik at skolen kan renoveres for ca 1.5 mill. og slik tilfredstille bygnings—
tekniske krav for forsvarlig skoledrift —men viktigst at FAU og tilsatte er komfortable med en
løsning der det gamle skolebygget da driftes videre i den tiden det tar til ny skole står ferdig.
så er dette noe undertegnede kan akseptere. Det viktigste for meg. og flertallet i
kommunestyret er slik jeg forstår det. at det blir gjort gode nok tiltak for at elever og ansatte
skal ha et trygt og tilfredstillende arbeidsmiljø.
Spørsmål

til kontrollutvalget:

1. Hvordan tolker Kontrollutvalget
Fræna kommunestyres vedtak i sak
1’888/2017. pkt. 12 og Fræna kommunestyres vedtak i sak PSO/2018.
Kan disse tolkes slik at kommunestyret mener at en kan fortsette skole—
driften ved Malme skole fra skolestart høsten 2018?
2.

Dersom

svaret på spørsmål

at den aktiviteten

1 er Nei; llvordan

som nå iverksettes

skal være i tråd med Kommunestyrets
Må vedtak i sak P89/2018

(altså fortsatt drift ved Malme

skole)

vilje og vedtak"?

«gjøres om til inkje»?

Må det fattes nytt vedtak der Kommunestyret
på Malme skole?

Elnesvågen, den 16. april 2018
Vennlig

må dette håndteres videre for

hilsen

Sofie Elisabeth H. Brekken. Fræna Arbeiderparti

åpner for fortsatt skoledrift

