KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:

Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
Møtende medlemmer:

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

1/16
18.02.2016
kl 11.30 – kl 16.00
(Fra kl. 10.00-11.30: Virksomhetsbesøk hos
Holten barnehage)
Møterom «Driva», Sunndal rådhus
01/16 – 09/16
Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Liv Berit Gikling (Sp)
Ingen
Ingen
Ingen
Sveinung Talberg, rådgiver
Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor
Rådmann Per Ove Dahl og plansjef Gunnar Olav
Furu (sak PS 05/16, 06/16 og 08/16)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.
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MØTEPLAN FOR 2016
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. NOBEMBER 2015

PS 01/16

Kontrollutvalgets vedtak
Protokollen fra møte 30. november 2015 godkjennes.
Kontrollutvalgets behandling
Leder orienterte.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 02/16

REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Referatsaker:
RS 01/16

Kontrollutvalget i Sunndal – Forslag til budsjett for 2016 for kontroll og tilsyn –
saksprotokoll fra Sunndal kommunestyre 16.12.2015 i k-sak 118/15 (vedlagt)

RS 02/16

Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
14.12.2015 (vedlagt)

Orienteringssaker:
OS 01/16

NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2016 – orientering og referat fra deltakerne i
kontrollutvalget. Til denne konferansen var det påmeldt 2 deltakere fra
kontrollutvalget. Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra deltakerne.

OS 02/16

Kontrollutvalgsboken – om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2.utgave
Denne veilederen, som er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
m.fl. i desember 2015, deles ut til utvalgsmedlemmene i møtet. De som deltok på
NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2016 fikk den utdelt der.
Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i
kommunen. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit og er viktig for
å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Aktørene i egenkontrollen er
kommunestyret, kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariater, administrasjonssjefen
og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at samspillet skal
fungere er det viktig at disse kjenner både sin egen og hverandres roller. Veilederen
skal være med på å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver og å
bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene.

OS 03/16

Revisors oppgaver ved revisjon av selvkostområder i årsregnskapet
NKRF’s informasjonsskriv 2016/01 fra revisjonskomiteen: Med virkning fra 2015 har
det kommet nye retningslinjer for beregning av selvkost fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (H-3/14). Dette klargjør også rammene for revisors
arbeid på selvkostområdene.
Revisjonshandlingene på selvkostområdet er rettet inn mot å bekrefte årsregnskapet.
Side 2 av 9

Dersom kontrollutvalget eller andre ønsker økt sikkerhet for at innbyggerne betaler
riktige gebyrer, kreves ytterligere revisjonshandlinger. (vedlagt)

OS 04/16

Talerett i kommunale organer
I NKRF’s eINFO 16/1 er det omtalt et brev fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til Jordvernforeningen i Telemark 13.01.2016 som går
på om organisasjoner/personer som er til stede under et møte i et kommunalt
kontrollutvalg har rett til å få ordet under møtet. Kommunelovens regler om talerett
utvider eller presiserer utgangspunktet om talerett i folkevalgte organer generellt og
kontrollutvalget spesielt: Ordfører har møte- og talerett. Oppdragsansvarlig revisor,
eller dens stedfortreder, har møte- og talerett. Administrasjonssjefen, selv eller den
han peker ut av sine underordnede, har ikke møte- og talerett. Kontrollutvalget kan gi
retningslinjer for møte- og talerett for andre grupper eller organisasjoner i spesielle
saker. I sak PS 27/15 i kontrollutvalget sitt møte den 17.06.2015 ble reglement for
kontrollutvalget i Sunndal kommune revidert. Der er det ikke bestemmelser om at
andre har møte- eller talerett utover det som følger av kommuneloven. (vedlagt)

OS 05/16

Protokoll fra representantskapsmøte i NIR nr. 1/2016 (vedlagt, sak u.off. deles ut i
møtet)

OS 06/16

Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF nr.1/2016 den 06.01.2016 (vedlagt)

OS 07/16

Rapport frå tilsyn med sosiale tenester i Arbeids- og velferdsforvaltninga i
Sunndal kommune med fokus på Kvalifiseringsprogrammet 2015 (vedlagt)

I OS 01/16 orienterte deltakerne Edel Magnhild Hoem og Odd-Helge Gravem om innholdet og
erfaringen fra konferansen. Den var givende og matnyttig, men litt for stor i antall deltakere som
gjorde at en ikke klarte å samle deltakerne fra vår region i stor nok grad.
I OS 05/16 kommenterte leder godtgjøringen som representantskapet i NIR har vedtatt i sak 05/16.
Leder ønsker at kontrollutvalgssekretæren undersøker hva gjeldende godtgjøring er i ulike utvalg i
Sunndal kommune sammenholdt med godtgjøringen til medlemmene i kontrollutvalget.
I OS 07/16 merket leder seg de avvik som kom frem i tilsynsrapporten. Leder ønsker at leder på
NAV til neste møte i kontrollutvalget møter for å orientere om avvikene og hva som er gjort for å
lukke avvikene.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og fremlegg i
møtet i sak OS 05/16 og OS 07/16. (5 voterende)

PS 03/16

KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2015

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2015. Saken legges frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning.
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Kontrollutvalgets behandling
Utvalget gjennomgikk årsmeldingen.
Det fremkom ingen merknader og forslag til endring av utkast til årsmelding.
Leder ønsker å være til stede i kommunestyret under behandling av årsmeldingen for å
orientere om utvalgets oppgaver og funksjon. Leder er ikke tilgjengelig til neste møte i
kommunestyret 17.mars. Årsmeldingen ønskes utsatt til behandling i kommunestyret 4.mai.
Sekretæren underretter politisk sekretariat i Sunndal kommune om dette.
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 04/16

REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2015

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015 til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Distriktsrevisor var til stede og orienterte om revisjonsrapporten og innhold. Det meste av de
forhold som er anmerket er nå rettet opp eller vil bli rettet opp.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 05/16

OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAK (26/15), BYGGING AV NY
AMBULANSESTASJON PÅ SUNNDALSØRA – UTBETALING AV TILSKUDD

Kontrollutvalgets vedtak
1. Kontrollutvalget vil ha seg forelagt svar fra rådmannen på de spørsmål som er
gjengitt i saksutredningen til neste møte i kontrollutvalget:
 Utredningen i saksframlegget til økonomi- og planutvalget i sak 3/13 den 22.01.2013
vedrørende merkostnaden er mangelfull. Det fremkommer ikke motforestillinger mot
Helse- og sosialbygg Sunndal AS (HSS) sine opplysninger om merkostnad. Det er
ikke vurdert om det er billigere eller dyrere å bygge i to etasjer. Det er heller ikke
gjort vurdering om økt areal genererer høyere leieinntekter for utbygger. Hvorfor er
ikke slike moment trekt inn i saksutredningen?
 Hvilke vurderinger og begrunnelser ligger bak den fordel som er gitt ved å sette en
tomtepris på kr 1 500 pr. år i bygselavgift ved å bygge i sentrum?
 Hvor mye av asfalteringen, som ikke direkte gjelder vann og avløp, er ført mot
selvkostområdene?
 Hvorfor er det inngått en avtale som tilgodeser denne utbyggers kostnader med
asfaltering når dette ellers er utbyggers ansvar?
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 Hvorfor ble det foretatt asfaltering av et større areal rundt bygget enn det som tilsvarte
nødvendig grøft for framføring av vann og kloakk? (Teknisk sjef Eilif Magne Lervik
bekreftet dette)
 Hvorfor ble det utbetalt tilskudd uten at det forelå et byggeregnskap eller
dokumentasjon eller ekstern bekreftelse på at det forelå merkostnader?
Situasjonen viser at Plan, miljø og næringstjenesten (PMN) sine rutiner, som skal sikre
at utbetalinger blir gjort i henhold til vedtak av bevilgende myndighet, ikke etterleves.
 Er det nå innhentet dokumentasjon av merutgifter eller byggeregnskap som er
bekreftet av selskapets regnskapsfører eller revisor?
 Hvilke tiltak eller rutiner har rådmannen gjort eller endret på for å hindre lignende
saker i fremtiden?
2. Kontrollutvalget vil ha svar fra rådmannen på hans habilitet til å saksbehandle
denne saken videre til politisk nivå i Sunndal kommune.
Kontrollutvalgets behandling
Rådmann og plansjef var til stede og svarte på spørsmål. Rådmannen forbereder nå en sak til
økonomi- og planutvalget sitt møte 1.mars. Parallelt med dette ønsker kontrollutvalget å føre
saken videre for å få svar på uavklarte spørsmål. Kontrollutvalget er opptatt av at denne
saken kan skape mistillit og dårlig renome for kommunen hvis spørsmålene ikke blir besvart,
avklart eller at eventuelle avvik ikke blir lukket.
I tillegg til spørsmål stilt i saksutredningen, fremmet leder forslag om et tillegg der
kontrollutvalget vil ha svar fra rådmannen på hans habilitet til å saksbehandle denne saken
videre til politisk nivå.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og fremlegg
framsatt i møte. (5 voterende)

PS 06/16

OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAK (37/15), SAKSBEHANDLING I BYGGESAK I
SUNNDAL KOMMUNE – HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen i møtet til orientering.
Kontrollutvalget anser denne saken som avsluttet for utvalget.
Kontrollutvalgets behandling
Rådmannen orienterte om status i saken og at partene(innklager, rådmann og ordfører) har
hatt et møte sist uke. Rådmannen orienterte om at kommune har konkludert med at byggherre
ikke har overholdt byggefristen på 3 år fra den dato byggetillatelse ble gitt. Byggherre hevder
han har satt i gang innenfor fristen.
Dette er en klagesak som ikke faller inn under kontrollutvalget sitt ansvarsområde.
Leder la frem forslag til vedtak om at kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til
orientering og at kontrollutvalget anser denne saken som avsluttet for utvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet. (5
voterende)
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PS 07/16

MØTEPLAN FOR 2016

Kontrollutvalgets vedtak
Følgende møteplan for 2016 godkjennes:
Uke
7

Dato
18.02.

Møte nr
1/16

15

15.04.

2/16

Saker til behandling
 Virksomhetsbesøk Holten barnehage
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015
 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015
 Møteplan for 2016
 Oppfølging av tidligere saker 26/15 og 37/15



22

01.06.

3/16





Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 for
 Sunndal kommune
 Sunndal Energi KF
Revisjonsberetning



Økonomirapport 1.tertial 2016
Resultat av forvaltningsrevisjon
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt
(innkreving av gebyr for byggesak mv.)
Overordna plan for forvaltningsrevisjon

38

22.09.

4/16





Revisjonsplan for revisjonsåret 2016
Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2016
Budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn

43

27.10.

5/16



Økonomirapport 2. tertial 2016

48

01.12.

6/16



Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt?

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av
møtedatoer dersom det blir nødvendig.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretær orienterte og gjennomgikk møteplanen.
Foreslått dato for møte nr. 2/16 ble endret fra 14. april til 15. april. Dato for møte nr. 3/16 ble
endret fra 2. juni til 1. juni.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets
medlemmer. (5 voterende)
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PS 08/16

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:
Beredskapsplan for Sunndal kommune
Kommunal beredskapsplikt ble lovfestet i 2010. Kommunene plikter å kartlegge hvilke
uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse
hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette
arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det er ansatt en person i 50 % stilling som skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er også foretatt en gjennomgang av kommunens beredskapsplan. Kontrollutvalget
ba om en ny status rapport våren 2013 og ble da opplyst at Sunndal kommune deltar i et
Beredskapsarbeidsprosjekt med kommuner på Nordmøre i samarbeid med fylkesmannen i
Møre og Romsdal. Høsten 2014 fikk kontrollutvalget en ny oppdatering fra administrasjonen
hvor det ble opplyst at beredskapsprosjektet i samarbeid med Fylkesm. i M&R forventes å
være ferdig i løpet av 2015. Saken ble oppført på oppfølgingslisten i 2012 og blir videreført til
oppfølgingslisten for 2015. Den 16.09.2015 behandlet kontrollutvalget saken på nytt.
Rådmannen orienterte i møtet og opplyste at arbeidet med den helhetlige ROS-analysen skal
være ferdig innen nyttår og blir lagt fram for politisk behandling. Kontrollutvalget vedtok å
følge saken videre til beredskapsplanen foreligger. Rådmannen er i brev av 01.02.2016
tilskrevet av kontrollutvalgssekretariatet og bedt om å møte for en orientering i
kontrollutvalgsmøte 18.02.2016.
18.02.2016: Rådmannen orienterte om at en helhetlig beredskapsplan legges frem for
kommunestyret til behandling i møtet 17.mars.
Kontrollutvalget anser saken for avsluttet når saken er politisk vedtatt.
Forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunal praktisering av innkreving av gebyr for
byggesak og planbehandling i Sunndal kommune»
Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 17.06.2015 i sak PS 22/15 og ble
oversendt til kommune-styret for videre behandling. Kommunestyret behandlet rapporten i
møte 02.09.2015 i sak 71/2015. Ordinær oppfølging av rapporten vil skje etter en periode på
12 mnd. Kontrollutvalget ønsker en «løypemelding» på et tidligere tidspunkt for å se om
arbeidet med å følge revisjonens anbefalinger er i igangsatt. Etter planen skal revisjonen legge
fram en oppfølgingrapport til kontrollutvalget sitt møte 02.06.2016. I kontrollutvalgsmøte
30.11.2015 ba rådmannen om en utsettelse til nest møte med en orientering. Rådmannen er i
brev av 01.02.2016 tilskrevet av kontrollutvalgssekretariatet og bedt om å møte for en
orientering i kontrollutvalgsmøte 18.02.2016.
18.02.2016: Rådmannen orienterte om oppfølging av de 9 anbefalingene fra revisjonen som
ble omtalt i rapporten. Alle de 9 punktene er nå besvart eller utført ifølge rådmannen.
Revisjonen skal etter planen levere en oppfølgingsrapport til kontrollutvalget sitt møte den
2.6.2016.
Bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra – utbetaling av tilskudd
Kontrollutvalget behandlet i møtet 17.06.2015 sak vedr. utbetaling av kommunalt tilskudd i
forbindelse med bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra. Saken ble oversendt til
kommunestyret som behandlet saken i møte 02.09.2015 i sak 70/2015. Kommunestyret fattet
enstemmig følgende vedtak i samsvar med kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar revisjonens vurdering knyttet til Sunndal kommunes utbetaling av
tilskudd til bygging av ny ambulansestasjon, til etterretning.
2. Kommunestyret ser alvorlig på at utbetaling kan skje uten at det kontrolleres mot vedtak
fattet av bevilgende myndighet og ber om at rådmann ser til at kommunens rutiner på dette
området innskjerpes.
3. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at merkostnadene endringen medførte for
Helse og Sosialbygg Sunndal AS, blir bekreftet av en uavhengig sakkyndig.
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4. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere om deler av kostnadene til asfaltering skal
belastes Helse og Sosialbygg Sunndal AS.
Kontrollutvalget vil ha en skriftlig redegjørelse fra administrasjonen til utvalgets første møte i
2016 om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 70/2015. Rådmannen er i brev av
01.02.2016 tilskrevet av kontrollutvalgssekretariatet og bedt om å komme med en skriftlig
redegjørelse til kontrollutvalgsmøte 18.02.2016.
18.02.2016: Rådmannen har ikke besvart denne forespørselen fra kontrollutvalget skriftlig,
men redegjorde muntlig i møtet. Rådmannen forbereder nå en sak til plan- og
økonomiutvalget sitt møte den 1.3.2016 med sikte på å få avsluttet denne saken.
Kontrollutvalget er ikke fornøyd med svar og behandling, og vil følge denne saken videre med
spørsmål til rådmannen som skal besvares skriftlig uavhengig av videre politisk behandling.
Feil i fakturering i Sunndal kommune, U.off. ihht. Off.l. § 13, forv.l. § 13,2
PS 43/15 i Kontrollutvalget 30.11.2015:
Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal om å foreta en
undersøkelse av kommunens internkontroll knyttet til rutiner for mottakskontroll og
fakturabehandling. Revisjonen har kommet med et notat datert 10.02.2016 på utført oppdrag.
Notatet med vedlegg blir lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 18.02.2016 og møtet lukkes.
18.02.2016: Møtet ble lukket. Revisjonen orienterte om sine funn og konklusjoner.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i lukket møte:
1. Kontrollutvalget tar notatet fra revisjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at rådmannen innfører rutiner og kontroller på området.
3. Kontrollutvalget vil bli orientert skriftlig om hvilke rutiner og kontroller som blir
iverksatt.
Møtet ble igjen åpnet.
Virksomhetsbesøk ved Holten barnehage
I forbindelse med kontrollutvalget sitt møte 18.02.2016 er det avtalt virksomhetsbesøk hos
Holten barnehage kl. 1000. Styrer i barnehagen har mottatt diverse spørsmål fra
kontrollutvalget som utvalget ønsker blir besvart under besøket.
18.02.2016: Kontrollutvalget gjennomførte besøket fra kl. 1000-1130 og ble grundig orientert
om driften av leder i barnehagen og barnehageansvarlig i Sunndal kommune.
Kontrollutvalgets inntrykk er at drift og organisering av barnehagen er meget tilfredsstillende.
Kontrollutvalget anser med dette saken for avsluttet
Godtgjøring politiske utvalg
I OS 05/16 kommenterte leder godtgjøringen som representantskapet i NIR har vedtatt i sak
05/16. Leder ønsker at kontrollutvalgssekretæren undersøker hva gjeldende godtgjøring er i
ulike utvalg i Sunndal kommune sammenholdt med godtgjøringen til medlemmene i
kontrollutvalget.
Tilsynsrapport fra Helsetilsynet
I OS 07/16 merket leder seg de avvik som kom frem i tilsynsrapporten. Leder ønsker at leder
på NAV til neste møte i kontrollutvalget møter for å orientere om avvikene og hva som er
gjort for å lukke avvikene.

Sekretær orienterte. Utvalget gjennomgikk de saker som var opplistet i saksframlegget.
I tillegg kommer saker på oppfølgingslisten som fremkom i møtet i sak OS 05/16 og
OS 07/16.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og fremlegg
framsatt i møtet. (5 voterende)
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PS 09/16

EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget vil ikke delta på FKT sin fagkonferanse i 2016

Kontrollutvalgets behandling
Fremlegg framsatt i møte av leder. Kontrollutvalget vil ikke delta på FKT sin
fagkonferanse i 2016.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet. (5
voterende)
Deltakelse på forum for kontroll og tilsyn –FKT- sin fagkonferanse og årsmøte 2016
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.
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 på konferanser utgjør en
vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.
Kontrollutvalget er medlemmer av FKT. Det er nå kommet en foreløpig invitasjon til den
årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2016 er en del av samlinga.
Konferansen avvikles på Thon Hotel Oslo Airport 7. og 8. juni 2016. Neste møte i
kontrollutvalget blir etter planen 14.april og da er påmeldingsfristen ute.
To av kontrollutvalget sine medlemmer skal delta på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på
Gardermoen 3.-4.2.2016. Budsjettet for kontroll og tilsyn har økonomisk rom for denne
konferansen, og for 1 deltaker på FKT sin konferanse i juni.
Om kontrollutvalget vil delta på FKT sin konferanse, bør en allerede i dette møtet velge
person(er) som skal delta.

Trond M. Hansen Riise
leder

Edel Magnhild Hoem

Odd Helge Gravem
nestleder

Erling Rød

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg
rådgiver
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