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Arkiv:
033&17
Saksbehandler: SveinungTalberg

Kontrollutvalget

Dato:

15.05.2017

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 12/17

GODKJENNING
Sekretariatets
Protokollen

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

24.05.2017

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

3.APRIL

2017

innstilling
fra møte 3.april 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen
l. . . . . . . . . . . . . ..
2. . . . . . . . . . . . . ..

sammen

med møteleder

velges:

Saksopplysninger
Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke
fremkommet
merknader til protokollen.
Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte
samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sveinung
rådgiver

Talberg

I

KONTROLLUTVALGET
EIDE

KOMMUN

E

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

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

2/17
03.04.2017
kl 12.00 — kl 15.30
Eide rådhus
Nye F ormannskapssal,
08/l7—ll/17
Kåre Vevang, leder (Ap)
Synnøve Egge, nestleder (H)
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)
Willy Farstad (H)
Ingen
Odd Magne Bolli (Sp)
Sveinung Talberg, rådgiver
Ingen
Egil Strand, ordfører. Ole Bjørn Moen, rådmann
(sak PS 10/17), Målfrid Monge, kommunalsjef
(sak PS 10/17), John Olav Gautvik, leder teknisk
avdeling (sak PS l0/ 17), Sverre Hovland,
(sak l0/l 7)
kommunalsjef

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.
Det fremkom ingen merknader til innkalling

TIL

BEHANDLING:

UTV.

SAKSNR.

AV PROTOKOLL

GODKJENNING

PS 09/17

REFERAT

PS 10/17

OPPFØLGINGSLISTE

PS 11/17

EVENTUELT

og sakliste

ble godkjent.

Kontrollutvalgets

FRA MØTE

7. FEBRUAR

2017

OG ORIENTERINGER

GODKJENNING

PS 08/17

Til å si nere

Innkalling

TITTEL

PS 08/17

Protokollen

og sakliste.

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

7.FEBRUAR

2017

vedtak:

ro møte 7. ebruar
rotokollen

sammen

2017

nodkennes.

med møteleder

vel es:
Side

1 av 6

1. Børn
2.

Ståle Sildnes

Synnøve

Egge

Kontrollutvalgets

behandling:

Leder orienterte.
Kontrollutvalget
(5 voterende)

PS 09/17

fattet enstemmig

REFERAT

Kontrollutvalgets
Re erat- 0

Ingen merknader

til protokollen
vedtak

fra møte 7.februar

i samsvar

med framlegg

2017

framsatt

av leder i møtet.

OG ORIENTERINGER

vedtak:

orienterin

ssakene

.

tas til orienterin

Kontrollutvalgets
behandling:
Sekretæren gikk gjennom referat— og orienteringssakene

og kommenterte

i forhold til sakene.

Referatsaker:

RS 05/17

Ny selskapsavtale
i RIR IKS
Protokoll fra Eide kommunestyre

16.02.2017, sak 17/1 (vedlagt)

RS 06/17

Svanpro AS —Ny kommunal
garanti
Protokoll fra Eide kommunestyre
16.02.2017, sak 17/1 (vedlagt)

RS 07/17

Referat fra Kontrollutvalget
i Eide kommune
Hjemmetjenesten
i Eide kommune (vedlagt)

sitt virksomhetsbesøk

7.2.2017 —

Orienteringssaker:
OS 1 1/17

Årsrapport

OS 12/17

Kontrollrapport
2016 vedrørende
kommune
(vedlagt)

Kontrollutvalget

PS 10/17

Kontrollutvalgets
Følgende

for 2016 —Skatteoppkreveren

fattet enstemmig

vedtak

skatteoppkreverfunksjonen

i samsvar

med sekretærens

(vedlagt)
for Fræna

innstilling.

(5 voterende)

OPPFØLGINGSLISTE

vedtak:

nye saker føres opp på oppfølgingslisten:

1. J. sak PS 11/17

øres temaet

etikk 0

J. sak PS 11/17

øres temaet

varslin

2.

i Eide kommune

å 0
o

øl
å 0

in slislen.
øl in slisten.
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Kontrollutvalgets

behandling:

Sekretæren orienterte. Rådmann, kommunalsjef
Målfrid Monge, kommunalsjef
Sverre
Hovland og leder teknisk avdeling var tilstede i saken. Kontrollutvalget
gikk igjennom de
saker som var på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget
besluttet å beholde alle
oppfølgingssaker
på listen inntil videre. I tillegg kommer to nye saker fra sak PS 11/17.
O føl in av <<Samhandlin sreformen i Eide kommune»:
Forvaltningsrevisjonsprosjektet
ble behandlet i kommunestyret
28.04.2016,
sak PS 16/64.
Der ble anbefalingene
vedtatt og innen en periode på 12-18 mnd. vil revisjonen følge opp om
anbefalingene
er fulgt opp av rådmannen med en rapport til kontrollutvalget.
Kommunalsjef
Målfrid Monge var tilstede i møtet og orienterte kontrollutvalget
om
fremdriften så langt. Epost med notat om denne orienteringen
og fremdriften ble oversendt
kontrollutvalget
03.04.20] 7.
Revisjonen

vil følge opp prosjektet

til høsten 2017.

Ener i- o klima lan:
Leder teknisk avdeling John Olav Gautvik var tilstede og orienterte om status. Utvalg for
Teknisk, miljø og næring har i sak PS 16/17 den 08.11.2016 vedtatt reviderte målsettinger
i
Energi- og klimaplanen
der ambisjonsnivået
revideres med målsetting om at avsatte midler og
kapasitet i større grad gjenspeiler dette nivået. Beskrivelsen
av målene er nedfelt i vedtaket
og består av 4 konkretiserte
målsettinger
og frist for gjennomføring
av dette. Vedtaket ble
delt ut i møtet. Når det gjelder pkt. 2 i beskrivelsen
gjenspeiler, ifølge leder teknisk avdeling,
ikke de bevilgede midler i budsjettet det reelle behov i forhold til beskrevne
energireduserende
tiltak som er presentert i egne rapporter knyttet til det enkelte bygg.
Kontrollutvalget
etterlyser en økonomisk oppstilling og vurderinger som beskriver behov for
investeringer
og tiltak for å oppnå dette og hvilke utgifter og innsparinger
dette innebærer for
det enkelte tiltak. Det må kunne forventes at en har en oppstilling som viser utgifter til
investeringer
i energiøkonomisering(renter
og avdrag) opp mot den innsparing i driftsutgifter
dette innebærer for det enkelte tiltak.
Ressurser til barn med s esielle behov:
Kontrollutvalget
fikk i epost den 28.03.2017 en epost fra rådmannen og en oppstilling med
status pr. dato etter sist orientering i kontrollutvalget
22.1 1.2016. Kontrollutvalget
ba om en
redegjørelse
i forhold til pkt. 9, 13 og 20 i statusoppstillingen.
En viste også til årsmeldingen
fra PPT behandlet i Eide kommunestyre
30.03.2017,
sak RS 5/ 17. Kontrollutvalget
merker
seg terskelen for oppmelding til PPT, bemanningssituasj
onen og saksbehandlingstiden.
Rådmannen redegjorde for at det er ulik definisjon og grad av terskel fra den enkelte enhet for
kontakt og oppmelding
av saker for utredning hos PPT. Dette er noe en skal ta tak i. Det er
flere årsaker og de er sammensatt i forhold til at det er økende saksmengde til PPT. Det er
flerkulturelle
familer, familier i oppløsning og vanskelig å overføre eller oppdage saker ved
overgang fra barnehage til skole. Det er også problemer med rekruttere til ledige stillinger i
PPT som også medfører lengre saksbehandlingstid.
Lov om offentli e anskaffelser:
Kommunalsjef
Sverre Hovland orienterte
lyse ut eller inngå nye rammeavtaler.

om hvor langt Eide kommune

er kommet

med å

Vaskeritjenester:
Kommunen fortsetter å kjøpe tjenester av Unika frem til 20.02.2019
ikke Svanpro AS og Torabu AS starter egen vaskeritjeneste.

hvis
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Kontormøbler:
Rammeavtalen
er ferdig framforhandlet.
Dokumenthåndteringssystem:
Avtalen er ferdig, men en er usikker i forhold til hvordan dette
blir i den nye kommunen sammen med Fræna.
Advokattjenester:
Det er der en kjøper rådgivning og tjenester utenom konkrete rettssaker at
dette er aktuelt. En avventer dette.
Banktj enester: Det er tenkt at en skal kjøre felles anbud sammen med Fræna kommune i 2018
som innbefatter den nye kommunen.
Kjøp av elkraft: Står for tur. Ikke foretatt seg noe.
Arbeidsklær:
Står for tur. Ikke foretatt seg noe.
Kommunereformen:
Ordføreren orienterte om at interimfellesnemda
sine vedtak nå er fremmet som saker og
vedtatt i Eide kommunestyre
den 30.03.2017 i sak PS 17/11. En vil samle opp saker fra
interimfellesnemda
sine møter for å fremme disse samlet i kommunestyret
sine møter. Dette
gjør en for å få en effektiv fremdrift i interimfellesnemda
ved at en ikke skal måtte fremme
enkeltsaker og vente på vedtak i kommunestyret
fra sak til sak. Kontrollutvalget
stilte seg
undrende til en slik praksis og om dette er i tråd med lovverket.
Prosektre
fnska :
Kontrollutvalget
viser til økonomireglementet
for Eide kommune del 5 om prosj ektregnskap.
For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal rådmannen avgjøre om
prosjektregnskap
skal legges fram til politisk behandling separat eller som en del av
årsregnskapet.
Prosj ektregnskap skal legges frem for revisjon og kontrollutvalg
før
behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalget
har ikke hatt prosjektregnskap
til behandling
siden 2014. Den 13.03.2017 sendte kontrollutvalget
et brev til rådmannen der
kontrollutvalget
til møtet 3.4. 17 ønsker en liste over status for prosjekt som er pågående eller
ferdigstilt siden 1.1.2014 og frem til d.d.
Leder teknisk

av deling la fram lister over igangsatte

og ferdige investeringsprosj

ekt.

Kontrollutvalget
registrerer av det utdelte materialet at det kun er ett prosjekt, Eide
brannstasjon,
som faller inn under grensen på 5 mill. kr som en forventer at en mottar til
behandling.
Kontrollutvalget
(5 voterende)

PSIIH7

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med framlegg

framsatt

i møtet.

EVENTUELT

1. NKRF’s kontrollutval
skonferanse
2017 - tema til videre behandlin
Kontrollutvalget
i Eide behandlet i sak 07/17 den 7.2.2017 deltakerne fra Eide sin erfaring fra
konferansen.
Kontrollutvalget
ville vurdere å ta opp de tema som ble drøftet på konferansen
i
senere møter og om det kan være aktuelle saker å ta opp for kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatet
var også deltakere på konferansen
og har satt opp tema og
spørsmål i tilknytning til temaene som kan være grunnlag for diskusjon om fremtidige saker.
Kontrollutvalgets
behandling
Kontrollutvalget
diskuterte temaene og ønsker å sette spørsmålene
varsling opp på oppfølgingslisten
til senere møter.

i notatet

omkring

Etikk og
Side 4 av 6

Kontrollutvalgets
Kontrollutval

0

vedtak
et ønsker

øl in slisten

Kontrollutvalget
(5 voterende)

å sette s ørsmålene

til senere

i notatet

ornkrin

etikk 0

varslin

o

å

møter.

fattet enstemmig

vedtak

i samsvar

med framlegg

framsatt

i møtet.

2. 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.

2017

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
fagkonferansen

i Eide er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon
hvor selve årsmøtet for 2017 er en del av samlinga.

Konferansen
avvikles
er 4.april 2017.

på Scandic

lshavshotell

i Tromsø

til den årlige

7. og 8. juni 20l7.

Påmeldingsfristen

To av kontrollutvalget
sine medlemmer
deltok på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse
på
Gardermoen
l.2.—2.2.2017.
Det er derfor ikke budsjettdekning
for mer enn 1 deltaker til FKT
sin konferanse.
Om kontrollutvalget
vil delta på FKT sin konferanse, bør en i dette møtet
velge person(er) som skal delta. Ingen fra kontrollutvalget
i Eide deltok på konferansen
i
2016.
Kontrollutvalgets
behandling
Kontrollutvalget
diskuterte saken, men kom fram til at ingen fra kontrollutvalget
FKT sin kontrollutvalgskonferanse
og årsmøte i 2017.
Kontrollutvalgets
Kontrollutval

Kontrollutvalget
(5 voterende)

deltar på

vedtak
et i Eide deltar

ikke

fattet enstemmig

å FKT sin kontrollutval

vedtak

i samsvar

skon

med framlegg

eranse

framsatt

o

årsmøte

i 20] 7.

i møtet.

3. Kontrollutval
ets håndterin
av misli heter o korru
s'on
Under kontrollutvalgskonferansen
på Gardermoen
1.2.-2.2.2017,
var et av temaene
korrupsjon.
Dette gikk på en presentasjon av kontrollutvalget
i Drammen sin granskning av
byggesaksbehandlingen
i Drammen kommune.
Spørsmålet en kan stille seg etter denne presentasjonen
er om kommunen
og kontrollutvalget
har en beredskap, plan eller rutine for håndtering når en korrupsjonssak
oppstår? En
Side
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forutsetter at kommunen har rutiner som hindrer at korrupsj on oppstår, men når korrupsjon
eller misligheter blir avdekt, er det viktig at dette blir håndtert på en korrekt måte.
Det er viktig å skille mellom de ulike rollene. Spesielt hva som er politiets rolle og hva som
er kommunens rolle. Kommunens
rolle er som administrasjon
og som kontroll og tilsyn
gj ennom kontrollutvalget.
På denne bakgrunn har sekretariatet utarbeidet et forslag til plan og rutiner for håndtering av
korrupsjon og misligheter i kontrollutvalget.
Denne er ennå ikke ferdig, men deles ut i møtet
som et «intern arbeidsdokument»
for diskusjon og unntas fra offentlighet inntil videre.
Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
senere

behandling
fikk utdelt forslaget,

men realitetsbehandlet

ikke dette.

Det blir drøftet i et

møte.

Kåre Vevang
leder

Oddbjørg

Hellen Nesheim

Synnøve Egge
nestleder

Odd Magne

Bolli

Bjørn Ståle Sildnes

Sveinung Talberg
rådgiver
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EIDE
KOMMUNE
Kontrollutvalget

:::::W325;?“
Saksbehandler:

Sveinung Talberg

Dato:

15.05.2017

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 13/17

REFERAT

Kontrollutvalget

OG ORIENTERINGER

Sekretariatets
Referat-

Møtedato
24.05.2017

Utvalg

innstilling

og orienteringssakene

tas til orientering.

Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 08/17

Kontrollutvalget
i Eide - Årsmelding
2016
Protokoll fra Eide kommunestyre
30.03.20] 7, sak 17/1 1 (vedlagt)

RS 09/17

Saker fra Fellesnemnda
som krever likelydende
vedtak i kommunestyrene
Protokoll fra Eide kommunestyre
30.03.2017, sak 17/1 l (vedlagt)

RS 10/17

Svanpro AS —Krav om nytt vedtak for kommunal
garanti
Protokoll fra Eide kommunestyre
30.03.2017, sak 17/12 (vedlagt)

RS 1 1/17

Revidering
av reglement
for råd og utvalg og delegeringsreglement
Protokoll fra Eide kommunestyre
30.03.2017, sak 17/16 (vedlagt)

RS 12/17

Medarbeiderog brukerundersøkelser
2016
Protokoll fra Eide kommunestyre
1 1 .05.2017, sak 17/20 (vedlagt)

RS 13/17

Etiske retningslinjer
for Eide kommune - revisjon av Eide kommunes
personalhåndbok
kap. 14
Protokoll fra Eide kominunestyre
11.05.2017, sak 17/21 (vedlagt)

RS 14/17

Tilsettingssaker
-saksgang og beslutningsmyndighet.
Revisjon
kommunes
personalhåndbok
kap. 1
Protokoll fra Eide kommunestyre
11.05.2017, sak 17/22 (vedlagt)

RS 15/17

Revidering
av kommunens
energi og klimaplan
Protokoll fra Eide kommunestyre
11.05.2017, sak 17/24 (vedlagt)

RS 16/17

Oppdragsansvarlig
revisors vurdering
av uavhengighet
Brev fra oppdragsansvarlig
revisor, datert 21.04.2017

RS 17/17

Protokoll
(vedlagt).

fra styremøte

i Kontrollutvalgssekretariatet

2017 av Eide

for Romsdal,

4.5.2017

Orienteringssaker:
OS 13/17

RS 17/1 Kontrollrapport
2016 - skatteoppkreverfunksjonen
Protokoll fra Eide kommunestyre
30.03.2017, (vedlagt)

OS 14/17

RS 17/2 Protokoll
fra møte i kontrollutvalget
Protokoll fra Eide kommunestyre
30.03 2017,

OS 15/17

RS 17/3 Protokoll
fra styremøte
Protokoll fra Eide kommunestyre

OS 16/17

Årsrapport
og årsregnskap
skatt for 2016
Protokoll fra Eide kommunestyre
30.03.2017,

(vedlagt)

Temadel
Protokoll

(vedlagt)

OS 17/17

Sveinung
Rådgiver

Talberg

og Spørrehalvtime
fra Eide kommunestyre

i Eide 07.02.17
(vedlagt)

i Kontrollutvalgsekretariatet
30.03.2017, (vedlagt)

11.05.2017,

for Eide kommune

for Romsdal

05

Referatsak
RS 17/1 Kontrollrapport
i RS 17/2 Protokoll

fra mote i kontrollutvalget

RS 17/3 Protokoll

fra styremøte

S 17/4 Årsrapport
RS 17/5 Årsmelding
RS 17/6 Referat
2016/1415-1

-skatteoppkreverfunksjonen

2016

for Eide kommune

i Eide 07.02.17

fra møte i arbeidsgruppen

"Oversikt

over helsetilstanden"

i Eide - Årsmelding

i Eide kommunestyre

Votering over kontrollutvalgets
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

(enstemmig

Kontrollutvalgets

2016 2017/177-2

-30.03.2017

innstilling:

vedtatt)

årsmelding

Saker

for 2016 tas til etterretning.

fra Fellesnemnda

kommunestyrene
Rådmannens

20.12.2016

08’/17-

25
PS 17/11

2016/152—17

2016 - PPT GEF 2017/421-1

Kontrollutvalget

Behandling

for Romsdal

skatt for 2016 2016/77-2

Qs
PS 17/10

2015/138-3

2017/91-2

i Kontrollutvalgsekretariatet

og årsregnskap

/ //2/Or

B/W

som krever

cq / «"+
likelydende

vedtak

i

2017/430-1

innstilling

Eide kommunestyre

fatter vedtak i følgende

saker fra Fellesnemnda

(likelydende

i Fræna

kommune)
1. FN: Tilsetting

av prosjektmedarbeitlar

og ratlmann

29.11.2016:

Vedtak
Stilling

som prosjektleder

Arbeidsutvalget

kompetanse/byrå

utlyses

så snart som mulig. Stillingen

gis mandat til å forberede

en sak/utlysing

utlyses for 3 år.

av prosjektleder

sammen

med ekstern

og partssammensatt utvalg.

Fellesnemda skal gjøre den formelle tilsettinga.
Fræna kommune

in

2. FN: Bistand

blir vertskommune

for prosjektet/tilsettingen.

til kontmunereforniprosessen

Vedtak
1. Fellesnemnda

godkjenner

prosjektstotte

07.03.2017

kjøp av ekstern bistand til kommunereformprosessen.

Ekstern

bistand

prosjektleder
2.

kjøpes fra dags data til 1.9.2017,

men med mulighet

til forlengelse

til ny

fysisk er på plass.

AU Fellesnemnda

får fullmakt

til å inngå avtale. Tilbud skal innhentes

fra minimum

tre

aktører i markedet.
Kostnaden
4.

belastes

Kommunestyrene

budsjettet

i Eide og Fræna fatter likelydende

kjøp av ekstern bistand

3. FN:

Budsjett

til Fellesnemnda.

kan belastes

Fellesnemndas

vedtak om at kostnaden

knyttet til

budsjett.

2017

Vedtak:

Fellesnemnda

4. FN:

vedtek framlegg til budsjett for aktiviteten

Fornyelse

og utvikling

av lokaldemokratiet

i fellesnemnda

deltakelse

for 2017-2019.

prosjekt

Vedtak

Fellesnemnda
ber kommunestyra
i Fræna og Eide om å behandle invitasjonen
frå KMD om
deltaking i prosjektet «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet
i kommuner med vedtak om
sammenslåing».
Fellesnemnda
rår kommunane til å fatte positivt vedtak i saka.
Kommunestyra

gjev fellesnemnda

fullmakt

til å peike ut deltakarar

frå Fræna og Eide.

Kommunestyra
i Fræna og Eide gjev fellesnemnda
fullmakt til å melde på kommunane
i KS si
lokaldemokratiundersøking.
Kostnaden for deltaking på kr. 30.000; pr. kommune, vert dekt
over fellesnemnda
sitt budsjett.

5. FN: gotltgjorelse

og frikjøp

i forbindelse

med moter

Vedtak
Fræna kommune
Eide og Fræna.

blir vertskommune

Politisk

for fellesnemnda

sekretær

i prosessen

blir frikjøpt

frem mot kommunesammenslåingen

mellom

for dette arbeidet.

Møtegodtgjørelse
for deltakelse i fellesnemnda
og alle andre politiske/partssammensatte
utvalg
knyttet til kommunesammenslåing
er kr 650 pr møte. Godtgjøring utbetales i utgangspunktet
bare til politisk valgte representanter.
Finner møtene sted utenom ordinær arbeidstid (08.0016.00) har også andre medlemmer av utvalgene rett på møtegodtgjørelse.
Tapt arbeidsfortjeneste
utbetales på lik linje med andre styrer råd og utvalg i Fræna kommune,
ut fra om den er legitimert eller ulegitimert.
Fellesnemnda
neste

ber arbeidsutvalget

sette opp et forslag til budsjett

for arbeidet

møte.

6. FN: Mandat

for fellesnemnda

-fullmakt

fra kommunestyra

07.03.2017

i fellesnemnda

til

Vedtak

Kommunestyret
i Fræna og kommunestyret
i Eide gjev interimsfellesneinnda
fullmakt til å
tilsette prosjektleiar
for arbeidet med samanslåingsprosessen.
Saka skal også handsamast av
PSU.
Kommunestyret
i gang prosessen

i Fræna og kommunestyret
i Eide gjev interimsfellesnemnda
med å finne namnet til den nye kommunen.

fullmakt

til å sette

lnterimsfellesnemnda
gjev arbeidsutvalet
(AU) fullmakt til å utgreie saker for
interimsfellesnemnda.
Dette inneber også at AU har fullmakt til å kontakte eksterne aktørar
(t.d. tilbydarar av konsulenttenester,
revisjon mm.). AU innstiller overfor interimsfellesnemnda.
I saker som krev likelydande vedtak i dei to kommunestyra,
innstiller interimsfellesnemnda
overfor dei to kommunestyra.
Jf. utgreiinga tidlegare i denne saka, vil dette i praksis gjelde alle
saker inntil endeleg vedtak om kommunesamanslåing
er fatta av Stortinget, og ein har halde
felles kommunestyremøte
i samsvar med §25 i inndelingslova.
Samansetninga
av det partsamansette
utvalet (PSU) vert halden uendra fram til ein har
gjennomført
felles kommunestyremøte
(jf inndelingslova
§ 25). F ellesnemnda
får på dette
tidspunktet sitt juridiske grunnlag til å avgjere saker som vedkjem den nye kommunen,
og vel
då 4 av representantane
sine (2 frå kvar av kommunane)
til PSU.

7. FN: mandat

og oppgaver

29.11.2016

Vedtak

Fellesnemda
gir arbeidsutvalget
i oppgave å utarbeide
oppgaver og mandag fellesnemnda
skal ha.

8. FN: Prinsipp

for tilsetting

i stillingar

forslag til arbeidsgrupper,

som medfører

overtalligheit

samt hvilke

07.03.2017

Vedtak

Fordeling

av kostnader

kostnaden

delast

innbyggjartalet

mellom

likt mellom

kommunane

kommunane,

vert gjort etter 30/70-prinsippet,
og dei resterande

70 % vert fordelt

dvs. at 30 % av
etter

ved siste årsskiftet.

l perioden mellom 2017 og 2020 skal tenester som kommunane
ønskjer å samarbeide om,
organiserast etter §28-1 a i Kommunelova
—det s.k. vertskommuneprinsippet.
Alternativt kan
ein nytte ordinært tenestekjøp
basert på eigen avtale om leveranse og økonomisk ramme for
dette.
Fellesnemnda
sluttar seg til desse vurderingane,
respektive kommunestyra.

9. FN utlysingstekst

og valg av rekrutteringsbyrfl

og ber rådmennene

prosjektleder

fremje eiga sak for dei

17.01.2017

Vedtak

Rekrutterin

sb rå Headvisor

vel

es til å bistå i ansettelsen

av

rosektlederstillin

en som skal

lede arbeidet

med sammenslåing

av Eide og Fræna kommune.

Det opprettes et ansettelsesutvalg
som skal bestå av arbeidsutvalget
og 2 tillitsvalgte (en fra
hver kommune). Ansettelsesutvalgets
innstilling legges frem for Fellesnemnda
med kandidater
i prioritert rekkefølge.
Arbeidsutvalget
og partssammensatt
sammen med rekrutteringsbyrået.

10. FN Valg

av revisor

til å justere

utvalg får mandat

stillingstekst

ved behov

07.02.2017

Vedtak
Fellesnemnda
vedtar at Kommunerevisjonen
for fellesnemnda.

Behandling

i Eide kommunestyre

for Nordmøre

og Romsdal

IKS velges som revisor

- 30.03.2017

Representanten
Kolbjørn Gaustad (SP) fremmet følgende
Kosfnadenfordeles
etlerfblkelall
og beIaste.s'féllesnemndas

forslag til Sak 2 Punkt 3:
budsjett.

Votering over forslaget til Kolbjørn Gaustad:
Falt med 3 stemmer for (SP) og 18 stemmer mot.

Vedtak

(vedtatt

med 18 stemmer

Eide kommunestyre
kommune)
1. FN: Tilsetting

fatter vedtak i følgende

av prosjektmedarbeidai"

Vedtak
Stilling som prosjektleder
Arbeidsutvalget
kompetanse/byrå
Fellesnemda

2. FN: Bistand

blir vertskommune

(likelydende

i Fræna

29.11.2016:

godkjenner

av prosjektleder

sammen med ekstern

tilsettinga.

for prosjektet/tilsettingen.

kjøp av ekstern

kjøpes fra dags data til 1.9.2017,

prosjektstotte
bistand

07.03.20]

7

til kommunereforrnprosessen.

men med mulighet

til forlengelse

Ekstern
til ny

fysisk er på plass.

AU F ellesnemnda
aktører

og radmann

til kominunerefoririprosessen

prosjektleder
6.

saker fra Fellesnemnda

gis mandat til å forberede en sak/utlysing
og partssammensatt
utvalg.

Vedtak
5. Fellesnemnda
bistand

imot)

utlyses så snart som mulig. Stillingen utlyses for 3 år.

skal gjøre den formelle

Fræna kommune

for og 3 stemmer

i markedet.

får fullmakt

til å inngå avtale. Tilbud skal innhentes

fra minimum

tre

7.

Kostnaden

8.

belastes

Kommunestyrene
kjøp av ekstern

3. FN: Budsjett

budsjettet

til Fellesnemnda.

i Eide og Fræna fatter likelydende
bistand

kan belastes

Fellesnemndas

vedtak om at kostnaden

knyttet til

budsjett.

2017

Vedtak:

Fellesnemnda

vedtek framlegg til budsjett for aktiviteten

4. FN: Fornyelse

og utvikling

av lokaldemokratiet

i fellesnemnda

deltakelse

for 2017-2019.

prosjekt

Vedtak

F ellesnemnda
ber kommunestyra
i Fræna og Eide om å behandle
deltaking i prosjektet «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet
sammenslåing».
F ellesnemnda
rår kommunane til å fatte positivt
Kommunestyra

gjev fellesnemnda

fullmakt

invitasjonen
frå KMD om
i kommuner med vedtak om
vedtak i saka.

til å peike ut deltakarar

frå Fræna og Eide.

Kommunestyra
i Fræna og Eide gjev fellesnemnda
fullmakt til å melde på kommunane
i KS si
lokaldemokratiundersøking.
Kostnaden for deltaking på kr. 30000,- pr. kommune, vert dekt
over fellesnemnda
sitt budsjett.

5. FN: godtgorelse

og frikjøp

i forbindelse

med moter

Vedtak

Fræna kommune
Eide og Fræna.

blir vertskommune

Politisk

for fellesnemnda

sekretær

i prosessen

frem mot kommunesammenslåingen

mellom

blir frikjøpt for dette arbeidet.

Møtegodtgjørelse
for deltakelse i fellesnemnda
og alle andre politiske/partssammensatte
utvalg
knyttet til kommunesammenslåing
er kr 650 pr møte. Godtgjøring utbetales i utgangspunktet
bare til politisk valgte representanter.
Finner møtene sted utenom ordinær arbeidstid (08.0016.00) har også andre medlemmer
av utvalgene rett på møtegodtgjørelse.
Tapt arbeidsfortjeneste
utbetales på lik linje med andre styrer råd og utvalg i Fræna kommune,
ut fra om den er legitimert eller ulegitimert.
Fellesnemnda
neste

møte.

ber arbeidsutvalget

sette opp et forslag til budsjett

for arbeidet

i fellesnemnda

til

6. FN: Mandat

for felicsnemnda

—fullmakt

fra lmmmllnestyra

07.03.2017

Vedtak

Kommunestyret
i Fræna og kommunestyret
i Eide gjev interimsfellesnemnda
fullmakt til å
tilsette prosjektleiar
for arbeidet med samanslåingsprosessen.
Saka skal også handsamast av
PSU.
Kommunestyret
i gang prosessen

i Fræna og kommunestyret
i Eide gjev interimsfellesnemnda
med å finne namnet til den nye kommunen.

fullmakt

til å sette

Interimsfellesnemnda
gjev arbeidsutvalet
(AU) fullmakt til å utgreie saker for
interimsfellesnemnda.
Dette inneber også at AU har fullmakt til å kontakte eksterne aktørar (t.d.
tilbydarar av konsulenttenester,
revisjon mm.). AU innstiller overfor interimsfellesnemnda.
I
saker som krev likelydande vedtak i dei to kommunestyret,
innstiller interimsfellesnemnda
overfor dei to kommunestyra.
Jf. utgreiinga tidlegare i denne saka, vil dette i praksis gjelde alle
saker inntil endeleg vedtak om kommunesamanslåing
er fatta av Stortinget, og ein har halde
felles kommunestyremøte
i samsvar med §25 i inndelingslova.
Samansetninga
av det partsamansette
utvalet (PSU) vert halden uendra fram til ein har
gjennomført felles kommunestyremøte
(jf. inndelingslova
§ 25). F ellesnemnda
får på dette
tidspunktet sitt juridiske grunnlag til å avgjere saker som vedkj em den nye konimunen, og vel då
4 av representantane
sine (2 frå kvar av kommunane)
til PSU.

7. FN: mandat

og oppgaver

29.11.2016

Vedtak

Fellesnemda
gir arbeidsutvalget
i oppgave å utarbeide
oppgaver og mandag fellesnemnda
skal ha.

8. FN: Prinsipp

for tilsetting

i stillingar

forslag til arbeidsgrupper,

som medfører

overtalligheit

samt hvilke

07.03.2017

Vedtak

Fordeling av kostnader mellom kommunane vert gjort etter 30/70-prinsippet,
dvs. at 30 % av
kostnaden delast likt mellom kommunane,
og dei resterande 70 % vert fordelt etter
innbyggj artalet ved siste årsskiftet.
I perioden mellom 2017 og 2020 skal tenester som kommunane
ønskjer å samarbeide om,
organiserast etter §28-1 a i Kommunelova
—det s.k. vertskommuneprinsippet.
Alternativt kan
ein nytte ordinært tenestekjøp basert på eigen avtale om leveranse og økonomisk ramme for
dette.
Fellesnemnda
sluttar seg til desse vurderingane,
respektive kommunestyra.

og ber rådmennene

fremje eiga sak for dei

9. FN iitlysiiigstekst

og valg av rekrutteringshyra

prosjektleder

17.01.2017

Vedtak

Rekrutteringsbyrå Headvisor velges til å bistå i ansettelsen av prosjektlederstillingen
lede arbeidet med sammenslåing av Eide og Fræna kommune.

som skal bestå av arbeidsutvalget og 2 tillitsvalgte (en fra hver
innstilling legges frem for Fellesnemnda med kandidater i

Det opprettes et ansettelsesutvalg
kommune). Ansettelsesutvalgets
prioritert rekkefølge.

Arbeidsutvalget og partssammensatt
sammen med rekrutteringsbyrået.

10. FN Valg av revisor

som skal

utvalg får mandat til åjustere

stillingstekst

ved behov

07.02.2017

Vedtak

F ellesnemnda vedtar at Kommunerevisjonen
for fellesnemnda.

for Nordmøre og Romsdal lKS velges som revisor

125 10/\’+
PS 17/12 Svanpro A/S - Krav om nytt vedtak for kommunal
8
Rådmannens
1.
2.

Garantien

Behandling

Vedtak
1.

A/S med kr 295.000,—
gjelder

Iånebeløpet

§ 51 gir Eide kommune

på kr 295.000,— + 10% og løpetid

En Statusrapport

+ 2 år.

§ 51 gir Eide kommune

en ny selvskyldnerkausjon

på lån til

18,5 år.

på kr 295000,-

+ 10% og Iøpetid + 2 år.

for Eide Bibliotek

2016 2016/1112-1

sin

innstilling

Saken tas til orienterin

på lån til

-30.03.2017

A/S med kr 295.000,— med løpetid

Garantien gjelder Iånebeløpet

Rådmannens

en ny selvskyldnerkausjon

18,5år.

vedtatt)

Med hjemmel i Kommunelovens

PS 17/13

med løpetid

i Eide kommunestyre

(enstemmig

Svanpro

2.

innstilling

Med hjemmel i Kommunelovens
Svanpro

garanti 2017/49-

.

Behandling

Vedtak

- 30.03.2017

i Eide kommunestyre

(enstemmig

Rammeplan

vedtatt)

for kulturskolen

kapittel

1 og 2 Vedtas innført

Q5
PS 17/16 Revidering

av reglement

som grunnlagsdokument.

H/G‘
for råd og utvalg

og delegeringsreglement

2017/12-1
Rådmannens
1.

innstilling

Eide kommunestyre

vedtar

foreslåtte

som er anført

endringer

Behandling

fremmet

for råd og utvalg

og delegeringsreglement

med

de

rød skrift.

følgende

forslag:

sender saken til utvalgene og ber utvalgene om å komme med innspill til
råd og utvalg og delegeringsreglemenl
med frist for tilbakemelding
6. mars.

Formannskapet
Reglement/or

(enstemmig)

Formannskapet
Reglemenrfor

Behandling

sender saken til utvalgene og ber utvalgene om å komme med innspill til
råd og utvalg og delegeringsreglemenl
med frist for tilbakemelding
6. mars.

Generelle

- 06.03.2017

i Helse og omsorgsutvalg

Eide kommunestyre
foreslåtte endringer

o

reglement
med

-02.02.2017

i Eide formannskap

Formannskapet

Vedtak

revidert

vedtar revidert reglement for råd og utvalg og delegeringsreglement
som er anført med rød skrift, med følgende kommentarer:

med de

kommentarer:

Saksområdene
til utvalgene er ikke definert.
Utvalgene må få delegert vedtaksmyndighet

innenfor

sine fagområder,

jfr. kommuneloven

§

10.
o

Utvalgene

Merknader

kan ta opp saker

på eget

til selve dokumentet

initiativ.

på følgende

plasseringer:

o

Punkt

1.4, kulepunkt

4 beholdes,

men

«komiteene»

o

Punkt

2.1, kulepunkt

2: rådmann

eller

utvalgene

o

Punkt 18, kulepunkt

kulepunkt

1: Utvalgsledere

erstattes
(...innsti//er

leder sitt utvalgsmøte

2: Tas inn igjen.

av «utvalgene».
til kommunestyrer...)

Ji

Vedtak

(enstemmig

Eide kommunestyre
foreslåtte endringer
Generelle
o

vedtatt)

vedtar revidert reglement for råd og utvalg og delegeringsreglement
som er anført med rød skrift, med følgende kommentarer:

med de

kommentarer:

Saksområdene
til utvalgene er ikke definert.
Utvalgene må få delegert vedtaksmyndighet

innenfor

sine fagområder,

jfr. kommuneloven

å

10.
o

Utvalgene

Merknader

kan ta opp saker

til selve dokumentet

på følgende

plasseringer:

men «komiteene»

Punkt 2.1, kulepunkt

2: rådmann

eller utvalgene

Punkt 18, kulepunkt

1: Utvalgsledere

Punkt 1.4, kulepunkt

o
o

kulepunkt

i Oppvekst

Jarle U. Klavenes

-

initiativ.

4 beholdes,

o

Behandling

på eget

(...innsti//er

av «utvalgene».
til kommunestyret...)

Ieder sitt utvalgsmøte

2: Tas inn igjen.

og kulturutvalg

(Ap) fremmet

erstattes

følgende

- 02.03.2017
endrings-/tilleggsforslag:

Nytt punkt under 1.4: Utvalget kan fremme saker for utredning.
Punkt 1.4, kulepunkt 4 beholdes, men «komiteene»
erstattes av «utvalgene».
Punkt 12, kulepunkt 2 må presiseres.
Det bør vurderes om punkt 18 skal utgå eller inngå i et annet punkt.
Det bør være en helhetlig gjennomgang
med tanke på gjentakelser
og motstridende

utsagn.

Vedtak

Eide kommunestyre
foreslåtte endringer
-

vedtar revidert reglement for råd og utvalg og delegeringsreglement
som er anført med rød skrift, med følgende kommentarer:

-

Nytt punkt under 1.4: Utvalget kan fremme saker for utredning.
Punkt 1.4, kulepunkt 4 beholdes, men «komiteene»
erstattes av «utvalgene».
Punkt 12, kulepunkt 2 må presiseres.
Det bør vurderes om punkt 18 skal utgå eller inngå i et annet punkt.

-

Det bør være

Enstemmig

Behandling

en helhetlig

gjennomgang

med

tanke

på gjentakelser

vedtatt.

i Teknisk,

miljø og næringsutvalg

- 14.02.2017

og motstridende

med de

utsagn.

Vedtak

Teknisk, miljø og næringsutvalget
er kritisk til at innstillingsretten
til kommunestyret
bort. Ønsker en ny diskusjon om det skal gås tilbake til komitemodellen.

Behandling

i Eide formannskap

er tatt

- 16.03.2017

Formannskapet
fremmet følgende forslag:
Eide kommunestyre
vedtar revidert reglement for råd og utvalg og dele geringsreglement
foreslåtte
endringerffaformannskapet
16.03.17.

Vedtak

(enstemmig

Eide kommunestyre
foreslåtte endringer

Behandling

med de

vedtatt)
vedtar revidert reglement for råd og utvalg og delegeringsreglement
fra formannskapet
16.03.17.

i Eide kommunestyre

med de

-30.03.2017

Formannskapets
innstilling:
Eide kommunestyre
vedtar revidert reglement for råd og utvalg og delegeringsreglement
foreslåtte endringer fra formannskapet
16.03.17.
Representanten
Synnøve Egge (H) ønsket følgende korrigering
4. Reglement for kontrollutvalget.
Punkt 4.9 Ikrafttreden:
Revidert reglement vedtatt 27. 08. 2015, sak ] 5/40.

med de

under:

FORSLAG NUMMER
1:
Representanten
Egil Strand (ordfører) fremmet følgende tilleggsforslag
til formannskapets
innstilling:
Kommunestyret
ber rådmannen fremme en sak om valg av medlemmer til
administrasjonsutvalgel
til formannskapsmøte
27. april 20] 7.
Tillyst mate i det sittende administrasjonsutvalget
den 19. april 20] 7 utsettes.
Votering: Enstemmig vedtatt

FORSLAG NUMMER 2:
Representanten
Merete Egge (KRF) fremmet følgende forslag:
Eide kommunestyre
vil gå borlfia politiske utvalg og tilbake til politiske
oppgaver og den myndighet som tilhører en komité etter Kommuneloven
Delegasjonsreglementet
endres i tråd med dette.
Votering: Forslaget falt med 3 stemmer for og 18 stemmer imot.
Kolbjørn

FORSLAG

Gaustad

(SP) fremmet

NUMMER

3:

ønske om gruppemøte.

Innvilget.

komiteer,
§ I 0.

med de

Representanten
Jarle Klavenes (AP) fremmet følgende endringsforslag:
1. Tilleggsforslag:
Nytt kulepunkt (nr. 4) i kapittel 1.3 (Utvalgenes myndighet)
o

Utvalgene

kan på eget initiativ ta opp saker.

2. Endringsforslag:
o

Første kulepunkt

«fire dager»

endres

i kapittel

1.8 (Interpellasjoner)

Nyt setning til slutt i samme kulepunkt:
Interpellasjonen
sendes ut sammen med innkallingen

Votering:

Enstemmig

siste setning:

til 10 dager»
til kommunestyremøtet.

vedtatt

FORSLAG NUMMER 4:
Representanten
Birgit Dyrhaug (SP) fremmet følgende endringsforslag:
I saker av økonomisk art der det ikke er bevilget midler, skal saken fremmes

formannskapet.

Det samme gjelder i punkt 17,4.
Votering:

Vedtatt

12. 2. Kulepunkt
o

med 20 stemmer

alle regninger.

Vedtatt

med 18 stemmer

Votering over forslaget
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

imot

7:

Skal attestere

Votering:

for 1 stemme

(enstemmig

Eide kommunestyre
foreslåtte endringer
30.03.2017.

for og 3 stemmer

med de vedtatte

endringer

imot.

over:

vedtatt)

vedtar revidert reglement for råd og utvalg og delegeringsreglement
fra formannskapet
16.03.17 og vedtatte endringer av kommunestyret

med de

Kommunestyret
ber rådmannen fremme en sak om valg av medlemmer til
administrasj onsutvalget til formannskapsmøte
27. april 2017.
Tillyst møte i det sittende administrasjonsutvalget
den 19. april 2017 utsettes.

PS 17/17
Rådmannens

Forespørsel

om salg av hele eller

deler

av 170/2 2017/306-1

innstilling

Eide kommune selger ca 13 da av 170/2 av det arealet som er avsatt til LNF i kommuneplanen
2004-2016.
Kjøper kommer med et tilbudspris/m2
før forhandlinger.
Kjøper dekker fradelingskostnader
og oppmålingskostnader.
Kjøper forplikter seg til å ivareta driveplikten.
Kommunen beholder minimum 3 meter fra veiskulder langs kommunevegen
for å sikre grunn
langs kommunevegen
til oppgradering/utvidelse.

O6

W/Dr

Temadel
. Orientering
2. Orientering

om medarbeiderundersøkclsen
om brukerundersøkelsen

3. Kommunerefomi

ved kommunalsjef

Sverre Hovland.

ved fagsjef Henny Marit Turøy.

ved prosjektleder

Anne Thorsrud

Rådmann hadde en muntlig orientering/gjennomgang
driftsnivå, serviceerklæringer.
organisering.
struktur.
økonomiplan
i balanse.

-status og veien videre.

av kommunens økonomi i forhold
bemanning, med mer for å bringe

til

Spørrehalvtimen
Spørsmål

1:

Hei.
Vi i ungdomsrådet
har fått spørsmål fra ungdomspanelet
i forhold til lærlingplasser
i
kommunen.
Dette synes vi i ungdomsrådet
er et viktig tema når vi skal representere
ungdommen
i vår kommune. Om en ungdom som går yrkesfag ikke får lærlingplass. regnes dette som frafall
fra videregående
skole. Så vårt spørsmål til dere er: hvor mange lærlingplasser
er det i Eide
kommune? Og hvilke ambisjoner har dere i fremtiden?
2) Har også lyst å kommentere
ei sak dere i kommunestyret
skal behandle seinere i kveld.
nemlig klima og energiplana.
Dette er noe ungdomsrådet
harjobbet
en del med og arbeidet
resulterte i 4 miljøkrav som vi sendte ordfører og Lttvalgsleder i desember i fjor. Dette har vi
ikke fått noen tilbakemelding
på. og vi er skuffet over at vårt punkt om at barnehager og skoler
skal bli miljøfyrtårn
ikke er med i den reviderte plana. Dette er et tiltak som vil være
bevisstgjørende
for barn og unge og virke forebyggende.
Vi savner også at kommunen
oppfordrer til å gjennomføre
mobilitetsuke
hvert år. Håper dere politikere tar med seg våre
synspunkt i arbeidet videre.
Mvh
Leder Amalie

Sildnes

Gedde-Dahl

på vegne av ungdomsrådet

Svar fra ordfører:
1. Eide kommune har 2 lærlingeplasser
i kommunal virksomhet.
(Næringslivet
har ca. 10 plasser.)
Ambisjoner:
Bør ha flere. men dette avhenger av økonomi. For en lærlingeplass
det en kostnad på ca. kr. 300 000.
2. 4 miljøkrav som dere sendte over og som dere ikke har fått svar på. Beklager
fått svar men de fire krava dere hadde da var:
1. Ladestasjoner
for EL-bil
2. Bedring av kollektivtilbud
3. Skoler og barnehager skal bli miljøfyrtårn
4. Gjennomføring
av mobilitetsuke

på over to år er

at dere ikke har
fi

Avslutningsvis

håper dere politikerne

tar med synspunktene

i det videre arbeidet.

Nå er flere av punktene nevnt i plana og Ladestasj oner og overgang til El-biler i kommunen er
det fokus på. Der enhetene har mulighet blir elbil vurdert. Utbygging av ladestasjoner
er økende
på landsbasis. Bedring av kollektivtilbudet
og fokus på pendlertrafikk
vil bli et område det
jobbes med ikke minst i forhold til dannelsen av Ny kommune Eide/Fræna. Punktet om å
motivere skoler./barnehager
til å sertifisere seg som miljøfyrtårn er en positiv sak men som også
krever et politisk vedtak om at kommunene
skal være med i ordningen. Reglene er slik at
kommunen ikke kan være sertifiseringsmyndighet
for egne virksomheter
f.eks. Til det å
gjennomføre
en Mobilitetsuke
i Eide som i utgangspunktet
er en sak for større byer og tettsteder
som da stenger f.eks. gater og sine sentrum for biltrafikk. Det betyr jo ikke at Eide ikke kan
gjennomføre noen tiltak og sette fokus på elementer i dette opplegget som er gjennomførbart
på
vårt nivå. En bilfri dag med fokus på samkjøring, sykling til jobb for de som bor innenfor en
viss avstand til jobben e.l. Selve Mobilitetsukekonseptet
har årlige tema som i 2017 er
Miljøvennlig,
smart og felles transport. Kan det kanskje være en sak som Ungdomsrådet
kan se
på og komme med forslag til et program for en slik uke eller dag i Eide?. Verdens bilfrie dag er
22.sept. Beklager igjen at dere ikke har fått svar på innspill, men kan love at synspunktene
blir
tatt hensyn til og at senere henvendelser
blir besvart.

Spørsmål

2:

F iberutbygging

i Eide kommune.

Fiberutbygging
i bygdenorge er en veldig viktig allmen oppgave.
Fiber sikrer at hastigheten og tilbudene på internett er likt som f.eks i bynære strøk.
Det er også en viktig forutsetning for at folk kan jobbe fra hjemmekontor,
det gjør det lettere å
få folk til å flytte til kommunen osv.
I en del av min bygd (Halåsbakken)
foregår det nå en priskrig mellom to tilbydere av fiber,
samtidig som de ikke er like interessert i resten av bygda, samt bygdene rundt.
Der sier de at utbyggingen
må foregå i samarbeid med bygdefolket på dugnad og kommunen/det
offentlige.
NKOM er det statlige organet som deler ut de midlene
søknadsrunde
er over.
Nok en gang har ikke Eide kommune søkt.
Har vi noen kommunal planstrategi på fiberutbygging
gitt tidsperspektiv
skal ha fiber i alle bygder?

som kommer

i Eide kommune

Og hvis vi ikke har det, kan vi sette i gang et slik arbeid?

Beste

hilsen

Odd Arne Halaas
Leder Eide Senterparti

via statsbudsjettet,

og årets

som gjør at vi innen et

Svar fra ordfører:

Vedrørende

fiberutbygging

i Eide kommune.

Eide kommune har ingen spesielle
kommune gjort følgende:

planer for utbygging

Eide kommune har tilrettelagt for fiber på strekningen
av fiber til Lyngstad og opsjon til Vevang.

av fiber. På tross av dette har Eide

Nås-Silset

og har avtale om videreføring

I Eide sentrum er alle større boligfelt dekket, samt Ellingardsskogen,
Teigene, Storhaugen,
Beinhaugen,
Lysgård, Midt Eide og Ytre Eide. Halåsen er under oppstart som et resultat av
fiberføringen
gjennom Eide.
Når fiber er på plass på til Vevang,
mindre bygder i det området.

kan det bli muligheter

Referatsak
Godkjenning

Godkjent.

av protokoll

Enstemmig

fra forrige

vedtatt.

møte.

for å gjennomføre

andre prosjekter

til

Referatsak
RS 17/7 Kontrollutvalget

i Eide

_

PS 17/20 Medarbe1derRådmannens

-møteprotokoll

og brukerun

få

03.04.2017

2017/91-5

12/12;

ersøkel

er

016 2017/627-1

innstilling

Kommunest

'ret tar medarbeider— 0 r brukerundersøkelsene

Behandling

i Eide kommunestyre

2016 til orienterin

.

- 11.05.2017

Votering over rådmannens innstilling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak

(enstemmig

Kommunestyret

vedtatt)

tar 1nedarbeider- og brukerundersøkelsene

125
PS 17/21 Etiske retningslinjer
kommunes
personalhåndbok
Rådmannens

2016 til orientering.

V5/xl

for Eide kommune
kap. 14 2017/307-1

- revisjon

av Eide

innstilling:

Eide kommune vedtar vedlagte reviderte etiske retningslinjer (vedlegg 1). De reviderte
retningslinjene gjøres gjeldene fra 01 .O6.2017 og frem til 31.12.2019. Disse blir en del av
kommunens personalhåndbok.
Rådmannen gjennomfører opplæringstiltak for å styrke den etiske bevisstheten blant de ansatte.
Alle politikere får de reviderte retningslinjene og saksutredningen tilsendt.

Behandling

Vedtak

i Eide formannskap

(enstemmig

-27.04.2017

vedtatt)

Eide kommune vedtar vedlagte reviderte etiske retningslinjer (vedlegg 1). De reviderte
retningslinjene gjøres gjeldene fra 01.06.2017 og frem til 31.12.2019. Disse blir en del av
kommunens personalhåndbok.
Rådmannen gjennomfører opplæringstiltak for å styrke den etiske bevisstheten blant de ansatte.
Alle politikere får de reviderte retningslinjene og saksutredningen tilsendt.

Votering over rådmannens
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

- 11.05.2017

i Eide kommunestyre

Behandling

(enstemmig

innstilling:

vedtatt)

(vedlegg 1). De reviderte
Eide kommune vedtar vedlagte reviderte etiske retningslinjer
gjøres gjeldene fra 01.06.2017 og frem til 31.12.2019. Disse blir en del av
retningslinjene
personalhåndbok.
kommunens
for å styrke den etiske bevisstheten blant de ansatte.
opplæringstiltak
gjennomfører
Rådmannen
tilsendt.
og saksutredningen
Alle politikere får de reviderte retningslinjene

R3 ***/tr
- saksgang
PS 17/22 Tilsettingssaker
personalhåndbok
av Eide kommunes
Rådmannens

og beslutningsmyndighet.
kap.

Revisjon

2017

1 2017/329-1

innstilling

—saksgang og
Eide kommune vedtar vedlagte reviderte reglement vedrørende tilsettingssaker
gjøres gjeldene fra 01.06.2017 og
m.m. kap.l (vedlegg 1). Reglementet
beslutningsmyndighet
frem til 31.12.2019.

i Eide formannskap

Behandling

Formannskapet
Rådmann

fremmet

tilsettes

følgende

-27.04.2017
endringsforslag

på punkt

lnnstillende

myndighei

av kommunestyret.

1.1:
er ordføreren.

og kommunalsjefer.
leder regnskapsavdelingen
fizgsjefoppvekst,
Resultatenhetssledere,
+ ordfører.
l hoi'edtillitsvctlgIe/plasxstillitsvalgte
Tilsettes av: Räzclmctnn (clobbeltstemme),
så er det rådmannens

Ved stemmelikhet

Vedtak

(enstemmig

Formannskapet
Rådmann

vedtatt)

fremmet

tilsettes

følgende

endringsforslag

av kommunestyret.

fagsjef oppvekst,
Resultatenhetsledere,
Tilsettes av: Rådmann (dobbeltstemme),
Ved stemmelikhet

stemme som er avgjørende.

så er det rådmannens

lnnstillende

på punkt 1.1:
myndighet

er ordføreren.

og kommunalsjefer.
leder regnskapsavdelingen
+ ordfører.
1 hovedtil1itsvalgte/plasstillitsvalgte
stemme

som er avgjørende.

Behandling

Forslag 1 :
Representanten
Rådmann

- 11.05.2017

i Eide kommunestyre

Ragnvald

tilsettes

Olav Eide (V) fremmet

av kommunestyret.

Innstillende

Resultatenhetsledere,
fagsjef oppvekst,
T ilsettes av: Rådmann (dobbeltstemme),
Ved stemmelikhet

.se?er det rådmannens

følgende

endringsforslag

myndighet

er ordføreren.

leder regnskapsavdelingen
og kommnnalsjefer.
l hovedlillitsvalgt,
I plasstillitsvalgt
og ordfører.
stemme som er avgjørende,

Representanten

Jarle U. Klavenes

(AP) fremmet

ønske om gruppemøte.

Forslag 2:
Representanten

Jarle U. Klavenes

(AP) fremmet

følgende

Stryking

Innvilget.

endringsforslag

på punkt 1.1:

av (dobbeltslentme).

Representanten

Terje l. Lyngstad

(H) fremmet

Forslag 3:
Representanten
Terje Lyngstad (H) fremmet
Samme innstilling som-formannskapet.

ønske om gruppemøte.

følgende

Forslag

1 til votering:

Falt med 20 stemmer

Forslag

2 til votering:

Falt med 7 stemmer

Forslag

3 til votering:

Vedtatt med 19 stemmer

Vedtak

(Vedtatt

Vedtatt

på punkt 1.1 :

Rådmann

på punkt 1.1:

tilsettes

med

19 stemmer

av kommunestyret.

Resultatenhetsledere,
fagsjef oppvekst,
Tilsettes av: Rådmann (dobbeltstemme),
Ved stemmelikhet

så er det rådmannens

forslag:

imot og 1 stemme

for.

for, og 14 stemmer

for.

for og 2 stemmer

for og 2 stemmer

lnnstillende

Innvilget.

imot.

imot)

myndighet

er ordføreren.

leder regnskapsavdelingen
og kommunalsjefer.
1 hovedtillitsvalgte/plasstillitsvalgte
+ ordfører.
stemme

som er avgjørende.

fv
J.

Terje

Lyngstad

(H)
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PS 17/24
Rådmannens

Revidering

av kommunens

energi

IS/Pr
og klimaplan

2008/344-72

innstilling
DJ

Energi og klimaplanen
handlinvs
lan.

legges fram for drøfting

Behandling

miljø og næringsutvalg

i Teknisk,

Vedtak

(enstemmig)

Reviderte

målsettin

1.
2.

kommune

ambisjonsnivået

sin Ener

vi o

klima

lan:

Frist:
Fortløpende
Fortløpende

1.1.2020

der de bor.

Bruk av fossilt brensel
ut senest i2020

Behandling

til ny og revidert

- 08.11.2016

Beskrivelse
av mål
Ved kjøp eller leasing av kommunale biler, oppfordres det til å
vel e EL- bil.
Ved nybygging og vesentlig ombygging av eksisterende
bygg i
kommunen,
skal det tas hensyn til gjeldene krav om
energieffektive
bygg.
Det er for de fleste av kommunens
eldre bygningsmasse,
laget
egne energivurderingsrapporter.
Beskrevne energireduserende
tiltak, iverksettes fortløpene iht. avsatte midler i kommunens
økonomi
lan det enkelte år.
Kommunen skal være en aktiv pådriver for at folket skal få et
kollektivtilbud

4.

er for Eide

for å avklare

som hovedlast

i Plan og utviklingsstyre

i kommunale

bygg, fases

2020

- 27.04.2017

Det ble i møtet framsett slikt forslag til vedtak:
«Planutvalget
viser til behandling i Teknisk. mil/o og meringsulvalget
og ber administrasjonen
foreta en revidering av Del 2 i Energi- og klimaplanen-for
videre behandling i planutvalget»

Enstemmig

vedtak

Planutvalget
viser til behandling i Teknisk. miljø og næringsutvalget
og ber administrasjonen
foreta en revidering av Del 2 i Energi- og klimaplanen
før videre behandling i planutvalget:
':

Behandling

i Eide kommunestyre

Representanten

Jarle U. Klavenes

- 11.05.2017

(AP) fremmet

følgende

forslag:

Kommunestyret
viser til Plan- og utviklingsstyrets
sin innstilling
rådmann foreta en revidering av Del 2 i Energi- og klimaplanen.
og nceringsutvalgetgfor
videre behandling for endelig behandling
Kommunestyret
oppfordrer rådmann til å involvere og inkludere
da de hittil liar kommet med mange gode innspill i saken.

27. 4.201 7. Kommunestyret
ber
Saken sendes til Teknisk, miljø
i kommunestyret.
Ungdomsrådet
i dette arbeidet

Votering over forslaget:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

(enstemmig

vedtatt)

Kommunestyret
viser til Plan- og utviklingsstyrets
sin innstilling
rådmann foreta en revidering av Del 2 i Energi- og klimaplanen.
og næringsutvalget
for videre behandling før endelig behandling
Kommunestyret
oppfordrer rådmann til å involvere og inkludere
de hittil har kommet med mange gode innspill i saken.

PS 17/25 Kommunedelplan

for idrett

fysisk

aktivitet

27.4.2017.
Kommunestyret
ber
Saken sendes til Teknisk, miljø
i kommunestyret.
Ungdomsrådet
i dette arbeidet da

og friluftsliv

2018 - 2020

2017/522-1
Rådmannens

innstilling

Kommunedelplan

Behandling

for idrett fysisk aktivitet

i Oppvekst

og kulturutvalg

og friluftsliv

2018 —2020 skal revideres

2017.

- 06.04.2017

Vedtak
Kommunedelplan

Enstemmig

Behandling

for idrett fysisk aktivitet

og friluftsliv

2018 —2020 skal revideres

2017.

vedtatt.

i Eide formannskap

- 27.04.2017

Formannskapet
kom med følgende endringsforslag:
Kommunedelplanfor
idrettjysisk
aktivitet ogfriluftsliv

2018 — 2020 skal rulleres

20] 7.

Es Ho/ 11
MØREOGROMSDALREVISJONIKS
KontrolIutvalgssekretariatet is:»:Romsdal
Kommunnnr:

Til kontrollutvalget
Eide

i

7’ 9 I

kommune

21 APR
2017
Saks og /\:*I<iv:1r:

i 7.531.

—— )"’%41 '___j
l '?

Arkivkode:

i (lø

Vurdering

Grade-drag;

__

_______

av uavhengighet

Innledning
Ifølge forskrift om revisjon å 15 skal oppdragsansvarlig
revisor minimum hvert år avgi en
skriftlig egenvurdering
av sin uavhengighet
til kontrollutvalget.
Undertegnede
tok over som
Oppdragsansvarlig
revisor for revisjon av Eide kommune i mars 2017.
Krav til uavhengighet
og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere,
men det er kun
oppdragsansvarlige
revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for
kontrollutvalget.
I Møre og Romsdal Revisjon IKS” (heretter benevnt som MRR)
revisjonsplaner
inngår vurdering av uavhengigheten
til hver enkelt revisor i kommunens
revisj onsteam som et eget punkt i revisjonsplanen.
Oppdragsansvarlig
revisors skriftlige
egenvurdering
skal ligge som et vedlegg til dette punktet.
Både kommuneloven
(å 79) og forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors
uavhengighet.
Kravene er nærmere beskrevet nedenfor.
Lovens og forskriftens
krav til uavhengighet
I flg. Kommuneloven
å 79 og å 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:
1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes
interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver,
eller på annen måte er
egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon
4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger),
som har slik tilknytning til
revidert at det kan svekke revisors uavhengighet
og objektivitet.
I tillegg stiller loven å 79 og forskriften å 14 følgende begrensninger:
5. revisor kan ikke utføre rådgivningseller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke
eller reise tvil om revisors uavhengighet
og objektivitet
6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges
(dvs.
kommunens)
egne ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige,
unntatt ved bistand i
skattesaker etter domstolloven
8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
revisors uavhengighet
og objektivitet ved gjennomføring
av revisjonsoppgavene.

Adresse:

Kaibakken

1, 6509 KristiansundN
Avd.: Molde: Ju1sundveien47A
Organisasjonsnummer

Telefon: 71566010
epost: post@.mrrevisjon_no
Surnadal:
Kommunehuset
917 802 149

MØRE OG ROMSDAL

Revisorse
Pkt.

envurdcrin

av

unktene

IKS

ovenfor

Undertegnede

1:

REVISJON

har ikke ansettelsesforholdi

andre stillinger

enn iMøre

Ansettelsesforhold

Romsdal Revisjon IKS

Pkt. 2: Medlem i
styrende organer

Elizdertegnede er ikke medlem av styrende
kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
kan føre til interessekoizflilct eller svekket tillit til rollen som revisor.

eller

inneha funksjoner

i

annen

som

virksomhet,

organer

i noen virksomhet

og

som

som

kan føre til
interessekonflikt

eller

svekket tillit
Pkt. 4: Nærstående

Undertegnede har ikke itcerstående som har tilknytning til kommunen som
har betydning for min uavhengighet

Pkt. 5: Rådgivnings—
eller andre tj enester
som er egnet til å
påvirke revisors
habilitet

og objektivitet.

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivningseller andre
tjenester overfor Eide kommune som kommer i konflikt med denne
bestemmelsen.
Før slike tjenester utføres av MRR foretas en vurdering av rådgivningens
eller tjenestens art iforhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kantiner i konflikt

med bestemmelsen i forskriften
enkelt tilfelle må vurderes

§ J4, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert

særskilt.

Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser
som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen
sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons— og lcontrollviirderiiiger.
Pkt. 6: Tjenester under
kommunens egne
ledelses— og
kontrollo pgaver
Pkt. 7: Opptre soin
fullmektig for den
revisjonspliktige
Pkt. 8: Andre særegne
forhold

Undertegnede

bekrefter

at det for tiden ikke ytes tjenester

overfor Eide

kommune som hører inn under kominunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.
Undertegnede

be/Wefter at verken revisor

eller MRR for tiden opptrer

som

fullmektig for Eide kommune.
Undertegnede

lgenner

ikke til andre særegne forhold

som er egnet til å

svekke tillitten til min uavhengighet og objektivitet.

Molde, 21.04.2017
///./’

f

.
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99,

Ronny Rishaug
Oppdragsansvarl ig revisor

2
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S. ?!?!?

10
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Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL
Møte

1/17
4.5.2017
Kl. 09.30 —kl. 12:25
Møterom «Formannskapssalen»,
1/17 —8/17
Stig Holmstrøm

nr:

Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
Av styrets

medlemmer

møtte:

Molde

kommune:

Kåre Vevang
Øyvind Gjøen
Trygve Grydeland

Rauma

kommune:

Lars Ramstad,

Vestnes

kommune:

Eide

kommune:

Gj emnes kommune:

Oddvar

Fræna

kommune:

Ingvar Hals

Nesset

kommune:

Ivar Trælvik

kommune:

Trond

Møtende
vara:
Aukra kommune:
Fræna

kommune:

Nesset

kommune:

Sunndal
Ikke

møtt:

Fra sekretariatet:
Av øvrige møtte:

Innkalling

styreleder

Hoksnes

M. H. Riise

Ole Rakvåg
Lisbeth Valle
Jostein Øverås
Odd-Helge Gravem
Ingen
Jane Anita Aspen, daglig leder
Ingen
Protokollen
godkjennes
formelt

kommune:

Styrelederen

nestleder

Stig Holmstrøm.

Forfall:
Aukra kommune:

Sunndal

Stig Holmstrøm
og sakliste

Molde rådhus

ønsket velkommen

i neste styremøte

og ledet møtet.

ble godkjent.

TIL BEHANDLING:
Urv. SAKSNR.

it

TITTEL

ST 01/] 7

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. NOVEMBER 2016

ST 02/] 7

ÅRSMELDING FOR 2016

ST 03/]

7

ÅRSREGNSKAP FOR 2016

ST 04/17

REGNSKAPSRAPPORT PR 31.3.2017

ST 05/17

STYREHONORAR

ST 06/17

RAMMER

FOR LOKALE

FORHANDLINGER

2017

Side

I av S

ST 07/17

REFERAT

ST 08/17

EVENTUELT

ST 01/17

Styrets

OG ORIENTERINGER

GODKJENNING

fra styremøte

30. november

Disse velges til å underskrive
1. Trygve Grydeland
2. Kåre Vevang

protokollen

Styret fattet enstemmig
voterende)
leders

Protokollen

med møteleder:

velges til å underskrive

med omforent

protokollen

forslag fra styrets medlemmer.

(9

fra styremøtet

30. november

ÅRSMELDING

protokollen

2016 godkjennes.
sammen

med møteleder:

FOR 2016

vedtak

Årsmelding

for 2016 godkjennes.

behandling

Daglig leder svarte på spørsmål
Styret fattet enstemmig

ST 03/17

Styrets

sammen

innstilling:

ST 02/17

Styrets

2016

2016 godkjennes.

og Kåre Vevang

vedtak i samsvar

Disse velges til å underskrive
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Styrets

30. NOVEMBER

behandling

Det foreslås at Trygve Grydeland
sammen med møteleder.

Daglig

FRA MØTE

vedtak

Protokollen

Styrets

AV PROTOKOLL

fra styremedlemmene.

vedtak i samsvar

ÅRSREGNSKAP

med daglig leders innstilling

(9 voterende).

FOR 2016

vedtak

Årsregnskap

for 2016 for Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal

godkjennes.

Side

2 av 5

Regnskapsmessig
mindreforbruk
på kr l84827,- avsettes
til
disposisjonsfond
isamsvar
med
vedtektene
§ lO.
Styrets
behandling
Daglig

leder
svarte
på spørsmål
fra styremedlemmene
til
enkelte
poster
i regnskapet.

Styret
fattet
enstemmig
vedtak
isamsvar
med daglig
leders
innstilling
(9 voterende).

ST 04/17

REGNSKAPSRAPPORT

PR 31.3.2017

Styrets
vedtak
Økonomirapport
pr.3 1.3.2017
tastil
orientering.
Styrets
behandling
Daglig
leder
orienterte
kortom situasjonen.
Styret
fattet
enstemmig
vedtak
isamsvar
med daglig
leders
innstilling.
(9 voterende).

ST 05/17

STYREHONORAR

Styrets
vedtak
Honorarforstyret
fastsettes
forhvervalgperiode
av detavtroppende
styret.
Styrets
behandling
Dagligleder
svarte
på spørsmål.
Styremeldemmen
diskuterte
hvordan
enkanløfte
kontrollutvalgenes
posisjon
ikommunen,da
detoppleves
atbådepolitikere
og administrasjon
ikkeernok informert
om kontrollutvalgenes
rolle.
Styreleder
og daglig
leder
fårioppdrag
til
neste
styremøte
å lageetutkast
til
etbrevtil
kommunen og til
FKT forå fåsatt
kontrollutvalgenes
rolle
og funksjon
på dagsorden.
Styret
fattet
enstemmig
vedtak
isamsvar
med daglig
leders
innstilling
(9 voterende).

ST 06/17

RAMMER

FOR LOKALE

FORHANDLINGER

2017

Styrets
vedtak
Forhandlingsutvalget
skali lønnsforhandlingene
ha utgangspunkt
idenfastsatte
rammen for
kommunal sektor,
2,2 %.

Styrets
behandling
Dagligleder
forlot
møtetnårforhandlingsutvalget
mottoksignal
frastyret
om ramme for
forhandlingene.
Side 3 av 5

Styret fattet enstemmig
voterende)
Daglig

leders

vedtak i samsvar

med omforent

forslag fra styrets medlemmer.

(9

innstilling:

Ingen innstilling

REFERAT

ST 07/17

Styrets

OG ORIENTERINGER

vedtak

Referat-

og orienteringssakene

Styrets

behandling

tas til orientering.

Referatsaker:

Protokoll

OS 01/17

fra møte i sekretærforumet

i M&R og S&F 7.2.2017

Orienteringssaker:
Styret fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med daglig leders innstilling

(9 voterende).

EVENTUELT

ST 08/17

Under Eventuelt

ble følgende

tema tatt opp:

Opplæringsdag
for kontrollutvalgsmedlemmer
Daglig leder tok opp forslaget om en opplæringsdag
for kontrollutvalgsmedlemmer
og
varamedlemmer.
Det ble konkludert med at det var ønskelig å få til en opplæringsdag
for kontrollutvalgsmedlemmer
og varamedlemmer
i uke 34 eller 35.
I diskusjonen kom det frem at kommunal økonomi, er et tema som er særlig aktuelt på
opplæringsdagen.
Det ble fremmet forslag om at en skulle forsøk å leie inn Åge
Sandsengen til et tilsvarende kurs som fylkeskommunen
arrangert i vår. Forslag til
tema er forståelse av kommunal økonomi.
Erfaringsutveksling
Styremedlemmene
utvekslet
aktuelle i kontrollutvalgene.

erfaring

omkring

problemstillinger

og saker som er

Statusrapport
fra sekretariatet
Daglig leder informerte om:
o

Det er tatt kontakt med Molde kommune
lokalene i Hamnegata 35.

o

Oppstart av arbeid med plan for informasj onssikkerhet
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal.

o

Hjemmesiden

for sekretariatet

for å formalisere

fremleiekontrakt

for

for

er nå på plass wwvxzkontrollutval0ron1sdal.no

Side

4 av 5

Stig Holmstrøm
leder

Kåre Vevang
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Ole Rakvåg

Odd—Helge Gravem

Lisbeth Valle
varamedlem

Lars Ramstad
nestleder

Varamedlem

varamedlem

Jostein

Øverås

varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær

Side

5 av 5

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:

2017-1551/03
210

Saksbehandler:

Sveinung Talberg

Dato:

15.05.2017

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 14/17

EIDE KOMMUNE
Sekretariatets
Kontrollutvalget

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

24.05.2017

—ÅRSREGNSKAP

forslag

2016

til uttalelse

har i møte 24.05.20] 7 i sak 14/17 behandlet

Eide kommunes

årsregnskap

for

2016.
Grunnlaget for behandlingen
har vært kommunens
årsrapport og årsregnskap for 2016.
I tillegg har en revisors beretning datert 9.mai 2017. I tillegg har revisjonen og rådmann
supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
i møte.
Årsregnskapet
inneholder de oppstillinger
og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.
Årsregnskapet
er avlagt 31.03.2017 av rådmann og leder regnskapsavdelingen.
Frist for å
avlegge regnskapet er etter forskriftene
15.02.2017.
Eide kommunes
regnskapsmessig
kr 7 153 593.

driftsregnskap
mindreforbruk

for 2016 viser kr 202 287 502 til fordeling til drift, og et
på kr 987 293. Netto driftsresultat
er negativt med

Mange driftsenheter
har også i 2016 hatt utfordringer med å holde budsjettet.
Resultatet på
enhetsnivå utgjør ifølge rådmannens
årsrapport et merforbuk på 8,7 mill. kr. Dette er et avvik
på 4,5 % i forhold til budsjettet.
Kommunen har et negativt netto driftsresultat på 7,4 mill. kr,
som utgjør minus 1,6 % av driftsinntektene.
Dette bør minimum være i pluss med 1,75 %.
Kommunen har de 6 siste år hatt et netto driftsresultat
som ligger under anbefalt nivå.
Kontrollutvalget
merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1 B i regnskapet
tilsvarende oppstilling i rådmannens
årsberetning.
Dette bør være sammenlignbart
det ikke konsistens mellom årsberetning
og årsregnskap.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet
kommunal regnskapsskikk.

avgitt i samsvar

med lov og forskrifter

Etter utvalgets gjennomgang
av årsrapport og regnskap, samt revisors
kontrollutvalget
at årsregnskapet
gir et forsvarlig uttrykk for resultatet
virksomhet og for kommunen sin økonomiske
stilling pr. 31.12.2016.
Kontrollutvalget
anbefaler
2016 slik det er avlagt.

at kommunestyret

godkjenner

årsregnskapet

og
ellers er

og god

beretning, mener
av Eide kommunes

for Eide kommune

for

Saksopplysninger

I henhold til lov om kommuner
kontrollutvalget
”påse at kommunens
måte.”

og fylkeskommuner

eller fylkeskommunens

(kommuneloven)

regnskaper

Med hjemmel i bestemmelsen
har Kommunaldepartementet
kommuner og fylkeskommuner
(kontrollutvalgsforskriften)
ved regnskapsrevisjon
fremkommer
i kapittel 4.

§ 77 nr. 4 skal

blir revidert

på en betryggende

gitt forskrift om kontrollutvalg
i
hvor kontrollutvalgets
oppgaver

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 som vedlegg følger:
'
Årsrapport for Eide kommune 2016, (utsendt separat i pdf-format)
'
Årsregnskap
for Eide kommune 2016, (utsendt separat i pdf-format)
'
Revisj onsberetning
datert 09.05.2017.
VURDERING
Grunnlaget for behandlingen
har vært kommunens årsrapport og årsregnskap
for 2016.
I tillegg har en revisors beretning datert 9.mai 2017. I tillegg har revisjonen og rådmann
supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
i møte.
Eide kommunes regnskap viser et mindreforbruk
på 1 mill. kroner. Men da har kommunen
brukt 7 mill. kr av disposisjonsfondet
for å nå dette resultatet.
I perioden 2017-2020 er det
planlagt å bruke 17,7 mill. kr av et disposisjonsfond
på 22,7 mill. kr for å holde driften i gang.
Netto

driftsresultat

er negativt

med 7,1 mill. kr.

Kommunen

har de 6 siste år ikke hatt et netto

driftsresultat
som er på nivå med som anbefales for en sunn økonomiforvaltning
finansiert driften med oppsparte midler fra tidligere år fra disposisj onsfondet.

og har

Eide kommunes disposisjonsfond
utgjør pr. 31.12.2016
22,7 mill. kr. Dette er planlagt brukt
til å finansiere driften i perioden 2017-2020 med 17,7 mill. kr. Eide kommune har da lite
reserver å gå på og en bør ikke ha regnskapsmessig
underskudd disse årene. Kontrollutvalget
i
Eide har tidligere i 2016 uttrykt bekymring for økonomien i Eide kommune og gjentar dette i
denne saken.
Lånegjelden er høg i forhold til gjennomsnittet
i KOSTRA og landet. Kommunen er da ikke i
stand til å takle økte investeringer
eller økt rentenivå når disposisjonsfondet
er disponert fullt
og helt inn i driften.
Noen nøkkeltall
*Tallene er fra foreløpige

KOSTRA-tal

Netto driftsresultat
i prosent
av brutto driftsinntekter
Eide kommune (konserntall)
Dette

nøkkeltallet

kommunen
1,75 %.

viser

andelen

pr. 153.201 7

2016*

2015

2014

—l,6

1,6

0,4

av driftsinntektene

har et netto driftsresultat

Fylkesmannens
måltall
Minimum 1,75 %

som ikke er brukt

som ligger under fylkesmannens

i driften.

Tallene

måltall på

viser

at

Disposisjonsfond
i prosent
brutto driftsinntekter
Eide

kommune

av

(konserntall)

2016*

2015

2014

Fylkesmannens
måltall

9

7,7

8,5

Minimum

4 %

Kommunen trenger et disposisjonsfond
av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og svikt i de
frie inntektene.
Kommunen har et tilfredsstillende
nivå på disposisjonsfondet
i dag, men netto
driftsresultat har ikke i vesentlig grad bidratt til dette de siste årene. I perioden 2017-2020 skal
kommunen bruke 17,7 mill. kr av disp.fondet på 22,7 mill. kr inn i drifta. Ved utgangen av 2019 vil
disp.fondet da utgjøre 1,74 % av dagens driftsinntekter.
Netto
brutto

lånegjeld

i prosent

driftsinntekter

av

2016*

2015

2014

for

Fylkesmannens
måltall

kommunen

Eide kommune

(konserntall)

97,7

93,5

97,6

50 %

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens fordeling mellom gjeld og egenkapital. Kommunen har en
stor lånegjeld, og 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.
Dette vil ikke Eide hajf. kommentarene
om bruk av dispfondet
innen
2019.

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.

Sveinung
rådgiver

Talberg

Kopi:

i Eide kommune

Til kommunestyret

IKS

REVISJON

OG ROMSDAL

MØRE

Kontrollutvalget

Formannskapet
Administrasjonssjef
Kommunen
Deres referanse:

Arkivkode:

Sted/dato

Ronny Rishaug

R3/20l6

Molde,

FRÅ UAVHENGIG

MELDING

om revisjonen

Uttalelse

Vår referanse:

9. mai 2017

REVISOR

av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Eide kommunes årsregnskap som viser kr 202 287 502 til fordeling drift og et

datoen

og noter til årsregnskapet,

består

av balanse per 31. desember

og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

investeringsregnskap

2016, driftsregnskap,
denne

på kr 987 293. Årsregnskapet

mindreforbruk

regnskapsmessig

et sammendrag

herunder

av viktige

regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Eide kommune per 31. desember 2016, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

Grunn/ag
Vihar

for konklusjonen

gjennomført

herunder

i Norge.

regnskapsskikk

kommunal

de internasjonale

disse standardene

i samsvar

revisjonen

lov, forskrift

(ISA-ene).

revisjonsstandardene

er beskrevet

og god kommunal

i Revisors oppgaver

og plikter

i Norge,

revisjonsskikk

Våre oppgaver
ved revisjon

og plikter

i henhold

av årsregnskapet.

til

Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser

i samsvar

og hensiktsmessig

med disse kravene.

som grunnlag

Etter vår oppfatning

er innhentet

revisjonsbevis

tilstrekkelig

for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen

årsrapport,
Vår uttalelse

er ansvarlig

for øvrig informasjon.

Øvrig informasjon

består

av kommunens

men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
om revisjonen

av årsregnskapet

dekker

ikke øvrig informasjon,

og vi attesterer

ikke den

øvrige informasjonen.
l forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Adresse:

Kalbakken

epost: p0st:‘2T;n1rrev'is'1on.n0
Telefon: 71566010
l, 6509 KristiansundN
Avd. Molde: Julsundveien 47A Surnadal: Kommunehuset
Organisasjonsnurnmer 917 802 149

Administrasjonssjefens

ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen
er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen
er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig

for å kunne

utarbeide

et årsregnskap

som ikke inneholder

vesentligfeilinformasjon,

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder

vesentligfeilinformasjon,

revisjonsberetning

verken

som følge av misligheter

eller utilsiktede

feil, og å avgi en

som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon
Feilinformasjon

kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
beslutninger
Se htt

som eksisterer.
blir vurdert

kan forventes å påvirke økonomiske

som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

: www.nkrf.no

Vi kommuniserer

revisonsberetnin

med kontrollutvalg

er for nærmere beskrivelse av revisors oppgave og plikter.

og administrasjonssjefen

av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet

blant annet om det planlagte omfanget

skal utføres. Vi veksler også informasjon om forhold

av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av
betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse

om øvrige lovmessige

krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene

Konklusjon

i årsregnskapet

stemmer

med regulert

budsjett.

om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering

og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag
(ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon»,
registrering

mener

vi at ledelsen

og dokumentasjon

bokføringsskikk

har oppfylt

av kommunens

sin plikt til å sørge for ordentlig
regnskapsopplysninger

i Norge.

Molde 9.mai 2017
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i samsvar

og oversiktlig
med lov og god

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:

2017-1551/03
033

Saksbehandler:

Sveinung Talberg

Dato:

15.05.2017

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 15/17

Utval

Møtedato

Kontrollutvalget

24.05.2017

OPPFØLGINGSLISTE
Sekretærens

Følgende

innstilling

saker føres opp på oppfølgingslistenz.

....

Saksopplysninger
lntensj onen med oppfølgingslisten
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
sak, det vil si følgende alternativ:
'
'

Som nytt punkt
Endringer i punkt (grunnet

i listen. Dette innebærer

orienteringer

endring

i status for den enkelte

gitt eller saken behandlet

som egen ordinær

sak i møte)

'

Punktet

går ut (saken anses for avsluttet

fra kontrollutvalgets

Vedlagt følger:
-ajourført oppfølgingsliste
pr. 15.05.2017.
- Brev til Eide kommune av 28.04.2017 fra Møre og Romsdal

side)

Revisjon

IKS

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
EIDE KOMMUNE

I

SAKS OPPF ØL GIN G
(ajourført pr. 15.05.2017)
Saker
tatt

som er

Dato:

Ansvar:

Merknad:

Status:

0

KU sak
31/14
25.11.2014

Rev.

1.

Kontrollutvalget bestiller følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt:
«Samhandlingsreformen
i Eide
kommune»
2. Undersøkelsen skal bygge på
aktuelle problemstillinger som er
skissert i saksframstillingen.
3. Prosjektet bestilles utført hos
Kommunerevisjonsdistrikt
2 M & R.
Prosjektplan utarbeides og legges fram for
kontrollutvalget

Prosjektplan er utarbeidet av Kommunerevisjonsdistrikt
2 den 15.06.2015.
Kontrollutvalget gjorde enstemmig vedtak av prosjektplan i sak PS 20/15 den 22.06.2015
Etter tidsplanen i prosjektplanen skal rapporten foreligge til behandling i Kontrollutvalg
og kommunestyre i løpet av 2016.

15.01.2016:
Foreløpig prosjektrapport fra mottatt fra kommunerevisjonen

27.01.2016:
Endelig forvaltningsrevisjonsrapport

mottatt fra kommunerevisjonen.

08.02.2016:
Kontrollutvalgets

vedtak og innstilling

til kommunestyret

1.

Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrappoiten
Samhandlingsreformen
i Eide kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer
fram i rapportens kapittel 1 under oppsummering,
samlede vurderinger og
anbefalinger.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i
avsnitt 1 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Komniunestyret ber kommunerevisjonen
om å følge opp rapporten og gi skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 — 18 mnd.
28.04.2016:
Behandling i Eide kommunestyre sak PS 16/64. Enstemmig vedtak i tråd med
innstillingen.
03.04.2017:
Kominunalsjef Målfrid Monge var tilstede i møtet og orienterte kontrollutvalget om

fremdriften så langt. Epost med notat om denne orienteringen og fremdriften ble
oversendt kontrollutvalget

1

03.04.2017.

28.04.20] 7:
Brev til Eide kommune fra Møre og Romsdal Revisjon
oppfølging av til kontrollutvalgets
møte 11.09.2017.

Energi og

klimaplan i Eide
kommune

14.04.11

Adm.

Eide kommunestyre
vedtok i møte
25.03.2010, sak 10/11 Energi og klimaplan
for Eide kommune. Planen ble vedtatt som
egen ternaplan som skulle tas inn som
kommunedelplan
ved rullering av
kornmuneplan
eller energi- og klimaplan.

IKS.

Revisjonen

melder om

Kontrollutval
et vil føl e saken videre til o føl in en foreli
er fra revis'onen.
l4.04.l 1: Kontrollutvalget
ønsker å få informasjon om status for den vedtatte planen.
Saken føres opp på oppfølgingslisten
som nytt punkt.
01 .06.l 1: Rådgiver Håkon Slutaas ga en kort orientering i møtet om de prioriterte tiltak
som var i gangsatt. Kontrollutvalget
ønsker en skriftlig status-rapport
om iverksatte og
planlagte tiltak i Energi og klimaplanen i Eide kommune til neste møte.
l5.09.l 1: Skriftlig og muntlig orientering gitt i dagens møte. Kontrollutvalget
ønsker en
årlig statusrapport om Energi- og klimaplanen i Eide kommune.
31.10.12: Rådgiver i Naturforvaltning
Håkon Slutås orienterte om Energi og klimaplanen
i Eide kommune, supplert av kommunalsjef
Sverre Hovland. Slutås delte ut en
statusrapport med oversikt over mål og tiltak i klimaplanarbeidet
i kommunen.
Kontrollutvalget
ønsker saken fortsatt under observasjon og vil be om en ny statusrapport
høsten 2013.
19.1 1.13: Enhetsleder John Olav Gautvik orienterte og delte ut en statusrapport med
oversikt over måloppnåelse
i Energi og klimaplan for Eide kommune og redegjorde for
det enkelte punkt.
Kontrollutvalget
ønsker saken fortsatt under observasjon og vil be om en ny statusrapport
høsten 2014.
05.03.14: Teknisk sjef og rådmann orienterte. Det kan se ut som Energi og klimaplanen
i
Eide kommune er noe ambisiøs i forhold til kapasitet. Planen vil derfor blijustert.
Kontrollutvalget
avventer ny statusrapport til høsten.
15.10.14: Teknisk sjef orienterte. Planen er ikkejustert,
men de har oversikt over status.
Teknisk sjef overleverte til kontrollutvalgs-sekretariatet
en rapport over status pr.
14.10.2014 for oppnåelse av mål i Energi og Klimaplan for Eide kommune.
Kontrollutvalget
ønsker å følge opp saken videre og vil ha en ny statusrapport høsten
2015.
10.09.15: Teknisk sjefJon Olav Gautvik orienterte. Planen er ikkejustert
siden forrige
statusrapport til kontrollutvalget
i oktober 2014. Kontrollutvalget
konkluderte nå med at
de ønsker å orientere kommunestyret
om utviklingen i saken og ber sekretæren lage et
utkast til et brev som skal oversendes til kommune-styret.
Saken følges videre.
l8.1 1.15: Brev

2

fra kontrollutval

et, datert

22.09.2015

er sendt

til kommunes

ret o

la t

fram

som referatsak,

RS 15/16

i kommunestyrets

møte

29.10.2015.

I kommunestyret

ble

det stilt spørsmål om rådmannen ville følge opp saken. Rådmannen bekreftet i
kommunestyre-møtet
at det vil skje en revisjon av tidligere plan, og det vil bli fremmet
ny sak.

27.04.20] 6:
Rådmannen
kommunen

orienterte i møtet om at det ikke har skjedd noe i denne saken, men at
må lage en planstrategi som sier noe om hvilke planer som skal prioriteres.

15.12.2016:
Kommunestyret
vedtok i sak 16/128 kommunal planstrategi i Eide kommune 2016-2019.
Begrepet planstrategi ble første gang innført ved revidering av plan- og bygningsloven
i
2008. I §10-1 er kravet til hjemlet og lyder som følgende:
Kornnzunestyret skal minst en gang i hver valgperiode,
og senest innen elt år etter
konstituering,
utarbeide og vedta en koinrnunal planstrategi.
Planstrategien
bor omfatte
en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfurmsutvikling,
herunder
langsiktig arealbruk, iiiiljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering av
koniniurtens planbehov i valgperioden.
Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et hjelpemiddel for å kunne prioritere
kommunens samlede planbehov i perioden. Eksisterende planer skal evalueres, om det er
behov for revidering og om det er behov for nye planer. Gjennom evalueringen
skal det
også gå fram om det er behov for å revidere hele eller deler av gjeldende kommuneplan.

07.02.17:
Kontrollutvalget
registrerer at kommunestyret
i møte 15.12.2016, sak 16/ 128 har vedtatt
kommunal planstrategi.
Kontrollutvalget
har tidligere etterlyst en prioritering av
planarbeid og tidspunkt for igangsetting og gjennomføring.
Kontrollutvalget
vil be
rådmannen om en redegjørelse til neste møte 3.4.2017.

b.)

13.03.17:
Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse til møtet 3.4.l7 hva status
er for planarbeidet i Eide kommune generelt og for revidering av energi- og klimaplanen
spesielt.

03.04.2017:
Leder teknisk avdeling John Olav Gautvik var tilstede og orienterte om status. Utvalg
for Teknisk, miljø og næring har i sak PS 16/17 den 08,1 1.2016 vedtatt reviderte
målsettinger i Energi- og klimaplanen der ambisjonsnivået
revideres med målsetting om
at avsatte midler og kapasitet i større grad genspeiler
dette nivået. Beskrivelsen av
målene er nedfelt i vedtaket og består av 4 konkretiserte målsettin er o frist for

gjennomføring
av dette. Vedtaket ble delt ut i møtet. Når det gjelder pkt. 2 i
beskrivelsen gjenspeiler, ifølge leder teknisk avdeling, ikke de bevilgede midler i
budsjettet det reelle behov i forhold til beskrevne energireduserende
tiltak som er
presentert i egne rapporter knyttet til det enkelte bygg.
Kontrollutvalget

etterlyser

en økonomisk

oppstilling

og vurderinger

som beskriver

behov

for investeringer og tiltak for å oppnå dette og hvilke utgifter og innsparinger dette
innebærer for det enkelte tiltak. Det må kunne forventes at en har en oppstilling som
viser utgifter til investeringer
i energiøkonoinisering(renter
og avdrag) opp mot den
innsparing i driftsutgifter dette innebærer for det enkelte tiltak.

1 1.05.2017:
Kommunestyret
Kontrollutvalget
Oppfølging av
forvaltningsrevisjo
nsrapporten

«Ressurser til barn
med spesielle
behov i skole og

barnehage i Eide
kommune»

0503,14

Rev./adm.

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget
møte 14.05.2013 i sak 13/13. Saken ble
oversendt til kommunestyret
som behandlet
den i møte 30.05.2013 i k-sak 13/38.
Oppfølging av rapporten vil ventelig skje i
løpet av høsten 2014.

i Eide vedtar revidert

Energi- og Kliinaplan

vil følge saken videre

i sak PS 17/24.

til ny plan foreligger.

i 03.03.15:
Oppfølging av forvaltningsrevisjons-rapporten
behandlet i dagens møte. Kontrollutvalget
ønsker en ny orientering til høsten 2015 vedr. punktet om «forsvarlig
saksbehandlingstid>>. Videre ønsker utvalget en orientering i 1. halvår 2016 om de øvrige
tiltak kommunen planlegger å iverksette.
10.09.15:
Fagsjef Henny M. Turøy orienterte.
Eide kommune har ikke klart å redusere
saksbehandlingstiden
for søknader om spesialpedagogiske
tiltak i forhold til situasjonen
som det ble redegjort for i mars 2015. Turøy har ikke oppfattet at brukerne opplever
saksbehandlingen
og saksbehandlingstiden
som uforsvarlig. Se naermere redegjørelse i
protokoll for orienteringssak
OS 15/15 fra dagens møte.
Kontrollutvalget
avventer ny orientering
om dette punktet og øvrige tiltak som skal
iverksettes
i løpet av 1. halvår 2016, jfr. statusrapport
pr. 03.03.2015.
27.04.20] 6:
Oppvekstsjef Turøy orienterte om at det ikke hadde skjedd noe nytt i saken, men at det
forelå planer for hva som skal prioriteres.
En vil satse på forebygging, veiledning og
rådgivning til foreldre for dermed å unngå at det kommer mange nye saker og dermed
kan også saksbehandlingstiden
gå ned. Det er etablert et nettverk med 3 kommuner
(Eide, Fræna o Gemnes)
å området der en skal se å beinannin stetthet, kom etanse
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l

l
j

l

og veiledning.
Barnehageoinrådet
har ikke kommet
analysere og komme med forslag til endringer.

like langt som skoleområdet

på å

22.l 1.2016:
Kontrollutvalget
fikk en grundig redegjørelse av fagsjef oppvekst om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrappoiten
«Ressurser til barn med spesielle behov i skole og
barnehage i Eide kommune».
Redegjørelsen
inneholdt en liste med 20 punkter som en
arbeider med. Utfordringene
er at det i skolene i Eide er mange barn som trenger ekstra
ressurser.
I barnehagene ønsker en seg flere personalressurser
for å komme inn i en tidlig
fase i forhold til barn med ekstra behov. I skolen ser en at det meldes inn tiltak til PPT
der det i 30 % av tilfellene ikke ender ut i vedtak.

07.02.17:
Kontrollutvalget
viste til redegjørelse i møte 22.l 1.2016 fra fagsjef oppvekst.
Kontrollutvalget
ønsker en ny redegjørelse i møte 3.4.2017 i forhold til en arbeidsliste
med 20 punkter en arbeider med og hva som er status her.

13.03.17:
Brev til rådmannen:
Kontrollutvalget
ønsker til møtet 3.4.17 en redegjørelse
for tjenesten generelt og til listen over 20 tema en arbeider med.

om status

03.04.17:
Kontrollutvalget
fikk i epost den 28.03.2017 en epost fra rådmannen og en oppstilling
med status pr. dato etter sist orientering i kontrollutvalget
22.l 1.2016. Kontrollutvalget
ba om en redegjørelse i forhold til pkt. 9, 13 og 20 i statusoppstillingen.
En viste også til
årsineldingen
fra PPT behandlet i Eide kommunestyre
30.03.2017, sak RS 5/17.
Kontrollutvalget
merker seg terskelen for oppmelding til PPT, bemanningssituasjonen
og
saksbehandlingstiden.
Rådmannen redegjorde for at det er ulik definisjon og grad av
terskel fra den enkelte enhet for kontakt og oppmelding av saker for utredning hos PPT.
Dette er noe en skal ta tak i. Det er flere årsaker og de er sammensatt i forhold til at det
er økende saksmengde til PPT. Det er flerkulturelle familer, familier i oppløsning og
vanskelig å overføre eller oppdage saker ved overgang fra barnehage til skole. Det er
også problemer med rekruttere til ledige stillinger i PPT som også medfører lengre
saksbehandlingstid.
Kontrollutvalget

vil følge saken

videre

med orientering

fra administrasjonen.

08.02.16:
I revisjonens

rapport til kontrollutvalget

for

Kontrollutvalget

ønsket at revisjonen

fulgte videre opp innkjøpsområdet.

PS 05/16
REVISJONENS
RAPPORT TIL
KONTROLLUTVA
LGET FOR 2.
HALVÅR

08.02.16

Rev./sekr

2.lialvår 2015 beskrives det at det i
rapportens del under innkjøpsområdet
er
anmerket at det for vaskeritjenestene
ikke
forelå innkjøpsavtale,
men at det ble brukt
fast leverandør.

2015

Økonomiansvarlig
for Eide kommune er
forespurt om det finnes rutiner for innkjøp
utenfor avtale.

Kontrollutvalget

ber revisjonen

undersøke

bruken av rammeavtaler

Kontrollutvalget

ber om at dette blir kommentert

i revisjonens

og innkjøpsrutiner.

rapport for 1.halvår 2016.

27.04.16:
Rådmannen

orienterte

rekke områder

om kommunens

innenfor

praksis og at det er inngått rammeavtaler

innkjøpssarnarbeidet

<<Orkide>>der kommunen

på en

er med.

10.1 1.16:
2 Møre og Romsdal,

Brev fra Komniuirerevisjorisdistrikt
at vaskeritjenestene(vask
anbud.

konkluderer

med

i 2004 ikke har vært lagt ut på

av tøy) etter avtaleinngåelse

Dette er etter revisors vurdering

der revisjonen

brudd på lov om offentlige

anskaffelser.

22.1 1.16:
Kontrollutvalget
manglende

fikk en redegjørelse

utlysning

av kommunalsjef

av Vaskeritjenester

på anbud.

fulgt Lov om offentlige

anskaffelser,

anbud på dette området

der en kjøper tjenesten

arbeidstilpasning
områder

(Unika AS).

selv om det muligens

Kommunalsjefen

ikke følger Lov om offentlige

tjenestekjøp
spørsmål

på anbud.

Sverre Hovland

Eide kommune

kan foreligge

å ikke ha

et unntak for

fra en vernet bedrift med
opplyste

anskaffelser

Kontrollutvalget

angående

innrømmet

at kommunen

på flere andre

ved at en ikke har lyst ut vare- og

ønsker å følge opp denne saken videre med

til kommunen.

09.12.2016:
Kontrollutvalget
kommunen

har i brev til rådmannen

følger opp Lov om offentlige

stilt en rekke spørsmål
anskaffelser.

ang. hvordan

Svar er mottatt

19.01.2017:
Svar er mottatt fra rådmannen.
07.02.17:
Kontrollutvalget
rådmannen

registrerer

om redegjørelse

svaret fra rådmannen
til neste møte 3.4.2017

forhold til å følge Lov om offentlige

anskaffelser

til kontrollutval

gets spørsmål

på hva kommunen
på de områder

og vil be

vil foreta seg i

kommunen

ikke har

rammeavtaler.
13.03.17:
Brev til rådmannen:

Kontrollutvalget

for innkjøp og innkjøpsavtaler
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ønsker til møtet 3.4. 17 en redegjørelse

om status

og hva som er gjort og vil bli gjort for å følge regelverket.

03.04.17:
Sverre Hovland

Kommunalsjef

orienterte

om hvor langt Eide kommune

er kommet

med

å lyse ut eller inngå nye rammeavtaler.
Kommunen

Vaskeritjenester:

å kjøpe tjenester

fortsetter

av Unika frem til 20.02.2019

hvis ikke Svanpro AS og Torabu AS starter egen vaskeritjeneste.
Rammeavtalen

Kontorrnøbler:

Dokumenthåndteringssystem:

Avtalen

er ferdig, men en er usikker

dette blir i den nye kominunen

saimnen

med Fræna.

Advokattjenester:
rettssaker

Det er der en kjøper rådgivning

at dette er aktuelt.

2018 som innbefatter
Kjøp av elkraft:
Arbeidsklær:
Kontrollutvalget
KU sak

Sekr.

34/16

i Fræna vedtok i sak PS
Kommunestyret
61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en danner

22.11.2016

ny kommune i fellesskap med Eide på

22.11.16

bakgrunn av intensjonsavtalene
fra høringene.
Kommunestyret

og resultat

i Eide vedtok i sak PS 16/82

den 16.06.2016 å danne ny kommune
sammen

med Fræna kommune.

Kontrollutvalget

har en tilsynsfunksjon

på

En avventer

og tjenester

i forhold til hvordan

utenom konkrete

dette.

Det er tenkt at en skal kjøre felles anbud sammen

Banktj enester:

l

er ferdig framforhandlet.

med Fræna kommune

den nye kommunen.

Står for tur. Ikke foretatt seg noe.

Står for tur.

Ikke foretatt

vil følge saken

seg noe.

videre.

22,1 1.2016:
Ordføreren var til stede og redegjorde for status så langt. Den 29. november 2016 møtes
til det første ordinære møtet. Dette møtet vil finne sted på
interimfellesnemnda
i Eide. Da skal nemnda konstituere seg, og velge leder, nestleder,
kommunehuset
og
arbeidsutvalg og sekretariat. Dessuten skal nemnda beslutte faste møtetidspunkt
nemnda skal ta tak i. Nemnda skal også gjøre
prioritere de viktigeste arbeidsoppgavene
og avgjøre om denne skal være rådmann i den nye
vedtak om tilsetting av prosjektleder,
må opp til behandling i det enkelte
Alle vedtak i interimfellesneinnda
kommunen.
Det
i Stortinget.
frem til den endelige beslutning om kommunereformen
kommunestyre
ble fra sekretæren spurt om hvordan en hadde tenkt å bokføre og vise utgifter og
Ordføreren svarte at dette var
inntekter i rosessen frem mot kommunesammenslåing.
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i

vegne av kommunestyret
og skal påse at
prosessene blir ivaretatt og at risikooinråder
og sentrale spørsmål blir drøftet og
gjennomført.
Kontrollutvalget
ønsker å følge prosessene
frem mot sammenslåing
og setter saken på
oppfølgingslisten
og vil ha en redegjørelse
fra rådmannen i hvert møte.
Kontrollutvalget
viser også til NKRF sin
sjekkliste og ber kommunen bruke denne for
å sikre at viktige temaer blir ivaretatt på en
tilfredsstillende
måte. Kontrollutvalget
vil
selv bruke denne sjekklisten for å ivareta sin
«påse-oppgave»
fremover.

l

ett av temaene som en inåtte ta stilling til i interimfellesnemnda.
Dette er viktig når
kommunen nå skal motta ca. 20 mill. kr i kornmunereforrnrnidler
fra staten. Fra Willy
Farstad ble det spurt om hvordan kommunene skulle håndtere behov for og vedtak om
investeringer i perioden frem til sammenslåing.
Dette var et område som er regulert i
intensjonsavtalen
sa ordfører. Ordføreren presiserte at informasjon internt og ut til
innbyggerne er svært viktig i denne fasen og videre frentover.
02.12.2016:
På bakgrunn av vedtaket sendte kontrollutvalget
et brev til ordføreren den 02.12.2016:
Kontrollutvalget
har følgende spørsmål:
1. Hvem skal behandle og vedta økonomiplan for 2017-2020 som legges fram for
behandling i desember 2016?
2. Hvilke bindinger for den enkelte kommune legges i denne planen?
3. Fellesnernnda har ikke formell status før Stortinget har vedtatt kornmuriereformeri
sommeren 2017. Da kan de heller ikke gjøre formelle vedtak før den tid. Hva menes i
intensjonsavtalen
med at "nye investeringsprosjekt"
skal behandles av Fellesnemnda
og
når? Hvilke økonomiplaner?
13.12.2016:
Ordfører har i epost av 13.12.2016 svart på spørsmålene:
l . «Det er det enkelte konimunestyre som behandler og vedtar økonomiplan 201 7-2020.
2. Ifølge intensjonsavtalen
skal nye investeringsprosjekt
avgjøres av fellesnemda.
Det
vil bli en vurdering av hvilke investeringer
og størrelsen på disse som skal behandles i
fellesnemda.
Formålet med behandlingen
er
unngå investeringer
i den enkelte
konimuiie som med fordel kan utføres sammen for å unngå overinvesteringer.
F ellesneinda kan ikke legge noen bindinger./or
den enkelte kommune, men vil være det
forumet som kan diskutere og spille inn saker til det enkelte kommunestyret der vi har
felles interesse for den nye konmzunen.
3. F ellesnemda skal legge fram og vedta budsjett høsten 20] 9 for ny kommune 2020.
4. Viser til pkt. 2, men det er tenkt nye investeringer altså nye tiltak som ikke står i
gjeldende økonomiplan 2016-2019.
Intensjonen må være å gjøre kloke avgjørelser sorn
gir best mulig utgangspunkt for ny kominuiie».
lnterimfellesnemda
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har hatt møter 29.11.2016,

20.12.2016

og 17.01.2017.

07.02.2017:
Kontrollutvalget
intensjonsavtale
Kontrollutvalget

føler fortsatt det er uklare sammenhenger
mellom inngått
og de spørsmål fra utvalget og svar fra ordfører som forelå til møtet.
vil be om en tydeligere klargjøring på området slik at misforståelser
i

kommende økonomiplanvedtak
20.02.2017:
Kontrollutvalget

unngås.

vil komme tilbake med ytterligere

spørsmål

og avklaringer

til

intensjonsavtalen.
Kontrollutvalget har imidlertid i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt
om en redegjørelse for saksbehandlingen i fellesnemda. Kontrollutvalget registrerer at

l
l

det hittil er avviklet 4 møter i Fellesnemda Eide-Fræna.
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 F ellesnemda 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.
24.03.20l 7:
Epost fra ordføreren:
«lnterimfellesnemndas
vedtak så langt i prosessen kommer som
sak i kommunestyrene
i Eide og Fræna den 3 0/3. Det formelle kommer da på plass i

henhold til kravet om likelydende vedtak i påvente av Storlingsbehandlingen
l 6.jum' 20] 7. Vi er anbefalt av både KS og FM om å gjøre mest mulig praktiske
t ilretlelegginger
iforkant, men mener vi ikke har satt iverk noe tiltak som skal
forankres
i kommunestyrene
først og vil være ajour etter behandlingen
den 3 0/3. »
03 .04. l 7:
Ordføreren orienterte om at interimfellesnemda
sine vedtak nå er fremmet som
saker og vedtatt i Eide kommunestyre
den 30.03.2017 i sak PS 17/11. En vil
samle opp saker fra interimfellesnemda
sine møter for å fremme disse samlet i
kommunestyret
sine møter. Dette gjør en for å få en effektiv fremdrift i
interimfellesnemda
ved at en ikke skal måtte fremme enkeltsaker og vente på
vedtak i kommunestyret
fra sak til sak. Kontrollutvalget
stilte seg undrende til en
slik praksis og om dette er i tråd med lovverket.
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Kontrollutvalget
KU sak

22.11.16

Re“

33/16
22.11.2016

2.tertia1 2016.

Sekretæren viste til brev fra kontrollutvalget
til revisjonen datert 12.10.2016 om 2
spørsmål knyttet til usikkerhet knyttet til
pensjonsutgifter
referert i driftsrapport for
2.tertial 2016. Kontrollutvalget
har ikke fått
svar på spørsmålene, men revisjonen var til
stede og redegjorde muntlig i møtet.
Revisjonen har sett litt på spørsmålene, men
har ikke avklarende svar. Revisjonen
anbefalte at spørsmålene rettes til
l pensjortsleverandøren.

l

KU sak
06/17

Driftsrapport

07,02,17

KU

l Rutiner

for avleggelse

av prosjektregnskap.

l

Kontrollutvalget
registrerer, og nevner i
årsmeldingen,
at utvalget heller ikke i 2016
er blitt forelagt prosjektregnskap
til uttalelse.
Ifølge økonomireglementet
skal
investeringsprosjekt
over 5 mill. kr legges
frem særskilt for revisjon og kontrollutvalget
før behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalget
ber om svar på hvilke

l

rutiner som gjelder for dette og om det ikke
har vært avlagt eller ferdigstilt
prosjektregnskap
siden 2014 da
kontrollutvalget
behandlet prosjektregnskap
sist. Kontrollutvalget
ønsker å sette derme
saken opp på oppfølgingslisten.

ønsker

å følge saken

videre.

07.02.2017:
Enhetsleder regnskap redegjorde for det arbeid som er gjort for å sikre en bedre
forutsigbarhet
av pensjonskostnadene
opp mot budsjett. Det ble delt ut et notat om dette
samt 4 delrapporter (ulik tidsmessig) fra pensjonsleverandøren
KLP. Pensjonskostnaden
avviker ikke noe særlig på de 3 siste rapportene for 2016. Derfor bør en stole på disse
tallene og bruke disse inn mot tertialrapporteringene
og evt. budsjettendringer.
Kommunen vil be om at pensj onsleverandøren
bruker av premiefond tidlig på året slik at
prognosene blir riktige.
Kontrollutvalget
og administrasjonen
synes saken har vært nyttig og lærerik og at en kan
forvente å få en sikrere rapportering i tertialrapporteringen.
Kontrollutvalget

vil ha saken

på oppfølgingslisten

inntil videre.

13.03.2017:
Brev til rådmannen:
Kontrollutvalget
viser til økonomireglementet
for Eide kommune
del 5 om prosjektregnskap.
For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5
mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektregnskap
skal legges fram til politisk
behandling separat eller som en del av årsregnskapet.
Prosjektregnskap
skal legges frem
for revisjon og kontrollutvalg
før behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalget
har ikke l
hatt prosjektregnskap
til behandling siden 2014. Kontrollutvalget
ønsker til møtet 3.4. 17
en liste over status for prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden 1.1 .20l4 og frem
til d.d.
03.04.17:
Kontrollutvalget

viser til økonomireglementet

prosjektregnskap.

For prosjekt med en økonomisk

rådmannen avgjøre om prosjektregnskap
eller som en del av årsregnskapet.
kontrollutvalg

før behandling

prosjektregnskap
brev til rådmannen
prosjekt
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for Eide kommune

til behandling

som er pågående

ramme på mindre enn 5 mill. kr skal

skal legges fram til politisk behandling separat

Prosjektregnskap

i kommunestyret.
siden 2014.

der kontrollutvalget
eller ferdigstilt

del 5 om

skal legges frem for revisjon og

Kontrollutvalget
Den 13.03.2017

har ikke hatt

sendte kontrollutvalget

til møtet 3.4.17 ønsker en liste over status for
siden 1.1.20l4

og frem til d.d.

et

Leder teknisk av deling la fram lister over igangsatte
i Kontrollutvalget
brannstasjon,

registrerer

av det utdelte materialet

KU5ak
10/17
KUSak
10/17

03.04.17 KU

Jf. sak PS ll/17 føres temaet etikk opp på
oppfølgingslisten.

03.04.17 KU

Jf. sak PS 11/17 føres temaet varsling
0 føl in slisten.

opp på

ll

investeringsprosjekt.

at det kun er ett prosjekt,

som faller inn under grensen på 5 mill. kr som en forventer

behandling.
Kontrollutvalget

og ferdige

ønsker

å følge saken videre.
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Anny

Rll

Molde,

Sønderland

av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Eide kommunestyre

28.4.2017

om samhandlingsreformen

gjorde slikt vedtak 28.04.2016:

1.

Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten
Samhandlingsreformen
i Eide
kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens
kapittel 1 under oppsummering,
samlede vurderinger
og anbefalinger.

2.

Kommunestyret
ber rådmannen om å sørge for at revisjonens
og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3.

Kommunestyret

tilbakemelding

ber kommunerevisjonen

til kontrollutvalget

anbefalinger

om å følge opp rapporten

i avsnitt 1 blir fulgt

og gi skriftlig

innen en periode på 12 — 18 mnd.

Forvaltningsrevisjonsprosj
ektet anbefalte følgende forbedringsområder:
Eide kommune bør videreutvikle
det tverrfaglige samarbeid og sikre folkehelse
sektorene.
Eide kommune bør fortsatt prioritere arbeidet med å sikre kompetanse tilpasset
kommunens
oppgaver og framtidig behov.
Eide kommune bør sikre at avvikssystemet
knyttet til samarbeidsavtalen
kommunen og helseforetaket
fungerer, og legge til rette for læring.

i alle

mellom

Eide kommune bør i arbeidet med å sikre koordinerte og helhetlige tjenester for
brukere/pasienter
vurdere å prioritere arbeidet med gode pasientforløp
i større grad.
Eide kommune bør vurdere ansvarsfordelingen
for oppfølging
mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal.

av samarbeidsavtalen

Eide kommune bør sikre brukermedvirkning
i henhold til samarbeidsavtalen
og legge til
rette for at rådet for funksjonshemma
og eldrerådet kan ivareta sine oppgaver.
Vi vil med dette be om status for oppfølging av anbefalingene.
kontrollutvalgets
møte 11.09. 2017. Vi ber om tilbakemelding

Vi har Iagt opp til behandling
innen 20. august 2017.

Med helsing
Anny Sønderland
F orvaltningsrevisor

Kopi: Kontrollutvalgssekretariatet

Adresse:

Kaibakken

for Romsdal,

Rådhusplassen

1, 6413 MOLDE

l, 6509 KristiansundN
Telefon: 7156 6010
epost:
Avd. Molde: Julsundveien
47A Sumadal:
Kommunehuset
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