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Dersom det er saker kontrollutvalget
ønsker å komnientere,
stille spørsmål
dette HIØTCIeller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt.

ved eller ta opp i
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Sveinung Talberg
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Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 01/18

Utvalg
Kontrollutvalget

GODKJENNING
Sekretariatets
Protokollen

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

27. NOVEMBER

2017

innstilling
fra møte 27.noveniber

Til å signere

Møtedato
12.02.2018

protokollen

sammen

2017 godkjeiiiies.
med møteleder

27.nove1nber

2017, velges:

åi;::i:;:::::::
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

KONTROLLUTVALGET
EIDE

I

KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte

nr.:

6/17

Møtedato:

27.11.2017

Tid:
Møtested:
Sak nr:

Kl. 12.00 —kl. 16.30
Fornianiiskapssalen,
Eide rådhus
29/17-36/17

Møteleder:
Møtende

Kåre Vevang,
medlemmer:

Forfall:
Ikke møtt:
Møtende

vara:

Fra sekretariatet:

Fra revisjonen:

Einar
Av øvrige

leder (Ap)

Synnøve Egge, nestleder (H)
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)
Willy Farstad (H)
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)
Ingen
Ingen
Ingen
Sveinung Talberg, rådgiver
Ronny Rishaug, Oppdragsarisvarlig
29-35)
Andersen,

revisor (sak

forvaltningsrevisor

(sak 29-35)

Egil Strand, ordfører (sak 29-35)
Ole Bjørn Moen, rådmann (sak 29-35 unntatt 33
Henny Marit Turøy, skolefaglig ansvarlig (sak 35)
Sverre Hovland, kommunalsjef
(sak 35)

møtte:

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

og sakliste.

Innkalling

og sakliste

ble godkjent.
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FRA MØTE ILSEPTEMBER

2017

OG ORIENTERINGER

FORVALTNING

ZTERTIAL

2017 -——
EIDE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISIONSPROSJEKTET
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EVENTUELT
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PS Z9/17

GODKJENNING

Kontrollutvalgets
Protokollen

AV PROTOKOLL

FRA

MØTE

ILSEPTEMBER

2017

vedtak:

m more ll.

se

Til å si _nere . rofokollen

lember

20] 7 00dk'cr/neg‘.

.s'ammcn med nzolelecler vel es:

l . W illy Farslua’
2. Oddb "or? Hellen Aleslaeim
Kontrollutvalgets

behandling:

Leder orienterte.
Kontrollutvalget
godkjente og vedtok protokollen i samsvar med innstilling.
Leder foreslo Willy Farstad og Oddbjørg Hellen Nesheim til å signere protokollen sammen
med møteleder.
Enstemmig

vedtatt

i samsvar

med framle

>g lieniszitt

i niøtet.

(5 votereiide)

—.x,X.MNMMÅ—l
PS 30/17

REFERAT

Kontrollutvalgets
Re emi-

OG ORIENTERINGER

vedtak:

o f orienlerin

fsxsukene

las lil orientering

Kontrollutvalgets
behandling:
Sekretæren gikk gjennom referat- og cirienteringssakene.
kommenterte
i forhold til sakene.

Utval gsleder. (irdfører og rådmann

Referatsaker:

RS 35/17

PS 17/56 Driftsrapport
Protokoll

Eide kommune

fra Eide komniuiiestyre

-2.tertial

19.10.2017,

2017

(vedlagt)

RS 36/17

PS 17/57 Revidering
av Serviceerklæring
med kvalitetsstandarder
hjemmebaserte
tjenester og sykehjem
i Eide kommune
Protokoll fra Eide kommunestyre
19.10.2017, (vedlagt)

RS 37/17

PS 17/58 Forslag til ny selskapsavtale
- Krisesenteret
behandling
i kommunestyret
Protokoll fra Eide kommunestyre
19.10.2017, (vedlagt)

RS 38/17

PS 17/5 Dialogmøte
28.9.2017 mellom kommunestyre
og
administrativ
ledelse
Tema: Budsjett 2018, Økonomiplan
2018 —2021
Møteinnkalling
fra [Eide kommunestyre
28.09.2017, (vedlagt)

RS

39/17

Møteprotokoll

fra møte

RS 40/17

Møteprotokoll

RS 41/I 7

Møteinnkalling

i Fellesnemda

for Molde

19.09.2017

(vedlagt)

fra møte i Fellesnemda

24.10.2017

(vedlagt)

til møte i Fellesnemda

21.11.2017

(vedlagt)

for

og omegn

Side
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fra møte i representantskapet

RS 42/17

Protokoll

i MRR 02.11.17

(vedlagt)

RS 43/17

Virksomhetsbesøk
på Lyngstad skole 27.11.2017
Kontrollutvalget var på virksomhetsbesøk
på Lyngstad skole den 27,1 1.2017.
fra besøket foreligger i egen rapport fra Kontrollutvalget.

Referat

Orienteringssaker:
OS 21/17

RS 17/10 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget
i Eide 29.08.2017
Protokoll fra Eide kominuiiestyre 19.10.2017, (vedlagt)

OS 22/17

RS 17/11 Protokoll fra møte i kontrollutvalget
i Eide 11.09.17
Protokoll fra Eide kominunestyfre 19.10.2017, (vedlagt)

OS 23/17

Revidert veileder om ytringsfrihet
Artikkel og veileder (vedlagt)

OS 24/17

Notat om kominunesamnienslåinger
og andre grensejusteringer
Notat fastsatt av GKRS” styre 21.09.2017 (vedlagt)

Kontrollutvalget

fattet enstemmig

og varsling

fra KS

vedtak i samsvar med innstilling.

(5 voterende)

PS 31/17

DRIFTSRAPPORT

Kontrollutvalgets
Dri is/"a

or/en

Kontrollutvalgets

2.TERTlAL

2017 — EIDF. KOMMUNE

vedtak
las lil orienlerin

f

behandling

Rådmannen ga en orientering om status pr, 2.te1tial 2017. Han startet med å rose
enhetslederne for et lavt sykefravær som etter 1.ha1vår var på 8,7 % mot en målsetting på
6,5 % på årsbasis. llMS-området er godt oppfulgt. Alle 6 verneområdene er besatt, Det ble
fra utvalget spurt om hvordan avvik rapporteres og håndteres. Alle avvik rapporteres til
AMU,

men det er enhetslederne

som har ansvaret

for å lukke disse.

Rådmannen

har ikke

oversikt eller rapporter på om alle avvik er lukket eller på hvilken måte. Rådmannen
forutsetter at dette blir gjort. Verneombudet følger opp at avvikene blir lukket. Rådmannen
orienterte om merforbruket i enhetene. Det er tidligere vedtatt at disse budsjettendringene
skal skje på «kommunenivå»
og ikke berøre enhetene. I budsjettet for 2018 er det foreslått å
gjøre kutt på 4.5 mill. kr ut fra 2017-budsjettet.
Kontrollutvalget uttrykte bekymring for den
økonomiske sittiasjoneri i Eide kommune og vil orientere komniunestyret om dette i eget brev.
Kontrollutvalget

fattet enstemmig

vedtak i samsvar med innstilling.

(5 voterende)
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PS 32/17

PROSJEKTPLAN
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJRKTET
FORVALTNING
AV PPT-TJENESTEN
FOR GJEMNES,
«SAMHANDLINGSREFORMEN
I ElDE KOMMUNE»

«DRIFT
OG
EIDE OG FR/ENA»

l

b.)

Kontrollutvalgets

vedtak

Kontrollzllvalg et rod/tenner den ieinlavte .ros”ekl Jlan or Eirvallniii.s'revis"()i1.s' isoseklel
"Dri tog orvallnin
av PPT-tenesten
or Geinnesv, Eide 0_ Fraena " med de nierlcnaclei” o
lil o elser som remkoiii i motel. Pr0S'ekl 7Zanen danner frrtinnlcivel or Q'ennom éirinven av
girosiektel.
Konlrollzitvcil

endringer

fet

orventei”

om S/(I/ZIS i 7ms "ek/et 00 ta slillin

a bli orientert

f lil eventuelle

i ros"ekl ølanen zinclerverzsx

Kontrollutvalgets

behandling

Kontrollutvalget
fikk en orientering fra forvaltniiigsrevisor
om innholdet i prosjektplanen
og
videre fremdrift.
Rådmannen orienterte også om status i arbeidet med PPT og vedtak i
eierniøter. Dette vil danne grunnlag for evt. korrigeringer i prosjektplanen
som da evt. blir
tatt inn i neste møte i kontrollutvalget.
Det er i det siste avholdt to eierinøter der temaet er
organisering og rekruttering.
Det kommer egen sak til Forniaiinskapet
30.1 1.2017 om dette.
Kontrollutvalget

PS

33/]7

fattet enstemmig

OPPDRAGSAVTALE

Kontrollutvalgets

vedtak i samsvar

MED

MØRE

med innstilling.

OG ROMSDAL

(5 voterende)

REVISJON

IKS

vedtak

l.

Konliolliilvcil

2.

Se/crerarialel
år iillinalcl til a inriliente tilla/else ra radmcinnen nar del felclel”
o . dra fs'avlcilens' innhold. Basert
a denne iillalelseii,
år sekrelarictlel i isamrad med
konlrolliilvcil refs leder, illlmcikt lil (i "are Jressiseringvei” o f/eller mindre "Lislerin fer i
avtalen som ikke er av rinsiøiell bel ødnin f. Del ska] vis ineldinv til konilizillillval get
om lltfllke endrinvelr som EVEN/lie]! er griorl.
Kontrollutval

Kontrollutvalgets

fe! rod/renner

els leder

ved/a

si Ine/”er

le o Jclravszivtcile.

civlcilen.

behandling

Møtet ble lukket under behandlingen jf. Offentlighetsloveii
§ 13 og Forvaltningsloveii
§ 13,
l.ledd nr. 2. Sekretær og oppdragsansvarlig
revisor orienterte om arbeid med avtalen og
innhold. Kontrollutvalget
hadde ingen merknader til avtaleforslaget.
Kontrollutvalget

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med innstilling.

( 5 voterende)

Side
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PS 34/17

TILTAKSPLAN

Kontrollutvalgets

lanen

rodkenner

Ti1iaks)lcrn

vil orilø )ende

Kontrollutvalgets

bli 0 ))daleri

Kontrollutvalget

PS 35/17

Kontrollutvalgets
Kan/rollul

br 2018.
av konirolluivcrl

er i hvert more.

behandling

Sekretær orienterte om bakgrunnen
ingen merknader til forslaget.

la

T

l EIDE

vedtak

Konirollrrivcrloei
T iliaks

2018 — KONTROLLUTVALGET

fattet enstemmig

for saken jf. saksframlegget.

vedtak i samsvar

.
OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalget

med innstilling.

hadde

(5 voterende)

Elga”

€£'1%‘fi

J

vedtak

val fei ønsker a beholde

alle sakene

. å o.

lil rinaslisieir

Konirollzrivczl j ei ønsker a ra ) oriere lil kominzrnesi rei man lende 0 ) bl in av
kommunes! rei sir! vedtak i sak 13/38 den 30.05.2013:
Vedtak
(enstemmig):
1. Eide kommunestyre
tar forvaltningsrevisjonsrapporten
Ressurser
til barn med
spesielle
behov
i skole og barnehage
i Eide kommune
til etterretning
og slutter
seg til de anbefalingene
som kommer fram i rapportens
avsnitt 9 under Samlede
vurderinger
og anbefalinger.

2. Kommunestyret
blir fulgt og påse

ber rådmann
at dette

arbeidet

om å sørge for at revisjonens

anbefalinger

i avsnitt 9

gjennomføres.

3. Kommunestyret
ber kommunerevisjonen
om å følge opp rapporten
tilbakemelding
til kontrollutvalget
innen en periode på 12 -18 mnd.

og gi skriftlig

4. Det opprettes
en sak med bakgrunn
i de tiltak beskrevet
i kapittel 9.2 som
revisjonen
anbefaler
kommunen
å jobbe videre med. Saken oversendes
komité

oppvekst

og kultur. Formålet

er å sikre en tett politisk oppfølging

for

på området.

Kontrollutval
fei ønsker å ra )oi'iere til kommzmesi
rei manglende r) ) øl fin f av
kommunes! >rei sill vedtak i sak 1 6/74 den 26. 052016 som 0 ) b/(fin
av sak 13/38 den
30. 052013

Kontrollutvalgets

behandling

Kontrollutvalget
fikk en orientering fra fagsjef oppvekst om status i
forvaltningsrevisjonsprosjektet
«spesialundervisning>>.
Kontrollutvalget
behandlet i møte
03.03.15 oppfølgingsrappoiten
på forvaltningsrevisjonsprosjektet
fra 2013. Oppvekst- og
kulturutvalget
har hatt saken til cippfølgiiig inntil den ble behandlet i utvalget 27.04.2016 og
oversendt for sluttbehandling
i Formannskapet
12.05.20] 6 og kommunestyret
26.05.2016.
Side 5 av 10

Kontrollutvalget
har jevnlig fått statusrapporter
fra fagsjef oppvekst der utvalget opplever at
punktene i anbefalingene
som komniunestyret
vedtok ikke blir eflektuert eller effektuert raskt
nok. Det er gått over 4 år siden anbefalingene
ble vedtatt gjennomført
i kommunestyret.
Kontrollutvalget
er bekymret for manglende oppfølging. Dette kan en også lese av
tertialrapportene
der temaet spesialundervisning
har "fokus. Kontrollutvalget
ønsker å
rapportere dette til komniunestyret.
Kontrollutvalget
fikk en orientering fra rådmannen at det ikke er gjort noe mer med å inngå
rammeavtaler
på områder som ikke har dette eller lyse ut på anbud tjenester der dette burde
vært gjort i henhold til 1.ov om offentlige anskaffelser.
lnnkjøpssainarbeidet
har heller ikke
kapasitet til å ta hånd om dette.
l konimunerefbrrneri
orienterte fellesnemda sin leder/ordfører
om status. En har nå utvidet
prosjektstaben.
1 januar skal en avholde Hustadvika-konferansen
der en skal belyse prosessen
fra de ansatte sin side. Nå når spørsmålet om den politiske organiseringen
er i sluttfasen vil
en gå i gang med å lyse ut stillingen som administrasjonssjef.
Det forutsettes at denne kan
besettes i løpet av lhalvåi” 2018. En har også startet tenkingen om hvor de administrative
arbeidsplassen
skal ligge. Representanten
Willy Farstad spurte om kommunen blir
kompensert for inerarbeidet der dagens ansatte både skal drifte egen kommune samt bygge
ny? Ordføreren svarte at det blir de ikke. og rådmannen repliserte det må påregnes en del
overtid. Men mer og mer fokus og tid blir nå på ny kommune og mindre på de eksisterende.
Når det gjelder investeringsprosjekt
så er det jirosjektet
overlevert til kontrollutvalget
i januar 2017

ny brannstasjo

som er ferdig og vil bli

Konununalsjef
Sverre Hovland orienterte om status på etiske retningslinjer
og dette arbeidet
samt rutiner for varsling. Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer
i kommunestyret
1 1.05.2017 og utgjør en del av personalhåndboken.
Temaet vars1ing(avvik)
er også inntatt i
personalhåndboken.
Temaene er belyst på ledermøtene.
En har ikke mottatt varslinger siden
2015, men forventer at enhetslederne
behandler varslinger som oppstår. AMU behandler også
varslinger(avvik),
men kommunen har ikke et system på å følge opp om avvikene lukkes eller
på hvilken måte avvikene lukkes. Her stoler rådmannen på at verneombudene
varsler hvis
avvik ikke lukkes.
Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

PS 36/17

Deltakelse

Sekretærens

vedtak i samsvar

med framlegg

framsatt

i møtet.

EVENTUELT

å NKRFis

kontrollutval

skonferanse

7.2.—8.2.2018

Gardermoen:

innstilling

Kontrollutvalget
i Eide deltar med følgende medlemmer
(N KRF) sin kontrollutvalgskonferanse
2018:

på Norges

Kommunerevisorforbund

Saksopplysninger
Kontrollutvalget
i Eide ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen
til NKRF. Det ligger inne i budsjettet at 3-4 personer fra utvalget kan delta om ønskelig.
Konferansen
starter kl. 1000 første dag og avsluttes kl. 1300 andre dag.
Side
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Kontrollutvalgets

vedtak

Kontrollutvalget
i Eide deltar med følgende medlemmer
(NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse
2018:

på Norges

Kommunerevisorforbund

Sekretariatet

sørger for påinelding.

1. Kåre Vevang, leder
2. Synnøve Egge, nestleder
Reserve: Bjørn Ståle Sildnes
Deltakerne

reiser 6.2.18 og ordner med transport

Kontrollutvalget
(5 voterende)

F astsettin

fattet enstemmig

av kontrollutval

Sekretærens

selv.

vedtak i samsvar

med tiamlegg

framsatt

i møtet.

Vets første møte i 2018

innstilling

Kontrollutvalget

i Eide fastsetter

første møte i 2018 til inandag

l2.februar

Saksopplysninger
Kontrollutvalget
må fastsette sitt første møte i 2018 i dette møtet. Videre møteplan
første møte i 2018 når en kjenner niøteplaneiie for formannskap
og kommunestyre.
å unngå møtekollisjon.
Kontrollutvalgets

vedtak

Kontrollutvalget

i Eide fastsetter

Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

Felles kontrollutval

fastsettes i
Dette for

første møte i 2018 til mandag
vedtak i samsvar

rsmøte med Fræna kommune

12.februar

med innstilling.

i 2018 om komniunereforinen

Det ble avholdt felles kontrollutvalgsmøte
med kontrollutvalget
i Fræna den 29.08.2017 på
rådhuset i Eide om kommunereformen.
Det ble ikke der avtalt nytt felles møte.
Kontrollutvalget
i Fræna ønsket i sist møte 17.10.2017 å undersøke interessen for et nytt felles
møte med kontrollutvalget
i Eide i 2018. Forslag på tid og sted er ønskelig fra
kontrollutvalget
i Eide hvis telles møte er ønsket.
Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget

vedtak
i Eide ønsker et nytt felles møte med kontrollutvalget

i Fræna den 25. 1.2018.

Brev til kommunest
ret om raktiserin I av økonomireølernentet
Kontrollutvalget
behandlet i møte 22.1 1.2016 i sak PS 33/16 DRIFTSRAPPORT
EIDE KOMMUNE
—2.TERTIAL 2016. Der ble det reist spørsmål om antall enheter i "Økonomirapport enhetene”. Det
rapporteres påi alt 21 "eiiheter", 1 økonomireglementet
for Eide kominune. revidert i sak 13/15 den
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4.4.2013 i kommunestyret, går det fram under del l hmledning at Eide kommune er organisert etter
to-nivårnodellen med følgende rammeoniråder:
(l 7 ranimeområder).
Endring i antall enheter vedtas
av kommunestyret.
Definisjon av hva en enhet er går fram av del 2. Definisjoner.
En ser i driftsrapporten at det er splittet opp mer enn det økonomireglementet
tilsier på området og en
finner også andre benevnelser i driftsrappoiten på enheter enn det økonomireglementet
tilsier.
l brev av 02.12.2016
Rådmannen

ber kontrollutvalget

rådmannen

om en redegjørelse.

svarer i brev av 07.12.2016 følgende til kontrollutvalget:

Jeg viser til skriv av 2. 12. 201 öfisa Kontrollutval get cler det blir reist .s'pctrs'ntal om antall
det rapporteres
pa i tertialen. opp moi gjeldende (økonomitreglctrnent.

enheter

Det er .spes'ifikk Lyn gstad/ Veita/ng sskoler ,som egen enhet og Lyn gstctcl/ Vevan g barneha ger som
egen enhet, Korttrtillutwtlget
onskerforklaring
på.
For 2013 var disse enhetene organisert som Oppveks/senter.
Et ( )])]7VCk.\'ISCI7l€}”
bes/ar av en
skole og en lactrnehage med felles leder. Eide kommune ltadde Lyngsstctd ()ppiteksts'enter' og
Vevang ()p])V€/(S/SCI4/Cl‘.
Eide l(()ll7l71llt'lc'.S'1
tre forde den 28. 2.2013 ol rende vedtak:
Vedtak(20 rnot I):
Eide l€()l77/”l7lvtl7(2.$'1yt”C
17661110)”
ny ctcllttlnlSl/"Ctllv ledelse ved Lyngstacl og Vevang
oppvekstsenter”. fra I . ctugust 201 3 .
100 ”o enhetsleder området Lyngstad og Vevang barnehage lyses ut eksternt.
100 % enhetsleder (Jmrddet Lyngstad og Veitang skole lyses” ut eksternt.
Det tilsettes” 15 % stedfortrecler/vikatransvatlig
korttidsjfixtitcet” ved Lyngstad skole
Det tilsettes 15 "o stedfortreder/itikcirctns”itarlig
l'(()l‘/ll.d.S_'fl"‘c'l\/ct,’/'
ved V Wang skole.
Ordninveri har en røve eriode
å tre år oa skal evalueres innen 30. ‘uni 2016.
Dette vedtaket ttteclfiørte et opphor av ()pp1fCl£S'/.VenfGI'
som organisasjonsfornt,
da det ikke lenger
var en leder./or skole og barnehage,
men en oppsplitting,
tnedfelles rektor for skolene ogfelles”
styrer for barnehagene.
Denne ordningen skulle CVClllI€t'('..$'
etter 3 an:
Denne evalueringen
2016 i sak 16.93.

er tft/ort og kommunestyret

fikk saken til endelig

cnttgjorelse på CtLtglLY/Itlt/JTØ

Belland/ing
i Eide kommunestyre
- 31.08.20] 6. Enstemmig
vedtak
Konzrnztnestgtret vedtar at niiitcerencle modell Å
for administrativ
ledelse ved Vevang og
Lyngstad barnehager
og skoler videre/titres.
Rådmannenyfat” i oppdrag å utrede orn det er behov/or å hafitngerende
.steclfortreder.
Eide kommunestyre
har vedtatt a innordne budsjettet etter ny organisering
der Lyngstad/Veitang
skoler er egen enhet og Lyngstad/Vevang
barnehager
er egen enhet. Raclmanrzert skal
rapportere
etter budsjettets innretning.
Kornmunestyret
har vedtatt både [tertial
og 2. tertial
med denne organiseringen
av enhetene.
Raclmcznnen oppfatter vedtakene slik at kommztnesstyret
takonornitteglertientet
ikke er ajourfort pa dette punktet.
revidere reglementet i 2017.
l møte 07.02.2017 sak PS 07/ l7 behandlet kontrollutvalget

har godkjent endringene og at
Det tar rådmannen
til etterretning

og vil

svaret:
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Korrtrollutvalget
registrerer at riidmannen tolker vedtaket i komrrzitnestyret 28. 2.2013 og
31.08. 2016 om modell for cidrninistrcrtitr ledelse. for Vevang og Lyngstad barnehage og skole slik
at clette er et opphor av ordningen som oppvekstsenter
for hhv. Vevang og Lyngstad.
Isteden
blir det enhetsledernfor
hhv. Lyngstad og Vevang .s'kole(r og Lyngstad og Vevang barnehagetr).
Kontrollutvalget
er usikker på om dette er oppfatningen
i kornmitnestyret.
lVcir det gjelder .sprar.s'niålet om den (øvrige inndelingen som ikke har/nonerer mot vedtatt
r/rkonomirreglernent opp/titter rciclnrcinneri dette som en endring ,som blir gjort nar
tertialrczjrjøortene blir vedtatt. Råclrnctnnen vil sorge for at ørkonomireglementet
blir endret i tråd
med vedtakene.
Kontrollutvalget
er ltålkkél” på om kornmunestjirrcét mener at med vedtaket av
tertialrrcnrportene, som henspeiler pa andre ting enn nevnte .spcrr.srnål og der endringen heller
ikke er rievnt, at det også gjelder en endring av crkonomireglementet
og inndelinger av enheter.
Kontrollutvalgets
vedtak 07.02.2017:
Kontrollutval
fet tar" .s'varet ra råclrrzctnnen til orientering og vil dro te om saken skal tas o 7
med kornmunest Wei an ående tolkino eller ortstiielsye av vedtak ' . behandling i kontrollutvalg et
På bakgrunn av kontrollutvalgets
vedtak den 07.02.2017 tas saken opp på nytt i
kontrollutvalget.
Forslag til brev til kommunestyret
er sendt kontrollutvalgets
medlemmer
epost den 25.10.2017.
Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget

vedtak

på

(27.11.2017)

ønsker å sende et brev til kommunestyret

der en ber om svar på følgende:

1. Er kommunestyret
bevisst på at når de gjør vedtak om å godkjenne driftsrapporten
samtidig også godkjenner en endring i organiseringen
av enhetene?
2.

Rådmannen tolker vedtaket i kommunestyret
28.2.2013 og 31.08.2016 om modell for
administrativ
ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole slik at dette er et
opphør av ordningen som oppvekstsenter
for hhv. Vevang og Lyngstad.
Isteden blir det
enhetsleder for hhv. Lyngstad og Vevang skoler og Lyngstad og Vevang barnehager.
Er det kommunestyret
sin oppfatning at det med disse vedtakene er et opphør av
enhetene Lyngstad oppvekstsenter
(skole og barnehage) og Vevang oppvekstsenter
(skole og barnehage)?

Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

Kåre Vevang
leder

Oddbjørg

Hellen Nesheim

vedtak

i samsvar

med franrlegg

Synnøve Egge
nestleder

fremsatt

i møte.

Willy

Farstad

Bjørn Ståle Sildnes

Sveinung Talberg
rådgiver
Side
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EIDE
KOMMUNE
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Kontrollutvalget

Saksbehandler: SveinungTalberg
Dato:
15.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr
PS 02/18

REFERAT

Utvalg
Kontrollutvalget

OG ORIENTERINGER

Sekretariatets
Referat-

Møtedato
12.02.2018

innstilling

og orienteringssakene

tas til orientering.

Saksopplysninger
Referatsaker:

RS0l/18

PS 17/59 Godkjenning
av Tilstandsrapport
for grunnskolen
Protokoll fra Eide kommunestyre
23.1 1.2017 (vedlagt)

RS 02/18

PS 17/62 Selvkostberegning
for revidering
av gebyrnivå
(2018) innenfor
selvkostområdene
—feiing, slam, renovasjon,
avløp, byggesak, oppmåling
Protokoll fra Eide kommunestyre
23.1 1.2017 (vedlagt)

RS 03/18

PS 17/65 Endring av Kommunal
Protokoll fra Eide kommunestyre

RS 04/18

PS 17/66 Ruspolitisk
handlingsplan
2017 -2020
Protokoll fra Eide kominunestyre
23.1 1.2017 (vedlagt)

RS O5/18

PS 17/67 Helse og Omsorgsplan
Protokoll fra Eide kommunestyre

RS 06/18

PS 17/73 Budsjett 2018 - Økonomiplan
2018 —202l
Protokoll fra Eide kommunestyre
14.12.2017 (vedlagt)

RS O7/18

PS 17/74 Ny samarbeidsavtale
Protokoll fra Eide kommunestyre

RS 08/18

PS 17/75 PPT GEF - Ny struktur
fra 2018
Protokoll fra Eide kommunestyre
14.12.2017

RS 09/18

RSl0/18

planstrategi
2016-2020
23.1 1.2017 (vedlagt)

i Eide kommune

og plan

- Eide kommune

2017
23.1 1.2017 (vedlagt)

mellom Fræna og Eide om flyktningetjenesten
14.12.2017 (vedlagt)

PS 17/76 Delavtale 4 til samhandlingsavtalen
Eide kommune
til godkjenning
Protokoll fra Eide kommunestyre
14.12.2017

(vedlagt)
mellom

Helse Møre og Romsdal

(vedlagt)

PS 17/77 Ny avtale og retningslinjer
for samarbeidet
med Svanpro AS og Eide
kommune
om arbeid og arbeidsrettet
tiltak for personer med utviklingshcmming
Protokoll fra Eide konnnunestyre
14.12.2017 (vedlagt)

og

RS11/18

Protokoll

fra møte i Fellesnemda

Eide-Fræna

05.12.17

(vedlagt)

RS 12/18

Protokoll

fra møte

Eide-Fræna

24.01.18

(vedlagt)

RS 13/18

Referat fra felles møte mellom kontrollutvalgene
kommunereformen
(vedlagt)

i Fellesnemda

i Fræna og Eide 25.01.2018

—

Orienteringssaker:

0801/18

OS 02/18

Orientering om fondene til Eide kommune
og Romsdal Revision IKS.
Protokoll fra Eide kominunestyre 14.12.2017
RS 17/13 Samordning

ved revisor Ronny Rishaug

fra Møre

(vedlagt)

av skatteoppkreverfunksjonen

og nytt navn Hustadvika

kommune

Protokoll fra Eide kommunestyre

14.12.2017

(vedlagt)

08 ()3/18

RS 17/14 Risikovurdering
Furutoppen og Slettatunet
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)

OS O4/18

Oppdragsavtale

OS 05/18

Praktisering av økonomireglementet
Brev til kominunestyret fra kontrollutvalget,

med Møre og Romsdal

Revisjon

IKS —endelig avtale

18.12.2017

(vedlagt)

08 06/18

Manglende oppfølging —Forvaltningsrevisjonsrapporten
«Ressurser
spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune».
Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget, 18. 122017 (vedlagt)

OS 07/18

Kontrollutvalget
sin rapport etter virksomhetsbesøk
ved Lyngstad skole
Brev til kominunestyret fra kontrollutvalget, 18.12.2017.
Lloffigjf. 0ff.lov § 13, 1 og
Forv.lov § 13, 1. (Deles ut i møtet)

OS 08/18

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

OS 09/18

Protokoll
13.12.2017

fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretziriatet

til barn med

for Romsdal

(vedlagt)

0810/18

Gjennomførte
tilsyn sommaren 2017, brev datert 5.10.2017 fra fylkesmannen i
Møre og Romsdal til kommune om gjerinoiiiførte tilsyn med tjenestene til enkelte
personer som har psykisk titviklingsheinining (vedlagt).

0811/18

e—lNFO 18/1 —Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen,
Norges Kominunerevisortorbtind
(N KRF) datert 8.1 .20 I 8 (vedlagt).

0812/18

Tilsyn —Eide kommune rus og psykisk helse
Rapport fra Arbeidstilsynet, datert 16.01.2018

Sveinung Talberg
Rådgiver

informasjon fra

Saksliste
Utvalgs-

lnnhold

saksnr

Unntatt

Arkiv-

offentlighet

saksnr

i Eide

PS 17/59

Godkjenning av Tilstandsrapport
kommune 2016

PS 17/60

Oppfoling

PS 17/61

Revidering

PS 17/62

Selvkostberegiiing
for revidering av gCb)”1'11lVå
(2018)
innenfor selvkostområdene
-feiing. slain. renovasjon.
avlop. byggesak. oppmåling og plan

2017/1315

PS 17/63

Oversikt over investeringer knyttet til oppgradering
Slettattiiict for å styrke deinenstilbudct

av

2017/1224

PS 17/64

lKT ()RKide' budsjett 2018 og okonomiplan

2018 -21

2017/I202

PS 17/65

lindring av Kommunal
komm une

—Eide

2016/817

PS 17/66

Ruspolitisk

PS 17/67

llelse og omsorgsplan

PS 17/68

Kommunule vigsler - som folge av endringer
ekteskapsloven.

til orienteringssak

for grunnskolen

Eide Bibliotek

av investeringsbudsjettet

planstrategi

tor 2()l7

Rådmannens

2017/245
20 I 7/1 06

2017
i

2017/924

o\/13

av Tilstandsrapport

for grunnskolen

innstilling

Eide kommunestvre

Behandling

2017/1319

2016-2020

2%

Rådmannens

2016/1112

20 I 7 -2020

handlingsplan

PS 17/59 Godkjenning
2016 2016/461-5

20l7

vodkienner "Tilstandsra

i Oppvekst
innstilling

og kulturutvalg
enstemmig

ort for grunnskolen

2016".

- 15.11.2017

vedtatt.

Vedtak

Eide konnntinestyre

Behandling

Rådmannens

godkjenner

i Eide kommunestyre

innstilling

"Tilstandsrapport

- 23.11.2017

ble enstemmig

2016/461

vedtatt.

for grunnskolen

20 I 6”.

i Eide kommune

Vedtak

(enstemmig

Eide kommunestyre

vedtatt)

godkjenner

PS 17/60 Oppføling
Rådmannens

til orienteringssak

for grunnskolen

Eide Bibliotek

20 l 6".

2017 2016/1112—3

innstilling

Eide kornmunesfre

Behandling

"Tilstandsrapport

tar saken til orienterin

i Oppvekst

og kiilturutvalg

- 15.11.2017

Folgende fellestorslag ble fremmet:
OKU anbefaler forslag 2 for videre utredning.
E}’I.S'/ellllllfg rec/lull.

'

«,
‘\
l

Vedtak
OKU anbefaler forslag 2 for videre utredning.

Behandling i Eide kommunestyre

-23.11.2017

Stian Teilstklubb meldte seg inhabil i denne saken.
Synnove Egge tar Stian Teistklubb sin plass tinder denne saken.
Representanten Jarle Ugelstad Klavenes (AP) fremmet folgende forslag:
Eide /<0mmune.s'I_w‘cved/ar utredning av alternativ 2 (rac/hz/Arel). Utredningen skal omhandle
p/crvsering og videre uifrbriiiing av bibli0Iek.s'(/ene.s'len i Eide. Utredningen skal bygge pa
planverk og mal fra More og Ronisdalfylkeskoniiiiune,
inIenAjjonArczv/alenmed F rcena kommune,
SCI/HT
inkludere livi/ke iiudigheler delufinnesfoi” salmtrbem’ og .ca/nlokalisering med andre tilbud
for

bejrö/kningeii.

Resxvzrrvbehoi»ifura'ere.s' i budgcelr-cikr)nomip/an
Votering over forslaget: Enstemrnig

2018-2021.

fdtatt.

//

Vedtak (enstemmig vedtatty/
\

/

Eide kommunestyre vedtar, utredning av alternativ 2 (rådhuset). Utredningen skal omhandle
plassering og videre utforming av bibliotekstjenesten
i Eide. Utredningen skal bygge på
planverk og mål fra Møre og Romsdal fylkeskommune,
intensjonsavtalen med Fræna kornmune,
samt inkludere hvilke intiligheter det finnes for samarbeid og samlokalisering med andre tilbud
for befolkningen.
Ressursbehov vurderes i budsjett-økonomiplan
2018-2021.

PS 17/61 Revidering
Rådmannens
Revidert

av investeringsbudsjettet

innstilling

investerinvsbudsett

Behandling

2-017

i Eide formannskap

Rå/dinann ettersendte

nytt vedlegg

Vedtak

vedtatt)

(enstemmig

Revidert

investeringsbudsjett

Behandling

Stian Teistklubb

Vedtak

tiltrådte

innstilling

(enstemmig

Revidert

odkennes

til vedlavt

tabell.

til saken, som ble tatt opp til behandling.

i henhold

til vedlagt

tabell.

i henhold

til vedlagt

tabell.

-23.11.2017

motet igjen.
ble enstemmig

vedtatt.

vedtatt)

investeringsbtidsjett

2017 godkjennes

(R$
PS 17/62 Selvkostberegning
selvkostområdene
- feiing,
plan 2017/1315-2
Rådmannens

i henhold

—09.11.2017

2017 godkjennes

i Eide kommunestyre

Rådmannens

for 2017 2017/1319-1

va»/ l %

for revidering
av gebyrnivå
(2018) innenfor
slam, renovasjon,
avløp, byggesak, oppmåling

og

innstilling

Eide kommune vedtar at følgende gebyroinråder skal ha et gebyrnivå iht. 100 % selvkost; avløp,
slain, renovasjon, feiing, plan, byggesak, oppmåling og tilsyn (iht. forurensningsloven).
For disse
gebyrområdene
fastsettes følgende gebyrnivå med virkning fra 1 januar 2018.
Prosentvise
1. Avløp:

endrin ver fra 2017 til 2018:
a. Økning av gebyr med 4,2 % (forutsetter ansettelse av en ingeniør med
avløpskoitipetans
(100 % fast stilling, men kun 75 % av stillingen
finansieres av selvkostområdet
avløp. Resterende 25 % dekkes av gebyr ifm
egen forskrift om tilsyn av avløpsanlegg m.m)
eller

b. Økning av gebyr med 1,7 % (ikke ansettelse
avlø skom etanse

av ingeniør med

2. Renovasjon:

Økning av gebyrer med

3. Slam:

Redusere gebyrer

4.
5.
6.
7.

Feiing:
Plan:
Byggesak:
Oppmåling:

\]

med

3,4 %
14,2 %.

Redusere gebyrer med
I 1,4 %.
Økning av gebyrer med 11,0 %.
Gebyret holdes uendret
0,0 %.
Økning av gebyrer med 29,0 %.

N tt tils ns eb r fra 0 med 2018 Fast årlig febvr for alle slamaboniienter :
Tilsyn og saksbehandlingsgebyr iht. tiirurensningsloven:
460 kr (ekskl. mva)
Hjemmel:

Forskrift for tvungen renovasjon, tøinming av slaniavskillere, tette tanker m.v. i
RlR kommunene. Fortirensningslovens § 34. Lov om konimunale vann og
kloakkavgifter § 1. Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann- eksplosjon og
ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven), Forskrift av l.juli 2002 om branntiorebyggencle tiltak og
tilsyn. (forebyggendeforskriften),
Plan og bygningsloven av 27juni 2008, § 33—l og Matrikkelloven
av 17juni 2005, § 32). Felles forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter
forurensningsregelverket
for kommunene Eide og Fræna, Møre og Romsdal (legges fram for

godkjenning _l halvdel av 2018 .

Behandling

”

_

i Eide kommunestyre

- 23.11.2017

Kominunestyret vedtok rådmannens innstilling med alternativ l. Avløp a.

Vedtak

(enstemmig

vedtatt)

Eide kommune vedtar at følgende gBbyFOIHFådGF
skal ha et gebyrnivå iht. 100 % selvkost; avløp,
slain, renovasjon, feiing, plan, byggesak, oppmåling og tilsyn (iht. forurensningsloven). For disse
gebyrområdene fastsettes følgende gebyrnivå med virkning fra 1 januar 2018.
Prosentvise

endrin

1. Avløp:

er fra 2017 til 2018:

a. Økning av gebyr med 4,2 % (forutsetter ansettelse av en ingeniør med
avløpskoiiipetans (100 % fast stilling, men kun 75 % av stillingen
finansieres av selvkostområdet avløp. Resterende 25 % dekkes av gebyr ifm
egen forskrift om tilsyn av avløpsanlegg m.m)

2. Renovasjon:

Økning

3. Slam:
4. Feiing:
5. Plan:
6. Byggesak:
. Oppmåling:

Redusere gebyrer med
14,2 %.
Redusere gebyrer med
1 1,4 %.
Økning av gebyrer med l 1,0 %.
Gebyret holdes uendret
0,0 %.
Økning av gebyrer med 29,0 %.

N tt tils

av gebyrer

ns feb r fra o r med 2018

med

Fast årli

3,4 %

feb r for alle slaniabonnenter

Tilsyn og saksbehandlingsgebyr iht. fortirensningsloven:

:

460 kr (ekskl. mva)

Hjem mel:

Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere. tette tanker m.v. i
R1R kommunene. Forurensningslovens § 34. Lov om komniunale vann og
kloakkavgifter § 1. Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann- eksplosjon og
ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven), Forskrift av l.ju1i 2002 om brannforebyggende tiltak og
tilsyn. (forebyggendeforskriften),
Plan og bygningsloven av 27juni 2008, § 33-] og Matrikkelloven
av 17 juni 2005, § 32). Felles forskrift om gebyrer for saksbehandling. kontroll og tilsyn etter
forurensningsregelverket
for kommunene Eide og Fræna. More og Romsdal (legges fram for
godkjenning
1 halvdel av 2018 ).

PS 17/63 Oversikt over investeringer
knyttet
for å styrke demenstilbudet
2017/1224-1
Rådmannens

innstilling

//

1. Eide kommunestyre

2.

av Slettatunet

1

gir sin tilslutning

til vedlagte plan.

lnvesteringsbehovet knyttet til oppgraderingen av Slettatunet blir behandlet i saken om
budsett —okonomi

Behandling

lan 2018 —2021 .

i Helse/og omsorgsutvalg

Oversikt over investeringer
som sak nr. 3.

Vedtak

til oppgradering

-enstemmig

- 30.10.7017

knyttet til oppgraderingxav

Slettatunet for å styrke deinenstilbtidet

f

1. Eide kom/iminestyre gir sin tilslutning til vedlagte plan.
2. lnvesterfngsbehovet
knyttet til oppgraderingen av Slettatunet blir behandlet i saken om
budsjett —økonomiplan 20 I 8 —_
2021.

//“’*\

Behandling

i Eide formannskap

Rådmannens innstilling

Vedtak

(enstemmig

xx

- 09.11.2017

ble enstemmig vedtatt.

vedtatt)
\

1. Eide kommunestyre gir sin tilslutning til vedlagte plan.
2. lnvesteringsbehoväknyttet
til oppgraderingen av Slettatunet blir behandlet i saken om
budsjett- økonomiplan 2018 —2021 .

Behandling

i Eide kommunestyre

- 23.11.2017

Representanten Edith Ø. RisvikfAP)
fremmet følgende endringsforslag:
Eide /(()I}II7IIII’I€.S‘I_W‘(’
far .su/ren til orientering og onsker al def skal A
jobbes videre med planen.
Votering

Vedtak

over forslaget:

(19 stemmer

Eide kominuiiestyre

19 stemmer for og 2 stemme imot (KRF. H).

for 2 stemmer

imot)

tar saken til orientering

og onsker at det skal jobbes videre med planen.

l.

PS 17/64 IKT
Rådmannens

ORKidé

budsjett

2018 og økonomiplan

2018 - 21 2017/1202-2

innstilling

Eide kommunc vedtar vedlagte budsjett for IKT Orkidé for 2018 og godkjenner den
okononiiske rammen som er angitt i budsjettforslaget. Kostnadene for basis drift og investering
for IKT Orkidé, ligger inne i rådmannens budsjettforslag for 2018. Eide og Fræna kommune vil
i lø et av 2018-2019 b
Je o
e ren IKT løsnin for Ilustadvika kommune,

Behandling

i Eide kommunestyre

Rådmannvs

innstilling

-23.11.2017

ble enstemmig vedtatt.

_/

Vedtak

(enstemmig

vedtatt)

Eide kommune vedtar vedlagte budsjett for IKT Orkidé for 2018 og godkjenner den
økonomiske rammen som er angitt i budsjettforslaget. Kostnadene for basis drift og investering
for IKT Orkidé, ligger inne i rådmannens budsjettforslag for 2018. Eide og Fræna kommune vil
i løpet av 2018-20 I 9 bygge opp egen IKT løsning for Hustadvika komniune.
, ,//

PS 17/65 Endring
2016/817-18
Rådmannens

av Kommunal

22>’

03/’ 3

planstrategi

2016-2020

- Eide kommune

innstilling

I . Eide kommunestyre vedtar å avslutte arbeidet med å rullere kommuneplanen sin
samfunnsdel og arealdel, som ble vedtatt i kommunens planstrategi for 2016-2020.
2. Eide kommunestyre gir sin tilslutning til vedtaket i Fellesnemnda der det skal arbeides med
ny samfunnsdel for Hustadvika kommune.

Behandling

i Plan

Enstemmig

vedtak

-09.11.2017

og utviklingsstyre

l. Eide kommunestyre
vedtar å avslutte arbeidet med å rullere kommuneplanen
og arealdel, som ble vedtatt i kommunens
planstrategi
for 2016-2020.
2. Eide kominunestyre
gir sin tilslutning til vedtaket
ny samfunnsdel
for Hustadvika kommune.

Behandling

i Eide kommunestyre

i Fellesnemnda

sin samfunnsdel

der det skal arbeides

med

-23.11.2017

Representanten
Egil Ekhaugen (Ap) fremmet følgende forslag:
l. Eide kotnmzinestyre vedtar å avslutte arbeider med å rullere konimiineplztnen
sin
.s'angfunn.s'a’e/, so/in ble vedtatt i konimnnens” p/tmsrmlegifor
2()l6—2()20.
2. F ormannskapet
bes vurdere ltvorclan vi kan .s'tarte (trbeizlet med (trealclelen.
3. Eide /mmmuneslyre
gir sin tilslutning til vedtaket i F ellesneninclzi der ølet skal ctrbeidev med
ny .S'cll7ZflIHI’IS(?7C/_f(')I"
Hustadvika
kommune.
Votering

Vedtak

over rådmannens

(20 stemmer

innstilling:

for, 1 stemme

l. Eide kommunestyre
vedtar
som ble vedtatt i kommunens
2. Formannskapet
bes vurdere
3. Eide kommunestyre
gir sin
ny samfunnsdel
for Hustadvika

l (KRF)

for. 20 stemmer

imot.

i mot (KRF))

å avslutte arbeidet med å rullere kommuneplanen
sin samfunnsdel.
planstrategi
for 2016-2020.
hvordan vi kan starte arbeidet med arealdelen.
tilslutning til vedtaket i Fellesnemnda
der det skal arbeides med
kommune.

O ‘.4///S
PS 17/66 Ruspolitisk
Rådmannens
Eide

Ruspolitisk

2017 - 2020 2017/245-7

innstilling

kommunestyre

Behandling

handlingsplan

i Helse

vedtar

«Ruspolitisk

og omsorgsutvalg

handlingplan

handlingsplan

2017—2020>>.

-30.10.2017

2017 —2020 ble behandlet

som forste sak.

Vedtak

—enstemmig

Eide kommunestyre

Behandling

vedtar

«Ruspolitisk

i Eide formannskap

handlingsplan

2077-2020».

-09.11.2017

Representanten Rune Strand (AP) forlot inotet (kl. 13.45) for behandlingen
Rådmannens innstilling

Vedtak

(enstemmig

Eide kominunestyre

Behandling

Vedtak

ble enstemmig vedtatt. Fire til votering.

vedtatt)
vedtar «Ruspolitisk

i Eide kommunestyre

(enstemmig

Eide kommunestyre

handlingsplan

2017-2020».

-23.11.2017

vedtatt)

vedtar «Ruspolitisk

handlingsplan

£25
PS 17/67 Helse og Omsorgsplan
Rådmannens

av denne saken.

2017—2020>>.

05’//5

20172017/106-9

innstilling

1. Helse og omsorgsplan 2017— 2020for Eide kommune tas til orientering.
2. lnvesteringsbehovet i planen er behandlet i saken om budsjett-økonomiplan

2018—

2021.
3.

Det er ikke økonomisk handlingsrom til å gjennomføre tiltak som medfører økte
driftskostnader i budsjett-økonomiplan
2018— 2021.

Behandling

i Eide formannskap

Formannskapet
votering.

Vedtak
l.

- 09.11.2017

tok rådmannens sin innstilling

(enstemmig

til votering.

Enstemmig vedtatt med fire til

vedtatt)

Helse og Omsorgsplan 2017— 2020for Eide kommune tas til orientering.

2.

lnvesteringsbehovet

i planen er behandlet i saken om budsjett-økononiiplaii

2018 —

202 l.
Det er ikke økonomisk handlingsroin til å gjennomføre
driftskostnader i budsjett-økonomiplan
2018 —2021 .

Behandling

i Eide kommunestyre

tiltak som niedforei" økte

- 23.11.2017

Representanten Merete Egge (KRF) fremmet følgende endringsforslag:
Eide konmiuneirryre ved/ar Helse og 0/Iimrgsplan 201 7 ——
2020j()r Eide kommune.
Punk! 2 og 3 .s'lzjiøkeiv.
Votering

Vedtak

over forslaget: Enstemmig

(enstemmig

Hide kominunestyfre

vedtatt.

vedtatt)
vedtar Helse og omsorgsplan 2017 — 2020 for Eide kominune.

Behandling

Rådmannens

-30.11.2017

i Eide formannskap

innstilling

ble enstemmig

vedtatt.
b)

Vedtak

(enstemmig

vedtatt)

Eide kommune vedtar at budsjettet og saksbehandling av søknader om støttekontakt
over 18 år deles inelloin Bo- og Habilitering og Hjemmetjenesten.

Behandlingi

til personer

- 14.12.2017

Eide kommunestyre

Merete Egge (KRF) meldte seg som inhabil. Innvilget. Merete Egge fratrådte inøtet og
vararepresentant Ingrid Gaustad (KRF) tiltrådte møtet.

Vedtak

(enstemmig

vedtatt)

Eide kommune vedtar at budsjettet og saksbehandling av søknader om støttekontakt
over 18 år deles inelloin Bo- og Habilitering og lljenunetjenesten

til personer

Q;
o cä/ / 3
PS 17/73Budsjett2013 -Økonomiplan2018 -2021 2017/862-26
Rådmannens
1.

innstilling

Med hjemmel

i kommunelovens

Eide kommune
Kommunale

5.

å 44 vedtar Eide kominunestyre

vedtar makspris for foreldrebetaling

gebyr (unntatt selvkost)),

a)

SFO sats 5%

b)

Kulturskole

c)

Saksbehandling

Egenbetaling

budsjett 2018 og
med kr 2.910.-

leiesatser økes slik:

teknisk/plan/oppmåling

lijeininetjenester

prises etter selvkostprinsippet.

2018 vedtas,jf.

husleiesatser

fra l.1.20l8.

egen sak.

blir regulert i sainsvar med konsumprisindeksen

I medhold av eiendomsskatteloven
eiendomsskatt

for barnehagene

5%

Alle kommunale

kommunen,

30.11.2017:

20 I 8—202 1. jf. vedlagte teksthefte.

økonomiplan
2.

til formannskapet

Det skrives ut skatt for alle faste eiendommer

jf. eiendomsskatteloven
er 2 promille

for husleie.

av 1976 åå 2 og 3 innfører Eide kommune
i hele

å 3 bokstav a).

a)

Skattesatsen

b)

Det innføres bunnfradrag på kr 200 000 for bolig og fritidseiendom.

i 2018,jf.

c)

Med hjemmel

d)

Stiftelser eller institusjoner

i Eiendomsskatteloven

Eiendomsskatteloven
å 7 gis folgende

å13.

fritak:

som tar sikte på å gange kommunen.

fylket etter statenjf.

7 bokstav a.

e)

Dette innebefatter: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir
brukt til idrett. religiøse

og allmennyttige

som blir drevet av frivillige

organisasjoner.

formål. herunder barnehager og båthavnei”

å

f)

Andre som kan oppfylle
gitt fullmakt

g)

7.

I medhold

til å avgjøre

Sikringsfondet
Prosjektene
vurderes

på 10% av grunnbeløpet
kan disponeres

1 15 000,-

til ansvar

21 657 000;

Merete

Rådmann,

og «Velferdsteknologi

Dette medfører

oppheves.
Romsdal»

2019. Den økonomiske

rammen

kostnaden

verdi.
at

blir utsatt i tid og

til Hjemmetjenesten

på «Velferdsteknologi

med kr 1 15 000,—til ansvar

overføres

overføres

med kr 555 000,- Ny økonomisk

styrkes

Kr 83 000;

overføres

fra ansvar

fra ansvar

Fagsjef”,

Furutoppen

og kr

Rådmann,

ramme

ny ramme

2018 kr

kr 1 1 967 000;

Kr

kr 6 781 000,-

ny ramme

- 14.12.2017

i Eide kommunestyre

Egge tiltrådte

som har historisk

Slettatunet.

Eide barneskole

Behandling

på aktiv forvaltning

på kr 1 I 493 000,—for 2018. Den reduserte
ansvar

472 000;

b, fritas bygning

fullt ut av kominunestyret.

<<Hverdagsrehabilitering»

Roinsdal»

9. Ansvar

§ 7 bokstav

på nytt i budsjettprosessen

blir stående

nemnd blir

i loven, kem-søke om fritak. Sakkyndig

søknadene.

av eiendomsskatteloven

disposisjonsfondet

8.

intensjonen

møtet igjen.

Representanten
Merete Egge (KRF) fremmet inhabilitet grunnet hennes rolle som enhetsleder
ved Bo og liabilitering og de foreslåtte kuttene. Votering over inhabiliteten.
Enstemmig
innvilget.
Egge (KRF) fratrådte

Representanten
tiltrådte møtet.

Merete

Representanten

Terje 1. Lyngstad

(H) fremmet

møtet og vararepresentanten

folgende

lngrid Gaustad

forslag:

F0rm(mn.s'k£q)eI.s'_f?)r.s'/ag lil V€(//(I/\'gj(%nn()/Vzzfé)/‘c.s‘
I7Ica'_f(/)/gende /i//egg og eridiringclr:
1. F z/ri/loppen .vljirke.s' med
kr 180 000
2.

S/ellalzmel

3.

Swmviken

4.

Lyngslad

.s'lyrke.s' med

kr 180 000

bolrnehclge xlvrkes” 177611]
og Vevang barne/ruger

Slyrkingen

er iil/erede

kr 200 000

.s'lyrkcä.s'liied

innarbeide!

kr 200 000

i 1JIIØlSIfET1ITII7II7JC.

5.

Eide B(Il”l’I(’,/’l(lg(’,
styr/(es med

kr 200 000

6.

Furziloppen

kr 600 000

7.

Arlyrkes”filed

I1/e/Vzmzelgje/pen I”(',(,1LI.S'(',I”C.S'
med

—kr600 000

Prosjekt «Hverdcigsvrekizibi/ilering»
inse/les; og gjennoniféares” ikke
Slengning av /Jarnehagene
iiied 1 uke 6/(.s'fI”(1i .s'oniliieijferien og 2 ciagei” i päskeiiken
gjennoni/åires ikke.
styrkes

kr 450 000

8.

Eide Barncesko/e

9.

F ag.s_'/'ef'()ppve/cvi rea’uSere.s' med

10. Bo- og Iicibi/ilering

med

rein/seres

11. K()I7'7I1'IllHe(IVf.S',
nedlegging
12. Kirken, generell

kull .s'njVkes

med

-kr 400 000
—kr240 000

—kr 50 000
kr

40 000

(KRF)

Sanilet

inntektsranuiice

er kr 207 461 000,-

Ekstra tildeling av Regionsxenterdisposi.sjjonsfoncl.

Rådmannen

og basvlstilskzrcldpå

forslag pa .s'trtiktttrelle endringer
legggeij fi"(lI}1_
.saninien med F ()I‘l7I((I’II’I.S'kCI],)€/

(ix/a clrifien i balanse
og cgG/fektiviseringstiltakjor
for koninzunceslyret innen 31.3.2018.

Representanten

Kr 960 000 tilfores'

Jarle U. Klavenes

(AP) fremmet

innen 31 . 12.201 9. Saken legges fram

følgende

forslag:

til Budsjett/frir 2018 og
Eide konzmz/nc.s'ryre kan ikke godkjenne detfreinlagteforslag
Økononiiplarz 2019-2021.
med ett budsjett og (akonoiuiplrtn
ma /mm/He tilbake til koinint/nestyret
Fornictnnskapet
veien til en sunn clrtfl i bcilantse.
.skal vz/rdere ,strttktzirelle endringer pa alle (jenesteonzracler.
Forniannskczpet
Foriucinn.s'kapet må redusere intiestreiringksl)uclsjettet vesentlig.
/k/(qfierrc

akseplerer

,s'on7 riise/'

.sj/kehjel;isplcisascer.

o

Koni/utinesttiret

o

av k/(l.S'S€I‘pa Eide barncaskole og Eide
ikke S(1I]ll7IL’,}’IS/LQIl.I7g
(7A’.S‘(’/)f(€}‘(?I‘
K ()ill)7ll/1'l€,S'1)7I'”€/'
zingcloiirsnskole.

o

Konturunestvret

ikke iuer enn tre uker S()IIll}I€l‘.S‘/Cflgfcbarnehager.
(I/(S(’,pIL’7‘€I‘

til representanten
Det ble først votering over tltsettelsesforslaget
Forslaget falt med 7 stemmer for og l4 stemmer imot.

Odd Arne Halaas (SP) fremmet
Representanten
1. Det selles av 200 000.— til en losning (ler
per dag, et kvarter riiorgen og et kvarter
.S'((l(f()l”endring av
2. Räclnzannfrenzleggei”

3.

Votering

Eide konununce.
Rötdnianneri pålegges at planleggingsdciger
de fortrinns vis faller på samme dag.
over forslaget

til Senterpartiet:

Birgit Dyrhaug

Representanten

Jarle U. Klavenes

forinannskapets

innstilling på investeringsbudsjettet:

(AP) fremmet

Slettatunet

20l8: 0

2019: 450 000

o

Prosjektering

Kulturskole

o

Nytt kjøkken

201810

og påbygg/nybygg

2019: 1000 000
Vevang

endringsforslag

skole:

koordineres

Innvilget.

på følgende

(Fellesareal):

Oppgradering

laarnehctger i

vedtatt.

ønske om gruppeinøte.

Representanten

o

kun 1 tikeferiestengte

i SFO. skole og barnehage

Enstemmig

(SP) fremmet

(AP):

følgende forslag:
alle barneliager har tilbud i en halvtime lenger
ettertniclclclg.
der det ved bruk av
tredtekter for barnehagene,

blant cinsatte lages en ordningfor

rullerende-ferie

Jarle U. Klavenes

Eide bztrneskole:

punkter

på

slik

2018: 0

2019: 300 000

Samlet votering på arbeiderpartiets forslag: Falt med 7 stenimer for (AP) og formannskapets
innstilling vedtatt med 14 stemmer for.
Representanten Jarle U. Klavenes (AP) fremmet følgende endringsforslag
forslag:

på Terje Lyngstad sitt

o

Punkt 5 ittgår.

o

Punkt fff/niste ledd zilgår.
lnndekning: Raclmzinn, IK T, lonn og personal I"6(/lll.S'€I'€.S'
med kr. 400 000-.

Votering

over forslaget: Forslaget falt med 7 stemmer for (AP) og 14 stemmer imot.

Tillegg:
o

Konimiinestyret

o

Konnniinestyret akstzplerei” ikke .sainiiiertslaing av klasser på Eide l)Cl1”F7L'..S'l(()l('
og Eide
ZI17gCl()17I.SXS'l(()lC.

votering

aksepterer

ikke Lherre

sy/re/7jcm.sy)/a.s'se/*

over forslaget: Vedtatt med 20 steinmer for og l stemme imot (SP).

Representanten Terje Lyngstad (H) ll'e11i1net følgende nytt forslag:
F ()1'l7I(lI’Il7.S'/f£l1I)€I.S"
forts/ag til vetl/(Ilt gjennonifénresy ined fal gende tillegg og endringer:
1 . Furl/toppen .s'l)lii'ke.s'
med
kr 180 000
2.

Slettan/tiet .S'Iyl‘/\’€.S'
nied

kr 180 000

3.

Svanviken barnelicgge .s'lyrke.s'ined

kr 200 000

4.

Llyngstcicl og Vevang barne/tagget” sly!‘/(c.s' tried
Styrkingen er cillerede innarbeidet

5.

Barnehager,

6.

Furuloppen

kr 200 000

i l)lIclSje11l”Ll/lIHIG.

utvidet (ipningstid
.s'Iyrke.s‘med

7. Hjenintetjenesten

recli/.s'ere.s'med

kr 200 000
kr 600 000
—kr600 000

Prag/rakt «Hverdagsrelictlii/itering»
tilsettes” og (gjennom/lire? ikke
Stenging av barnehagene med I uke ekstra i .sonniieijfcerirai7og 2 dager i paskcezikcfn

gjennomforess”ikke.
8.

Eide Barneskole Sly!"/((.’.S'
nied

kr 450 000

9. F ctgqjefoppveks”! rec/1/.s'ere,s'
med

-kr 400 000

10. Bo- og Habilitering

—kr240 000

reu’u.s'eres med

11. Koniintinecivils", nedlegging
12. Kirken, generell kutt sl/y/(c.s'

—kr 50000
kr

40 000

Sam/cl innfe/(r.s‘ram/11cer kr 207 461 000, Ekstra tildeling av Regionsenter- og bclSlSllÅSkI/clclpå Kr 960 000 til/fores”
a'I's])0.s'i.\_']'0nsflmdForutsarl sl0rfI'ng.s'vea'Iak.
Rådmannen sainmen med Forii1ciiin.s'kapet le ggceijfram féirslag pa struktzirelle endringer
og effektiviseringstiltakfor
aja clriflen i balanse innen 31.12.2019. Saken leggesjfrcziii
for koninitiiveslyrel innen 31.3'.2018.

Votering

over forslaget:

Ensteininig

vedtatt.

Formannskapets forslag til grunn og med de endringer som ved votering er blitt vedtatt tas opp
til votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

(enstemmig

vedtatt)

Forinannskapets forslag til vedtak gjennoinføres
l. Furutoppen styrkes med
2.

med følgende tillegg og endringer:
kr 180 000

Slettatunet styrkes med

kr 180 000

3.

Svanviken

kr 200 000

4.

Lyngstad og Vevang barnehager styrkes med
Styrkingen

barnehage styrkes med

er allerede innarbeidet

5.

Barnehager. utvidet åpningstid

6.

Furutoppen styrkes med

7.

Hjemmetjenesten

reduseres med

Prosjekt <<Hverdagsrehabilitering»

kr 200 000

i budsjettramme.
kr 200 000
kr 600 000
—kr600 000
utsettes og gjennomføres

ikke

Stenging av barnehagene med l uke ekstra i sommerferien og 2 dager i påsketiken
8.

gjennomføres ikke.
Eide Barneskole styrkes med

9.

Fagsjefoppvekst

reduseres med

l0. Bo—og Habilitering
ll.

Kominuneavis,

reduseres med

nedlegging

l2. Kirken, generelt kutt strykes

kr 450 000

-kr 400 000
—kr240 000
—kr 50 000
kr

40 000

Samlet inntektsrainine er kr 207 461 000,Ekstra tildeling av Regionsenter- og basistilskudd på Kr 960 000 tilføres disposisjonsfond.
Forutsatt Stortingsvedtak.
Rådmannen sammen med Forinannskapet legger fram lorslag på strukturelle endringer og
effektiviseringstiltak
for å få driften i balanse innen 3 l .l2.20l9.
Saken legges fram for
kommunestyret innen 31 3.2018.
Kominuiiestyret

aksepterer ikke færre sykehjemsplasser

Kominunestyret

aksepterer ikke sainmenslåing

ungdomsskole.

av klasser på Eide barneskole og Eide

o

Det settes av 200 000.—til en løsning der alle barnehager
per dag. et kvarter morgen og et kvarter ettermiddag.

o

Rådmann fremlegger sak for endring av vedtekter for barnehagene.
der det ved bruk av
rullerende ferie blant ansatte lages en ordning for kun l uke feriestengte
barnehager i
Eide kommune.

o

Rådmannen pålegges at planleggingsdager
de fortrinnsvis
faller på samme dag.

£2:
PS 17/74 Ny samarbeidsavtale
2017/1357-1
Rådmannens

har tilbud i en halvtime

i SFO, skole og barnehage

lenger

koordineres

slik

o? //3

mellom

Fræna

og Eide om flyktningtjenesten

innstilling

Kommunestyret
i Eide godkjenner fremlagte samarbeidsavtale
inelloin Fræna kominune og
Eide kominune etter vertskominunemodell
etter reglene i koimntineloven
§ 28 — lb med
virkning fra 0l.Ol. 2()l8.

Behandling

Rådmannens

Vedtak

i Eide formannskap

innstilling

(enstemmig

- 30.11.2017

ble enstemmig

vedtatt.

vedtatt)

Kominunestyret
i Eide godkjenner
kommune etter vertskommuneinodell

fremlagte samarbeidsavtale
mellom Fraena kornmune og Eide
etter reglene i kommuneloven
§ 28 — lb med virkning fra

01.01.2018.

Behandling

i Eide kommunestyre

Representanten
Rådmannens

Merete
innstilling

Vedta k (enstem

Egge (KRF) tiltrådte
ble enstemmig

motet igjen.

vedtatt.

mig vedtatt)

Kommunestyret
i Eide godkjenner
kommune etter vertskommunemodell

01.01.2018.

- 14.12.2017

fremlagte samarbeidsavtale
mellom Fræna kommune og Eide
etter reglene i kommuneloven
§ 28 — lb med virkning fra

os //3?
PS 17/75

PPT

Rådmannens

- Ny struktur

GEF

fra 2018

2016/251-17

innstilling

Eide kommunestyre
følgende:

gir sin tilslutning

til styrevedtak

i PPT GEF den l6.l 1.2017 som vedtok
b.)

St ret i PPT for Gemnes.

Eide 0

Fræna

støtter

Arbeids

rru

ens anbefalin

r.:

1. Gjeldende sainarbeidsavtale
om pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT) for kommunene
Gjenines. Eide og Fræna (GEF) punkt 6 —Oppsigelse av avtalen — endres til 6 måneder.
regnet fra påfølgende måned.
2. Det opprettes ny midlertidig avtale. organisert etter Kornmuneloven sin § 28-1 b.
Administrativt vertskommunesamarbeid,
med Eide kornmune som vertskommune.
Endringen gjelder fra 1.1.2018 —31.12.2019.
Økonomisk fordeling blir 30/70. der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene og
70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskifte.
4. Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra l.1.2018:
a) Konkurransedyktig
lønn
b) Etter/videreutdanning
c) Stipendordning
d) Fagkurs
3. Vertskoinmunen
lår i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning
i PPT.
6. PPT organiseres som en seksjon av et nytt spesialpedagogisk
senter fra 1.1.2020. det
nye senteret kan samlokaliseres
med Fræna og Eide opplæringssenter.
Endelig
lokalisering avgjøres av fellesnemda for Hustadvika kommune.
7. Det nye spesialpedagogiske
senteret i Hustadvika kommune har som mål at Gjemnes
kominune og Møre og Romsdal fylkeskornmune
inngår i samarbeidet.
St

ret understreker

Behandling

Rådmannens

Vedtak

nødvendi

heten

i Eide formannskap

innstilling

(enstemmig

Eide kommunestyre
følgende:

av

ersonellmessi

r st rkin

av tenesten.

-30.11.2017

ble enstemmig

vedtatt.

vedtatt)

gir sin tilslutning

St ret i PPT for Gemnes.

Eide o

til styrevedtak

Fræna

støtter

i PPT GEF den l6.l 1.2017 som vedtok

Arbeids

fru

ens anbefalin

.:

1. Gjeldende samarbeidsavtale
om pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT) for kornmunene
Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 —Oppsigelse av avtalen —endres til 6 måneder.
regnet fra påfølgende måned.
2. Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kominuneloven
sin § 28-1 b.
Administrativt

3.

vertskommunesamarbeid,

med Eide kommune

Endringen gjelder fra 1.1.2018 —31.12.2019.
Økonomisk fordeling blir 30/70. der 30% av totalutgiftene
70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskifte.

som vertskommune.

deles likt mellom partene og

4.

l)et opprettes følgende rekrutteringstiltak
fra 1.1.2018:
e) Konkurransedyktig
lønn
l) EItter/videreutdanning
g) Stipendordnirig
h) Fagkurs
?>
Vertskoininunen
lår i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT.
PPT organiseres som en seksjon av et nytt spesialpedagogisk senter fra 1.1.2020. det nye
senteret kan samlokaliseres med Fræna og Eide opplæringssenter. Endelig lokalisering
avgjøres av fellesnemda for Hustadvika kommune.
7. Det nye spesialpedagogiske senteret i Hustadvika kommune har som mål at Gjemnes

konunune og Møre og Romsdal tylkeskoinrnune inngår i samarbeidet.
Styret understreker iiødvendiglieteii

av personellmessig

Behandling

- 14.12.2017

i Eide kommunestyre

styrking av tjenesten.

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i sainsvar med Fræna kommune:
Eide /(()l7lI7Il,lI’l(’Sl_/Vl”(,’
gir sin tilslutning
fbl gende :
St "ret i PPT

or Genines,

til slyrevecila/< i PPT GEF den 16.1 1.2017 ,som vedtok

Eide o f Fræna

.s'totter/1rbeids'

ru ))Ci7S anbe alin

1. Gjeldende. saniarbeiclsattlcile om pedagogisk—/J.Vjrk()logis'k tjeneste ( 1'P T). for kor/minnene
(jfjeiiines, Eide og F menu (GEF) punkt 6 — ()pp.s'ige/sc av zivtalten —endres til 6 iiiaræder,
regnet _fra loci/(l)l ge rule Midi/lea].
Det opprcettczsny iiiicllerticlig 61171016,
organisert etter Komnizirieloven sin § 28-] b.
Aclininistrcitivt vertskoiniiizinesaiiicirlieicl,
med Eide kommune som vertskoinrnzine.
Endringfeii gjelder/iv;
I . 1.2018
31. 12.201 9.
3 . Økonomisk. fordeling blir 30/70, der 3 ()'/o av l()l(lllllgtfl(?l/lc' deles likt nielloni partene og

70% ale/es etter irinbjøggertallet 17CLl.S'1A'1C
riinszskifte.
4. Det (ippreltesj folgende rekrutteringstiltaklfrai
i) Konkiirransseclvktig lønn

1.1.2018:

J") Etter/iziclereiitdanning
k) Stipendorclning
l) Fagkurs”
VL7‘/.8‘/\’()l77l1Illl’I£’}’I‘
far i 0/Jpdrag a i/trede ny norm, for (grunnbemanning i PPT.
( hqgcinisering av PPTi Hustadvika kornmune ma vaere gjenstancllfåii” en grundig og
betryggende prosesss, der berorte ansatte og tillitsvalgte involveres i S(lI1'7.S'V(fl‘
med
civtaleifeikd nielloni cirbeialstcikcerne og arbeialsvgiver. PPT sill eksplisitte anske og behov
for en .samlokalisering med andre konimiincile tjenester må vektlegges i pl"()S€S.S'(’,l“l.
7. PPT i Hastaclvikci konimiine bor ha som mål at (Jjenines /mm/mme og More og Rornsclcil
.]j/ll((3.S'l(()i71l77LII”l€
inngar i erifornrfiii”
SLlI77(Il'l)6l(lom tjenesten.
Styret iinclerstreker

nodvendig/teten

av pGFSOI/ICllI77Ø.S'Slg
sfyr/ring av tjenesten.

Representanten Kari Nergård (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Komm1/ncslyrel
berformannskczpel
vurdere å kjøpe (/'cene.s'fenfi”arice!”/iggcndc PPT—k0nr0r_f1*eI12
til PPT-GEF kan yte. f0r.s'v(1r/ige 1/enester til eierkommunene.

Votering

over forslaget:

Enstemmig

vedtatt.
DJ

U1

Vedtak

(enstemmig

Eide kommunestyre
folgende:
St

vedtatt)
gir sin tilslutning

ret i PPT for Gemnes.

Eide o

til styrevedtak

Fræna

støtter

i PPT GEF den 16.11.2017 som vedtok

Arbeids

ru

ens anbefalin

v.:

Gjeldende samarbeidsavtale
om pedagogisk—psykologisk
tjeneste (PPT) for kominunenc
Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 ——
Oppsigelse av avtalen — endres til 6 måneder,
regnet fra påfølgende måned.
2. Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven
sin § 28-] b.
Administrativt vertskommunesamarbeid.
med Eide kommune som vertskommune.
Endringen gjelder fra l.l.2018 —31.12.2019.
Økonomisk fordeling blir 30/70. der 30% av totalutgifiene deles likt mellom partene og
70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskifte.
4. Det opprettes folgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018:
m) Konkurransedyktig
lonn
n) Etter/videreutdanning
o) Stipendordning
p) Fagkurs
Vertskommunen
får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT.
6. Organisering av PPT i Hustadvika kommune må være gjenstand for en grundig og
betryggende prosess, der berørte ansatte og tillitsvalgte involveres i samsvar med
avtaleverket mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. PPT sitt eksplisitte ønske og behov
for en samlokalisering
med andre kommunale tjenester må vektlegges i prosessen.
7. PPT i Hustadvika kommune bør ha som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal
fylkeskoinmune
inngår i en form for samarbeid om tjenesten.
8. Kommunestyret ber formannskapet vurdere å kjøpe tjenester fra nærliggende PPT-kontor
frem til PPT-GEF kan yte forsvarlige tjenester til eierkommunene.
I.

Styret understreker nødvendigheten

av personellmessig

las

styrking av tjenesten.

cv //5'

PS 17/76 Delavtale 4 ti] samhandlingsavtalen
mellom
og Eide kommune til godkjenning
2017/761-3
Rådmannens
Kommunest

Behandling

Helse Møre og Romsdal

innstilling
ret i Eide

rodkenner

i Eide formannskap

fremla

t delavtale

- 30.11.2017

4 til samhandlin

rsavtalen.

Rådmannens innstilling

Vedtak

(enstemmig

Kommunestyret

Behandling

vedtatt)

i Eide godkjenner

i Eide kommunestyre

Rådmannens innstilling

Vedtak

ble enstemmig vedtatt.

(enstemmig

Kominunestyret

fremlagt delavtale 4 til sambandlingsavtalen.

- 14.12.2017

ble enstemmig vedtatt.

vedtatt)

i Eide godkjenner

fremlagt delavtale 4 til samltaitdliitgsavtalen.

/c>//y
PS 17/77 Ny avtale og retningslinjer
for samarbeidet med Svanpro AS og
Eide kommune om arbeid og arbeidsrettet
tiltak for personer med
utviklingshemming
2017/476-4
Rådmannens

innstilling

Eide kommunestyre vedtar ny avtale og retningslinjer
for k'ø av arbeids- o aktivitetstilbud.

Behandling

i Eide formannskap

Rådmannens innstilling

Vedtak

(enstemmig

- 30.11.2017

ble enstemmig vedtatt.

vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar ny avtale og retningslinjer
forkjøp av arbeids- og aktivitetstilbud.

Behandling

mellom Svanpro AS og Eide kommune

i Eide kommunestyre

mellom Svanpro AS og Eide komntune

- 14.12.2017

Merete Egge (KRF) meldte seg som inhabil. lnnvilget. Merete Egge fratrådte motet og
vararepresentant lngrid Gaustad (KRF) tiltrådte motet.
Rådmannens innstilling

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

(enstemmig

Eide kommunestyre
forkjøp

vedtatt)

vedtar ny avtale og retningslinjer

av arbcids— og aktivitetstilbud.

mellom Svanpro AS og Eide kommune

Qs
Fræna

////ä

kommune

Møteprotokoll

Utval:

Fellesnemnda

Møtestad:

Kommunestyresalen.Eide

Dato:

05.l2.20l7

Tidspunkt:

16:00

Følgjande

faste medlemmer

_

Namn
Sofie Elisabeth Brekken
Kjell Arne Iversen
Johnny Varhol
Kjell Lode
Tove Henoen
Jan Arve Dyrnes
Egil Strand (H)
Eli Sildnes (H)
Terje Lyngstad (H)
Rune Strand (AP)
Kari Nergård (AP)
Birgit Dyrhaug (SP)

Følgjande

medlemmer

Eide-Fræna

møtte:

Funkson

Re resentler

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

AP
SP
FRP
KRF
SP
AP

hadde meldt forfall:

Namn

Funkson

Annhild Viken Sunde
Trond Malmedal
Elise Fiske
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)
Odd Arne Halaas (SP)
Ragnvald Olav Eide (V)

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Følgjande

varamedlemmer

møtte:

_

Re resenterer
V
SP
H

Namn
Laila Andersen Nøsen

_

lnger Lise Skogstad
Erling Hustad
Arne Birger Silnes (AP)

Møtte for
Trond Malmedal

Re resenterer
SV

Elise Fiske
Annhild Viken Sunde
Jarle Ugelstad Klavenes

FRP
SP

(AP)
John Helge Strand (V)

Ragnvald Olav Eide (V)

Merknader
Møteinnkalling/saksliste

og protokoll

17 steinmeberettigetle

tilstede i motet.

Prosjektleder
Utfordringer

Anne Thorsrud
i prosessen

fremover

fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

orienterte

om følgende:

(økonomiske

ressurser,

menneskelige

ressurser.

skal rekke

mye på tiden vi har frem mot saininerislåiiig)— hvordan balansere dette i prosjektperioden?
Være bevisste på hva som haster mest. hva kan vi utsette og hva vi kan samarbeide om.
Komrner til å bli mye å gjøre siste halvdel av 2018 og i 2019.

Høring i politisk organisering av Hustadvika komnitirie er ute. fristen for å komine med innspill
er 08.01.2018. Sakene «Arbeidsgiverpolitikk
for Hustadvika kommune» og «Oinstillirigsavtale
og retningslinjer for innplassering av ansatte i Hustadvika kommune» kominei” til behandling i
Fellesnemiida 24.01.2018.
Vært møte i arbeidsgruppa

iiiterkoinrntinale

samarbeid 21 .1 1.2017

Møte i arbeidsgruppe Arbeidsgiverpolitikk
i dag (05.12.2017). høringsfristen var ute
28,1 1.2017. Planlegger behandling av sakene i PSU og Fellesnemnda ijantiar 2018.

Båtkonferanse 24.01.2018 på Vonheim i Malinefjordeii kl 12.00 til 16.00 endelig avklart.
Fellesnemitda tar møte i etterkant av Båtkonteranseit, kl 16.00 på Vonheim.
Neste PSU avholdes en uke i forkant av Fellesnemnda. 17.01.2018 fra kl 15 til kl 17 i Fræna.
Saker med innstilling fra PSU sendes ut til Fellesnemnda 18.01.2018.
Annen

info:

innkjøp interkoinintirtalt sainarbeid
Skatteoppkreveren
Lønn og personal
Økonomi
Arkiv
Kartverket
Atlanterhavsspelet

Orientering

i llustadvilca

har informasjonsmøte

fra rådmannen

Budsjett/økonomiplan:
Budsjett 2018 og Økonomiplan

14.12.2017.

kommune

fredag 8. desember i Fræna kl 12.00 til 13.30.

i Fræna kommune.

2018-2021 er ute på høring før behandling

i kommunestyret

Kjøkken:
Storkjøkkenet som er etablert sammen med Fræna vgs er oppe og går og alt fungerer bra. l)et
var satt av ei ramme på 5 millioner kroner, og kostnaden er på 4 millioner kroner.

Resultat Nasjonale prøver:
God utvikling

i 5. klasse. Bedring i alle basisfag. Lesing og matte holder seg stabilt godt.

Frafall elever Fræna vgs:
Frafallet går nedover. Har vært mange frafall ved skolen. men ser betydelig bedre ut.
Utlyst stilling
Søknadsfristen

som kommunalsjef:
var 03.12.2017.

12 søkere.

8 eksterne,

2 interne

fra Fræna og 2 interne

fra Eide.

Godt kvalifiserte søkere. 1. gangs intervju vil finne sted neste uke. 2. gangs intervju og
ansettelse på nyåret. Tillitsvalgte
fra både Eide og Fræna er med på ansettelsesprosessen.
IKT-organisering:
Prosjektgruppe etablert bestående av ansatte på [KT i Fræna og i Eide. Arbeidet er startet opp
og det legges en plan for arbeidet det neste året med titllytting av systemer fra [KT Orkide.
Ordfører har tatt kontakt med styreleder i lKT Orkide om å ha et eierinøte. men har ikke lyktes
med dette pr i dag. Ser for oss å forhandle på nyåret, om blant annet fondsmidler. investeringer
og pensjonsordning for ansatte i IKT Orkide.
05.12.2017
Anders Skipenes

Orientering
1.

Budsjett

fra rådmannen
2018 —Økonomiplan

i Eide kommune.
2018

- 2021

Eide formannskap realitetsbehandlet budsjettet 30.noveinber, der alle innspill fra høringen blir
lagt ved og alle tiltak fra enhetslederne på vedtatte generelle kutt. lå ved saken. Budsjettet er
vanskelig og vil redusere tjenestetilbudet til innbyggerne i 2018 og 2019.
Tekstheftet til budsjettet blir nå ajourført iht. vedtaket i forinanriskapet 30.1 1.
Saksdokumentene til kommunestyret 14.12.2017, blir sendt ut torsdag 7. Endelig
budsjettvedtak i kommunestyret den l4.desember.
2.

Rehabilitering/brainnsikring

av Eide sykehjem

avd. Fu rutoppen

Prosjektet går sin gang. En planlegger å flytte inn i <<Psykiatribygget>> l5.januar 2018. Da vil en
del av brukerne på Furutoppen flytte over og noen flytte «ned» til avd. Slettatunet. Noen

brukere må i en kort periode bo på dobbeltrom. De ansatte følger brukerne. Nye møbler og 5
senger er bestilt.
läjølikenet skal også brannsikres med utvendig (åpemsprinkliiig.
Dette ITIGdfØFCI"
at kantina på
Slettatunet skal drifte kjøkkenet i en kort periode. Det er hektisk aktivitet. Prosjektet går bra og
er l rute.

Fullføriiig av hele prosjektet atigust/september
tilskudd fra llusbanken (Tilsagn mottatt).
3.

Rektorsituasjonen

ved Lyngstad

2018, med et budsjett på 47 mill. der 24 mill. er

og Vevang skoler

Vedtak i Eide forntannskap 30.1 1.2017:
«1~‘0rmam7.s'/mpelber om al rädrnannen .s'encI’erul ho1rI'ngs/mlalcl «Reklorsil2/a.§j0nen ved
L n .s'lad 0 Vevcm f .s'koler 201 7» 951/wrin f til aktuelle /101”/I’!$3.9/}’I.S'I(II’I.S‘6l”
med karin f.s'//*i.s'i15.

febrz/czr 20/ 8».
4.

PPT GEF —ny struktur

fra 1.1.2018

Viktig sak for Eide, Fræna og Gjemnes kommuner. Endelig vedtak gjøres 14.12. Det er
ønskelig med likelydende vedtak, slik som styret i PPT GEF fattet.

5.

Flyktningtjeneste

i Eide

Vi har fått bekreftelse fra 1M1)1 om bosetting av en lamilie på 7 i desember 2017. (3 jenter.2
gutter+ foreldre). Vi har startet planleggingsarbeidet
ift. skole i Eide/Fræna. Barna vil ikke

vaere klar for skole før i slutten avjanuar 2018.

Eide 5. desember

20 I 7

Ole Bjørn Moen
Rådmann
Etter behandling av saker orienterte varaordfører
liørin

vsutkastet

til

)OllilSl< organisering

Fra administrasjonen

i Eide. Birgit Dyrhaug (Sp), om arbeidet med

i Hustadvika

kommune.

møtte:

Namn _

Stillinv

Merete Rødal
Anne Thorsrucl
Anders Skipenes
Ole Bjorn Moen
Tove Herskedal
Linn Eidem
Myrstad

Utvalgssekretær
Prosjektleder
Rådmann Fræna
Rådmann Eide
Konnnuneplanlegger
Kommuneplanlegger

Eide
Fræna

Underskrift:
Representantene Solie E H Brekken (Ap Fræna) og "ferje Lyngstad (11 Eide) ble enstemmig valg
til å skrive tinder inøteprotokolleii.
Vi stadfester

med

vedteke på møtet.

underskriftene

våre at det som er ført

i møteprotokollen,

er i samsvar

med det som vart

Sakliste
Saksnr

Innhald

utval

Ikkjc

Arkiv-

offentleg

saksnr

Saker til behandling

-Hustadvika

PS 35/2017

Haring —kommunal planstrategi
kommune 2018-2020

PS 36/2017

Kominuneavis

PS 37/2017

Budsjett Hustadvika

PS 38/2017

Partssammensatt utvalg - hovedverncombud

—Hustadvika?
kommune 2017 og 2018

2017/3821

2017/4270
2017/3964
2017/1529

Saker til behandling
PS 35/2017

Høring

Prosjektleders

—kommunal

planstrategi

- Hustadvika

kommune

2018-2020

tilråding:

Prosjektleder for etablering av llustadvika kominutte legger lbrslag til planstrategi
Hustadvika kommune 2018-2020 ut til offentlig ettersynjfr. pbl § l0—l

Behandling

for

utvalg - 05.12.2017

i Partssammensatt

Saken ble tatt til orientering

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering

Bchandling

lilråding

i Fellesnemnda

Eide-Fræna

til vedtak ble cnstcmmig

-05.12.2017

vedtatt,

Vedtak:

Prosjektleder for etablering av llustadvika kominune legger forslag til planstrategi
Hustadvika kommune 2018-2020 ut til offentlig ettersyn jfr. pbl § l0—l

PS 36/2017

Kommuneavis

for

—Hustadvika?

Tilråding:
Prosjektet Hustadvika kominune
llustadvika kommune.

organiserer

Behandling

utvalg -05.12.2017

i Partssam

mensatt

Saken ble tatt til orientering
Vedtak:

Saken ble tatt til orientering

og gir ut en avis for innbyggerne

i framtidas

Behandling

Tilråding

i Fellesnemnda

-05.12.2017

Eide-Fræna

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Prosjektet Hustadvika kominune organiserer og gir ut en avis for innbyggerne
Hustadvika kominune.

PS 37/2017

Budsjett

Hustadvika

kommune

i framtidas

2017 og 2018

Tilråding:
Budsjettet 2018 —20l9

Behandling

vedtas slik det er lagt fram og vist i tabellen i saksframlegget.

utvalg - 05.12.2017

i Partssammensatt

Saken ble tatt til orientering.
Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Behandling
Tilråding

i Fellesnemnda

-05.12.2017

Eide-Fraena

til vedtak ble enstemmig

vedtatt.

Vedtak:
Budsjettet 2018 —2019 vedtas slik det er lagtfram

PS 38/2017

Partssammensatt

og vist i tabellen i saksframlegget.

utvalg - hovedverneombud

Tilråding:
Hovedverneombud
den andre kommunen.

fra en av kommunen

blir fast medlem

av PSU. Vara blir hovedverneombud

i

Behandling

i Partssammeiisatt

utvalg -05.12.2017

Fagforbundet Eide v/Carita Naas har spilt inn forslag om at det bør være hovedverneombud ifra
begge komniunene

i partssammensatt

Hovedverneombudene
andre

blir

utvalg.

har spilt inn at det en av hovedverneombudene

bør bli med. mens den

vara.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Behandling

i Fellesnemnda

Eide-Fraena

-05.12.2017

Heidi Gjendem (hovedverneombud i Fræna) blir fast inedlein i PSU og Tove Herskedal
(l lovcdverneoinbiid
i Eide) blir vara.
lilråcling til vedtak med spesifisering
ble enstemmig vedtatt.

av hvem som er fast medlcm og hvem som er Varamedlcm

Vedtak:
Hovedverneombud
blir vara.

fra Fræna kommune

blir last medlcm

av PSU. Hovcdverneombud

fra Eide

EJA.

Fræna

kommune

LGG.
ti;

Møteprotokoll

Utval!

Fellesnemnda

Møtestad:

Bygdahtiset

Dato:

24.0l.20l8

Tidspunkt:

16:00

Følgjande

Vonheim,

faste medlemmer

_

Namn
Sofie Elisabeth Brekken
Kjell Arne Iversen
Annhild Viken Sunde
Johnny Varhol
Trond Malmedal
Kjell Lode
Elise Fiske
Jan Arve Dyrnes
Egil Strand (H)
Eli Sildnes (H)
Terje Lyngstad (H)
Rune Strand (AP)
Kari Nergård (AP)
Jarle Ugelstad

Klavenes

medlemmer

Malineljorden

motte:

Funksion

__

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
(AP)

Birgit Dyrhaug (SP)
Ragnvald Olav Eide (V)
Følgjande

Eide-Fræna

Rc Jresenterer
AP
SP
V
FRP
SP
KRF
H
AP

Medlem

Medlem
Medlem
hadde meldt forfall:

Namn

Funkson

Re vresenterer

Tove Henoen
Odd Arne Halaas (SP)

MEDL
MEDL

SP

Følgande

varamedlemmer

Namn
Laila Andersen Nosen
Kolbjørn Gaustad (SP)

møtte:
» Motte for
Tove Henoen
Odd Arne Halaas (SP)

Re resenterer
SV

Merknader:

NRe rescntanteii Annhild Viken Sunde (V Fræna forlot motet for behandlin

av sak 4/2018.

først i møtet ble det gitt tre orienteringer:
Orientering
fra prosjektleder
Anne Thorsrud:
Rekruttering
av adminislrasjonssjef
til Hustadvika kommune er i gang. Har hatt møte
med Skagerak Consulting som er valgt til å forestå rekrutteringsprosessen.
l møte med
PSU tidligere i dag ble tidsplana for prosessen giennontgått.
Forslag til annonsetekst
sendes ut på høring til alle hovedtillitsvalgte
i begge kominunene
med frist for
tilbakemelding
innen mandag 29.01.20] 8. Det blir opprettet et intervju-utvalg
blant
representantene
i PSU, 2 tillilvalgtc og 4 politikere. Mulig tidspunkt for ansettelse av
administrasjonssjefi
Hustadvika kommune kan være i møtet Fellesnemnda
skal ha l0.
april 2018.
l intensjonsavtalen

inelloin

Eide og Fraena kommunc

står blant annet følgende

om

Familiens hus:
”/4‘cz/Iii/femhm” Cl”cl /ve/'/jfag/ig /mmmzma/I Ii//Jud som ska] ivarcla /my/(1'.s‘/<
()g_fy.s'/.s'/(
he/Se /70.s‘gr(1\>ic/c’,barn og unga/ont. K()l'H/7II.IFI('I7.S'
pri/mere helse- og .s'o.s'i(I/I/'//ma’relic!
moi barn, zmge og dc/‘e.s'_/mvli/iei‘ .s'a/I1()rc/Hes, sam/()/m/i.s'eI*(2.s'()g_f(')I‘a/4/(/‘as’/0/m/I.
MCI/.S'€I//IIg(’I”I
CI‘ (1/firlili/ic/4e .s'ka/ molc en /7c//76//ig mgfir/21i/ic.s'/ollcnc 1/'cne.s'Ic i cl og
sa/mnc /711.8‘.
”
Ut fra intensjonsavtalen
bes det titredet folgende:
Hva skal "Familiens hus” i Hustadvika konunune inneholde av kommunale oppgaver.
Hvorfor skal disse oppgavene inn i «familiens hus»?
Hvilken forutsetninger
inå være tilstede for at familiens hus skal gi foreldre og barn et
helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig og støttende?
llvordan kan familiens hus bidra til at vi jobber enklere. smartere og mer effektivt
innenfor de gielderie rainmene.
Arbeidet med felles lKTl-losningei”
prioriteres?

fra 0 l .0 l 2019 er i gang. llva er mest kritisk,

hva må

l)et jobbes med 5 nye kapitler i personalhåndbokeii
for llustadvika
kommune.
Flyttegodtgjtörelse
Permisjonsregleinent
Arbeidsregleinent;
dette reglementet kan bli innlemmet i andre reglement.
Telefonregleineiit
Livsfasepolitikk
Disse har planlagt høringsfrist 20.02.2()l8.

Kominuneavis:
Hustadvika
Orientering

Det er iimlientet tilbud på trykking og layout på felles kominuneavis

kommune.

fra rådmann

Første utgivelse

i Fræna

Anders

er planlagt

for

i lopet av mars.

Skipenes:

status 2017

Økonomisk

Utgreiing av skulestrukttir
Maline/Sylte,
Hauk2°1s og Tornes — 3 alternativ:
— Nye skular Sylte og Haukås
— Ny fellesskule Haukås
— 1-4 Sylte og Tornes
Gjennomgang
av fiemdriftsplaii
og hvem som vil være involvert i prosessen.
Arbeidsgruppe
Utmelding

IKT — dejobber

IKT ORKidé

mars.
S'ukefi"§1va:1‘ i 2017:

med hva som kan titføres nå, og hva som må/kan

« status. IKT Orkide

skal komme

vente.

med et utspill i løpet av

6,6 %
Mange
2017

Orientering
1.

enheter

som har slitt med liøyt sykefravær

fra rådmann

Ny hjemmeside

i Eide Ole Bjørn

for Eide kommune.

over tid. viser opjaløfteiide

Moen:

Publisert

17.1.2018.

20l 8 er gjennomført

Medarbeidersaintale/Utviklingssaintale

mellom

rådmannen

i kommunen. Dette gjelder strategisk ledergruppe, restiltatenhetsledere
med budsjettansvar som er direkte underlagt rådmannen.
Ny lederavtale
2.

Ny leder

20l 8 m/referat

utvikling

og alle lederne

og ledere i stab/støtte

signeres.

PPT GEF fra 15.januar

2018

PPT GEF — Renate Drågen er konstituert som ny leder fra l5. l .20 l 8 til 31.12. 2019. Det er
avtalt at kolmnunepsykolog
Tormod Sandvik, Kristiansund
kommune skal være coach for
Renate Drågen. Tormod Sandvik har vært leder for PPT Ytre Nordinøre i mange år og kjenner
sektoren godt. Kjersti Melsnes går over i fast stilling som pedagogisk psykologisk
rådgiver fra
1.januar 20 l 8.
3.

Fagsjef

FagsjefHenny
Marit Turøy er sykemeldt i 40%. Fra Lfebruar 20 l 8 vil hun være 20% rektor
ved Lyngstad og Vevang skoler og 80% fagsjef. P.t. 40% sykemeldt fra fagsjefsstilliiigen.
Veronica Hoem Lysø er 50% stedfortreder
ved Lyngstad skole og Lise Tovik er 50%

stedfortreder

ved Vevang skole.

Høringsnotatet
vedrørende rektorsittiasjonen
ved Lyngstad og Vevang skoler er ut på høring
med frist l5.februar 2018. Det legges opp til politisk behandling
i Oppvekst og kulturtitvalget
4.april. forniannskap
l9. april og vedtak i kommunestyret
den 3.mai 2018.
3 modeller
som høres:
l. 2 rektorer — Å gjøre om enheten «Lyngstad og Vevang skoler» til 2 enheter med hver
sin rektor.
—Å flytte alle elevene

2.

Samlokalisering

Lyngstad

3.

Samlokalisering

av sinåsltoletrinnet

4.

VA Ingeniør

på Lyngstad

Nyopprettet
stilling som VA— ingeniør ved Teknisk
31 .januar 2018. Kostnaden belastes VAR-område.

5.

Budsjettvedtak

ved Vevang

og inellomtriniiet

etat. Stillingen

kommunestyrel

skole.

på Vevang

er utlyst med søknadsfrist

2018

Räcinianncén .S'(IIIIJ7'I8}’I
med F()I"l’lI(Il7}’I.S'/(’(1[)(’,I
/egger_VfI'*a/72‘
forslag

effekliviseringsrillzikfor

skole til Lyngstad

fifa driften i balanse innen 31.12.2019.

pa Slru/<11/re//e gnciringer

0g

Saken /L’ggCS_/r7”(II'I7f()I”

innen 31.3.2018.

K ()I17l17ltI”IØ.S'1
iirer aksepterer
ikke færre .5:}/’/((3/’[f(!/IZ.S])/(4'.S‘S8I”
Komm1/216.3‘/fyw/‘(I/(.s'epIerer ikke M1171/11ens/(7ii17g
av k/cisnser på Eide b(ll”I”IC,Vk()/€
0 g E ide
zin rd(mIs.s'/mle.

i

Del seizes’ av 200 000- (il en lopsning der alle laarneliagei” liar tilbud i en lialvrime

lenger

per dag, el kvarter marge}? og el kvarter ellerniiclclag.
Raclmaiiii ifre/lile gger sak for emu’/*/"Hg
av iteclrek/eig/éii” barneliagene,
der det vecl bruk av
rullcerencleijferie blant CIHSGl/Clages en tirdningtftn” kun l iikelfericesierigle lJCIFHGl/lagel”
i Eide
/mm/mme.
Rfzdmannen pa/egges al p/an/eggir/g.s'a’ager i SFO, sko/e og barnehage koordineres
slik
de kforlrinnsvisy faller på SCIl’I7m(’dag.
O

følaingssak

til forinarinska

et 25.'anuar

og kornmunest

re 8.februar

2018.

Eide 24. januar 201 8
Ole Bjørn Moen
Rådmann

Fra administrasjonen

møtte:

Namn

StillinyL

Anne Thorsrtid
Merete Rodal
Ole Bjørn Moen
Anders Skipenes
Borghild Lie
Hjellnes
Sverre Hovland
Linn Eidem
Myrstad

Prosjektleder
Utvalgssekretær
Rådmann Eide
Rådmann Fræna
PersonalsjefFraena
Prosjektinedarbeider
Kommuncplanlegger/leder

rådmannen

sin stab

Underskrift:
Representantene
Ragnvald Olav Hide (V Eide) og Kjell Lode (Krf Fræna) ble enstemmig
til å skrive under inøteprotokolleii.
Vi stadfester med tinderskriftene
som vart vedteke på motet.

våre at det som er ført i nwrteprotokollen,

er i samsvar

valgt

med det

Sakliste
Saksnr

lnnhald

utval

Ikkje

Arkiv-

offentleg

saksnr

Saker til behandling
PS l/20l8

Fellesnemndas uttalelse til årsbudsjett og økonomiplan
etter inndelingsloven § 26 3. ledd

20 l 7/3 964

PS 2/2018

Arbcidsgiverpolitikk

kommune 2018-2022

20l6/3757

PS 3/20l8

Omstillingsavtale

for innplassering

2016/3757

Hustadvika
og retningslinjer

av

ansatte

PS 4/2018

POLITISK ORGANISERING
KOMMUNE

AV HUSTADVIKA

2017/3787

Saker

til behandling

PS 1/2018 Fellesnemndas

uttalelse

til årsbudsjett

og økonomiplan

etter

§

inndelingsloven

26 3. ledd
Tilråding:
Fellesnemnda
oversender
denne uttalelsen til Fylkesmannen
økonomiplanene
2018 —2021 for Fræna og Eide kommunerjf.
Fellesnemnda
balanse

uten

påpeker
å bruk

nødvendigheten

Fellesnemnda

imøteser

inn i Hustadvika

strukturelle

i Fellesnemnda

Representanten

til Eide kommune

bør gå i

av disposisjonsfond.

effektivisering

Behandling

av at driftsbudsjettene

på budsjettene
og
inndelingsloven
§ 26 3. ledd.

endringer

i Eide

og Fræna

kommuner

for å oppnå

kommune.

Eide-Fræna

Terje Lyngstad

- 24.01.2018

(ll Eide) satte ifrem slikt forslag til vedtak:

Fel/esne/iinzlcz ()V('/'.$'('l7(l('.I”
clenne ulla/elsen lil F)'lkC.S'IIILII7I/IL'FI
pa /mu’.sj/'0//cne og
(Jkononiiplaiiene
2018 "—202] for F menu og Eide ko/iziiizine/jjf" innclelingsloven
§ 26 3 . ledd.
Fellesnemnclci påpeke/' i7(7(ll7('i7(llgl'I(.'I('.I/I
av ai (l/jfislnrclgjelfene
ga i lJII/LIFLVC
alen bruk av (I'i.s'/)().s'i.s_'/'()n.§'fémd.

/il Eide og Frceria koinimnve bar

Fe//e.s‘I1e/17m/(1
imoreser sf/”1,//v/It/"e//e
enc/ringer i Eide og Fræna k()IJJI1II/nerf()i' a oppnii
effektivisering
inn i Husladvilm /<0/mmmc. Nm/vcrzz/igz) oinsiillingsfilla/<
bor koinnze i gang og
(le! olrwforclreis lil å .so/re ft?/[£’.S'[().S'I’IiHgUl"_
for sit snarl min inn/ig a (Jppnfz (JIIY/(Ctlc.
effek/iiøiscfringsgevin.s'ler.
Forslaget

ovenfor

ble enstemmig

vedtatt.

Vedtak
Fellesnemnda
oversender denne uttalelsen til Fylkesinanneit
på budsjettene og
økonomiplanene
2018 —2021 for Fræna og Eide kontinuitet" jf. inndelingsloven
Fellesnemnda
påpeker nødvendigheten
av at driftsbudsjettene
gå i balanse uten bruk av disposisjonsfond.

§ 26 3. ledd.

til Eide og Fræna kommune

bør

Fellesnemnda
imøteser strukturelle endringer i Eide og Fræna kontinunei" for å oppnå
effektivisering
inn i Hustadvika kommune. Nødvendige
timstillingstiltak
bør komine i gang og
det oppfordres til å søke fellesløsitiitger
for så snart som mulig å oppnå ønskede
effektiviseringsgevinster.

PS 2/2018 Arbeidsgiverpolitikk

Innstilling

til Fellesnemnda:

Hustadvika

kommune

2018-2022

Hustadvika

kommune

vedtar

1). Arbeidsgiverpolitikken

Behandling

Arbeidsgiverpolitikk

gjøres gjeldende

i Partssammensatt

2018-2022

slik som vedlagt

(vedlegg

fra vedtaksdato.

utvalg - 17.01.2018

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hustadvika kommune vedtar Arbeidsgiverpolitikk
2018-2022 slik som vedlagt
(vedlegg 1). Arbeidsgiverpolitikken
gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling

Tilrådinga

i Fellesnemnda

Eide-Fræna

-24.01.2018

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune
Arbeidsgiverpolitikken

vedtar Arbeidsgiverpolitikk
2018-2022
gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

PS 3/2018 Omstillingsavtale

Innstilling
Hustadvika
innplassering

Behandling

og retningslinjer

slik som vedlagt (vedlegg

for innplassering

l).

av ansatte

til Fellesnemnda:
kommune

vedtar vedlagte omstillingsavtale

av ansatte

(vedlegg

i Partssammensatt

1). Retningslinjene

og retningslinjer
gjøres

gjeldende

for
fra vedtaksdato.

utvalg - 17.01.2018

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte omstillingsavtale
og retningslinjer for
innplassering av ansatte (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

i Fellesnemnda

Behandling

Tilrådinga

Eide-Fræna

-24.01.2018

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte onistillingsavtale
og retningslinjer
ansatte (vedlegg 1). Retningslinjene gjores gjeldende fra vedtaksdato.

PS 4/2018

POLITISK

Behandling

Tilrådinga

AV HUSTADVIKA

ORGANISERING

i Fellesnemnda

Eide-Fræna

for innplassering

KOMMUNE

-24.01.2018

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika

kommune

Kommunestyret
Framtidens

skal ha formannskapsmodellen

skal ha gjennomgående

Hustadvika

kommune

Politisk organisasjonskart

Formannskap

organiseres

slik på politisk

for Hustadvika

med inntil 9 medlemmer

o

Helse, sosial og omsorg

o

Oppvekst,

o

Teknisk,

Hovedutvalgene

Kontrollutvalg

representasjon.
nivå:

kommune

med inntil 9 medlemmer

Tre hovedutvalg

kommunestyret.

som styringsform.

i hvert utvalg

kultur og kunnskap

miljø og næring
har innstillingsrett

til kommunestyret

med mellom 5 og 7 medlemmer

og med minimum 4 av medlemmene

fra

av

325

13/18

Kontrollutvalgssekretariatet
for

Telefon

Romsdal

Til
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget

Deres

Sekretariatet
Telefon:
71 11 14 52 - direkte
Mobil"

99160260

E—post

svernun

talber

molde

kommune

i Fræna kommune
i Eide kommune

referanse:

REFERAT
25.01.2018

71 11 10 OO — sentralbord

Telefaks
71111028

Vår referanse:
2018-031/STA

FRA FELLESMØTF.

Kontrollutvalgene

Arkivkode:
1548/1551-033

FOR KONR()LLUTVALGENE

i Eide og Fræna hadde vedtatt
og ramme

Sted/dato
Molde, 05.02.2018

I EIDE OG FR/ENA

og avtalt et fellesmøte

den 25.01.2018

med folgende

program

for dagen:

0900-1000
1000-1 100
1 100-1200
1200-

Felles spørsmål, avklare problemstillinger og saker en ønsker belyst.
Orientering fra prosjektleder, spørsmål.
Felles oppsummering. foreslå nytt telles møte med nye tema.
Lunsj

Møtet var på Fonnannskapssalen i Fræna rådhus fra kl. 0900-1330

der følgende tnotte:

Fra kontrollutvalget
i Eide:
Kåre Vevang (leder og dagens møteleder). Synnøve Egge (nestleder). Oddbjørg Hellen Nesheim
(medlem), Odd Magne Bolli (vara). Willy Farstad hadde meldt forfall. Bjøm Ståle Sildnes meldte
tbrlall rett i forkant av møtestart og vara ble ikke kalt inn.
Fra kontrollutvalget

i Fræna:

Leif Johan Lothe (medlem),

lnge Kvalsnes (medlem).

(vara). Bente Linda Flatmo (vara).

Ole Per Nøsen (vara). Ann-Marie

Hopson

Ingvar Hals. Lisbeth Valle og Ann Helen Rodal Dalheim

hadde

meldt loi-fall.

Fra Hustadvika kommune:
Anne Thorsrud (prosjektleder). tnotte fra kl. 1000-1200.
Fra kontrollutvalgssekretariatet:
Sveinung Talberg (sekretær)
Kåre Vevang ble tttnevnt som inoteleder. Møteleder ønsket velkomtnett og de inotende presenterte
seg selv.

KontrolIutvalgssekretariatet
Radhusplassen

6413 MOLDE

1

for Romsdal

Side 1 av 4

Fm

Aukra.
Nesset,

Elde, Fræna,
Rauma,

Gjemnes,

Sunndal,

Molde.

Vestnes

no

Felles s ørsmål. avklare roblerrrstillirrver” 00 saker en ønsker bel st.
Først orienterte sekretær om kontrollutvalgets plass, funksjon, rolle og oppgave mv. i prosessen
frem til ny kornmune er på plass 1.1.2020. Kontrollutvalget har et tilsynsansvar også med
fellesnemda sitt arbeid på linje med andre politiske utvalg.
Inge Kvalsnes ville spørre prosjektleder om det er laget et «skyggebudsjett» slik det er omtalt
tidligere. Synnøve Egge var opptatt av hvordan investeringer blir håndtert i tiden fremover og i
henhold til intensjonsavtalen.
Leif Johan Lothe viste til at en nå ikke bare har 2, men 3 kommuner
kontrollutvalget skal følge med i og hvordan løser man dette? Kåre Vevang viste til at omfanget av
kontrollutvalget sitt kontroll- og tilsynsarbeid er støne enn det en har sett for seg når en skal følge
opp fellesnemda sitt arbeid med å danne ny kommune. lrrge Kvalsnes mente man må la
fellesnemda få litt arbeidsro og at «veien blir til mens man går>>. Ole Per Nøsen mente det var
viktig å belyse eller få svar på om ordførerne, rådmennene og prosjektleder hadde felles tanker om
hvordan den nye kommunen skulle organiseres, bygges og se ut. Oddbjørg llellen Nesheim mente
IKT var et risikoområde kontrollutvalgene
måtte få mer informasjon om. Eide og Fræna skal
danne egen IKT-organisasjon
fra 1.1.2019 og vil dette la seg realisere, på hvilken måte og hvordan
blir dette implernentert inn i Hustadvika konimune? Leif Johan Lothe viste til sist fellesmøte
29.08.2017 der det ble opplyst at rådmennene og prosjektleder hadde et felles forum. F øres det
møtereferat fra dette felles forumet? Kontrollutvalgene
var opptatt av at det skulle bli like tjenester
i Hustadvika kommune uavhengig av gammel kommunestruktur.
Bente Linda Flatmo ville
utfordre på hvordan man ikke bare danner like tjenester. men også hvordan man får både gode og
bedre tjenester enn i dag.
Orienterinn fra rosektleder. s ørsmå].
Kornmurral- og rnoderniseringsdeparternerrtet
fastsatte tirsdag 19. desember 2017 forskrift om
sammenslåing for hver av de 4 kommunesammenslåingene
i Møre og Romsdal. For Flide og
Fræna gjelder følgende forskrift om Hustadvika kommune:
htt s://VwWv.re0'en'n renno/contentassets/l
7b6541ea7d34l46a7565
13e26bfd01c/forskrifi
hustadv
ikapdf. Prosjektleder viste presentasjoner for kontrollutvalgene
om status og planer for tiden frem
mot etablering av Hustadvika kommune l.l.2020.
Det er nå 2 årsverk i prosjektorganisasjonen
fordelt på fem personer. Det er bare prosjektleder som har 100 % stilling. De andre er frikjøpt fra
sine stillinger i sine kommuner. En har brukt en del tid på å kartlegging i de to kommunene.
Det
foreligger 5 kartleggingsrapporter.
En vil i tiden fremover fokusere på å bygge felles tjenester,
reglement og strukturer. Fellesnemda vedtok 24. l .20l 8 den politiske strukturen og en har da et
utgangspunkt for å bygge den administrative strukturen. Dette vil en avvente inntil en har ansatt
administrasjonssjef.
Denne stillingen håper Fellesnemda å tilsette i møte 10.4.2018. Tiltredelse vil
avhenge av om det blir inteme eller eksterne søkere som får stillingen, men i ytterste konsekvens
ser kontrollutvalgene
for seg at det blir tiltredelse høsten 2018. En vet ennå ikke antall nivåer eller
administrativ struktur i påvente av dette, men det arbeides veldig bra nedover i organisasjonen der
arbeidsgruppene utformer tjenesteproduksjonen
i den nye kommunen.
En håper å ha dette på
plass høsten 2018 og et organisasjonskart om ea. ett år. Personalområdet er godt dekket. En har
kommet langt i å lage felles personalhåndbok
og har fått vedtatt 5 kapitler. Det arbeides godt med
utfonning av nye kapitler i personalhåndboken.
Det som blir tidkrevende er å få på plass
individuelle arbeidsavtaler for alle ansatte. En annen trtfordring er å involvere og informere. Alle
skal føle tilhørighet og bli involvert og informert i dannelsen av den nye kommunen.
Det gjelder
så vel ansatte som innbyggere, lag og organisasjoner.
Prosjektleder ble utfordret på risikoområder
eller kritiske suksessfaktorer.
Prosjektleder er opptatt av risiko. På den politiske siden er en
rimelig trygg og i rute. På den administrative siden er en litt på vent i og med at den nye
administrasjonssjefen
med toppledelse ikke er på plass. En arbeider godt intemt, men arbeidet er
ikke like synlig utad som det den politiske prosessen har vært. Når den administrative toppledelsen
er på plass vil prosjektet bli mer synlig utad også. En er likevel opptatt av at dannelsen av den nye
kommunen ikke er en statisk, men dynamisk prosess som kan endre seg over tid. Ledeme er usikre
på sin egen fremtid i organisasjonen.
Dette er kritisk. En må trygge toppledeme i en usikker
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prosess. E11hadde et seminar over 1 dag via ekstern konsulent for å se på dette området. Risikoen
for konflikter og konkurranse om lederstillinger er imidlertid ivaretatt. IKT er en kritisk faktor.
Fræna og Eide har valgt å tre ut av IKT-Orkide og skal danne sin egen lKllorganisasjon
fra
1.1 .20l 9. Rådmannen i Fraena har fått ansvar for dette prosjektet. Saintidig med at en skal bygge
en IKT-organisasjon
for to eksisterende konimuner som skal vare i ett år, skal man bygge opp en
IKT-organisasjon
for den nye kommunen som skal iverksettes fra 1.1.2020. Prosjektleder føler
dette er tinder kontroll i dag med mange dyktige tilsatte. En har satt opp en liste med prioriterte
områder eller fagsystemer som må eller skal være på plass og fungere fra dag 1 (1.l.2019).
Dette
er livskritiske systemer innen helse og omsorg. Dernest kommer systemer for pleietrengende, ikke
livskritiske systemer og til slutt andre systemer som i verste fall kan vente til etter at Hustadvika
kommune er i drift fra 1.l.2020.
lnnen

1.3201 8 er det et mål å få satt opp et fellesregnskap

for Hustadvika

konimune

2017 som

speiler og summerer opp dagens aktivitet i de to kommunene.
Dette grunnlaget skal en kunne
benytte for å sette opp et budsjett for Hustadvika kommune for 2019 og 2020. En må her bygge
opp en ny organisasj(insstrtikttir
med alt det innebærer i bla. økonomisystemet.
Det er trolig at Fellesnemcla fremover må diskuter hvilken struktur tjenestene skal ha og
konsekvenser for de investeringer hvert komin unestyre vedtar [rein til 1.l.202(). Dette temaet er
ennå ikke satt i system.
Interkommunale
selskap og sainarbeid er også et tema og en risiko som vies stor oppmerksomhet.
Her tar en tjeneste for tjeneste og utreder om dette er en type tjeneste en skal kunne drifte i egen
organisasjon eller om dette skal fortsette i den form det har i dag i et interkoinmunalt
selskap/sainarbeid
eller om en skal opprette nye strukturer, samarbeid eller selskap for kjøp av
tjenester. En prioriterer de viktigste og enkleste områdene og tjenestene først.
Eierskapsineldiiigene
brukes i dette arbeidet, men spørsmålet om de to eierskapsnieldingeiie
kan
samkjøres og bli en felles eierskapsmelding,
har en ikke tatt stilling til.
Eelles o

sunimerin

f, foreslå nytt felles møte med n e tema.

Kontrollutvalgene
var fornøyd med orienteringen fra prosjektleder. men er opptatt av de
risikoområder som er påpekt av prosjektleder og av kontrollutvalgene.
Det er en titfordring med
dagens kapasitet i kontrollutvalgene
å følge opp 3 kommuner, når en i utgangspunktet hadde
forutsatt å ha tilsyn med 2 kommuner. Bør kontrollutvalgene be kommunestyrene
om mer
ressurser til dette arbeidet? Kontrollutval gsmedlemmene i Fræna mottar innkallinger og
protokoller fra møter i fellesnemda, men det gjør ikke utvalgsniedlernniene
i Eide.
Kontrollutvalgssekretariatet
vil sørge for at dette blir tatt opp med det politiske sekretariatet og
kommer på plass. Konklusjonen i møtet er at en bør være like fremoverlent i prosessen som en har
vært hittil og fortsette med fellesmøter samt orienteringer i det enkelte kontrollutvalg sine
inøter(oppfølgingslisten).
Kontrollutvalgene
er kritisk til tidsfaktoren og føler at mye nå er i
prosess, men går det raskt nok og livordaii blir de ansatte ivaretatt i disse prosessene? Hva er status
når alt er i prosess? Er det nok tid når toppledelsen ennå ikke er på plass, og det er forutsatt at
denne ledelsen er på plass senest høsten 2018? Det er viktig at kontrollutvalgene
følger med på det
meste som skjer i nemdene og arbeidsgruppene
og at dette blir tilsendt
kontrollutvalgsmedlemmene.
Kontrollutvalgene
har gitt høringsuttalelse til den politiske
organiseringen der kontrollutvalget var en del av dette. En er enig om at en for fremtiden ikke skal
gi høringsuttalelser
annet enn i saker der kontrollutvalget er direkte iiivolveit. Det er likevel viktig
å sette seg inn i arbeidsdokumenteiie
tilhørende høringene.
En var enige om å avholde

to fellesmøter

til i 2018.

Til det første møtet, som en ser for seg medio

juni, ønsker en orientering fra [Kf-prosjektet
som omtalt i dette referatet samt en ny orientering
prosjektleder.
l det siste niøtet, som en ser for seg medio november, ønsker en at den nye
administrasjonssjefen
møter i tillegg til ny orientering fra prosjektleder.

Sveinung Talberg
kontrol lutvalgssekretæi"
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Spørrehalvtimen
Det var ingen spørsmål til sporrehalvtiinen.

.

as

.

Onentermger
Orientering om fondene til Eide kominuiie
Revisjon IKS.

of //9

ved revisor Ronny Rishaug fra More og Romsdal

Referatsaker
Det ble utdelt kulturniidler

og kulturpris

for 2017:

Eide komniunes kulturpris 2017 ble tildelt: Loyd Silseth. [Side Bordtennis.
Eide kommunes kulturstipend 2017 ble tildelt: Gymnastcr i Elnesvågen turnforening
konkurransetropp TeamGym /TG hvor Eide sine representanter er med.

sin

J= >'

Referatsak
RS 17/13 Samordning
2017/1351-1

av skatteoppkreverfunksjonen

RS 17/14 Risikovurdering

Furutoppen

PS 17/69 KomiitiuneavisåEide

f
use,

/5

og nytt navn Hustadvika
g,
,

og Slettatunet

kommune

2017/1333-13

kommune 2017/1426—1

Rådmannens/innstilling

l.

liide koimnunestyre

glor sm tilslutning

til vedtak i fellesnemnda:

Pgrtosjektet Hustadvika kommune organiserer
framtidas Hustadvika komnturie.
2.

Eide kornmunestyre

Behandling

avvikler

og gir ut en avis for innbyggerne

i

Eide kontmune sin kornmuiteavis.

- 14.12.2017

i Eide kommunestyre

Representanten Jarle U. Klavene fremmet folgende tilleggsforslag
til riidinannens innstilling:
Det er rik/ig at Eit/c,; innbjfggcre iI_1fbI'11m‘e.s'
pa en gml malefor hver! /mmm1me.s'I_\'renmIe.I
/n'i/ken_f(')rnI deiTé liv/(a!gjores må vurderes” mer/nere (n' Fm'm(1m1.s'/mpcl.
Votering over forslaget:

Vedtak

(enstemmig

linstcmmig

vedtatt.

vedtatt)

o

Rådmannens innstilling:
l
1. Eide kornmunestyvre gjor sin tilslutning til vedtak i fellesnemrtda:
Prosjektet Hustadvika kontmune organiserer og gir ut en avis for innbyggerne
Hustadvika kontmune.
_
2. Eide kommunestyre avvikler Eide kommune sin kornmurteavis.

i franttidas

//

Det er viktig at Eides gignnbiyggere informeres

på en god måte for hvert kommunestyreinote.

1 hvilken form dette skal gjores inå vurderes nærmere av Formannskapet.

PS 17/70 Politisk
Radmannens
Kommunest

Behandling

møteplan

2018 2017/1361—l

innstilling
ret vodkenner

møte

i Eide formannskap

lan for 2018

-30.11.2017

03
i

O5/'/X

kommune

Sekretariatet:
Telefon:
Telefon:

71 11 14 52 - direkte
71 11 10 00 —sentralbord

Telefaks.

71 11 10 28

Mobil:

991 60260

E~posl.

sveinun

talber

molde

kommune

Eide kommunestyre
v/ordforer

Deres

referanse:

Praktisering

Vår referanse:
2017-439/STA

Arkivkode:
1551-033

Sted/dato
Molde, 18.12.2017

av økonomireglementet

Eide kommunestyre behandlet den 20.10.2016 i sak PS 16/100 Driftsrapport Eide kommune
2.tertial 2016 med følgende enstemmige vedtak:
o

Eide kommune

godkjenner

o

lnvesteringsbtidsjettet
låneniidler.

driftsrapport

-

2.tertial 2016.

2016 økes med kr 300 000. Endringen finansieres ved bruk av

Kontrollutvalget behandlet i møte 22.1 1.2016 i sak PS 33/16 DRIFTSRAPPORT EIDE
KOMMUNE — ZTERTIAL 2016. Der ble det reist spørsmål om antall enheter i "Økonomirapport
enhetene”. Det rapporteres på i alt 21 "enheter". I «økonomireglementet for Eide kommune,
revidert i sak 13/15 den 4.4.2013 i kommunestyret. går det fram under del l.lnnledning at Eide
kommune er organisert etter to-nivåmodellen med følgende rammeområder: (17 rammeoniråder).
Endring i antall enheter vedtas av kommunestyret. Definisjon av hva en enhet er går fram av del 2.
Definisjoner.
En ser i driftsrapporten at det er splittet opp mer enn det økonomireglementet tilsier på området og
en finner også andre benevnelser i driftsrapporten på enheter enn det økonomireglementet tilsier.
Lyngstad og Vevang skoler og Lyngstad og Vevang barnehager rapporterer hver for seg i
driftsrapporten, mens det i økonomireglementet står at det er Lyngstad oppvekstsenter (skole og
bamehage) og Vevang oppvekstsenter det skal rapporteres på. Det er i saken om
økonomireglementet 4.4.2013 vedtatt at Lyngstad skole og Vevang skole skal ha felles
administrativ ledelse og Lyngstad bamehage og Vevang bamehage skal ha felles administrativ
ledelse. Kontrollutvalget oppfatter ikke dette som at det skal være en endring enhet i
økonomireglementet slik det framkommer i driftsrapporten.
I brev av 02.12.2016 ber kontrollutvalget

rådmannen om en redegjørelse.

Rådmannen svarer i brev av 07.12.2016 følgende til kontrollutvalget:
Jeg Vi.S'€I‘til .s'kriv av 2. 12.20] 6f/‘a Kontrollutvalget
der det blir reist .S']7()I'SI77(ll
om antall
enheter det rapporteres: pa i tertialen, opp mot gjeldende okono/niregletøzent.
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Det er spesifikk Lyngstad/ Vevang SkOlCI”som egen enhet og Lyngstad/
egen enhet, Kontrollzitvalget
(ønsker.åørklctringpa.

Vevang barnehager

som

[for 2013 var dime enhetene organisert som Oppvekstsenter.
Et Opptiekstsentet” består av en
skole og en barnehage tnedfelles leder. Eide konunune hadde Lyngstad ( lppiiekstsentet” og
Vevang

()ppvcäkst.s'enter.

Eide komtnunest
re g "orde den 2822013
ol ende vedtak:
Vedtak(20 mot 1):
Eide kommunestyre
vedtar ny administrativ
ledelse ved Lyngstad og Vevang
oppvekstsenterfra
l . (ntgztst 2013.
100 % enhetsleder ()t'77t'å6le/Lyngstad og Vevang barnehage lyses ut eksternt.
100 % enhetsleder området Lyngstad og Vevang skole lyses ut eksternt.
Det tilsettes 15 % .stecl/(')rtreder/vikarattsvarlig
korttiafsjtkctiiæt” ved Lyngstad skole
Det tilsettes 15 Oo .s*teclfortreder/vikctrctnsvarlig
l€()t”fllcl.$'fl”(1VCCl”
ved Vevang skole.
Ordnin en har en røve eriode Jå tre år o skal evalueres innen 30. 'uni 2016.
Dette vedtaket tlnedforte et opphor av Oppvekstsentet” sont organisasjonsfortti,
da det ikke
lenger var en ledetjfot” sko/e og barnehage, men en oppsplitting,
medfelles
rektor./ot” skolene
og felles st yrer for liarnehagene.
Denne (Jrdttittgett skulle evalueres” etter 3 ar.
Denne cm’/2/e/‘ingcn er Lit/ort og kotnn1ztne.st)iret _fikk saken til (endelig ctvg/"orelse pa
ciugttstmcite 2016 isak 16.93.
Belland/ing
i Eide kommunestyre
-31.08.20] 6. Enstemmig
Komnzunestyret
vedtar at navcerendta modell for administrativ
Lyngstad

barnehager

vedtak
ledelse ved Vevang og

og .s'koler viderefores.

Rätdmannen-fäit” i oppdrag

at utrede om det er behovfot”

a hafungetencle

.stedfortt*ecler.

Eide kominunestyre
har vedtatt
innordne buclsj/ettet etter ny organisering
der
Lyngstad/ Vevang skoler er egen enhet og Lyfngstad/ Vevang barnehager er egen enhet.
Rådmannen skal rapportere etter budsjettets” innretning.
Kommunestyret
har vedtatt både
Ltertial og 2. tertial med denne organiseringen
av enhetene.
Rådmannen zippfattet” vedtakene slik at komnutnestytlet
cikonoinireglementet
ikke er ajozttjfiart pa dette punktet.
vil revidere reglementet i 2017.
l møte 07.02.2017

sak PS 07/17 behandlet kontrollutvalget

har godkjent endringene og at
Det tar ttlcltnctnttet? til etterretning

og

svaret:

Kontrollutvalget
registrerer at rådmannen tolker vedtaket i kommunestyret
28.2.2013 og
31.08.2016 om modell for administrativ
ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole
slik at dette er et opphør av ordningen som oppvekstsenter
for hhv. Vevang og Lyngstad.
Isteden blir det enhetsleder for hhv. Lyngstad og Vevang skole(r) og Lyngstad og Vevang
barnehage(r).
Kontrollutvalget
er usikker på om dette er oppfatningen
i kommunestyret.
Når det gjelder spørsmålet om den øvrige inndelingen som ikke harmonerer mot vedtatt
økonomireglement
oppfatter rådmannen dette som en endring som blir gjort når
tertialrapporterie blir vedtatt. Rådmannen vil sørge for at økonomireglementet
blir endret i
tråd med vedtakene.
Kontrollutvalget
er usikker på om kommunestyret
mener at med
vedtaket av tertialrapportene,
som henspeiler på andre ting enn nevnte spørsmål og der
endringen heller ikke er nevnt, at det også gjelder en endring av økonomireglementet
og
inndelinger av enheter.
Kontrollutvalgssekretariatet
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Kontrollutvalgets
Kontrollutval

vedtak

07.02.2017:

re; [gr Spare;

med kommunes/* ref ang dende iolkin f eller
konlrol l ut val gel

Kontrollutvalget

henvender

i 0 f vil drø ie om saken ska! las 0 ) 7
(års/delse av Wåd/Clk ' f belzandlin I i

ra räclnrcønnen ril orienlerin

seg til kommunestyret

og ber om tilbakemelding

bevisst på at når de giør vedtak
1. Er kommunestyret
en endring i organiseringen
samtidig også godkjenner

om å godkjenne
av enhetene?

på følgende:

driftsrapporten

28.2.2013 og 31.08.2016 om modell for
tolker vedtaket i kommunestyret
2. Rådmannen
ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole slik at dette er et opphør
administrativ
Isteden blir det enhetsleder
for hhv. Vevang og Lyngstad.
av ordningen som oppvekstsenter
Er det
for hhv. Lyngstad og Vevang skole(r) og Lyngstad og Vevang barnehage(r).
at vedtakene innebærer et opphør av enhetene som egne
sin oppfatning
kommunestyret
oppvekstsenter?

Kontrollutvalget

i Eide

Kåre Vevang (s)
leder

Sveinung Talberg (s)
rådgiver
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Kontrollutvalget

i Eidekommune

Sekretariatet:
Telefon:
Telefon:

71 11 14 52 - direkte
71 11 10 00 —sentralbord

Telefaks
Mobil:

71 11 10 28
991 60260

E-post

sveinun

talber

’a)molde.kommune.no

Eide kommunestyre
v/ordfører

Deres

referanse:

Vår referanse:

Arkivkode:

Sted/dato

2017-438/STA

1551-033

Molde,

Manglende oppfølging —Forvaltningsrevisjonsrapporten
spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune».

18.12.2017

«Ressurser til barn med

Eide kommunestyre behandlet rapportert i møte 30.05.2013. sak PS 13/38 og fattet følgende
vedtak:
1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle
behov i skole og barnehage i Eide kommune» til etterretning og slutter seg til de
anbefalingene som kommer frem i rapportens avsnitt 9 under Samlede vurderinger og
anbefalinger.
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 9 blir
fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3.

Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12-18 mnd.

4. Det opprettes en sak med bakgrunn i de tiltak beskrevet i kapittel 9.2 som revisjonen
anbefaler kommunen å jobbe videre med. Saken oversendeskomite for oppvekst og
kultur. Fonnålet er å sikre en tett politisk oppfølging på området.
Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i tnøte 03.03.2015 der fagsjef oppvekst kom med tilsvar om
status pr. 19.12.2014. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering til høsten 2015 vedr. punktet om
«forsvarlig saksbehandlingstidi PPT». Videre ønsker utvalget en orientering i 1. halvår 2016 om
de øvrige tiltak kommunen planlegger å iverksette.
Kontrollutvalget fikk en ny statusoppdateringi møte 10.09.15. Fagsjef oppvekst orienterte. Eide
kommune har ikke klart å redusere saksbehandlingstidenfor søknader om spesialpedagogisketiltak
i forhold til situasjonen som det ble redegjort for i mars 2015. Kontrollutvalget awenter ny
orientering om dette punktet og øvrige tiltak som skal iverksettes i løpet av 1. halvår 2016. jfr.
statusrapportpr. 03.03.20] 5.
Utvalg for Oppvekst og kultur behandlet i møte 27.04.2016 i sak 16/13 spesialpedagogisketiltak
der en ber kommunestyret gjøre vedtak (i tre punkt) om tiltak som kan bidra til at flere barn kan
nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet. Her svarer utvalget ut kommunestyret sitt vedtak den
30.05.2013 i sak PS 13/38 pkt. 4.

Kontrollutvalgssekretariatet
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Kontrollutvalget er kritisk til at det går 3 år fra konimunestyret
av Utvalg for Oppvekst og kultur.
Eide kommunestyre
PS 16/74.

vedtar innstillingen

fatter vedtak til dette blir fulgt opp

fra Utvalg for Oppvekst

og kultur i møte 26.05.2016.

Kontrollutvalget har jevnlig i sine møter etter dette fått statusoppdateringer
videre tiltak og oppfølging.

sak

fra fagsjefoppvekst

om

Kontrollutvalget har ennå ikke avsluttet oppfølgingen da en ikke er tilfreds med oppfølgingen av
kommunestyret sine vedtak fra 2013 og 2016. Det er nå gått 4,5 år siden anbefalingene ble vedtatt
i kommunestyret og ennå er en ikke i mål med oppfølgingen.
Det går for sakte og dette går utover
bam og unge som mottakere av tjenestene.
Kontrollutvalget registrerer at flere av problemstillingene
og tlttordringene
tienesten som ikke er bernannet slik at sakene blir effektuert raskt nok.

knytter seg til PPT-

Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjori
av PPT-tjenesten.
Rapporten
foreligge våren 2018 for behandling i kontrollutvalg og konununestyre.

Kontrollutvalget
Kåre Vevang

fra denne vil

i liide
(s)

leder

Sveinung Tzilberg (s)
rådgiver
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Kontrollutvalget

Qå////f

i Eidekommune

Sekretariatet:
Telefon:
Telefon.
Telefaks:

Fellesnemda

for Hustadvika

71 11 14 52 - direkte
71 11 10 00 - sentralbord
71 11 10 28

Mobil:

991 60260

E-post:

svennun

talber

moldekommune

kommune

v/ Prosjektleder Anne Thorsrud

Deres

referanse:

Høringsuttalelse

Vår referanse:
2017-436/STA

til politisk

Arkivkode:
1551-033

organisering

Sted/dato
Molde, 18.12.2017

av Hustadvika

kommune

Kontrollutvalget viser til ltjentntesiden til Nye Eide og Fræna kommune der høringsuttalelsen er
lagt ut 04.12.2017 med høringsfrist 08.01.2018. En ser ikke av dokumentet hvem som er
høringsinstanser, men Kontrollutvalget ønsker med dette å gi sin innspill i og med at
Kontrollutvalget er en viktig del av den politiske organiseringen og er nevnt i høringsuttalelsen.
Kontrollutvalget har ikke møter i denne perioden, og baserer sin uttalelse på innkomne
anmerkninger og forslag fra Litvalgsinedlemmene. Kontrollutvalgene skal ha fellesmøte
25.01.2018 og det hadde vært ønske om en tbrlenget høringsfrist slik at denne saken kunne blitt
behandlet i dette møtet.
Det må være en forglemmelse at Kontrollutvalget ikke er tatt med i organisasjonskartet for den
politiske organiseringen av Hustadvika kommune. Kontrollutvalget er hjemlet i Kommuneloven
§ 77:
l. Kommunestyret og fylkestinget velger selv er kontrollutvalg til åforevtä det løpende tilsyn med
den kommunale og jylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha tninst tre
medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til
utval get, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges
blant kommunestyrets ellet1]j'/lke.s'tinget.s'medlemmer. Utvalgets leder har mote- og talerett i
komnzunestyret ogjylkestinget näir ulvalgels saker behandles.
Kontrollutvalget er med dette direkte underlagt kommunestyret og handler på dets vegne.
Kontrollutvalgets plass i organisasjonskattet blir dermed:
Kommunestyret

Kontrollutvalget

Formannskapet

l
Hovedutv.

Kontrollutvalgssekretariatet
Rådhusplassen

6413 MOLDE

1

1

for Romsdal

Hovedutv.

l
2
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Hovedutv.

3

Aukra,
Nesset,

Eide, Fræna,
Rauma,

Gjemnes,

Sunndal,

Molde,

Vestnes

no

Arbeidsgruppen ønsker at kontrollutvalget skal ha større politisk forankring. Derfor er det forslag
orn at det i kontrollutvalget sitter inntil 4 representanter som kommer fra komniunestyrcl.
b.)

Videre er det foreslått? at kontrollutvalget

skal ha inntil 10 møter i året.

Kontrollutvalget reagerer denne fremgangsmåten,
Hvorfor har ikke kontrollutvalget blitt rådført
eller spurt om sine erfaringer med dagens ordning med representasjon fra komniunestyret før
arbeidsgruppen presenterer sin innstilling?
Arbeidsgruppen eller andre har ikke noen myndighet til å foreslå møtefrekvens i Kontrollutvalget.
Heller ikke dette er Kontrollutvalget blitt rådført eller spurt om før arbeidsgruppen presenterer sin
innstilling.
Kontrollutvalgets saksbehandlingsregler
følger av Kornmunelovens
Fastsetting av mater. Sakliste. Innkalling. lvloteledelse.

§ 32:

I. Mote ifolkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv,
konrmunestyret
eller fylkestinget, og ellers når organets leder. finner det påkrevd eller minst I/3
av medlemmene

krever

det.

Høringsuttalelse:
l.

Kontrollutvalget er direkte underlagt Kommunestyret
slik det fremgår av figur i dette brevet.

2.

Kontrollutvalget

har ikke tatt stilling til hvor mange utvalgsmedlemmer

fra kornmunestyret,

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
4.

og må plasseres i organisasjonskartet

som bør komme

men ser det som en fordel at dette er flere enn dagens

har heller ikke tatt stilling til hvor mange rnedlemmer
utover dagens lovkrav på 3 medlemmer.

Kontrollutvalgets
saksbehandlingsregler
følger Kommunelovens
det er utvalget selv som vedtar møtetidspunkt.

Kontrollutvalget
Kåre Vevang

ene representant.

som bør utgjøre

bestemmelser

i§

32der

i Eide
(s)

leder

Sveinung Talberg (s)
rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet
Møre

og Romsdal

for Romsdal
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Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes,
Nesset,

Rauma,

Sunndal,

Molde,

Vestnes

0‘?/{S
Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL
Møte

3/17
13.12.2017
Kl. 09.30 —kl. 12:50
Møterom «Forinannskapssalen>>.
16/17 — 21/17
Stig Holnistroin

nr:

Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:

Av styrets

medlemmer

Vestnes

kommune:

Rauma

kommune:

Gjemnes
Molde

Molde rådhus

møtte:
Stig Holnistroni.
styreleder
Lars Rainstad. nestleder
Øyvind (ljøeii
Trygve Grydeland

kommune:
kommune:

Forfall:
Aukra

Oddvar I loksnes
Kåre Vevang
Ingvar Hals
Ivar Trælvik
Trond M. H. Riise

konimune:

Eide konimune:
Fræna

konimune:

Nesset

kommune:

Sunndal

kommune:

Møtende
Aukra

vara:

Ole Rakvåg
Synnøve ligge
Jostein Øverås
Odd-Helge Gravem
Vara var forhindret fra å møte
lngen
Jane Anita Aspen. daglig leder
Sveinung Talberg. rådgiver
Geir Ståle Tentjord. prosjektleder
01/17)
Protokollen
godkjennes
formelt

kommune:

Eide kommune:
Nesset

kommune:

Sunndal
Fræna

kommune:
kommune:

[kke

møtt:

Fra

sekretariatet:

Av øvrige

møtte:

Styrelederen
Innkalling

Stig Holmstrøm
og sakliste

TIL

BEHANDLING:

UTV.

SAKSNR.

ST

16/17

ønsket velkominen

ROR-IKT" under OS
i neste styremøte

og ledet møtet.

ble godkjent.

TITTEL

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

ST 17/17

REFERAT

ST 18/17

ØKONOMIRAPPORT

ST 19/17

KONTOLLUTVALGSSEKRETARIATET

ST 20/17

MØTEPLAN

FRA STYREMØTE

4. SEPTEMBER

2017

OG ORIENTFRINGEIQ
PR. 31. OKTOBER

FOR STYRET

2017
FOR ROMSDAL

FRA 1.1.2()2()'?

2018

Side

I av 5

ST 2]/17

EVENTUELT

ST 16/17

Styrets

GODKJENNING

fra styremøte

4. september

Disse velges til å underskrive
l. Lars Ramstad
2. Trygve Grydeland

Styret llattet enstemmig
voterende)
leders

Protokollen

protokollen

og Trygve

vedtak i samsvar

2017

2017 godkjennes.
sammen

med møteleder:

Grydeland

velges til å underskrive

med omforent

protokollen

forslag fra styrets nredleininer.

(8

innstilling:

fra styremøtet

4. september

Disse velges til å underskrive
l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ST 17/17

Styrets

4. SEPTEMBER

behandling

Det foreslås at Lars Ramstad
sammen med møteleder.

Daglig

FRA MØTE

vedtak

Protokollen

Styrets

AV PROTOKOLL

REFERAT

protokollen

2017 godkjennes.
sammen

med møteleder:

OG ORIENTERINGER

vedtak

Referat-

og orienteringssakene

Styrets

behandling

tas til orientering.

Referatsaker:
RS 03/17

Svar på førspurnad
om å levere tenester til SKS IKS, brev datert 29.9.2()17
fra Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal til Sunnmøre
Kontrollutvalssekretariat
IKS

RS 04/17

Notat om Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal —til bruk for
planlegging
av oppsett av saks- og arkivsystem,
notat datert l0.l l .2017 fra
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal til prosjektgruppa
for nytt saks- og
arkivsystern.

Orienteringssaker:

Side

2 av 5

OS Ol/l 7

Elektronisk
saks- og arkivsystem
Prosjektleder
Geir Ståle Tenfjord fra ROR-IKT holdt en grundig orientering til
styret om det elektroniske
saks- og arkivsystemet
som kommunene
som inngår
i ROR-IKT har gått til innkjøp av. Avtalen åpner også for etablering av andre
arkivskapere
som er knyttet til disse konimunene
(KF, IKS, AS og stiftelser)
Det er lagt opp til at Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal inngår en avtale
med Molde kommune om konfigurasjon
og oppsett av separat løsning med
egne dokumentmaler,
samt brukerstøtte for arkiv og systemadniiiiistrasj
on.
Geir Ståle Tenijord svarte på spørsmål fra styremedlemmene
undervegs i
orienteringen.
Styremedlemmene
får tilsendt presentasjonen
fra prosjektleder.
sammen med
møteprotokollen.

OS 02/17

Informasjon

Styret fattet enstemmig

ST 18/17

Styrets

i samsvar

av lokale

forhandlinger

for Sekretariatets

med daglig leders innstilling

PR 31. OKTOBER

ansatte

(8 voterende).

2017

vedtak
pr. 3 l .l0.l7

tas til orientering.

behandling

Daglig leder orienterte
Styret fattet enstemmig

ST 19/17

Styrets

vedtak

ØKONOMIRAPPORT

Økonomirapport
Styrets

om resultat

kort om situasjonen.
vedtak

i samsvar

med daglig leders innstilling.

(8 voterende).

FOR ROMSDAL

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET

FRA 112020?

vedtak

1. Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger
knyttet til mulig organisering
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal etter 01.01.2020.
2.

Styrets

Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet
med dagens omfang og personalressurs.

for Romsdal

opprettholdes

av

minimum

behandling

Styret diskuterte problemstillingen
sekretariatsløsning
for kontrollutval

og var enig om at forhold
gene var:

som var viktig for fremtidig

- Faglig kompetanse
- Unngå sårbarhet

- Økonomi
Daglig leder opplyser at det er komniunestyrene,
må ta stilling til sekretariatsløsning.
Sekretariatet

med innstilling fra kontrollutvalgene,
kan ikke saksbehandle
denne saken.

som

Side
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Styreleder

Stig Holmstrøm

fremmet

følgende

forslag til vedtak:

] . Styre! har dra/ie! ulike (Ik/nelle p/‘0/9lem_s'l1'//1'/vgerknyliei fi] /m/Jig ()rgam".s'erz'ng av
Kontroll ul valgsnsekrelarialel _for Romsdal etter ()1. 01.2020.
2.

Siyrel_fbrz1iserter al Kantrollufvcdgssekrelaria/eiyfor
med dagens omfang 0g [)(3I‘.S'()I’lCI[I‘6SSlIl"S.

Styret fattet enstemmig
voterende).

ST 20/17

Styrets

vedtak i samsvar

MØTEPLAN

FOR STYRET

Romsdal

med styreledersleders

opprel/h0[a’e.s' mim'mz/m

forslag til vedtak.

(8

T

2018

vedtak

Det avtales følgende møteplan
Onsdag 25. april

for styret i 2018:

- Onsdag 5. .se/Member
- (Jnsdag 2]. nmieznber
Styrets

behandling

Styreleder
-

forslår

følgende

Onsdag

møteplan

for styret i 2018:

25. ctpril

- Onsdag 5. .s'eplen7/7ez'
-

Onssdczg 2]. november

Styret fattet enstemmig
Daglig

med forslag fra styreleder

ST 21/17

Under Eventuelt

møteplan

for styret i 2018: . . . . . . . . ..

EVENTUELT

ble følgende

tema tatt opp:

Brev til kommunene
om kontrollutvalgenes
rolle og status
Styremedlemmene
fikk innledningsvis
utdelt et nytt utkast til brev korrigert av daglig
leder etter forrige styrenmte. Eneste endringen er at det er lagt inn et avsnitt om
selskapskontroll.
Styret konkluderte med at sekretariatet sender brevmalen
som selv tar stilling til videre fremgangsmåte.

o

(9 voterende).

ledes innstilling

Det avtales følgende

o

vedtak i sanisvar

Arbeid

over til kontrollutvalgene,

med plan for informasjonssikkerhet

Side
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Daglig leder iiiforinerte om at det ikke har vaert kapasitet til å arbeide ined
avklaringene i forhold til plan for inforinasjonssikkerhet
i høst. Styret aksepterer
utsettelsen.

o

Statusoppdatcring
fra sekretariatet
Daglig leder inforinerte om status i arbeidet med oppdragsavtalene mellom
kontrollutvalgene
og Møre og Romsdal Revisjon IKS. Avtalen er nå sendt rådmennene
for uttalelse. Styret oppfordrer sekretariatet til å gi tilbakemelding til alle
kontrollutvalgene
om hvilke forslag til endringer som evt. kommer inn.

o

Erfaringsutveksling
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger
aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad
nestleder

Trygve

Grydeland

styremedlem

Jostein

Øverås

varamedlem

Stig Holm strøm
leder

Ole Rakvåg
varamedlem

og saker som er

Øyvind Gjøen
styrein edlein

Synnøve

Egge

varamedlem

Odd-Hel ge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær
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Vår dato

Saksbehandlar,

innvalstelefon

Vår ref.

5.10.2017

2017/682/AADY/736.6

Dykkar dato

Dykkar ref.

Seniorrådgivar Aase Årsbog Dyrset, 71 25 84 59

Kommunane

i Møre og Romsdal

Gjennomførte
I sommar
enkelte

tilsyn sommaren

har Fylkesmannen
personar

på førehand.

i Møre og Romsdal gjennomført

som har ei psykisk utviklingshemming

Desse tilsyna

Fylkesmannen
Kommunane

omtalast

som stadlege

tilsyn

med tenestene

til

utan at det blei varsla om tilsynet

tilsyn.

l alle tilsyna

avdekte

lovbrot.
var orientert

om at tilsyna

Fylkesmannen førebudde
gjennomført

2017

kommunane

skulle gjennomførast

i brev datert 20.04.2017 om at det i sommar ville bli

stadlege tilsyn utan nærare varsel. l det brevet

blei det orientert

om at tilsyna

ville ha særleg fokus på:

o
o

Om det er kvalifisert
Om tvangstiltak

Avdekte

lovbrot

ersonell til stades ved gjennomføring

blir dokumentert

i "ournal.

i alle tilsyn som blei gjennomført

Det blei gjennomført

av tvangstiltak.

i sommar

11 stadlege tilsyn i 6 kommunar,

og i alle tilsyna

blei det avdekt

lovbrot.

l 9 av dei 11 tilsyna sørgja ikkje kommunen
gjennomføring

av tvangstiltak

l 10 av dei 11 tilsyna

blei ikkje gjennomførte

I tillegg har Fylkesmannen
tilsyna

blei det avdekt

tvangstiltak

i 2017 og gjennomført

sin rett til kvalifisert

Saerle e krav til kvalifisert

dokumentert

8 meldte

stadlege tilsyn. l 6 av desse

stadlege tilsyn i 12 kommunar

i 2017.

ersonale

Anten må dei ha gjennomført
må omfatte

utdanning

Eyllgesipwann-en lNlØlfQ-Qg ljgmgdal

på høgsl<ulenivå,

helse-, sosial— eller pedagogiske

det og krav om at det skal vere to tilsette
Utdanningskravet

ved

i brukar sin journal.

av kva type tvang og makt som blir nytta har lova krav til tilsette

Utdanninga

personell

lovbrot.

Til saman er det gjennomført

Avhengig

for at brukar

blei ivareteke.

si utdanning.

eller på vidaregåande

skule.

fag. I tillegg til utdanningsl<ravet

til stades når tvangstiltak

er

gjennomførast.

gjeld for den eine av desse to.

— Postboks

2520

6404 IVIOLDE —71 25 84 00 -fmmr

ostmottak

fvlkesmannenno

f O_rgz,a__r,1i§aA_sjpgsn[;9Z§116V4_O_6Z__
W '
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l særlege tilfelle
for konkrete
kommunen
forsvarleg
Saerläe

l<an kommunen

tilsette

søl<je Fylkesmannen

som ikkje har slik utdanning.

sørgje for at den tilsette
gjennomføring

om dispensasjon

gm dispensasjon

får tilstrekkeleg

opplæring

frå utdanningsl<ravet

blir gjeve, må

og rettleiing

for å sikre

av tvangstiltal<a.

krav til journalføring

Lova stiller krav om at alle relevante
journalførast.

Informasjon

omsorgstenestelova

kapittel

saerlege krav til journalføring
avhenge av tiltaket

og nødvendige

om gjennomføring

opplysingar

av tvangstiltak

9 vil alltid vere nødvendig
av tvangstiltak.

om brukar skal

etter helse— og

og relevante

opplysingar,

og det er

Kva og kor mykje som skal dokumenterast

vil

sin karakter.

Vidare arbeid
Fylkesmannen
rettstryggleiken
Fylkesmannen

er uroa over at det er avdekt lovbrot
til brukarane

invitere

vil fortsette

overordna

gjennomgår

å prioritere

som nytter tvang overfor

korleis desse tenestene

slike tilsyn framover.

fagleg ansvarleg i kommunane

(e.f.)

Dokti/nen

tet er clektroriisl<

til eit møte der desse tilsyna vil vere eit

Grete Teigland

godkjent

og har ingen signatur.

som

l tillegg vil vi i løpet av kort tid

lVled helsing

fylkesmann

personar

blir styrt.

tema.

Lodve Solholm

tilsyna, og at

ikkje er godt nok ivaretel<e.

ber om at leiinga i dei kommunane

har psykisk utviklingshemming
Fylkesmannen

dermed

i alle dei gjennomførte

..i.,.,,u,r.

m

V‘ z

_

.»

r~—

- ..;

eINFO

.,...

.. ,,

- Redegjørelse

18/1

for

likestilling

mv.

i

årsberetningen
Kommuner
og fylkeskommuner
diskriminering
i årsberetningen.
seg til et representantforslag.
Plikten
vedtatt

har fortsatt
plikt til å redegjøre
for likestilling
og
Dette ble resultatet
etter at Stortinget
i desember

til å redegjøre
for likestilling
og diskriminering
i årsberetningen
opphevet
som følge av ny likestillingsog diskrimineringslov,

sluttet

ble opprinnelig
som trådte i kraft

januar 2018. Dette ble tolket å få betydning allerede fra årsberetningene for 2017, og
Foreningen
og god kommunal
regnskapsskikk
(GKRS)
3.2.1 nr. 4 og 5 i KRS nr. 6 Noter og årsberetning.
På bakgrunn
av et representantforslag,
redegjørelsesplikten
likevel videreført.
nærmere
informasjon
om forslaget.

fulgte

som ble vedtatt
i Stortinget
Det vises til omtalen
i Innst

Offentlige
virksomheter
som ikke har årsberetningsplikt,
årsbudsjettet.
Dette vil i liten grad vedrøre
«kommunale»
regel har årsberetningsplikt.
Kommuneloven

§ 48 nr.

5 tredje

og fjerde

punktum

formålene

i likestillings-

lyder

i desember,
ble
78 L 2017-2018

nå slik (endringer

seksuell

GKRS har reversert
opphevelsen
av de aktuelle
punktene
årsberetning
og justert
dem i samsvar
med kommuneloven.

i kursiv):

når det gjelder

orientering,

KRS nr. 6 Noter

o

Revisor må som tidligere
påse at de pliktige
redegjørelsene
er gitt i årsberetningen,
vil ikke ha noe ansvar forå vurdere
innholdet
i redegjørelsene
(utover
en vurdering
konsistensen
med regnskapet).

Lillehammer,

Knut

8. januar

for

når det gjelder
likestilling
i
redegjøres
for tiltak som er
fremme
likestilling
og for å
og diskrimineringsloven,
samt

og diskrimineringsloven

etnisitet,
religion,
livssyn,
funksjonsnedsettelse,
kjønnsidentitet
og kjønnsuttrykk.

punkt

skal ta redegjørelsene
inn i
virksomheter,
da disse som

(...)Det skal redegjøres
for den faktiske
tilstanden
fylkeskommunen
eller kommunen.
Det skal også
iverksatt,
og tiltak som planlegges
iverksatt
forå
hindre forskjellsbehandling
i strid med likestillings-

for å fremme

opp med å oppheve

men
av

2018

Erik Lie

Seniorrådgiver
Norges Kommunerevisorforbund
— på vakt for fellesskapets
verdier
Postadresse:
Postboks 1417 Vika
Ol 15 OSLO

Besoksadresse:
Munkcdmnsveien

313, 3. eta,

Telefon:
E—post:
Web:

23 23 97 00
post@nkrf.n0
wwxxniikrfno

Org.nr.:
Kontonr.:

975 450 694
1450.12.70-124
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vAR DATO

VÅR REFERANSE

16.01.2018

2017/14508

DERESREFERANSE

h
O

C

Arbeldstllsynet

VÅRSAKSBEHANDLER
Arve

EIDE

Thomas

Opsahl,

tlf. 40610874

KOMMUNE

Rådhuset
6490

EIDE

Orgnr

945685263

Tilsyn - EIDE KOMMUNE

RUS OG PSYKISK HELSE

Vi viser til tilsyn den 16.11.2017.

Vedtak om pålegg
l brev med varsel om pålegg av 13.12.2017
Vi har ikke mottatt

Arbeidstilsynet

kommentarer

har hjemmel

fikk dere frist til 05.01.2018

for å komme

med kommentarer.

fra dere.

i arbeidsmiljølovens

§ 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende

pålegg:

Pålegg - Vold og trussel
Arbeidsgiver
medføre

om vold

må forbedre

virksomhetens

at arbeidstaker

utarbeide

-kartlegging,

risikovurdering,

kartlegging

tiltak

og risikovurdering

blir utsatt for vold og trussel om vold.

planer og iverksette

med verneombud/ansattes

tiltak for å redusere

og plan

risikoen.

ved arbeidssituasjoner

På denne bakgrunn

Arbeidsgiver

som kan

skal arbeidsgiver

skal gjøre dette i samarbeid

representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere

om pålegget er oppfylt,

o

Kopi av kartlegging

o

Oversikt

og risikovurdering

over gjennomførte

må vi innen fristen
som omfatter

tiltak og/eller

o

Beskrivelse

av hvordan

løpende

o

Beskrivelse

av hvordan

verneombud/ansattes

Hjemmel:

arbeidsmiljøloven

og medvirkning
krav (forskrift

Frist for gjennomføring:

minimumskrav

i forskrift

plan med frist for gjennomføring

om utførelse

av tiltak

følges opp
representant

har medvirket

§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift

§ 7-1 og forskrift
om utførelse

kartlegging

ha mottatt:

av arbeid, bruk av arbeidsutstyr

om organisering,
og tilhørende

av arbeid) §§ 23A—1 og 23A-4

06.04.2018
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Begrunnelse:
Arbeidsgiver

skal kartlegge

trussel om vold.
vurdering

av forhold

arbeidsgiver

forhold

vurdere

skal gjentas

art, aktivitet,

ledelse

Risikovurderingen
situasjoner

Arbeidsgiver

og medvirkning

av iverksatte

tiltak og/eller

som

kompetanse,

og planlagte

om utførelse

organisering

utforming

forebyggende

er nødvendig

som

utføres,

systematisk

alarmutstyr

der dette brukes, muligheter

på bakgrunn

slik at opplysningene

kan

med arbeidstakerne

av arbeid

og deres

av arbeidslokalene

tiltak.

hvor, når og i hvilke

arbeidstidens

og tekniske

Det skal utarbeides

om

åå 23A—1 og 23A—4.

og tilrettelegging,

løsninger,

oversikt

over

plassering
samt

gjennomførte

av tiltak.

av tiltak skal det særlig tas hensyn til utforming

og arbeidet

skal

risikoen.

åå 3-1 første og andre ledd bokstav c, jf. forskrift

å 7-1 og forskrift

plan med frist for gjennomføring

Ved gjennomføring

i den form

og oppbevares

kan bli utsatt for vold og trussel om vold, alenearbeid,

bemanning,

sørge for en

På denne bakgrunn

skal gjøre dette i samarbeid

skal særlig ta hensyn til arbeidets

arbeidstaker

og organisering,
effekten

og størrelse

blir utsatt for vold og

skal arbeidsgiver

tiltak for å redusere

og dokumenteres

risikoforhold

Dette følger av arbeidsmiljøloven

organisering,

at arbeidstaker

av arbeidet

planer og iverksette

regelmessig

på et senere tidspunkt.

som kan medføre

og utførelse

eller samlet kan være helseskadelig.

risiko, utarbeide

Risikovurderingen

tillitsvalgte.

utforming

som enkeltvis

av virksomhetens
anvendes

ved arbeidet

Ved planlegging,

vedlikehold

av relevant

for tilkalling

og tilrettelegging

arbeidsutstyr

av arbeidsplassen

mv, for eksempel

av hjelp, bemanning,

herunder

av

bruk av

alenearbeid.
Under tilsynet

kom det frem at arbeidsgiver

risikovurdering.
handlingsplan

På bakgrunn
relatert

Arbeidstakerne
kartleggingen
beskyttet

til vold og trusler

i virksomheten

kan ha vesentlig

betydning

Det foreligger

pålegget,
aktiviteter

av arbeidsmiljøet

og

og

Arbeidstilsynet

mener at dette er forhold
innarbeides

samt planer og tiltak for sålangt

som

i

det er mulig å

mot vold, og trussel om vold.

brudd på bestemmelsene

Hvis ikke pålegg er oppfylt

med kartlegging

risikovurdering

for ansattes fysiske og psykiske helse. Dette må derfor

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller

Tvangsmulkt

en sluttført

om vold varsles det pålegg.

utøver mye alenearbeid.

og risikovurderingen

arbeidstakerne

har en prosess pågående i forbindelse

av at det ikke kan dokumenteres

om kartlegging,

tiltak

og planer.

pålegg innen fristen?

innen fristen,

kan vi ilegge dere tvangsmulkt,

vil si at dere må betale et fastsatt

jf. arbeidsmiljøloven

å 18-7.

beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt

eller at dere må betale et engangsbeløp.
inntil dere har oppfylt

risikovurdering,

Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens

pålegget, jf. arbeidsmiljøloven

å 18-8.
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Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven
vedtaket.

For nærmere

dokumenter,

informasjon

§ 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar

om klageinstans,

fremgangsmåte

ved klage og retten til å se sakens

se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig
undertegnes

av arbeidsgiver

verneombudet

for hvert enkelt punkt innen fristen.

eller en stedfortreder.

eller en representant

Gi informasjonen
Verneombudet

tilbakemelding

Tilbakemeldingen

Tilbakemeldingen

kan også undertegnes

av

for de ansatte.

videre til verneombudet
skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet.

gir en kopi av dette brevet til verneombudet.
representanten

Hvis virksomheten

Vi ber derfor

om at du som arbeidsgiver

ikke har verneombud,

gir du kopien til

for de ansatte.

Se arbeidsgmiløloven

§§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende

ledd.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner

mer informasjon

www.regelhjelp.no.
saken, kontakt

skal

om Arbeidstilsynet

Dere kan også kontakte

saksbehandler,

og om regelverket

oss på telefon

oppgi referansenummer

på www.arbeidstilsynet.no

73 19 97 OO. Dersom dere har spørsmål til

2017/14508.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran

tilSvnSleder

Arve Thomas Opsahl

(Sign-l

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent

elektronisk

iArbeidsti/synet

og

og har derfor ingen signatur.
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Kontrollutvalget

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 03/18

Utvalg
Kontrollutvalget

Møtedato
12.02.2018

Kommunestyret

KONTROLLUTVALGET
Sekretariatets

innstilling

Kontrollutvalget
vedtar årsmelding
følgende innstilling:
Kontrollutvalgets

FOR 2017

I EIDE - ÅRSMELDING

årsinelding

for 2017. Saken legges frem for komniunestyret

med

for 2017 tas til etterretning.

Saksopplysninger
l henhold til lov av 25.september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskornmtiiiei"
(kominuneloven)
§ 76 er det kommunestyret
som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret
med den kommunale forvaltning.
Kontrollutvalget
er 1{01T11]1LlH€St)’1‘6tS
eget kontroll- og tilsynsorgan
og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens
virksomhet på vegne av kominunestyret.
jfr.
kommuneloven
§ 77.
Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret
løpende gjennom året. For å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret
et innblikk i virksomheten,
utarbeider
kontrollutvalget
sin egen årsinelding som legges frem for kommunestyret.
Det følger av komrnuneloven
”Kontrollutvalget

Vedlagt

§

skal rapportere

77 nr. 6 første punktum:

resultatene

av sitt arbeid

til kommunestyret

eller fylkestinget.”

følger:

o

Utkast til årsmelding

o

Oversikt

for 2017 for kontrollutvalget

over behandlede

saker

i Eide

i 2017

VURDERING
Kommunelovens
bestemmelser
om tilsyn og kontroll gir komniunestyret
og kontrollutvalget
betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget
og
kommunestyret.
I tillegg til kontrollutvalgets
uttalelser til kommunens
investeringsprosjekt,
samt oversendelse
av avsluttede

årsregnskap,
saerregnskap
forvaltningsrevisjonsprosjekt

for bygge- og
gjennom

egne forvaltningsrcvisjonsrapporter,
finner en det formålstjenlig
å gi en oppsummering
kontrollutvalgets
virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding.

av

Årsmeldingen
kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets
rolle og øke kunnskapen
i
kommunestyret
om kontrollutvalgets
arbeid. Kommunestyret
kan likevel komme med innspill
og tanker knyttet til kontrollutvalgets
virksomhet i tilknytning til behandlingen
i kommunestyret.

Kontrollutvalgets
2017.

Sveinung
rådgiver

Talberg

sekretariat

viser til vedlagte

årsmelding

for kontrollutvalget

for

KONTROLLUTVALGET
EIDE

KOMMUN

l

E

ÅRSMELDING

FOR 2017

1. INNLEDNING
Etter lov av 25.septeniber
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(KL) å 77 er
kommunen pålagt å ha et kontrollutvalg.
Utvalget er kommunestyret
sitt kontrollorgan
og skal på vegne av kommunestyret,
forestå det løpende tilsynet med kommunens
forvaltning.
Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen
er
ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

2. UTVALGETS
SAMMENSETNING
Etter kommunevalget
høsten 2015 ble det valgt nytt kontrollutvalg
som fikk følgende sammensetning:
Funks'on
Leder

Navn
Kåre Vevang

Parti
Ap

Varamedlemmer

Nr
1.

for perioden

2015 —2019

Navn
Odd Magne Bolli

Parti
Sp

Nestleder

Synnøve Egge

2. i

Rflmy Sørsetli Dale

H

Medlem

Willy Farstad*

_H

3.

Ingebjørg

V

Medlem
Medlem

Oddbjørg

Ap

4.

Ap

5.

Tore Melland”
Arnt lnge Skutholm
Ødegård”

__

JL

Hellen Nesheim
Bjørn Ståle Sildnes

__________

w

Eide**

Ap

imedlein

av kommunestyret
varamedlemmer
valgt i kommunestyret

Ordfører

og oppdragsansvarli

20. I 0.2016

g revisor

har møte- og talerett

skal sørge

for sekretærbistand

i Litvalgets møter.

3. SEKRETARIAT
”Kommunestyret
77. nr. 10

Kommunene

og fylkestinget

Aukra,

Eide,

Fræna,

Gjemnes,

Molde,

til kontrollutvalget”,

Nesset,

Raunia,

Sunndal

jf. Kommuneloven

og Vestnes

har

fra 2004 hatt samarbeidsavtale
om interkommunal
sekretaerfunksjon
for kontrollutval gene.
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt
samarbeid (IS) etter kommunelovens
§ 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre.
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§

Styret er samarbeidets
øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret
for Sekretariatets
ansatte. Ola Krogstad, Eide kommune var styreleder med Rita Rognskog. Aukra kommune
som nestleder, frem til valget i september 2015. I styreniøte 14. desember 2015 ble Stig
llolmstrøm,
Vestnes kommune valgt til styreleder og Marit Seljeseth Stokke, Molde
kommune ble valgt til nestleder for valgperioden
2015-2019.
Marit Seljeseth Stokke har i
Molde

kommunestyre

10.1 1.2016.

sak 1 12/16,

fått innvilget

fritak

for sine kommunale

I sak ST 16/16 i styremøte for kontrollutvalgssekretariatet
Rauma kommune enstemmig valgt som ny nestleder.

den 30.1 1.2016

I 2017 er sekretærfttnksj

av rådgiver

onen for kontrollutvalget

ivaretatt

verv.

ble Lars Ramstad,

Sveinung

Talberg.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget
er forsvarlig utredet og
at utvalgets vedtak blir iverksatt. jf. § 20 2. ledd. forskrift om kontrollutvalg
i kommuner og
fylkeskoinmuner.

4. OPPGAVER
OG VIKRSOMHET
l 2017
Kontrollutvalget
har i 2017 hatt 6 ordinære møter og behandlet i alt 36 protokollerte
saker. Av
disse er 3 saker oversendt kornmunestyret
enten som ordinær sak eller som referatsak. l tille tg
er det i 2017 behandlet 42 referatsaker og 24 orienteringssaker.
Kontrollutvalgets

møteprotokoller

Kontrollutvalgets

møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig

Kontrollutvalget
administrasjonen

legges frem for kommunestyret

som referatsak.
avholdt

på rådhuset.

har på forespøfrsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer
fra
og kommunerevisjonen
i saker som har vært til behandling i møtene.

Reglement
for kontrollutvalget
Reglement for kontrollutvalget
er vedtatt av kommunestyret
i møte 27.10.20] l, k-sak l 1/54.
Revidert reglement ble behandlet av kommunestyret
i møte 27.08.2015, k-sak 15/40.
Plan for Kontrollutvalgets
virksomhet
2017-2019
Kontrollutvalget
utarbeider en virksomhetsrapport
ved avslutning av valgperioden
som legges
frem for kommunestyret.
Det rapporteres, men det mangler en plan å rapportere mot.
Kontrollutvalget
ser det som hensiktsmessig
at det for hver valgperiode lages en plan for
kontrollutvalgets
virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget
i løpet
av første år etter nytt valg. Planen sendes til kominuiiestyret
for godkjenning.
slik det gjøres
med plan for forvaltningsrevisjon
og plan for selskapskontroll.
Dette skjer fra neste
valgperiode.
På denne måten kan kominunestyret
også involveres i å sette rammer for
kontrollutvalgets
virksomhet i gjeldende valgperiode.
Dette forutsettes iverksatt fra
valgperioden
2020-2023. På denne bakgrunn behandlet og vedtok kontrollutvalget
i møte
11.09.2017, sak PS 24/17 plan for kontrollutvalget
sin virksomhet 2017-2019.
Tiltaksplan
2018 for kontrollutvalget
i Eide
Kontrollutvalget
er i følge kommuneloven
§ 77 nr. 6 pålagt å rapportere til kommunestyret
resultatet av sitt arbeid. Kontrollutvalget
vedtok i møte 1 1.09.2017, sak 24/17 plan for
kontrollutvalgets
virksomhet 2017-2019.
Dette er en overordnet plan som må konkretiseres
en årlig tiltaksplan. Tiltaksplanen
er bygget opp etter samme mal som plan for
kontrollutvalgets
virksomhet 2017-2019. Kontrollutvalget
vedtok i møte 27.1 1.2017, sak
34/17 tiltaksplan 2018 for kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets
årsmelding 2018 rapporterer
tiltaksplanen fra 2018.
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på

Representasjon

Leder Kåre Vevang er Eide kommunes representant
i styret for kontrollutvalgssekretariatet
Romsdal med nestleder Synnøve Egge som varamedlem.
Leder har deltatt på styremøtet
04.05.2017 og 04.09.2017. Utvalgets nestleder deltok på styremøtet 13.12.2017.

for

Utvalgsmedlem
Willy Farstad og lvaraniedleni
Odd Magne Bolli deltok på NKRFsl
Kontrollutvalgskonferanse
2017 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
0l.—02.02.2017.
Kontrollutvalget
i Eide deltok ikke på FKTS2 Årsmøte
lshavshotell
i Tromsø 7.—8.6.20l7.
Utvalget
Romsdal
Synnøve

og Fagkonferanse

2017 på Scandic

var representert
under en intern opplæring
og samling for kontrollutvalgene
i
på "Fræfthuset
i Molde 24.24.2017. Deltakere var leder Kåre Vevang, nestleder
Egge, utvalgsmedlem
Oddbjørg Hellen Nesheim og 4.varaniedle1n
Tore Melland.

4.1 Tilsyn med revisjonen
Utvalget har fått seg forelagt

følgende

i 2017:

Revisjonens
rapport til kontrollutvalget
for 2. halvår 2016 (sak PS 04/17)
Kommunikasjons-fRevisjonsplan
for revisjonsåret
2017 (sak PS 25/17)
Revisors vurdering
av uavhengighet
(sak RS 16/17)

'
'
'

Revisjonsrapport
for lhalvår 2017 er ikke blitt forelagt kontrollutvalget
i forståelse med at
revisjonsselskapet
ble etablert l.2.2017 og at en heller prioriterte arbeidet med å få i stand en
oppdragsavtale
med selskapet.
Dokumentene
er blitt supplert med muntlig orientering
Videre er revisjonsberetning
blitt forelagt utvalget.

4.2 Uttalelse til regnskapene
Utvalget har behandlet og vurdert
'

Eide kommune

—årsregnsakp

årsregnskapet

fra oppdragsansvarli

for 2016 og gitt sin uttalelse

g revisor.

til dette:

for 2016 (sak PS 14/17)

Saintidig har utvalget fått seg forelagt og behandlet kommunens tertialvise driftsrapporter.
Kontrollutvalget
har i den sammenheng
den 18.12.2017 sendt kommunestyret
et brev der en
spør om kommunestyret
er oppmerksom
på at når de gjør vedtak om å godkjenne
driftsrapporten
samtidig også godkjenner en endring i organiseringen
av enhetene.
Samtidig
ber en om kommunestyret
sin oppfatning og vurdering av om vedtakene i komniunestyret
28.02.2013 og 31 .08.2()l6 om modell for administrativ
ledelse for Vevang og Lyngstad
barnehage og skole innebærer et opphør av ordningen som oppvekstsenter
for hhv. Vevang og
Lyngstad.
Kontrollutvalget
skatteoppkrever

har fått seg forelagt som orienteringssak
sammen med Skattefuteiis kontrollrappoit

det årlige skatteregnskapet
fra
med skatteoppkreverfunksjonen.

Kvaliteten og presentasjonsformen
av regnskapet har vært tilfredsstillende.
sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens
årsrapport.

l Norges
'7

,

Kominunerevisorforliuiid
.

,

* Forum lor lxrintroll og lilsyn
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Det samme

kan

Kontrollutvalget
har ikke fått seg forelagt
uttalelse i 2017.

noen s1uttregnskap/

4.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter
Kontrollutvalgets
oppgaver ved forvaltningsrevisjon
kommuner og fylkeskornmuiier
§§ 10-12.

byggeregnskap

følger av forskrift

til behandling

om kontrollutvalg

og

i

Det er utarbeidet Plan for forvaltningsrevisjon
2016 — 2019 som ble behandlet av
kontrollutvalget
i møte 20.09.2016, sak 24/16 og senere vedtatt av kommunestyret
i møte
20.10.2016 i K sak 16/97.
Det er ikke bestilt forvaltningsrevisjonsrapporter
som skulle vært lagt frem og behandlet i
2017. Kontrollutvalget
bestilte i møte 1 1.09.2017. sak 26/17 et forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Drift og forvaltning
av PPT-tjenesten
for Gjemnes,
Eide og Fræna».
Prosjektplanen
ble
behandlet og vedtatt i kontrollutvalget
27.l 1.2017, sak 32/17. Prosjektrapporteii
vil bli lagt
frem for kontrollutvalget
våren 2018.
Kontrollutvalget

har i 2017 behandlet

oppfølging

av følgende

tidligere

forvaltningsrevisjons—

rapport:

1.

«Samhandlingsreformen

i Eide Kommune».

Kontrollutvalget
behandlet i møte 1 1.09.2017, sak 22/17 oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Forvaltningsrevisjonsrzipporteit
ble behandlet i
kontrollutvalget
08.02.2016 og i konnnunestyret
28.04.2016 som vedtok at rådmannen skulle
sørge for at revisjonen sine anbefalinger
ble fulgt og påse at dette arbeidet ble gjennomført.
Det var i alt 6 anbefalinger
i rapporten.
I rapport fra kommunen 22.08.2017 og brev fra
revisjonen 28.08.2017 konkluderes det med at kommunen har kommet en god del på veg, men
at det gjenstår en del arbeid. Kontrollutvalget
besluttet i møte 1 1.09.20l 7 å følge saken
videre ved å ha den på oppfølgingslisten
og be om en statusoppdatering
fra kommunen medio
2018.
2.

«Ressurser

til barn

med spesielle

behov i skole og barnehage

i Eide kommune».

Eide kommunestyre
behandlet rapporten i møte 30.05.2013, sak PS 13/38 og fattet vedtak om
at Eide kommunestyre
tar forvaltningsrevisjonsrapporten
«Ressurser
til barn med spesielle
behov i skole og barnehage
i Eide kommune»
til etterretning og slutter seg til de
anbefalingene
som kommer frem i rapportens avsnitt 9 tinder Samlede vurderinger
og
anbefalinger.
Kommunestyret
ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger
i
avsnitt 9 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
Kommunestyret
ber
kommunerevisj onen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding
til
kontrollutvalget
innen en periode på 12-18 mnd. Det opprettes en sak med bakgrunn i de
tiltak beskrevet i kapittel 9.2 som revisjonen anbefaler kommunen åjobbe videre med. Saken
oversendes komite for oppvekst og kultur. Formålet er å sikre en tett politisk oppfølging på
området. Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møte 03.03.2015 der fagsjefoppvekst
kom med
tilsvar om status pr. 19.12.2014. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering til høsten 2015 vedr.
punktet om «forsvarlig saksbehandlingstid
i PPT». Videre ønsker utvalget en orientering i l . halvår
2016 om de øvrige tiltak kommunen planlegger å iverksette. Utvalg for oppvekst og kultur
behandlet i møte 27.04.2016 i sak 16/13 spesialpedagogiske
tiltak der en ber kommunestyret
gjøre vedtak (i tre punkt) om tiltak som kan bidra til at flere barn kan iiyttiggjøre seg det
ordinære tilbudet.
Eide kommunestyre vedtar innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur i
møte 26.05.2016, sak PS 16/74. Kontrollutvalget har jevnlig i sine møter fått statusoppdateringer
fra fagsjef oppvekst om videre tiltak og oppfølging.
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Kontrollutvalget
er kritisk til at det går 3 år fra kommunestyret fatter vedtak til dette blir fulgt opp
av utvalg for oppvekst og kultur. Kontrollutvalget
har ennå ikke avsluttet oppfølgingen da en ikke
er tilfreds med oppfølgingen av kommunestyret
sine vedtak fra 2013 og 2016.
Det er nå gått 4,5 år siden anbefalingene ble vedtatt i kommunestyret og ennå er en ikke i mål med
oppfølgingen.
Det går for sakte og dette går utover bam og unge som inottakere av tjenestene.
Kontrollutvalget
besluttet i møte 27.1 1.2017 å sende brev til konimunestyret
Brevet ble sendt den 18.12.2017.

4.4 Selskapskontroll
Kontrollutvalgets
oppgaver ved selskapskontroll
følger av kommuneloven
om kontrollutvalg
i kommuner og fylkeskommuner
kap. 6, §§14—I5.

og orientere om dette.

§ 80 og forskrift

Det er utarbeidet Plan for selskapskontroll
2016 —2019 som ble behandlet av
kontrollutvalget
i møte 20.09.2016, sak 25/16 og senere vedtatt av kommunestyret
20.10.2016 i K sak 16/98.

i møte

Gjennomføring
av eierskapskontroll
forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding
som gir retningslinjer
for forvaltning av kommunens
interesser i selskap samt eierstrategier
for hvert enkelt selskap. Komniunen har utarbeidet eierskapsmelding
som ble vedtatt av
kommunestyret
13.12.2012 i sak 68/2012:
l. Eie/”.s'kap.s'n~zc/dingenfor

Eide /commune

vedtas.

2. K()l71I”l7Lll'I(3.S'lyl'6/
21/peker_f0rmanr/skapef
fil å dmfie k0mmzmen.s‘ ulike cieljfbrhold
herzmder revidering eller koniple/lering
av Eide kommzmes eierskap.s'me/ding.

i 2013,

Eide formannskap
behandlet saken i møte 17.06.2013: PS 13/75 Arbeidsseminar
eierskapsmelding
for Eide kommune
med følgende vedtak:
Kommunens
eierskap i ak.s_'jeseZ.s'kapble g/'enm)mgdfl og dmfiel i HNJ/Gl l 7.06. l 3.

-

lloveddelen
omhandler eierstyring, derunder selskapsformer,
eierskapsprinsipper
og
eierstrategi.
Selskapsdelen
omhandler kommunens
eierskap, og gir en oversikt over selskaper
og eierinteresser,
samt strategi som skal ligge til grunn for det enkelte eierskap. Dokumentet
er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens eierskap.
Selskapsdelen
er av en slik art at den burde blitt ajourført årlig. Kontrollutvalget
kan ikke se
at dette er blitt gjort siden eierskapsmeldingen
ble fremlagt i 2012. Kontrollutvalget
kan
heller ikke se at formannskapet
har gjort konklusjoner
i møte 17.06.2013 eller revidert
eierskapsmeldingen
senere. Formannskapet
burde rapportert dette til kommunestyret
og
revidert Selskapsdelen årlig.
Det er ikke bestilt eller gjennomført
Etter kommuneloven
general forsamlingen
tilsvarende organ.
Kontrollutvalget
interkornmunale

selskapskontroller

i 2017.

§ 80 skal kontrollutvalget
og kommunen sin revisor varsles om
og har rett til å være tilstede på denne, samt møter i representantskap

har heller ikke i 2()17 blitt varslet om avholdte representantskapsmøter
selskap (IKS) eller generalforsainlinger
i kommunalt eide aksjeselskap
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4.5 Særlige oppgaver
for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets
særlige oppgaver følger av forskriftens

kap7, §§16—l7

Valo av revisonsordninv
o f val r av revisor
På bakgrunn av kontrollutvalgets
anbefaling vedtok kommunestyret
i Eide den 04.06.2015
i sak 15/27 enstemmig å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet
blir valgt som revisor for kommunen fra 1.7.2015. På grunn av forsinkelser og manglende
vedtak er ikke selskapet formelt stiftet ved møte i representantskapet
før 14.1 1.2016.
Selskapet ble satt i drift fra 1 .2.2017 og ledet av konstituert daglig leder som ble engasjert
eksternt. Ny daglig leder ble ansatt fra 01.05.2017.
Kontrollutvalget
har i perioden vært
bekymret for revisjonsordningen
på bakgrunn av disse forholdene og forsinkelsene.
På denne
bakgrunn fikk en heller ikke på plass oppdragsavtale
med det nye selskapet før i
Kontrollutvalget

ix)

sitt møte 27.11.2017,

sak PS 33/17.

Kommuncrcformcn
b)
ik)
Kontrollutvalget
i Eide har siden vedtaket om at Eide og Fræna blir en felles kommune fra
01.01.2020 og oppnevnelsen
av interimfellesrtenida,
hatt saken på dagsorden i alle møter.
Kontrollutvalget
har også hatt ett felles møte med Kontrollutvalget
i Fræna den 29.08.20] 7.
Kontrollutvalget
har hatt saker knyttet til fellesnemda sitt arbeid og mandat på dagsorden og
fått jevnlige orienteringer
fra ordfører, rådmann og prosjektleder.
Kontrollutvalget
skal i
medhold av kommuneloven
og på vegne av kommunestyret
føre tilsyn med forvaltningen.
Kontrollutvalget
har ingen funksjon eller mandat i forhold til Inndelingsloven.
Koritrollutvalget
ser på kornmuneretiorrnen
som et risikoområde
da en skal bygge opp en ny
organisasjon samtidig som eksisterende organisasjon
skal fungere. Kontrollutvalget
ønsker
også i tiden fremover å fokusere på kominurtereforittert
og skal ha nytt felles møte med
Kontrollutvalget
i Fræna den 25.01.2018.
Kontrollutvalget
sendte 18.12.2017 et høringssvar
til fellesnemda på den politiske organiseringen
av den nye kommunen.
Budsettbehandlino
Kontrollutvalget
utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet
i kommunen.
Forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt i Kontrollutvalget
20.09.2016, sak 26/16 og oversendt
til kornmunestyret
for endelig vedtak.
4.6 Oppfølging
av politiske vedtak
Kontrollutvalget
har i 2017 fått frenilzigt status for politiske
med kommunens økonomiske
tertialrapporter.
4.7 Oppfølging
av kontrollutvalgets
saker
Saker fra kontrollutvalget
som ikke er endelig

Sak

nr/

Sakstittel

avsluttet

vedtak som rapporteres

pr 31.12.2017

sammen

er følgende:

Vedtak

dato
KU sak
13/13
14.05.2013

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn
med spesielle behov i skole og
barnehage i Eide kominune».

1.

Forvaltningsrevisj
onsrapporten
«Sainhandlingsreformen
i Eide
kominune».

1.

K sak
13/38
30.05.2013

KU

sak

04/I6
08.02.2016
Ksak
16/64

Eide kommunestyre

tar forvaltningsrevisjonsrappoiten

barn

behov

med

spesielle

i skole

og barnehage

Ressurser
i Eide

kommune

til
til

etterretning og slutter seg til de anbefalingene
som kommer fram i
rapportens avsnitt 9 under Samlede vurderinger
og anbefalinger.
Kommunestyret
ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger
i avsnitt 9 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
Komintmestyret
ber konimunerevisjonen
om å følge opp rapporten og gi
skriftlig tilbakemelding
til kontrollutvalget
innen en periode på 12 — 18
mnd.
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.
Kommunestyret
ber rådmannen om å sørge for at revisjonens
anbefalinger" i avsnitt l blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

28.04.2016
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Komntunestyret ber kommunerevisjonen
om å følge opp rapporten og gi
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 — 18
mnd.
Eide konnnunestyre vedtok i møte 25.03.2010,
sak 10/1 I Energi og klimaplan
for Eide kommune. Planen ble vedtatt som egen temaplan som skulle tas inn som
kornmunedelplan ved rullering av kommuneplan eller energi- og klimaplan.
3.

14.04.2011

Energi og klimaplan
kominune

KU sak

REVISJON ENS RAPPORT
TIL KONTROLLUTVALGET
FOR 2. HALVÅR 2015

05/16

08.02.2016

KU sTT
34/16

i Eide

l revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2.halvår 2015 beskrives det at det i
rapportens del under iimkjøpsområdet er anmerket at det for vaskeritjenestene
ikke forelå innkjøpsavtale, men at det ble brukt fast leverandør.
Økonomiansvarlig
for Eide kommune er forespurt om det finnes rutiner for
innkjøp utenfor avtale.
Kommunestyret i Fraena vedtok i sak PS 61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en
danner ny kommune i fellesskap med Eide på bakgrunn av intensjonsavtalene
og
resultat fra høringene.

KO]Tl1T1UY1€1”€f0l‘lT1€f1

22.11.2016

Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS I6/82 den 16.06.2016
kommune sannnen med Fræna konimune.

å danne ny

b)

Kontrollutvalget har en tilsynsfuriksjon på vegne av kotnmunestyret og skal taåse
at prosessene blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet
og gjennomført. _
KU sak

Driftsrapport

2.tertial 2016.

33/16

22.11.2016

Enhetsleder regnskap redegjorde for det arbeid som er gjort for å sikre en bedre
forutsigbarhet av pensjonskostnadene
opp mot budsjett.
f

KU salT—

Rutiner for avleggelse
prosjektregnskap.

06/1 7

07.02.20]

Sekretæren viste til brev fra kontrollutvalget til revisjonen datert 12.10.2016 om
2 spørsmål knyttet til usikkerhet knyttet til pensjonsutgiftei" referert i driftsrapport
for 2.tertial 2016.

av

7

KU sak

Jf. sak PS I I/17

10/1 7

etikk opp på oppfølgingslisteti.

føres

temaet

lfolge økonomireglementet
skal investeringsprosjekt
over 5 mill. kr legges frem
særskilt for revisjon og kontrollutvalget før behandling i konimunestyret.
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 hatt
rosektreonska
til behandling siden 2014.
l3.1 1.2017:
Brev med spørsmål sendt til rådmannen.

03.04. I 7_
KU sak

Jf.sakPS11/17førestefmaet

10/17

varsling opp på
oppfølgingslisten.

13.1 1.2017:
Brev med spørsmål sendt til rådmannen.

03.04.17
KU sak

26/17
11.09.17

Bestilling av
torvaltningsrevisjonsprosjektet
Drift og forvaltning av PPTtjenesten for Eide, Fræna og
Gjemnes

1.

Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Drift og forvaltning
av PPT—tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes

2.

Gjennomgangelt
skal basere seg på aktuelle problemstillinger
skissert i saksframstillingen
og konkludere med anbefalinger
forbedrings— og læringspunkter.
Prosjektet bestilles

4.
KU sak
27/17

11.09.17

Prosjektplan

fra Møre og Romsdal Revisjon

1KS.(MRR).

utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget.

Tilsyn med sosiale tenester ——
tema økonomisk stønad ——i
NAV Fræna—Eide
2017.
Rapport fra Fylkesmannen i
Møre

og Romsdal,

av 11.05.17.

4.8 Spesielle undersøkelsesoppgaver
Kontrollutvalget hadde i 2017 ingen saker som refererte seg til uregelmessigheter
misligheter.
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4.9 Virksomhetsbesøk
For å bli kjent ined den kommunale forvaltningen
og for at ansatte i kommunen skal bli bedre
kjent med kontrollutvalget,
kan kontrollutvalget
gjennomføre
besøk i en kommunal
virksomhet. Gjennomføring av virksomhetsbesøk
gir kontrollutvalget et godt innblikk i den
kommunale forvaltningen og gir virksomheten inuligliet til å bli kjent med kontrollutvalget.
Kontrollutvalget
i Eide vedtok i møte 22.1 1.2016, sak PS 35/16 å foreta et virksoinlietsbesøk
hos hjemmetjenesten
i forkant av sitt neste møte 07.02.2017.
Rådmann og enhetsleder ble forespurt og inviterte kontrollutvalget
til besøk. Enhetsleder
fikk
tilsendt noen spørsmål og tema som kontrollutvalget
ønsket besvart og belyst under besøket.
Kontrollutvalget tikk et godt utbytte av besøket og satt igjen med et positivt inntrykk. Det
foreligger egen rapport fra besøket.
Kontrollutvalget

i Eide vedtok

niøte

1 1 092017,

sak PS 28/17

å foreta

et virksomhetsbesøk

hos Lyngstad skole. Rådmann og enhetsleder ble forespurt og inviterte kontrollutvalget
til
besøk. Enhetsleder
fikk tilsendt noen spørsmål og tema som kontrollutvalget
ønsket besvart
og belyst under besøket.
Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av besøket. Opplysningene som
ble gitt under besøket var av en slik art at kontrollutvalget ønsket å orientere kominuiiestyret i egen
rapport unntatt offentlighet. Rapporten ble oversendt 18.12.2017.

4.10 Sentrale kommunale
styringsverktøy
En av kontrollutvalgets
oppgaver er å undersøke
og hensiktsmessig
iiiteriikoiitroll.

om kommunen

har etablert

en betryggende

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstilleiide
internkontrollsystem;
dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse
og regeletterlevelse.
Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert
med hensyn til
hvordan de fungerer, og hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.
Kommunen

har følgende

sentrale

styringsverktøy:

°I° økonomireglement
for Eide kommune
(september 2007, revidert 04.04.2013 i k-sak
15/13)
°? Finansreglement
i Eide kommune
(vedtatt 16.12.2010 i k-sak 1()/52, revidert
04.04.2013 i k-sak 13/14)
°2° Nytt reglement
og delegasjonsreglement
for Eide kommune
(vedtatt 22.02.201 1 i
k-sak 11/5, revidert 20.06.2013 i k-sak 13/50, revidert 30.03.2017 i k-sak 17/16)
°? Retningslinjer
for salg av kommunale
tomter (vedtatt 13.12.2012 i k-sak 12/72)
°I° Etiske

retningslinjer

for Eide

kommune

(vedtatt

30.05.20]

3 i k-sak

13/32,

revidert

kap. 14 i pershåndbok
11.05.2017, i k-sak 17/21)
°? Beredskapsplan
for Eide kommune
(vedtatt 13.11.2014 i k-sak 14/46, revidert
15.12.2016 i k-sak 16/125)
°I° Kommunal
planstrategi
i Eide kommune
2016-2019 (vedtatt 15.12.2016 i k-sak
16/128)
°? Energi- og klimaplan
(revidert 11.()5.2017 i k-sak 17/24)

4.11. Tilsyn fra andre
I tillegg til kontrollutvalget,
utfører eksterne forvaltningsorgan
tilsyn med kommunen.
Disse tilsyn kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av
tjenesteproduksjonen.
En ser det formålstjenlig
at kontrollutvalget
blir orientert om slikt tilsyn for å kunne løpeiide
følge opp at den samlede tjeiiesteprodtiksjoiieii
i kominuiien kvalitetssikres
og forbedres.
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Tilsynene

blir nevnt i rådmannens

har i 2017 innhentet,

Kontrollutvalget
o

tertialvise

driftsrapporter

behandlet

til kommunestyret.

og fulgt opp, følgende

tilsynsrapport:

Fylkesntannen
i Møre og Roinsdal:
Tilsyn med sosiale tenester — tema økonomisk
stønad —i NAV Fræna-Eide
2017. Rapport datert 1 1.05.20l7 (sak ()S 19/17 i kontrollutvalget
11.09.2017)

5. SAMMENDRAG
Kontrollutvalget
legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne
tjenesteprodttksjon
og myndighetsutøvelse
så vel som de interne forvaltningsftinksjorier,
ved å
legge opp til en konstruktiv tilnærming ut fra hva som er realistisk å oppnå. Kommunen er
avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne. og en aktiv og troverdig tilsyns- og
kontrolllitinksjon
kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.
Kontrollutvalget
har i 2017 fortsatt fokus på å styrke kontrollutval
kommunale
forvaltning og overfor innbyggerne
i kommunen.
Utvalgets arbeid krever at inedleininene
som kan gjelde hele virksoinlietsontrådet
fortsatt ha prioritet i tiden fremover.

gets stilling

i den

er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte
saker
til kommunen. Skolering av titvalgsniedleniiiieiie
vil

Som kominuitestyfrets
hjelpeorgan
i tilsyns- og kontrollspørsinål
er kontrollutval gets virke
avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret,
bl.a. for å få giennomslagskraft
for
fiorbedringsforslag
og anbefalinger
og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets
målsetninger
blir realisert.

12.02. 2018

Eide,

Kontrollutvalget

Kåre Vevang
leder

Oddbjørg

llellen

i Eide kominunc

Synnøve Egge
nestleder

Nesheim

Willy Farstad

Bjørn Ståle Sildnes
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KONTROLLUTVALGET
EIDE KOMMUNE
;(.

BEHANDLEDE

Saksnr

Sakstittel

PSOI/17

GODKJENNING
AV PROTOKOLL
REFERAT OG ORIENTERINGER

PS02/17
PS03/17
PSO4/17
PSO5/17
PS06/I7
PS07/I7
PS08/17
PS09/17
PS 10/17
PS 11/17
PS 12/17
PS 13/17
PS 14/17
PS 15/17
PS 16/17
PS 17/17
PS 18/17
PS 19/17
PS20/17
PS21/17
PS22/17
PS23/17
PS24'17
PS25/17
PS26'17
PS27'17
PS28/17
PS 29/l7
PS 30/17
PS 31/17
PS 32/17

SAKER

l 2017
Statuskode

FRA MOTE 22. NOVEMBER

2016

KONTROLLUTVALGET
- ÅRSMELDING
FOR 2016
REVISJONENS
RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET
FOR 2. HALVÅR 2016
MOTEPLAN FOR 2017
OPPFOLGINGSLISTE
EVENTUELT
_
»
GODKJENNING
AV PROTOKOLL FRA MOTE 7. FEBRUAR 2017
REFERAT OG ORIENTERINGER
OPPFØLGINGSLISTE
EVENTUELT
GODKJENNING
AV PROTOKOLL FRA MØTE 3.APRIL 2017
REFERAT OG ORIENTERINGER
EIDE KOMMUNE
—ÅRSREGNSKAP
FOR 2016
OPPFOLGINGSLISTE
GODKJENNING
AV PROTOKOLL FRA MOTE 24.MA1 2017
ORIENTERING
OM KOMMUNEREFORMEN
KONTROLLUTVALGET
SIN VIDERE OPPFOLGING AV KOMMUNEREFORMEN
GODKJENNING
AV PROTOKOLL FRA MOTE 29.AUGUS’[_2Q_l_7__
REFERAT OG ORIENTERINGER
DRIFTSRAPPORT
1.TERTIAL ——
EIDE KOMMUNE
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTTJI”
«SAMHANDLINGSREFORMEN
I EIDE KOMMUNE»
___

PS 33/17
PS 34/17

FORSLAG TIL BUDSJETT
FOR 2018 FOR KONTROLL
OG TILSYN
PLAN FOR KONTROLLUTVALGET
SIN VIRKSOMHET 2017-2019
KOMMUNIKASJONSJREVISJONSPLAN
FOR REVISJONSARET
2017
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
OPPFOLGINGSLISTE
EVENTUELT
GODKJENNING
AV PROTOKOLL FRA MOTE 11.SEPTEMBER 2017
REFERAT OG ORIENTERINGER
DRIFTSRAPPORT
2.TERTIAL 2017 — EIDE KOMMUNE
PROSJEKTPLAN
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«DRIFT OG
FORVALTNING
AV PPT-TJENESTEN
FOR GJEMNES, EIDE OG FR/ENAÅ
OPPDRAGSAVTALE
MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
TILTAKSPLAN
2018 - KONTROLLUTVALGET
I EIDE

PS 35/17
PS 36/17

OPPFOLGINGSLISTE
EVENTUELT

Kode

Forklarin
Saken

B

er avsluttet

under behandling
Til videre o pfolging

Saken går ut

_

Saken videre til kommunestvret

B

B

Kontrollutvalget

Saksinappe:
Arkiv:
Saksbehandler:

2018-1551/01
216
Sveinung Tallberg

Dato:

15.01.2018

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

Utvalg

PS 04/18

Møtedato

Kontrollutvalget

å_

12.02.2018

REVISJONENS
RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET
FRA
INTERIMREVISJONEN
REGNSKAPSREVISJON
FOR 2017 —EIDE KOMMUNE
Sekretariatets

innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen
regnskapsrevisjoit
for 2017 i Eide kommune til orientering.
Saksopplysninger
Kominunelovens
åå 77 nr. 4 og 78 samt Forskriftene for kontrollutvalg å 6 og å 9 omhandlcr
kontrollutvalgets tilsynsansvrar overfor revisjonen.
I henhold til kominuneloveits
å 77. nr. 4 skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap
blir revidert på en betryggende inåte. lterunder holde seg løpende orientert om
revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som folger av lov og
forskrift. Dette kan bl.a. skje ved at revisor rapporterer om sitt arbeid til kontrollutvalget.
I henhold til å 78 nr. 5 skal kominuneits revisor rapportere restiltatene av sin revisjon og
kontroll til kontrollutvalget.
I forskriftene for kontrollutvalg å 6 om regnskapsrevisjon
står det at kontrollutvalget skal påse
at kominunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en
betryggende måte. herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette
foregår i samsvar med bestemmelser som følge av lov og forskrift. god kommunal
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser. eller avtale med revisor.
Revisjonen vil i inøte gi kontrollutvalget
revisjonsåret 2017.

en presentasjon

fra interimsrevisjonen

for

VURDERING
Av oppdragsavtalen som ble vedtatt i møte 27.1 1.2017. sak 33/17 i vedlegg 1. pkt. 5 om
revisjonsprosessen
går det frem at det til kontrollutvalget skal foreligge et
oppsumineringsnotaU-brev
eller presentasjon fra interiinsrevisjoiteit med fokus på
virksontltetsstyring
og internkontroll. En slik rapportering fremgår også av kontmunikasjoitsog revisjonsplaiteit som ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 1 1.09.2017, sak 25/17.
Sekretariatet har ikke mottatt rapport før møtet.

Sveinung
rådgiver

llalberg

Kontrollutvalget

Saksmappe:

2018 —l551/01

Arkiv:

033

Saksbehandler;

Sveinung

Dato:

15.01.2018

lalberg

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 05/18

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

12.02.2018

MØTEPLAN

OG TILTAKSPLAN

Sekretariatets

innstilling

FOR 2018

'l'ilt'aksplanen for 2018 for kontrollutvalget
foreligger

i Eide kominutte. datert 03.01.2018 vedtas slik den

Kontrollutvalgets leder i samråd med kontrollsekretær
mmtcdatocr dersom det blir nødvendig.

gis fulhnakt til å foreta endringer av

Saksopplysninger
1 henhold til avtalen om interkommunal sekretærftinksjoti
fastsatt en fordeling på antall møter for kontrollutvalgene.

for kontrollutvalgene

er det ikke

Ut i fra forventet saksmengde ser en det forinålstjenlig at det planlegges 5 møter i 2018.
Dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det allikevel vil være behov for flere IHØIGI"
i lopet av året. vil det bli vurdert i det enkelte tilfelle.
Forslag til møteplan er koordinen med de øvrige kontrollutvalg
samt Eide konimunes møteplan for politiske møter i 2018.
Møtet for behandling
llmnannskapet

av årsregnskapet

til Eide kommune

for å unngå rnøtekollisjoiter.

for 2017. er tilpasset behandlingen

i

og kommunestyret.

Oversikt over saker som skal behandles er veiledende

og kan endres underveis gjennom året.

Tiltaksplanen for kontrollutvalget i Eide for 2018 ble vedtatt i møte 27.11.2017, sak 34/17.
Det var i den saken en forutsetning at den skal revideres i hvert kontrollutvalgsittøte
etter
behov. l møtet 12.02.2018 må en fastsette videre møtedatoer for 2018. Dette er innarbeidet i
revidert tiltaksplan. datert 03.01.2018.
Ut fra tiltaksplanen

kan en utlede følgende

Uke
7

Dato
12.02.

Møte nr.
1/18

19

09.05.

2/18

hovedaktiviteter

i 2018:

Saker til behandlin
'
Kontrollutvalgets årsinelding for 2017
'
Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen
for 2017 —Eide kommunc
'
Møteplan og tiltaksplan for 2018
'
Kontrollutvalgets
tittalelse til årsregnskapet 2017 for
o Eide konnnune

25

154%’ 3/18

40

03.1T’lW**

46

13.11.

5/18

Revisjonsberetning
Oppstunineringsbrexf
fra revisjonsåret
2017
Forvaltningsrevisjonsrapport
«Drift og forvaltning av PPT»
Virksomhetsbesøk
Driftsrapport
1. tertial 2018
Risiko- og vesentlighetsvurderinger
for revisjonsåret
2018
(Jppfølgiiig av forvaltningsrevisjonsprosjektet
<<Sainhandlingsreformen
i Eide kommune»
Revisjonens strategi for revisjonsåret
2018
Virksomhetsbesøk
Budsjett for 2019 for kontroll og tilsyn
Bestilling av forvaltningsrevisjortsprosjekt
)i —
Prosjektplan
Forvaltningsrcvisjonsprtisjckt
Revisjonens rapport til kontrollutvalget
fra interinisrevisjoiien
for 2018 — Eide kommune
Driftsrapport
2. tertial 2018

Vedlegg:
°

Tiltaksplan

Sveinung
rådgiver

"Falbcrg

kontrollutvalget

i Eide kommune.

datert 03.01.2018

TILTAKSPLAN
201 8
KONTROLLUTVALGET
EIDE

KOMMUNE

Oppdatert

03.01.2018

I

Tilsyn

med forvaltningen
O

Møte
Fortløpende

rappoitering

o

aver kn ttet til tils n med forvaltnin

Kontrollutvalgsinedleminene

skal ha tilgang

O

Willy Farstad er kommunestyret

0

Rappoiter

0

liivesteringsprosjekt.

til dokumenter

sin representant

fra andre tilsynsorgaiier

o

Sykefravær

(i tertialrapporteringen)

o

Oppfølging

av politiske

en
fra alle politiske

i kontrollutvalget.

og koininiiiiens

svar/oppfølging.

vedtak (i teitialrapporteringeit)

0
Mislivheter, anmeldelser og varslinger
Saker til oppfølging vil fremgå av kontrollutvalgets
oppfølgingsliste.
Rådmannen rapporter skriftlig tilbake til kontrollutvalget
og orienterer

Aktuell
inforiiiasjon/orieiiteringer

utvalg.

muntlig

i møtet.

1 den grad temaer/områder
ikke blir undersøkt gjennom bestilling av
iorvaltningsrevisjoii.
kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger
fra
administrasjonen
på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for
forvaltningsrevisjon.
Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
12.02. I 8

o

09.05.18

o

18.06.18

*

Skatteoppkrevereiis
orientering.

årsrapport

0

Virksoinhetsbeøk/orieiiteriiig

0

Økonoiiiirzipport

0

Virksoinhetsbesøk/orieiiteriiig

13.11.18

o

Økonomirapport

oppgaver

Møte

o

fra eiilietsleder.
fra enhetsleder.

med regnskapsrevisjon.
O

aver kn ttet til re nska

Utgangspunktet
for oppgavene
forskrift om kontrollutvalg.

12.02.13

er i all hovedsak

lnteriinrapport regnskapsrevisjoii.

o

Kontrollutvalgets

18.06.18

o
o

O summering 00 /\rsaVslutnin0sbrcv
Revisjonen moter KU for å avstemine

03.10.18

o

Orientering

om revisjonsstrategieii

l3.l 1.18

o

Orientering

om oppfølging

o

lnterinirappoit

oppgaver

uttalelse

i forbindelse

Møte

i kap. 4 i

for 20 I 7.

til årsregnskapet

for revisonsåret
2017.
risiko- og vesentlivhetsvurderin

for revisjonsåret

av årsavslutningsbrev

regnskapsrevisjoii,

srevis'on

relatert til bestemmelsene

regnskapsår 2017.

09.05.18

Kontrollutvalgets

til

2. tertial.

i forbindelse
—-

fra Skatteetaten

1. tertial.

03.10.18

Kontrollutvalgets

for 2017 og kontrollrapport

regnskapsår

ter.

201 8.
for 2017.

2018.

med forvaltningsrevisjon.
O

aver kn ttet til f0rvaltnin0srevis'0n

12.02. I 8

Utgangspunktet
for oppgavene er plan for forvaltiiiiigsrevisjon
og besteininelsene
5 i forskrift om kontrollutvalg.
o
I årsmelding fra KU omtales oppfølgingen
av forvaltningsrevisjonsrapport(er).

09.05.18

o

18.06.18

o

03.10.18

o

Bestilling

l3.l 1.18

o

Prosjektplan

Forvaltningsrevisjoiisprosjektet
«Drift og forvaltning av PPT-tjenesten
Fræna og Gjemnes» legges frem.
Oppfølging av forvaltningsrevisj"onsprosjektet
<<Samhandlingsreforineit

i kap.

for Eide,
i
i Eide

kominune».

Tiltaksplan

2018

av forvaltningsrevisjon

i tråd med plan for 2016-2019.

forvaltningsrevisjonsprosjekt

«xx».

2

Kontrollutvalgets
Møte

oppgaver

i forbindelse

med selskapskontroll.

____

O )

ave-r knyttet

Utgangspunktet
for oppgavene
fo-rskrift om kontrollutvalg

12.o2.18”*
09.05.18
18.06.18
03.10.18
13.11.18

"
A

Tilsyn

til selskapskontroll

er plan for selskapskontroll

og bestemmelsene

i kap. 6 i

.
.

.
.

med revisjonen
Oppoaver

Møte

knvttet

til tils n med revisjonen

Revisjonen rapponerer
om sin virksomhet ved behov.
Revisjonens plan for Eide kommune er til enhver tid tilgjengelig
Utgangs unktet for oppgavene er bl.a. relatert til bcstennnelsene

I8

77.02.

.

Vurdering

av kontrollutvalgets

forvaltningsrevisjon,

magna;

-7___1_8;06.

18

-MKÅMÅ%I 3. 11. 18

tilsynsansvar

jf. NKRFs

-

Statusrapport

'
.

Vedlegg til oppdragsavtalen

for kontrollutvalget.
i koml. § 7j_111_:v4.

for regnskapsrevisjon

og

veiledere.

oppdragsavtale.

.

Statusrapport

«Honorar for gjeldende år» (20 l 8) gieflrlflfii

oppdragsavtale

l. halvår 2018.

Oppdragsansvarlig
regskapsrevisors
revisjonsåret
2018.
Rcvisjonens

habilitetserklæring

for Eide konimune

for

egenvurdering.

Buds j ettbehandlingen
b.)

_

Møte
Utgangspunktet
kontrollutvalg

'''' "i
u”

”

12.02.18
09.05.18 _g_
18.06.18
03.10.18

.
.
.

13.11.18

.

Tiltaksplan

2018

O
aver kn ttet til budsettbehandlin
for oppgavene er bl.a. relatert til bestentmelsen
§ 18.

Forslag til budsjett
kontrollutvalget.

for kontroll-

og tilsynsarbeiclet

Kontrollutvalget

følger opp at kontrollutvalgets

kolnmunestyrets

behandling

av laudsjettet

en
i forskrift

for 20l9

om

behandles

forslag følger med til

(jf. reglement

for kontrollutvalget

§ 4)

Kontrollutvalgets

rapportering
Oppgaver

Møte

Utgangspunktet
12.02.18

knyttet

til

kontrollutval
ets ra
orterin
for oppgavene er bl.a;_1‘elatert til bestemmelsen i koml. å 77 nr. 6.

Kontrollutvalgets
årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter
kommunestyret til behandling.
Kontrollutvalgets
årsrapport skal inneholde o1nta1e av oppfølgingen av anbefalinger
i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller
.

09.05.18
18.06.18
"

03.10.18 '
13.11.18 —

Tiltaksplan

2018

Kontrollutvalgets
til orientering.

årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyrct

4

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Kontrollutvalget

2018-1551/OI
033
Sveinung Talberg
l5.0l.20l8

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 06/18

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

12.02.2018

OPPFØLGINGSLISTE
Sekretærens

Følgende

innstilling

saker føres opp på oppfølgingslisten:

. . . . . . ..

Saksopplysninger
Intensjonen med oppfølgingslisten
er å ha et oppsett av saker og problemstillingei"
inedlernniene
onsker 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 befaringen”.
Kontrollutvalget
vedtar selv endringer
sak. det vil si følgende alternativ:
'
'

Som nytt punkt
Endringer i punkt (grunnet

'

Punktet

i listen. Dette innebærer

orienteringer

endring

i status for den enkelte

gitt eller saken behandlet

som egen ordinær

sak i møte)

går ut (saken anses for avsluttet

Vedlagt følger:
-ajourført oppfølgingsliste

fra kontrollutvalgets

side)

pr. 05.02.2018.

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

Sveinung
rådgiver

Talberg

KONTROLLUTVALGET
EIDE KOMM UNE

I

SAKS OPPF ØL GIN G
(ajourført pr. 05.02.18)
Saker
tatt

som er

KU sak
31/14
j 25.l

Dato:

Ansvar:

Merknad:

Status:

Rev.

Kontrollutvalget
bestiller "følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt:
«Sainhandlingsreforineii
i Eide
kommune»
2. Undersøkelsen skal bygge på
aktuelle problemstillingei" som er
skissert i saksframstillingeii.
's
Prosjektet bestilles utført hos
.).
Kommunerevisjoiisdistrikt
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 prosjektrappoit fra mottatt fra kominuiierevisjonen
27.01.2016:
Endelig forvaltningsrevisjonsrappoit
mottatt fra kom munerevisjonen.
08.02.2016:
Kontrollutvalgets
Vedtak og innstilling til kommunestyret:
1. Eide kommunestyre tar fiorvaltiiingsrevisjonsrapporten
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.
Kominunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i
avsnitt 1 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kominuiiestyret ber kominuiierevisjonen
om å følge opp rapporten og gi skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 — 18 mnd.
28.04.2016:
Behandling i Eide kominunestyre sak PS 16/64. Enstemmig vedtak i tråd med
iiinstillingen.
03.04.2017:
Komintmalsjef”Målfrid
Monge var tilstede i møtet og orienterte kontrollutvalget om
fremdriften så langt. Epost med notat om denne orienteringen og fremdriften ble
oversendt kontrollutvalget 03.04.2017.
28.04.2017:
Brev til Eide kominune fra Møre 00 Romsdal Revisjon IKS. Revisjonen melder om

0

1.2014

1.

ik)

1

oppfølging av til korrtrollutvalgets møte 1 1.09.2017.
28.08.2017:
Brev fra revisjon og Eide kornmune som svarer ut hva som er gjort i forhold til
oppfølging av anbefalingene. Oppfølgingen blir satt opp som egen sak på saklisten til
j møte i kontrollutvalget
1 1.09.2017.
1 1.09.17:
Kontrollutvalget fikk en rnuntlig orientering om status for oppfølgingen av anbefalingene
av enhetsleder «Furutoppen». Liv K. Lyngstadaas Naas. Dette som et supplement til
mottatt skriftlig statusrapport pr. 22.08.2017.
Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget ønsker en statusoppdatering fra kommu nen medio 2018.

l

l

Kontrollutval

Energi og
klimaplan i Eide
i kommune

l4.04.1 1

Adin.

j

'

j
l

Eide kornmurrestyre vedtok i møte
25.03.2010. sak 10/1 1 Energi og klimaplan
for Eide kommune. Planen ble vedtatt som
egen temaplan som skulle tas inn som
kornmurredelplan ved rullering av
kommuneplan eller energi- og klimaplan.

et vil følve saken

videre

medio

2018.

i

14.04.1 1: Kontrollutvalget ønsker å få informasjon om status for den vedtatte planen.
Saken føres opp på oppfølgingslisten som nytt punkt.
01 .06.1 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 rnøte.
15.09.] 1: Skriftlig og muntlig orientering gitt i dagens møte. Kontrollutvalget ønsker en
årlig statusrapport om Energi- og klimaplanen i Eide kornmurte.
31.10.12: Rådgiver i Naturforvaltning
Håkon Slutås orienterte om Energi og klimaplanen
i Eide kornmurre, supplert av kornmurralsjer” Sverre Hovland. Slutås delte ut en
statusrapport med oversikt over mål og tiltak i klimaplanarbeidet i kornmurten.
Kontrollutvalget ønsker saken fortsatt under observasjon og vil be om en ny statusrapport
høsten 2013.
4
19.1 1.13: Enhetsleder John Olav Gautvik orienterte og delte ut en statusrapport med
oversikt over rnålopprråelse 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 kornmurre er noe ambisiøs i forhold til kapasitet. Planen vil derfor bli justert.
Korrtrollutvalget avventer ny statusrapport til høsten.
15.10.14:

Teknisk

sjef orienterte.

Planen er ikke justert.

Teknisk sef overleverte til kontro1lutvalgs-sekretariatet

2

men de har oversikt

en ra

over status.

ort over status

r.

b.)

14.10.2014 for oppnåelse av mål i Energi og Klimaplan for Eide kommune.
ønsker å følge opp saken videre og vil ha en ny statusrapport høsten
Kontrollutvalget
2015.
10.09.15: Teknisk sjefJon Olav Gautvik orienterte. Planen er ikke justert siden forrige
konkluderte nå med at
i oktober 2014. Kontrollutvalget
statusrapport til kontrollutvalget
de ønsker å orientere kornmurrestyret om utviklingen i saken og ber sekretæren lage et
Saken følges videre.
utkast til et brev som skal oversendes til kornmune-styret.
datert 22.09.2015 er sendt til kornmurrestyiret og lagt
l8.l 1.15: Brev fra kontrollutvalget.
ble
møte 29.10.2015. 1 kommunestyret
fram som referatsak. RS 15/ 16 i kornmurtestyrets
det stilt spørsmål om rådmannen ville følge opp saken. Rådmannen bekreftet i
at det vil skje en revisjon av tidligere plan. og det vil bli fremmet
kornmtrnestyre-rnøtet
ny sak.
27.04.2016:
Rådmannen orienterte i møtet om at det ikke har skjedd noe i derme saken, men at
kornmunerr rnå lage en planstrategi som sier noe om hvilke planer som skal prioriteres.
15.12.2016:
vedtok i sak 16/128 kornmunal planstrategi i Eide kommune 2016-2019.
Kornmunestyret
i
Begrepet planstrategi ble første gang innført ved revidering av plan- og bygningsloven
2008. 1 §10—1 er kravet til hjemlet og lyder som følgende:
Ko/ninz/nestjvret ska] ininst en gan g i løver valgperiode, og senest iiznen elt år etter
bor omfatte
Planstrategieii
zitarbeide og vec/fa en koninmnal planstrategi.
konstituering.
herunder
Sam/'m1nsufvik/ing,
til
knyttet
simtegiske valg
en drøfting av l(()l1II77ZI7'7€I7.S'
sektorenes virksomhet og en vurdering av
langsiktig arealltrtik, iniljoz/tfordringer.
k()iii/nui1en.s' planbeliorf i valgperioclen.
Kornmunal planstrategi er ikke en plan. men et hjelpemiddel for å kunne prioritere
Eksisterende planer skal evalueres, om det er
kornmunerts samlede planbehov i perioden.
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 kornnurneplan.
07.02.17:
i møte 15.12.2016, sak 16/128 har vedtatt
registrerer at kornmurtestyret
Kontrollutvalget
har tidligere etterlyst en prioritering av
Kontrollutvalget
kornmurtal planstrategi.
vil be
Koirtrolltrtvalget
planarbeid og tidspunkt for igangsetting og gjennomføring.
rådmannen om en redegjørelse til neste møte 3.4.2017.
13.03.17:
ønsker en redegjørelse til møtet 3.4.17 hva status
Kontrollutvalget
Brev til rådmannen:

l

l

l
l

er for planarbeidet i Eide konimuiie generelt og for revidering av energi- og kliinaplanen
spesielt.
03.04.2017:
Leder teknisk avdeling John Olav Gautvik var tilstede og orienterte om status. Utvalg
for Teknisk, iniljø og næring har i sak PS 16/17 den 08.1 1.2016 vedtatt reviderte
målsettinger i Energi- og klimaplanen der ainbisjonsnivået revideres med målsetting om
at avsatte midler og kapasitet i større grad gjenspeiler dette nivået. Beskrivelsen av
inåleiie er nedfelt i vedtaket og består av 4 konkretiseite målsettinger og frist for
i gjennomføring av dette. Vedtaket ble delt ut i møtet. Når det gjelder pkt. 2 i
beskrivelsen gjenspeiler. ifølge leder teknisk avdeling, ikke de bevilgede midleri
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
og avdrag) opp mot den
viser utgifter til investeringer i energiøkonoinisering(renter
iimsparing i driftstitgittei” dette innebærer for det enkelte tiltak.
1 1.05.2017:
Kominunestyret i Eide vedtar revideit Energi- og Klimaplan i sak PS 17/24.
24.05.2017:
RS 15/17 Revidering av kommunens energi og klimaplan
Protokoll fra Eide konimunestyre 1 1.05.2017, sak 17/24.
Ole Bjørn Moen beklager at det står feil i rådmannens saksfremlegg vedr. at
kontrollutvalget hadde antydet at Energi og klimaplanen burde justeres i forhold il
kommunes ainbisjonsnivå og kapasitet.
1 1.091 7:
KU fikk en orientering fra rådmannen. Teknisk utvalg har revidert tiltaksdelen.
KU ønsker en status på hvordan og når tiltaksdelen blir gjennomført.
24.10.17:
Svar fra Teknisk v/eiihetsleder. Enhetsleder viser til kommunestyrets vedtak 1 l.05.2017
i sak PS 17/24. Kommunestyret ber rådmannen foreta en revidering av Del 2 i Energi og
kliinaplanen. Saken sendes til Teknisk, iniljø og iiaeringsutvalget for videre behandling i
kommunestyret. Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å iiivolvere Ungdomsrådet i
dette arbeidet da de hittil har kommet med mange gode innspill i saken».
Ansvarlig saksbehandler ved Teknisk avdeling, har nå sendt Energi og kliinaplaiien på
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Frist for å komme med innspill er satt til 15.12.2017.
Administrasjonen
vil behandle alle innspill i egen saksutredning
som blir behandlet
Teknisk, miljø og næringsutvalget
tidlig i 2018 (januar /februar).
Kontrollutval

Oppfølging 3V
forvaltningsrevisjo
nsrapporten
«Ressurser til bam
med spesielle
behov i skole og
i barnehage i Eide
i kommune»
1

05-03-14

ReV-/adm
.

l
1
i
1
1

1

l

E

et vil føl

e saken

i

videre.

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget
i 03-03-155
møte 14.05.2013 i sak 13/13. saken 1,1e
Oppfølging av tbrvaltningsrevisjons-rapporten
behandlet i dagens møte. Kontrollutvalget
oversendt m kommunestyret
som benand1et
ønsker en ny orientering til høsten 2015 vedr. punktet om «forsvarlig
den i møte 30.05.2013 i k_5ak 13/3g_
saksbehandlingstid>>.
Videre ønsker utvalget en orientering i 1. halvår 2016 om de øvrige
Oppfølging av rapporten Vi] Vemeng skje 1
tiltak kommunen planlegger å iverksette.
løpet av høsten 2014.
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
1
1som det ble redegjort for i mars 2015. Turøy har ikke oppfattet at brukerne opplever
l
.
.
.
.
.
.
l saksbehandlingen
og saksbehandhngstiden
som uforsvarlig. Se nærmere redegjørelse 1
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.

27.04.2016:
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
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'

rådgivning til foreldre for dermed å unngå at det kommer mange nye saker og dermed
kan også saksbehandlingstideii gå ned. Det er etablert et nettverk med 3 kommuner
(Eide, Fræna og Gjemnes) på området der en skal se på bemanningstetthet, kompetanse
og veiledning. Barneliageoiiirådet har ikke kornmet like langt som skoleområdet på å
analysere og komme med forslag til endringer.
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. l barnehagene ønsker en seg flere personalressurser for å komme inn i en tidlig
fase i forhold til barn med ekstra behov. l 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 fagsjefoppvekst.
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 om status
for tjenesten generelt og til listen over 20 tema en arbeider med.
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
årsmeldingen fra PPT behandlet i Eide kominunestyre 30.03.2017, sak RS 5/17.
Kontrollutvalget
merker seg terskelen for oppmelding til PPT. bemanningssittiasjoneri 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 saksinengde 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.
24.05.17:
Rådmann Ole Bjørn Moen trnderstreker at PPT sliter med rekruttering av
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spesialpedagoger. De har lyst ut flere ganger uten å lykkes, og opplever at når de lyser ut l
så konkurrere de med andre om de samme fagfolkene Det er 2 vakante stillinger. De
1
klarer derfor ikke å ta unna alle tilmeldingene. De sliter også med å gjennomføre de
spesialpedagogiske tiltakene.
De har også arbeidet med å endre oppineldingsrutitiene til PPT, og har konferert med
andre PPT om hvordan de gjør dette.
i
Rådmannen vil ha en oppfølgingssaintale med daglig leder og styreleder om situasjonen.
Når kommunen sliter slik med rekruteriiigeii, så må en vurdere om det er riktig å betjene
andre (Gjemnes kominune og fylkeskommunen).
Rådmannen viser ellers til PPT sin årsineldiiig og tinderstreker at de ansatte hos PPT har
god kompetanse i PPT. de har både logoped og kliniske pedagoger.
04.09.20l 7:
Epost fra rådmannen med oppdatert status pr. 03.09.2017.
l l.09.20l 7:
Rådmannen orienterte i forhold til utsendt statusrapport pr. 03.09.2017. Det ble spesielt
fremhevet problemene på PPT—området som også forplanter seg inn i barnehage og skole.
27.l 1.17:
Kontrollutvalget fikk en orientering fra fagsjef oppvekst om status i
forvaltningsrevisjonsprosjektet
«spesialuiidervisiiiiig».
Kontrollutvalget
behandlet i møte
03.03.15 oppfølgingsrapporten på forvaltningsrevisjonsprosjektet
fra 20l3. Oppvekstog kulturutvalget har hatt saken til oppfølging inntil den ble beliandlet i utvalget
27.04.2016 og oversendt for sluttbehandling i Forinannskapet l2.05.20l6 og
kolmnunestyret 26.05.20 16. Kontrollutvalget liarjevnlig fått statusrapporter fra fagsjef
oppvekst der titvalget opplever at punktene i anbefalingene som kominunestyret vedtok
ikke blir effektuert eller effektuert raskt nok. Det er gått over 4 år siden anbefalingene
ble vedtatt gjennomført i koiniiiunestyret.
Kontrollutvalget er bekymret for manglende
oppfølging. Dette kan en også lese av teitialrapporteiie der temaet spesialtindervisiiing
har fokus. Kontrollutvalget ønsker å rapportere dette til kominunestyret.
18.12.17:
Brev oversendt til Eide kominunestyre v/ordfører.

1

Il
I
1

1
1

l
l

PS 05/16

08.02.16

Rev./sekt"

l

I revisjonens rapport til kontrollutvalget
2.halvår 2015 beskrives det at det i

for

Kontrollutvalvet
08.02.16:
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
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vil føloe saken videre.
ønsket at revisjonen fulgte videre opp innkjøpsonirådet.
ber revisjonen Lindersøke bruken av rainmeavtaler og innkjøpsrtitiiier.

.

‘REVISJONENS
RAPPORT TIL
KONTROLLUTV
ALGET FOR 2.
HALVÅR 2015

rapportens del under innkjøpsområdet er
anmerket at det for vaskeritjenestene ikke
forelå innkjøpsavtale. men at det ble brukt
fast leverandør.
Økonomiansvarlig for Eide kornmune er
forespurt om det finnes rutiner for innkjøp
utenfor avtale.

l
x

Kontrollutvalget ber om at dette blir kommentert i revisjonens rapport for [halvår 2016.
27.04.16:
Rådmannen orienterte om kornmuneris praksis og at det er inngått rammeavtaler på en
rekke områder innenfor innkjøpssamarbeidet «Orkide» der kornmuiien er med.
10.1 1.16:
Brev fra Kommunerevisjonsdistrikt
2 Møre og Romsdal, der revisjonen konkluderer med
at vaskeritjenesteiie(vask av tøy) etter avtaleiruigåelse i 2004 ikke har vært lagt ut på
anbud. Dette er etter revisors vurdering brudd på lov om offentlige anskaffelser.
22.1 1.16:
Kontrollutvalget fikk en redegjørelse av kommunalsjef Sverre Hovland angående
manglende Litlysning av Vaskeritjenester på anbud. Eide kornmune innrømmet å ikke ha
fulgt Lov om offentlige anskaffelser, selv om det muligens kan foreligge et unntak for
anbud på dette området der en kjøper tjenesten fra en vernet bedrift med
arbeidstilpasriirig (Unika AS). Kornmuiialsjefen opplyste at kommunen på flere andre
områder ikke følger Lov om offentlige anskaffelser ved at en ikke har lyst ut vare- og
tjenestekjøp på anbud. Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken videre med
spørsmål til kommunen.
09.12.2016:
Kontrollutvalget har i brev til rådmannen stilt en rekke spørsmål ang. hvordan
komrnurneri følger opp Lov om offentlige anskaffelser. Svar er mottatt
19.01.2017:
Svar er mottatt fra rådmannen.
07.02.17:
Kontrollutvalget registrerer svaret fra rådmannen til kontrollutval gets spørsmål og vil be
rådmannen om redegjørelse til neste møte 342017 på hva kominunen vil foreta seg i
forhold til å følge Lov om offentlige anskaffelser på de områder kommunen ikke har
rammeavtaler.
13.03.17:
Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en redegjørelse om status
for innkjøp og innkjøpsavtaler og hva som er gjort og vil bli gjort for å følge regelverket.
03.04.17:
Komrnunalsjef Sverre Hovland orienterte om hvor langt Eide kommune er kommet med
å lyse ut eller inngå nye rammeavtaler.
Vaskeritjenester:
Kornmurieii fortsetter å kjøpe tjenester av Unika frem til 20.02.2019
hvis ikke Svanpro AS og Torabu AS starter egen vaskeritjeneste.
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Kontormøbler:
Rainmeavtalen er ferdig framforhandlet.
l
Dokumenthåndteringssystein:
Avtalen er ferdig, men en er usikker i forhold til hvordan
dette blir i den nye kommunen sammen med Fraena.
Advokattjenester:
Det er der en kjøper rådgivning og tjenester utenom konkrete
j
rettssaker at dette er aktuelt. En avventer dette.
Banktjeiiester: 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. lkke foretatt seg noe.
Arbeidsklær: Står for tur. lkke foretatt seg noe.
l l .09.17:
Kommunen er fortsatt med i Orkide-iiiiikjøja da dette er et eget selskapUKS).
Kommunen har foitsatt ikke fått gjennomslag i styret for sine ønsker om rainmeavtaler.
27.l l .l7:
Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen at det ikke er gjort noe mer med å
inngå ranimeavtaler på områder som ikke har dette eller lyse ut på anbud tjenester der
dette burde vært gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. lnnkjøpssainarbeidet
l
har heller ikke kapasitet til å ta liånd om dette.

i

j
l

'

j
:

j

i

Kontrollutvalget

vil følge saken Videre.
4

l

KU Sak
34/16
22] 12016

221 1.16 l Sel”?
l

Kominuiiestyret i Fræna vedtok i sak PS
6]/2016 den 13.062016 å till-å at en danner
ny kommune i fenesskap med Eide på
»bakgrunn av jmengjonsavmene og resllltat
fra høringene.
Kommuneslyret

j
'

i

l

i Eide Vedtok i Sak PS 16/82

den 16.06.2016 å danne ny kommune
l sammen med Fræna kommune.
Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på
vegne av komniuiiestyuet og skal påse at
prosessene blir ivaretatt og at risikooiiirådei”
og sentrale spørsmål blir drøftet og
gjennomført.

22-1 l-20l63
%
Ordføreren var til stede og redegjorde for status så langt. Den 29. november 2016 møtes
iriterimfellesiieiniida
til det første ordinaere inøtet. Dette møtet vil finne sted pa
konimuiielitiset i Eide. Da skal iieinnda konstituere seg, og velge leder, nestleder.
arbeidsutvalg og sekretariat. Dessuten skal nemnda beslutte faste inøtetidspunkt og
prioritere de viktigeste arbeidsoppgavene neinnda skal ta tak i. Nemnda skal også gjøre
vedtak om tilsetting av pFOSJGlCElGClGY,
og avgjøre om denne skal være rådmann l den nye
kominuiieii. Alle vedtak i interiinfellesnemnda inå opp til behandling i det enkelte
konimuiiestyre frem til den endelige beslutning om kominunereforinen i Stortinget. Det
ble fra sekretæren spurt om hvordan en hadde tenkt å bokføre og vise utgifter og
iiintekter i prosessen frem mot komintinesainmenslåing.
Ordføreren svarte at dette var
ett av temaene som en iiiåtte ta stilling til i interiinfellesneinnda.
Dette er viktig når
kominuiieii nå skal motta ca. 20 mill. kr i koininunereforiiiiiiidler
fra staten. Fra Willy
Farstad ble det spurt om hvordan kominuiieiic skulle liåiidtere behov for og vedtak om
iiivesteriiiger i perioden frem til sammenslåing. Dette var et oniråde som er regulert i
iiiteiisjonsavtaleii sa ordfører. Ordføreren resiserte at iiiforinasjon internt 00 ut til
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innbyggerne er svært viktig i denne fasen og videre frernover.
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?
j Kontrollutvalget viser også til NKRF sin
2. Hvilke bindinger for den enkelte kornmune legges i derme planen?
sjekkliste og ber kornmurten bruke denne for
3. Fellesnemnda har ikke formell status før Stortinget har vedtatt kornmunereforrttert
å sikre at viktige temaer blir ivaretatt på en
sommeren 2017. Da kan de heller ikke gjøre formelle vedtak før den tid. Hva menes i
tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget vil
intensjonsavtalen med at "nye investeringsprosjekt" skal behandles av Fellesnemnda og
selv bruke denne sjekklisten for å ivareta sin
itår? Hvilke økonomiplaner?
«påse-oppgave» fremover.
13.12.2016:
Ordfører har i epost av 13.12.2016 svart på spørsmålene:
I . «Det er det enkelte kominunestyre som behandler og vedtar Økonomiplan 20] 7-2020.
2. I V
/O/ge intensjonsavlaleit skal nye investeringsprosjekt civgjores atijellesneinclcz. Det
vil bli en vurdering av hvilke investeringer og .s'torrel.s'enpa disse som skal behandles i
fellGsVIC/twlct. F ornialet med behand/inge]? er a imnga investeringer i den enkelte
kommune .so/n med fordel kan utføres saI77I7Ien_fbra trnngå 0V€l'li7V(£Sl€7'll7g6F.
F ellesnenidct kan ikke legge noen bindinger for den enkelte kominune, men vil were del
fortune! som kan diskutere. og spille inn saker til det enkelte kominuneslyret der vi liar
felles iI1Ieres.s'ef()r den nye ko/ninunen.
3 . Fellesiietndci skal legge. fram og vedta laudsjett luasten 20] Qfor ny kominune 2020.
4. Viser til pkt. 2, men det er tenkt iiye investeringer altsa nye tiltak som ikke star i
i gjeldende rikonoiniplaii 2016-2019. lnteiisjonen ina være a gjore kloke avgjørelser .so/n
gir best mulig L/IgaI1g.s])z,/17kt‘
for ny koininziiie».
i lnterirnfellesrterttda har hatt møter 29.1 1.2016, 20.12.2016 og 17.01.2017.
l 07.02.2017:
Kontrollutvalget føler fortsatt det er uklare sammenhenger mellom inngått
intensjonsavtale og de spørsmål fra utvalget og svar fra ordfører som forelå til møtet.
j Korttrollutvalget vil be om en tydeligere klargjøring på området slik at rnislorståelser: i
kommende økonomiplanvedtak unngås.
20.02.2017:
Kontrollutvalget 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
Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene
frern rnot sammenslåing og setter saken på
oppfølgingslisten og vil ha en redegjørelse
fra rådmannen i hvert møte.
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å

i

det hittil er avviklet 4 møter i Fellesnemda Eide—Fraena. Fellesnemda har. inntil
Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og Eide skal slå seg sanimen. ikke iiiyiidigliet til
å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som Fellesnemda giør må opp til endelig behandling
og vedtak i komiiiuiiestyreiie i Fræna og Eide inntil iievnte behandling og vedtak er giort
i Stortinget. Kontrollutvalget
har rettet spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til
Fylkesmannen og Fylkesniaiiiien svarer at Fellesnemda ikke har vedtaksniyiidighet for
Stortinget har gjort vedtak om sanimenslåiiig. Etter den tid kan komlmlnestyrene
delegere myndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan ikke se at Fellesnemda sine
vedtak er behandlet i komlmmestyret i Eide og ber om et svar på hvorfor det ikke er

i

gjort.

l
l

'

l

l
l
i
i

i

‘

i
i

.

:

l29.08.20l7:

:
l

V
l
l

24.03.2017:
Epost fra ordføreren: «lnterinzfellcasnemndas vedtak sa langt i [)l‘().S‘C'SS8I7
korn/ner ,som
sak i karmin/nes”l/vrene i Eide og F iwena den 30/3. Detforinelle kommer da pa plass i
henhold til kravet om likelydende vedtak i pavenle air S101‘!ingslve/1aI7a’/ingenl 6./'um'
20] 7, Vi er anlieftil! av bade KS og FA/I om a gjore mes! mz/lig praktiske Ii/rerfe/egginger
iforkant, men mener vi ikke har satt iverk noe tiltak som skal nforankre.s' i
korn/nanes/iøreneforst og vil were ajour etter behanclliligeii (len 30/3. »
03.04.2017:
Ordføreren orienterte om at iiiteriinfellesnemda
sine vedtak nå er fremmet som saker og
vedtatt i Eide konimtinestyre den 30.03.2017 i sak PS l7/l l. En vil sainle opp saker fra
iiiterimfellesnemda sine møter for å fremme disse samlet i kommunestyret sine møter.
Dette giør en for å få en effektiv” fremdrift i interimfellesneinda ved at en ikke skal tnåtte
fremme enkeltsaker og vente på vedtak i kommunestyret fra sak til sak. Kontrollutvalget
stilte seg Lindrende til en slik praksis og om dette er i tråd med lovverket.
Kontrollutvalgene
i Fraena og Eide hadde felles kontrollutvalgsinøte
der orientering om
status i kornmtinereforineii og Litfordriiigei: videre er tema.
l l 092017:
Ordføreren(ledei: i Fellesnemda) orientere om status. En har ennå ikke lyst ut og ansatt
ny rådmann for den nye kommunen da dette skal ha politisk forankring. l løpet av
liøsteii/viiitereii skal imidlertid rådmannsstillingen besettes.
27.l l .20 l 7:
I konimtinereforiiieii
orienterte fellesnemda sin leder/ordfører om status. En har iiå
utvidet prosjektstabeii. Ijanuar skal en avholde Hustadvika-konferansen der en skal
belyse prosessen fra de ansatte sin side. Na nar spørsmålet om den politiske

ll

organiseringen er i sluttfasen vil en gå i gang med å lyse ut stillingen som
Det forutsettes at denne kan besettes i løpet av 1.halvår 2018. En
administrasjonssjef.
har også startet tenkingen om hvor de administrative arbeidsplassen skal ligge.
Representanten Willy Farstad spurte om kommunen blir kompensert for inerarbeidet der
dagens ansatte både skal drifte egen kommune samt bygge ny? Ordføreren svarte at det
blir de ikke, og rådmannen repliserte det må påregnes en del overtid. lVlen mer og mer
fokus og tid blir nå på ny kommune og mindre på de eksisterende.
25.01 .2017:
i Eide deltok i et fellesmøte med kontrollutvalget i Fraena der
j Kontrollutvalget
l kominunereformen var tema. Referat fra møtet foreligger i egen orienteringssak til møtet
12.02.2018.
i kontrollutvalget

l
1

Driftsrapport

2.teitial 2016.

j Sekretæren viste til brev fra kontrollutvalget
Mil revisjonen datert 12.10.2016 om 2
l spørsmål knyttet til usikkerhet kityttet til
pensjonsutgifter referert i driftsrapport for
2.tertial 2016. Kontrollutvalget har ikke fått
svar på spørsmålene, inen revisjonen var til
j stede og redegjorde inuntlig i møtet.
l Revisjonen har sett litt på spørsmålene. men
' har ikke avklarende svar. Revisjonen
anbefalte at spørsmålene rettes til
pensjonslexterandøren.
KU sak
06/1 7

ønsker å føl c saken videre.
Kontrollutvalvet
07.02.2017:
linhetsleder regnskap redegjorde for det arbeid som er gjort for å sikre en bedre
forutsigbarhet av pensjonskostnadeite opp mot budsjett. Det ble delt ut et notat om dette
samt 4 delrapporter (ulik tidsmessig) fra pensjonsleverandøreii KLP. Pensjonskostitadeit
avviker ikke noe saerlig på de 3 siste rapportene for 2016. Derfor bør en stole på disse
tallene og bruke disse inn mot tertialrapporteringene og evt. budsjettendringer.
Konimuneil vil be om at pensjonsleverandøreli 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
l forvente å få en sikrere rapportering i teitialrapporteringett.
Kontrollutvalget

ønsker å følge saken videre.

13.03.201 7:
Rutiner for avleggelse av prosjektregnskap.
til rådmannen: Kontrollutvalget viser til økonomiregleinentet for Eide kominuite
Brev
Kontrollutvalget registrerer, og nevner i
om prosjektregnskap. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5
5
del
V
årsnteldingen, at utvalget heller ikke i 2016
er blitt forelagt prosjektregnskap til uttalelse. mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektregnskap skal legges fram til politisk
behandling separat eller som en del av årsregnskapet. Prosjektregnskap skal legges frem
Ifølge økonomiregleinentet skal
revisjon og kontrollutvalg før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke
for
investeringsprosjekt over 5 mill. kr legges
hart prosjektregnskap til behandling siden 2014. Kontrollutvalget ønsker til møtet 3417
frem særskm for revisjon og kgmrojjjjtväjget
en liste over status for prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden l.1.2014 og frem
for behandling i komntunestyret.
d.d.
til
ber om svar på hvilke
I Kontrollutvalget
03.04.17:
l rutiner som gjelder for dette og om det ikke
17

j

j
l
l

l

f

l

l
l
1
l
l
l
[
'

l
l
1

harvært avlagt eller ferdigstilt
siden 2014 da
prosjektregnskap
kontrollutvalget behandlet prosjektregiiskap
sist. Kontrollutvalget ønsker å sette denne
l saken opp på oppfølgingslisten.
l

l
i

Kontrollutvalget

l
KU

03.04.17

KU Sak
10/17

for Eide kominune del 5 om
Kontrollutvalget viser til økonomiregleinentet
For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal
prosjektregnskap.
rådmannen avgjøre om prosjektregnskap skal legges fram til politisk behandling separat
skal legges frem for revisjon og
eller som en del av årsregnskapet. Prosjektregnskap
Kontrollutvalget har ikke hatt
kontrollutvalg før behandling i kominuiiestyret.
til behandling siden 2014. Den 13.03.2017 sendte kontrollutvalget et
prosjektregiiskap
;
brev til rådmannen der kontrollutvalget til møtet 34.17 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 train lister over igangsatte og ferdige inxfesteringsprosjekt.
Kontrollutvalget registrerer av det utdelte materialet at det kun er ett prosjekt, Eide
brannstasjon. som faller inn under grensen på 5 inill. kr som en forventer at en mottar til
behandling.
27.1 1.2017:
Når det gjelder investeringsprosjekt så er det prosjektet ny brannstasjon som er ferdig og
vil bli overlevert til kontrollutvalget ijanuar 2018.

.1f. sak PS 1 1/17 føres temaet etikk opp på
Oppfølgingsljstelq.

1
l

KU Sak

03.04.17

iKU

Jf. sak PS 11/17 føres temaet varsling

;

Oppfølgingslistelq.

opp på

å følge saken videre.

13-11-20171
Brev med spørsmål sendt til rådmannen.
27. 1 1.2017:
Kominunalsjef Sverre Hovland orienterte om status på etiske retningslinjer og dette
arbeidet samt rutiner for varsling. Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer i
Temaet
1 1.05.2017 og utgør en del av personalhåitdbokeit.
kommunestyfret
Teinaeite er belyst på ledermøtene.
varsling(av'xfik) er også inntatt i personalhåiidbokeit.
Kontrollutvaloet

. 10/17

ønsker

ønsker

å føl e saken videre.

med spørsmål

l
l

13-11-2017?
Brev

1

sendt

til rådmannen.

l

l

l

27.11.2017;

i

l

»

Sverre Hovland orienterte om status på etiske retningslinjer og dette
Kominunalsjef
arbeidet samt rutiner for varsling. Temaet varsling(avvik) er også inntatt i
personalhåitdbokert. Temaene er belyst på lederinøtene. En har ikke mottatt varslinger
behandler varslinger som oppstår. AMU
siden 2015. men forventer at enhetslederne
har ikke et system på å følge opp om
kommunen
men
behandler også varslinger(avvik),
avvikene lukkes eller på hvilken måte avvikene lukkes. Her stoler rådmannen på at

i

1

13

l
:

KU sak
l 27/17

i
l

l

verneombudene

varsler

l

Kontrollutval

et ønsker

I

KU

I 1.09.17

l

l
l

‘

l

l

hvis avvik

ikke lukkes.

føloe saken videre.

Kontrollutvalget » viser til sak OS 19/17
Og Settcr tilsyn med sgsiale tjenester

1 1.09.17:
_
OS 19/17. Tilsyn

NAV Frænagide

Eide 2017. Rapport fra Fylkesmannen i More og Roinsdal. datert 1 l.O5.20l7.
KU tikk en orientering fra rådmannen om avvikene og hva som gjøres.

på Oppføigingslistelq
V

Kontrollutvaloet

14

med sosiale tenester

ønsker

å følve

saken

— tema økonomisk

videre.

stønad

— i NAV Fræna—

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbel1andleI':

2018-155]/0]
033
Sveinung Talberg

Dato:

l6.0l.20l8

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 07/18

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

12.02.2018

EVENTUELT

Virksomhetsbesøk
i møtet 09.05.2018
l kontrollutvalgets tiltaksplan er det satt av tid til besøk i en konimunal virksomhet.
Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi inforinasjon om sin enhet. Det er satt av tid i
møte nr. 2/2018 den 09.05.2018 og 03.1 1.2018 til dette. Utvalgets medlemmer kan i rnøtct
26.02.2018 komme med forslag til hvilken kommunal virksomhet det kan være aktuelt å
besøke eller få informasjon om.

NKRF’s

kontrollutval

Det er ønskelig

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
(NKRF)

skonferanse

7.2.-8.2.2018

med en erfaringsutveksling

vedtak

27.11.2017,

fra deltakerne

etter konferansen.

sak 36/17:

i Eide deltar med følgende

sin kontrollutvalgskonferanse

Gardermoen:

medlemmer

på Norges Kommunerevisorlorbund

2018:

l. Kåre Vevang, leder
2. Synnøve Egge, nestleder
Reserve: Bjørn Ståle Sildnes

Deltakelse
å Forum for Kontroll o Tils n FKT - sin fa konferanse o årsmøte 2018
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse og årsmøte for
niedlennner av kontrollutvalg. ansatte i sekretariatene og andre som finner konferansen
interessant.
FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer
og ansatte
i kontrollutvalgssekretariatene.
samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser
har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.
Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsinedlennner
og ansatte i sekretariatene
i Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass
hvor telles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser Lllgjøl”
en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsrnedlemmer.
Kontrollutvalget i Eide er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon til den årlige
fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2018 er en del av sainlinga.

FKT inviterer nå til det kornbinerte Fagkonferanseog årsmtvtearraiigententet
Hotel & Congress Oslo Ai ort på (iardermoen
29. —30. mai 2018.

på Clarion

To av kontrollutvalget
sine inedlennner
deltok på NKREs kontrollutvzrlgskoitferanse
på
Gardermoen 07.02.—08.02.2018.
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 og 2017.

Erfarin

sutvekslin

Kontrollutvalgene
Fræna 25.1.2018.

Statusra

ort

Forvaltnin

etter

fellesmøte

med

kontrollutval

et i Fræna

25.1.2018

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

0

notat

srevis'ons

or

aniserin

ros'ektet

om

drift

datert

30.01.2018

oa forvaltnino

fra

forvaltnin

av PPT-tenesten

i

srevisor:
for

G'emnes

Eide

og Fræna

Kontrollutvalget
i Eide bestilte dette prosjektet i møtet 1 1.09.2017. sak 26/17.
Kontrollutvalget
fikk prosjektplan
fra revisjonen til behandling i mote 27.1 1.2017. sak 32/17.
l vedtaket i sak 32/17 forutsatte kontrollutvalget
at en ble orientert om status i prosjektet og ta
stilling til eventuelle endringer i prosjektplanen.
l en statusrapport
og notat fra revisjonen datert 30.01.2018 vurderer en at de organisatoriske
endringer som er vedtatt av komnmlnestyret
14.12.2017. sak 17/17 med virkning fra
01.01.2018 har gitt en enklere og mer oversiktlig organisering.
Eide kommune er nå
vertskommune
for tjenesten.
Tiltakene innebærer også rekrutteringstiltak
for å få kompetente
ansatte i alle stillingene.
De nærmeste månedene vil vise om tiltakene har ønsket effekt.
Sekretariatet ser ingen grunn. og revisjonen nevner heller ikke grunn for endring i
prosjektplanen
på bakgrunn av nevnte vedtak i kommunestyret
eller de tiltak som er satt i
verk.
Vedlegg:
o

Epost m/vedlegg

Sveinung
rådgiver

Talberg

fra forvaltningsrevisor

Einar Andersen,

datert 30.01 .2018.

Talberg,

Sveinung

Fra:
Sendt:
Til:

Einar Andersen <Einar,Andersen@mrrevisjon.no>
30.januar 2018 16:12
Postmottak —Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

Kopi:

'Talberg,

Emne:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt
om PP-tjenesten i Gjemnes, Eide, Fræna NOTAT om organisering
201801-30 Notat om organisering av PP-tjenesten i Gjemnes, Eide,
Fræna.pdf

Vedlegg:

Til:

Kontrollutvalget

Kopi:

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget

i Eide kommune

Sveinung";

Aspen, Jane Anita

v/ Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal

i Gjemnes kommune v/ Kontrollutvalgssekrctariatet
for Romsdal
i Fræna kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

Hei!

Revisjonen har fått i oppdrag av Kontrollutvalget
i Eide kommune å gjennomføre et
forvaltningsrevisjonsprosjekt
om drift og forvaltning av PP-tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna (PPT
GEF). Vi viser til inøte i kontrollutvalget
i Eide kommune 27.1 1.2017 der prosjektplan ble vedtatt. l møte
ble det gitt iiiforniasjon om at det var aktuelt å utarbeide et notat om organisering av PP-tjenesten til
utvalgets første inøte i 2018.
Notat til kontrollutvalget
Revisjonen har utarbeidet et notat om organisering av PP-tjenesten. Notatet omtaler forhold som Eide
kommune fra l.1.20l8 er ansvarlig for som vertskommune etter kommuneloven § 28—1b. Rådmannen i
Eide kommune har derfor hatt notatet til gjennomlesing. Han har ikke merknader til innholdet. Notat følger
vedlagt.

Informasjon
i kontrollutvalgsmote
12.2.2018
Revisjonen kan hvis ønskelig gi ytterligere informere om forvaltningsrevisjonsprosjektet
i møtet i
Kontrollutvalget
i Eide kommune 12.2.2018. Undertegnede er i møte i Kristiansund som er planlagt fra kl.
1000-1400,
og kan ved behov komme til Eide etter møteslutt eller være tilgjengelig på telefon.
Informasjon
til Kontrollutvalget
i Fræna kommune og Kontrollutvalget
i Gjemnes kommune
Kopi av notatet sendes til Kontrollutvalget
i Fræna kommune og Kontrollutvalget
i Gjemnes kommune.
Revisjonen kan ved behov gi informasjon i kontrollutvalgsinøtene
i Fræna kommune (1322018)
og
Gjemnes kommune (14.2.2018). llndertegnede er i møte i Sunndal kommune 14.2.2018 fra kl. 10.00, og
kan hvis ønskelig komme til Batnfjordsøra etter inøtesltitt eller være tilgjengelig på telefon.
Videre arbeid
Revisjonen planlegger å intervjue ansatte i PP-tjenesten i februar.
I tillegg planlegges en spørreuiidersøkelse til barnehageledere og skoleledere/” rektorer i de tre kornmunene i
februar/ mars. Revisjonen vil informere rådmennene i de tre kominuiiene før spørreuiidersøkelsen sendes ut.

Med

vennlig
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NOTAT

og Romsdal
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Møre og Romsdal Revisjon IKS (lVlRR lKS)

Tema:

Forvaltningsrevisjonsprosjel<t
for Gjemnes,

om drift og forvaltning

av:

av Pedagogisk—psykologisk

tjeneste

Eide og Fræna (PPT GEF).

Notat til Kontrollutvalget
Utarbeidet

i Eide kommune

om organisering

av PPT GEF

MRR IKS v/ Einar Andersen

Dato:

30.1.2018

Til:

Kontrollutvalget

i Eide kommune

Kopi:

Kontrollutvalget

i Gjemnes

Kontrollutvalget

i Fræna

1.

Revisjon

v/ Kontrollutvalgssekretariatet

kommune

kommune

for Romsdal

v/ Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal

v/ Kontrollutvalgssekretariatet

for

Romsdal

Innledning

Revisjonen

harfått

revisjonsprosjel<t

i oppdrag

av Kontrollutvalget

om drift og forvaltning

Fræna. Prosjektet

skal undersøke

i Eide kommune

å gjennomføre

av Pedagogisk-psykologisk

om PPT GEF leverer lovpålagte

tjeneste
oppgaver

et forvaltnings-

for Gjemnes,

Eide og

til barn og unge som har

krav på dette.
Temaene
1.

som skal behandles

i prosjektet

er:

organisering

2.

arbeid overfor

barn under opplæringspliktig

3.

arbeid overfor

skoleelever

Notat

til kontrollutvalget

Revisjonen
opplyste

informerte

i Eide kommune
Kontrollutvalget

at det var aktuelt

videre opplyst

å utarbeid

forhold

omtaler

Notatet

har derfor vært forelagt

Kommunestyrene

Notatet

i kommunestyrene

er også basert på informasjon
27.2.2017.

Meldingen

Styret i PPT GEF behandlet
godkjennes».

l referat fra styremøte

kommunestyrene

i desember

2017 sak vedrørende

fram til 31.12.2017,
med utredning

2017 om ny organisering

gitt i årsmeldinger

meldingen

organisering

og ny organisering

er gjengitt

i vedlegg

Eide kommunestyre

1.

2016 —PPR GEF er

for PPT for Gjemnes,

går det fram at årsmeldingen

av PP—
fra

og vedtak om ny organisering.

for PPT. Årsmelding

av enhetsleder

i møte 3.3.2017 i sak 4/2017,

som orienteringssak.

i 2018.

12.2.2018.

fra 1.1.2018 er ansvarlig for som vertskommune.

i forbindelse

er undertegnet

Revisjonen

av PPT GEF. Det ble

i Eide kommune.

av tjenesten

i desember

om prosjektet.

om organisering

om dette i første l<ontrollutvalgsmøte

avholdes

behandlet

om organisering

er hentet fra saksdokumentene

Vedtakene

datert

rådmannen

av PPT GEF

i møte 27.11.2017

delrapport

å informere

som Eide kommune

i eierkommunene

Informasjon

1.1.2018,

et notat/

i Eide kommune

Notatet

tjenesten.

om organisering

i Eide kommune

at det kunne være aktuelt

Første møte i Kontrollutvalget

alder og barnehager

og skoler

Eide og Fræna.

og traff vedtaket:

«Årsmeldingen

skal legges fram for de tre

hadde meldingen

som referatsak

5/ 2017

i møte 30.3.2017.
I tillegg er informasjon

mottatt

forvaltningsrevisjonsprosjektet
Kontrollutvalgene
Notatet
informert
Gjemnes

fra rådmann
10.1.2018

i Gjemnes kommune

sendes til kontrollutvalgene
om prosjektet.
kommune

i Eide kommune

nyttet

har møte 14.2.2018.

for

og Fræna kommune

i Gjemnes

Kontrollutvalget

i oppstartmøte

i notatet.

kommune

og Fræna kommune,

i Fræna kommune

slik at disse blir

har møte 13.2.2018

og Kontrollutvalget

i

Kontrollutvalget

i Fræna kommune

5.12.2017

i sak 39/2017:

tjenesten.

Fræna kommune

Fræna.

ønsker å delta i prosjektet.

«Kontrollutvalget

er med i den interkommunale

Fræna kan bli med i dette prosjektet

deltakelse

og åpner prosjektet

Kontrollutvalget

vedtok

i møte

i Eide har bestilt etforvaltningsrevisjonsprosjekt
PPT-tjenesten

på denne bakgrunn.

på PPT-

for Gjemnes, Eide og

Kontrollutvalget

i Fræna ønsker

for dette».

Framdriftsplan
Målsetting

om at kontrollutvalget

i Eide kommune

Forvaltningsrevisjonsprosjektet
forvaltningsrevisjon

kan behandle

endelig rapport

er basert på Norges kommunerevisorforbunds

(RSK 001). Metoder

som nyttes i prosjektet

i møte 4.6.2018

standard

er dokumentanalyse,

for

intervju

og

analyse av statistikk.
Det er aktuelt

å intervjue

(telefonintervju)
kommunene

ansatte og ledere i PPT GEF. l tillegg vil det bli vurdert

et utvalg barnehagestyrere
har delegert

myndighet

basert på sakkyndig vurdering

til å treffe

utarbeidet

l tillegg er det aktuelt

å gjennomføre

skoleledere/

i eierkommunene.

rektorer

før spørreundersøkelsen

2.

Organisering

Samarbeidet

rektorer.

vedtak om spesialundervisning.

rektorene

Vedtakene

i

skal være

av PP-tjenesten.

en spørreundersøkelse
Revisjonen

overfor

vil informere

barnehagestyrere

rådmennene

i de tre

og
kommunene

sendes ut.

var PP-tjenesten

Tjenesten
var regulert

organisert

som interkommunal

tjeneste

gjennom

en samarbeidsavtale

vedtatt

av kommunestyrene

2018 som ble behandlet

2017. Det opplyses i avtalen at «Eide kommune

utøver arbeidsgjevarfunksjon

lønnsforhandlinger

etter § 27 i

var ledet av et styre.

avtalen fulgte sak om PPT GEF— Ny strukturfra

at tjenesten

å intervjue

Skolelederne/

fram til 31.12.2017

Fram til 31.12.2017
kommunelova.

og skoleledere/

med tilsette».

er organisert

l årsmelding,

eierskapsmelding

etter § 27 i kommunelova

i 2003. Kopi av

av kommunestyrene

og andre dokumenter

og at Eide kommune

høsten

og fører
opplyses det

er vertskommune

og har

arbeidsgiveransvaret.
Tjenesten

ble fram til 31.12.2017

varamedlem
representanter

ledet av et styre. Styremedlemmene

ble valgt av de respektive

kommunene

fra Fræna, en representant

l tillegg til styremedlemmene

særskilte

fra tilsatte

fra Gjemnes.

valgt av og mellom

eller den de gav myndighet,

personer

de tilsatte,

i styremøtene.

rådmenn

fra

som er gitt møte og uttalerett

i

samarbeidsavtaler.

Styrets arbeidsoppgaver
—

fra Eide og en representant

Styret besto av: to

hadde noen andre rett til å møte og komme med uttale

Dette var: leder av PPT, en representant
samarbeidskommunene

med hver sitt personlige

og fulgte valgperioden.

var listet opp i punkt 3 i samarbeidsavtalen:

sjå til at PPT-kontoretfor
prioritere

oppgåver

o

legge føringar

o

fastsetje

i utviklinga

fagsamansetjing

av fagpersonalet

Gjemnes, Eide og Fræna vert drive isamsvar

innanfor

med lov og forskrifter

og

budsjettramma.

av verksemdsplanar
ipersonalet

må godkjennast

og strategiske

innanfor

planar

budsjettrammene

av samarbeidskomm

2

unane.

og vedta slike planar.

og gjeldande

lovverk. Utviding

o

godkjenne framlegg

til årsbudsjett

samarbeidspartane

innafor

o

godkjenne

revidert

o

sjå til at arbeidstilhøve

regneska/

til å halde seg fagleg
PP-tjenesten

og kontorlokaler

videregående

er tilfredsstillande

til at dei tilsette får høve

og 50 % stilling som konsulent/

består av enhetsleder,

merkantil

to PP—rådgivere (hvorav en er logoped) og

og Møre og Romsdal fylkeskommune

med for å kunne levere gode tjenester

(avtale om PP-tjenester

sa høsten 2017 opp avtalen

til Fræna

for Fræna videregående

skole

fra 1.1.2018.

i Eide kommune

har som arbeidsgiver

i PPT GEF konkluderte

«Eiermøte

utpeker,

alternative

ordninger/

via rådmennene

Ressurssituasjonen
PP-tjenesten

samarbeid/

fram

for de ansatte

i møte 15.9.2017

og at en burde søke alternative

rapportert

og medverke

åjour.

skole). Fylkeskommunen

med virkning

Eiermøte

frå tenesta.

Dette er ressurser som det var planlagt

til eierl<ommunene

optimal

og årsmelding

2016). Fagstillingene

fire spesialpedagoger.

til kvar av

til samarbeidskommunane.

har de siste årene hatt syv fagstillinger

(årsmelding

Rådmann

med oversikt over driftsutgiftene

rammene

styrings-

at organisering

vært tett på tjenesten.

etter § 27 i kommuneloven

og organisasjonsformer.

i de tre kommunene
løsningerfor

i PP-tjenesten

ikke var

Følgende vedtak ble fattet:

en arbeidsgruppe

som får i oppdrag

åfinne

PP-tjenesten».

til 31.12.2017

har over tid hatt vakante stillinger
om i årsmeldinger.

og rekrutteringsvansker.

l tillegg har det vært perioder

Dette er det blant annet

med sykemeldinger/

langtidssykemeldinger.
Enheten hadde andre halvår 2017 tre vakante stillinger.
varto

stillinger

Levering

De opplyses at det de to foregående

årene

vakante.

av tjenester

Den vanskelige

fram

til 31.12.2017

ressurssituasjonen

førte til at arbeidet

for å legge til rette barnehagetilbudet
organisasjonsutvikling

med kompetanse-

og organisasjonsutvikling

for barn med særlige behov, og arbeidet

for å legge opplæringen

med kompetanse-

og

til rette for barn og elever med særlige behov, har

vært nedprioritert.
Deltakelse

på møter og nettverkssamlinger

Hovedfokus

har vært å sikre at det utarbeides

krev det. Det opplyses at utarbeidelse

Skolene og barnehagene
utarbeidelse

foreldre/

PP-tjenesten

3.

foresatte

har utarbeidet

Det er innskjerpet

Organisering

Arbeidsgruppen

om dette.

for skoleelever

der regelverket

på grunn av ressurssituasjonen

om ressurssituasjonen

og forventet

Ledere i skolene og barnehagene

har

tldsbruk

er anmodet

ved

om ved behov å

Brev er sendt til skolene om dette i 2016/2017.

en momentliste

at det ved mangelfulle

som skolene og barnehagene

henvisninger

skal disse returneres

skal nytte ved henvisning.
til henviser.

fra 1.1.2018
som ble opprettet

Basert på arbeidsgruppens
kommunestyrene.

vurdering.

vu rderinger

vurderinger

har som målsetning.

har blitt informert

av sakkyndig

sakkyndige

av sakkyndige

tatt langt over den tid som PP-tjenesten

informere

har også vært nedprioritert.

utredning

Kommunestyrene

av eiermøte

utredet

høsten 2017 ny organisering

vedtok styret å fremme
i eierkommunene
3

vedtok

av tjenesten.

forslag til ny organisering
12.12.2017

(Gjemnes

for
kommune)

og

14.12.2107

(Fræna kommune

kommunestyrene

er gjengitt

og Eide kommune)

fra 1.1.2018. Vedtakene

i

i vedlegg 1.

Fra 1.1.2018 er PPT GEF organisert
med Eide kommune

ny organisering

som vertskommunesamarbeid

etter kommuneloven

å 28-1 b,

som vertskommune.

Vertskommunesamarbeid
Ved lov 15. desember

2006 nr. 91 fikk kommuneloven

vertskommunesamarbeid.
kapittel

5 A og renummerert

utbredt

praksis hvor kommuner

Vertskommunemodell
annen kommune,

til åå 28-1 a til 28-1 k. Dette er en lovfesting
har kjøpt forvaltningstjenester

kjennetegnes

Arbeid for å sikre tilstrekkelige

samlet i et nytt

og regulering

av tidligere

fra andre kommuner.

av en avtale hvor en kommune

uten at det etableres

Rådmann opplyser

nye åå 28 a til 28 k om såkalt

Ved lov 25. mai 2012 nr. 28 ble disse bestemmelsene

utfører

noen form for interkommunal

oppgaver

organisatorisk

på vegne av en
overbygning.

ressurser

i oppstartmøte

at det de siste månedene

har vært arbeidet

for å sikre at PP-

tjenesten får tilstrekkelige ressurser. De tre eierkommunene vedtok i desember 2017 fire
rekrutteringstiltak

som gjelder fra 1.1.2018. Tiltakene

Etter/videreutdanning
Konstituert

da li

3) Stipendordning

er: 1) Konkurransedyktig

lønn 2)

leder

Daglig leder gikk 15.1.2018

inn som PP rådgiver/

Fra samme dato ble ny daglig leder konstituert.
fra PPT GEF). Rådmann

i Eide kommune

leder PPT GEF fram til utgangen
Tiltaket

som er vedtatt

4) Fagkurs

saksbehandler.
Konstituert

har informert

daglig leder er rekruttert

av 2019. Hun hartidligere

gir en økning i antall ansatte

eksternt

om at Renate Drågen er konstituert
arbeidet

med en stilling (100 % stilling)

(ikke

som ny

i PP-tjeneste.
iforhold

til situasjonen

høsten

2017.
Avtale om PP-tenester
PP-tjenesten

nyttet

Fylkeskommunen
frigjorte

til Fræna videre

stillinger.

PP-tjenesten

Utl snin

av stillin

som er gjort gjeldende
videregående

Fra 1.1.2018 nyttes den

100 % stilling som skal nyttes på tjenester
i tjenesten

dette styrkes med en stilling

per 15.1.2018.

Disse stillingene

til eierkommunene.

fortsatt

skal være syv

(100 % stilling).

av PP-tjenesten

gjennom

lykkes med å ansettelse

til situasjonen

skal snarlig kunngjøres.

fra 1.1.2018 antas å gjøre det mer attraktivt

skole også vil virke positivt

Hvis PP-tjenesten
forhold

fra 1.1.2018.

skole.

eierkommunene.

skal bestå og at ønsket bemanning

blir gjennom

1.1.2018

ved Fræna videregående

er

var vakante

det at styrkingen

til arbeid overfor

ressurser tilsvarende

Det er avklart at stillingen

To stillinger

på PP-tjenester

sa høsten 2017 opp avtalen med virkning

stillingsressursen

Endringen frigjør

ående skole avviklet

opp mot en stilling

ny konstituert

daglig leder og frigjorte

inn på interessen
vil tjenesten

bli styrket

med to stillinger

høsten 2017.

i PP-tjenesten

har god og relevant

4

Videre antas

ressurser fra Fræna

for stillingene.

Kompetanse
Det opplyses at ansatte

Rekrutteringstiltak

å søke på stillingene.

kompetanse.

(200 % stilling)

i

NTNU har Lederutdanning
semestre.

for PPT (SEVU—PPT).Studietilbudet

Det er aktuelt

Det arbeides
tjenesten

å tilby slik utdanning

med å engasjere

på timebasis.

er på 30 studiepoeng

og går over tre

til ledere som tilbys fast jobb i PP-tjenesten.

en psykologspesialist

med kompetanse

og arbeidspraksis

fra PP-

Det er ønskelig å nytte ressursen som Coach for leder, faglig oppfølging

av

ansatte og bistand i tester.

4.

Revisjonens

vurdering

De organisatoriske
mer oversiktlig

endringene

organisering.

som er gjennomført
Eide kommune

med virkning

har gjennom

fra 1.1.2018 har gitt en enklere og

endringene

fått ansvaret for tjenesten

som

vertskommune.
Tjenesten

er avhengig av å få ansatt kompetente

det er vedtatt
attraktiv

egne rekrutteringstiltak

arbeidsplass,

vis seg om tiltakene
for tjenesten

5.

ansatte i alle stillingene.

for tjenesten.

som kvalifiserte

Disse er innført

Revisjonen

søkere søker seg til. l løpet av de kommende

har ønsket effekt. De avklaringer

registrerer

for at PP-tjenesten

at

skal være en

månedene

vil det

som har falt på plass de siste ukene er positiv

og har gitt økt kapasitet.

Dokumentliste

(dokumentene

Kommunestyret

(tilsvarende

følger ikke vedlagt)

i Eide kommune,

sak ble behandlet

sak 75/2017,

o

Referat fra styremøte

o

Rapport fra arbeidsgruppe

o

Referat fra eiermøte

i PPT GEF 27.10.2017

o

Referat

i PPT GEF 15.9.2017

o

Referat fra styremøte

fra eiermøte

behandlet

i kommunestyrene

14.12.2017

i Gjemnes kommune

og Fraena kommune).

i PPT GEF 16.11.2017
for utredning

av ny organisering

av PPT GEF (høsten 2017)

i PPT GEF 3.3.2017

— Årsmelding for PPTGEF2016
o Årsmelding for PPTGEF2015
o

Samarbeidsavtale

6.

Vedlegg

Vedlegg 1:

for PPT GEF, vedtatt

Organisering

av kommunestyrene

av PPT GEF fra 1.1.2018 oversikt

i samarbeidskommunene

over kommunestyrevedtak

deltakerkommunene
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:

Hjemmel

for pedagogisk-psykologisk

tjeneste

barnehagelova

§ 19 c og opplæringsloven

Kommuneloven

§ 28-1 b. Administrativt

5

(PPT):

§ 5-6
vertskommunesamarbeid

i 2003

i

Vedlegg
Organisering

av PPT GEF fra 1.1.2018

Styret i PPT GEF utredet

høsten 2017 ny organisering

eierkommunene

12.12.2017

kommune)

vedtok

ny organisering

> Kommunestyret
>

(Gjemnes kommune)

fra 1.1.2018. Vedtakene

i Eide kommune
i Fræna

Kommunestyret

i Gjemnes kommune

NR

Vedtak

1

Gjeldende

kommune

('3

og 14.12.2107

sak 96/2017

12.12.2017

sak 66/2017

om pedagogisk-psykologisk

Gjemnes,

Oppsigelse

— endres til 6 måneder,

av avtalen

og Eide

gjengis under:

sak 75/2017

14.12.2017

(PPT) for kommunene

i

(Fræna kommune

Eide
samarbeidsavtale

P"

Kommu nestyrene

i de tre kommunene

14.12.2017

Kommunestyret

Q.

av tjenesten.

tjeneste

Fræna

Gjemnes

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Eide og Fræna (GEF) punkt 6 —
regnet fra påfølgende

måned.
2

Det opprettes

ny midlertidig

avtale,

sin § 28-1

b. Administrativt

kommune

som vertskommune.

organisert

etter

Kommuneloven

vertskommunesamarbeid,

Endringen

med

gjelder

Eide

fra 1.1.2018

—

31.12.2019.
l 3

Økonomisk
mellom

fordeling

partene

blir 30/70,

der 30% av totalutgiftene

og 70% deles etter

innbyggertallet

deles likt

ved siste

årsskifte.
4

Det opprettes
) a.
l

følgende

rekrutteringstiltak

Konkurransedyktig

fra 1.1.2018:

lønn

Etter/videreutdanning
Stipendordning
Fagkurs

5

vertskommunen

får i oppdrag

grunnbemanningi
6

Organisering

av PPTi Hustadvika

en grundig

og betryggende

tillitsvalgte

involveres

arbeidstakerne

7

ny norm for

kommune

må være gjenstand

prosess, der berørte

i samsvar

og arbeidsgiver.

for en samlokalisering
vektlegges

å utrede

PPT.

ansatte

med avtaleverket
PPT sitt eksplisitte

med andre kommunale

for

og

mellom
ønske og behov

tjenester

må

i prosessen.

PPT i Hustadvika

kommune

bør ha som mål at Gjemnes

og Møre og Romsdal fylkeskommune

kommune

inngår i en form for samarbeid

om tjenesten.

8

Kommunestyret
nærliggende
tjenester

ber formannskapet
PPT-kontor

vurdere

å kjøpe tjenester

fra

JA

frem til PPT—GEFkan yte forsvarlige

til eierkommunene.

Styret understreker

nødvendigheten

av personellmessig

tjenesten.

6

styrking

av

JA

1

Vedlegg
Hjemmel

for pedagogisk-

Pedagogisk-

psykologisk

og er hjemlet

psykologisk
tjeneste

i barnehagelova

Barnehageloven
Kommunens

tjeneste

(PPT) er kommunen/

§ 19 c Pedagogisk-psykologisk
tjenesten

Den pedagogiskpsyko/ogiske
organisasjonsutvikling
Departementet

skal bistå barnehagen

om andre oppgaverfor

Ny § 19 c innebærer

at PPT skal utarbeide

Dette gjelder tilsvarende

eksempel

PPT kan innhente

fra Statped.

for å tilrettelegge

hjemmel

funksjon

og arbeidet

sakkyndige

om spesialpedagogisk

lovpålagte

i arbeidet

sakkyndige

organ

sakkyndig

vurdering

i de tilfeller

det kravet som fremgår
i arbeidet

og

behov.
tjenesten.

barnehageloven

krever at

av opplæringsloven

den sakkyndige

barnehagetilbudet

hjelp. Den

vurderinger.

med kompetanse-

den pedagogiskpsykologiske

hjelp til å utarbeide

PPT skal bidra til helhet og sammenheng
forebyggende

isaker

barn med særlige

PPT skal videre bistå barnehagen

organisasjonsutvikling

instans

barnehagetilbudetfor

dette er nødvendig.
ledd annet punktum.

er sakkyndig

skal sørge for at det blir utarbeidet

tjenesten

sentrale

§ 5-6.

tjeneste

tjeneste

for å tilrettelegge

kan giforskrift

fylkeskommunens

§ 19 c og opplæringsloven

pedagogisk-psykologiske

pedagogiskpsykologiske

(PPT)

§ 5-6 annet

utredningen,

for

med kompetanseutvikling

og

for barn med særlige behov. Bistand fra

i det spesialpedagogiske

arbeidet

med tidlig innsats i barnehagen.

og styrke PPT

Det er ikke gitt forskrift

med

i bestemmelsen.

Opplæringslova

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk

Kvar kommune
psykologiske

og kvarfylkeskommune

tenesta

i ein kommune

teneste

Z

skal ha ei pedagogisk—psykologisk

kan organiserast

i samarbeid

teneste.

Den pedagogisk»

med andre kommunar

eller med

fylkeskommunen.
Tenesta skal hjelpe skolen [arbeidet
opplæringa

at det blir utarbeidd
oppgåvene

med kompetanseutvikling

betre til rette for elevar med særlege
sakkunnig

vurdering

behov.

der lova krev det. Departementet

plikter å ha en pedagogisk-psykologisk

«tjeneste»,

innebærer

bestemmelsen
omfang
Ot.prp.

tjeneste.

et krav om en viss kontinuitet

i Ot.prp.

nr. 46 (1997-1998).

fra utelukkende

nr. 46 (1997-1998)

skal sørgje for

om dei andre

og organisering,

jf. merknaden

Det er videre slått fast i forarbeidene

å basere seg på innkjøp av tjenester.

Om lov om grunnskolen

Tjenesten

til

at dette avskjærer

må være av et slikt

spesialundervisning.

og den vidaregåande

opplæringa

(opplæringslova)

til § 5-6

Lavutkastetfrå

departementet

Første leddet fører

i hovudsak

Kravet om ei "teneste"

er i endra iforhold

til lovutkastetfrå

vidare gsl. 9 nr 1 første

leddetførste

vil seie krav om ein viss kontinuitet

det ikkje høve til å basere seg på berre å kjøpe tenester
Det er dessutan
tilgjengeleg

kan giforskrifter

Kravet om at det skal være en

i personale

at den kan følge opp de elevene som mottar

Merknader

for å leggje
tenesta

til tenesta.

Kommunen

kommunen

og organisasjonsutvikling

Den pedagogisk—psykologiske

ein føresetnad

for dei gruppene

særlege

opplæringsbehov

klargjer

at tenesta

Krava til den sakkunnige
departementet,

i kommunen

vurderinga

og lvgo. å 11 tredje leddet.

og organisering.

Etter lovutkastet

er

tenesta

(PPT) er organisert

slik at ha er

til teneste for, det vil seie alle barn, unge og vaksne med
Sjå også § 42

tredje leddet

i lovutkastet

som

til lærlingar.

slik dei erfastsette

betyr også krav til kvaliteten

dette også krav til korleis

i personale

ellerfylkeskommunen.

også skal vere eit tilbod

punktum

utanfrå.

at den pedagogisk-psykologiske
ho særleg ska/stå

utvalet.

i § 5—3 i lovutkastet

på det arbeidet

PPT er organisert.

7

og eventuelt

PPT har ansvaretfor

åfå

iforskrifter
gjort.

indirekte

gitt av
stiller

2

Dersom PPT sjølv ikkje har nok fagkompetanse
statleg

kompetansesenter,

privat

i ei sak, må det innhentast

sakkunnig

eller andre kommunale

kompetanse

tenester,

utanfrå,

til dømes frå

til dømes

kommunehelsetenesta.

Dei tilsette

i PPT høyrer inn under den allmenne

fylkeskommunen.
tillegg

Det vil seie at kommunen

til dei som går fram

organisasjons-

og instruksjonskompetansen

og fylkeskommunen

av andre leddetførste

punktum

kan påleggje

eller av eventuelle

tenesta

til kommunen

og

andre oppgåveri

forskrifter

etter andre leddet

andre punktum.
jamvel

om den tilsette

kommunen

organisatorisk

ellerfylkeskommunen

Saksførebuarane

kan det lettføre

Andre /eddetførste
følgjer

skulle gi tilrådingar

til at vedtaket

punktum

er nytt iforhold

arbeidet

leggje opplæringa

leddet andre punktum

dei tilsvarande

Endringa

Andre

leddet

tredje punktum

leddet

og lvgo. å 11 femte

om andre oppgåver

kompetanse

og organisering.

Kommuneloven

§ 28-1

utvalet

er gjordfor

den vidaregåande

fører

jf. også

fagleg

og fører

vidare delar av det som idag

å tydeleggjere

at PPTi tillegg

arbeidet

til ansvar

skolen må gjere for å

av § 1—4nr. 2 i grunnsko/eforskr/fta

og gjer at

opplæringa.

vidare delar avforskriftskompetansen

leddet.

eller misvisande

behov.

fører vidare det som i dag følgjer

krava også gjeldfor

skal gå ut på.
grunnlag,

som ugyldig.

også har eit ansvar for i bistå i det systemretta

første

forskrifter

på eit mangelfullt

til lovutkastetfrå

til rette for elevar med særskilde

vil ikkje det seie at
vurderingane

blir tekne på eit best mogleg fagleg

baserte

må reknast

av § 1-6 nr. 1 og 3 i grunnskoleforskr/fta.

for det individretta

Andre

høyrer inn under kommunen,

om l<va dei pedagogisk—faglege

har plikt til å sørgje for at avgjerdene

fvl. å 17. Dersom dei sakkunnige
grunnlag,

og økonomisk

kan instruere

Forskriftskompetansen

for PPT. Forskriftskompetansen

etter gsl. § 9 nr. 2

til departementet

til departementet

er avgrensa

gjeld såleis ikkje nærmare

tii å gi

krav til storleik,

Vedlegg
1.

En kommune

b. Administrativt

(samarbeidskommune)

vertskommunen

3.

organer

(vertskommune)
myndighet

eller typer av saker som ikke er av prinsipiell

om delegasjon

i vertskommunen

at

fra

betydning,

til administrasjonssjefen

har ikke instruksjons

l vertskommunen.

eller omgjøringsmyndighet

der

er skjedd i samsvar med nr. 3.

En samarbeidskommune
myndighet

6.

etter delegert

inr.

til egen administrasjonssjef

Folkevalgte
delegasjon

5.

i enkeltsaker

og treffe avgjørelser

1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid
mellom fylkeskommuner.
Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret
eller fylkestinget
selv gir

Bestemmelsen
instruks

4.

kan avtale med en annen kommune

skal utføre oppgaver

samarbeldskommunen
2.

vertskommunesamarbeid

kan gi vertskommunen

instruks om utøvelsen

i saker som alene gje/der samarbeldskommunen

For vedtak vertskommunen
samarbeldskommunen

treffer

av den delegerte

eller berørte innbyggere.

etter delegasjon fra en samarbeidskommune,

samme omgjøringsmyndighet

ledd,

8

som etterforvaltningsloven

har

§ 35første

3

