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Sunndalsøra,

Til medlemmene

22.mars

2018

i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING
MØTENR.

2/18

TID:

04.04.2018

STED:

Kommunestyresalen,

kl. 10:00
Sunndal

rådhus

SAKSLISTE:
UTV.

TITTEL

SAKSNR.
PS 08/18

GODKJENNlNG

AV PROTOKOLL

PS 09/18

REFERAT

PS 10/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 11/18

EVENTUELT

FRA

MØTE

1.FEBRUAR

2018

OG ORIENTERlNGER

Dersom det er saker kontrollutvalget
ønsker å kommentere,
stille spørsmål ved eller ta Opp i
dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt.
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99160260.
E—post: sveinungtalber
y(gbmoldekommune.no
lnnkallingen
går som melding til varamedlemmer
som innkalles etter behov.

Trond M. Hansen
leder

Riise(s)

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal

Revisjon

IKS

SUNNDAL

KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:

2018—1563/02
033
Sveinung Talberg

Dato:

05.03.2018

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 08/18

Utvalg
Kontrollutvalget

GODKJENNING
Sekretariatets
Protokollen

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

LFEBRUAR

2018

innstilling
fra møte l.februar

Til å signere

Møtedato
04.04.2018

protokollen

2018 godkjennes.

sammen

med møteleder

l.februar

2018, velges:

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

Sveinung
rådgiver

Talberg

I

KONTROLLUTVALGET
KOMMUNE

SUNNDAL

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:

Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
medlemmer:

Møtende

Forfall:
Ikke møtt:
Møtende

vara:

Fra sekretariatet:

Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

Lederen

1/1 8
01.02.2018
kl. 11.00 - 15.15
av
kl. 09.00 - 10.45: Virksomhetsbesøk
tjeneste
Kommunalteknisk
Sunndal rådhus
Kommunestyresalen,
01/18-— 07/18
Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Odd—Helge Gravem, nestleder (Ap). Møtte fra kl. 0950
Erling Rød (Frp)
Liv Berit Gikling (Sp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Ingen
Ingen
Sveinung Talberg, rådgiver
Bjarne

Dyrnes,

Randi Borghild
6/18, 7/18

ønsket velkommen

Myrvang

Hilde

Dyrnes

i sak 1/18, 2/18, 4/18

(rådmann)

i sak 2/18, 4/18,

og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkalling
Innkalling og sakliste ble godkjent.

0 g sakliste.

TIL BEHANDLING:
UTV.

SAKSNR.

TITTEL

PS01/18

2017
FRAMØTE12.DESEMBER
AVPROTOKOLL
GODKJENNING

PS02/18

OGOR1ENTER1NGER
REFERAT

PS03/18

FOR2017
-ÅRSMELDING
1SUNNDAL
KONTROLLUTVALGET

PS 04/18

FRA1NTER1MREViSiONEN
T1LKONTROLLUTVALGET
RAPPORT
REVISJONENS
KOMMUNE
FOR2017—SUNNDAL
REGNSKAPSREViSJON

PS05/18

FOR2018
OGTILTAKSPLAN
MØTEPLAN

PS06/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS07/18

EVENTUELT
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PS 01/18

GODKJENNING

Kontrollutvalgets
Protokollen
Til å signere

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

12.DESEMBER

2017

vedtak

fra møte 12.desember
protokollen

sammen

2017 godkjennes.
med møteleder

12.desember

2017,

velges:

1. Erling Rød
2. Odd—Helge Gravem
Kontrollutvalgets

behandling

Leder orienterte.
møteprotokollen

Leder forslo Erling Rød og Odd—Helge Gravem
sammen med møteleder 12.12.2017.

til å signere

Kontrollutvalget
(4 voterende)

fattet enstemmig

framsatt

PS 02/18

Kontrollutvalgets

REFERAT

med framlegg

i møtet.

OG ORIENTERINGER

vedtak

Referat— og orienteringssakene
Kontrollutvalgets

vedtak i samsvar

tas til orientering.

behandling

Referatsaker:
RS 01/18

RS 91/17 Kristiansund
og Nordmøre
Havn IKS —revisjon
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
13.12.2017 (vedlagt)

RS 02/18

RS 92/17 Protokoll
fra havnerådsmøte
10.11.2017
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
13.12.2017 (vedlagt)

RS 03/18

RS 97/17 Avviklingsprotokoll
Sunndal Nasjonalparksenter
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
13.12.2017 (vedlagt)

RS 04/18

PS 93/17 Årsplan og budsjett 2018, økonomiplan
2019 —2021 for Sunndal
kommune
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
13.12.2017 (vedlagt)

RS 05/18

PS 94/17 Utskriving
av eigedomsskatt
2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
13.12.2017

av Selskapsavtale

AS 28.11.2017

(vedlagt)

Kontrollutval gsleder anmerket det uheldige i at rådmannen i en egen artikkel i Aura
Avis ga uriktige opplysninger når det gjaldt konsekvensene
av
eiendomsskatteinntektene
for Sunndal kommune som følge av statsbudsj ettvedtaket.
Rådmannen beklaget dette og at årsaken var for dårlig bakgrunnsinfonnasjon
om
innholdet i statsbudsjettet.
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RS 06/18

PS 108/17 Budsjett 2018 for Kontrollutvalgssekretariatet
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
13.12.2017 (vedlagt)
Sekretæren

anmerket

Sunndal kommune.

at overskriften

i sakstittelen

for Romsdal

til sak PS 108/ 17 er feiltolket

Det er ikke budsjettet for kontro1lutvalgssekretariatet

av

som er

vedtatt, men budsjettet for kontroll og tilsyn som består av kontrollutvalgets
egen
aktivitet, sekretariatsfunksjonen
og revisjonshonoraret.
Innholdet og ordlyden i
vedtaket er korrekt.
RS 07/18

PS 109/17 Sunndal Energi KF —Budsjett 2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
13.12.2017 (vedlagt)

RS 08/18

PS 110/17 Budsjettregulering
drift —lønnsoppgjør
2017 og diverse
endringer
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
13.12.2017 (vedlagt)

RS 09/18

PS 112/17 Oppbemanning
av Nordmøre
Interkommunale
(NII)
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
13.12.2017 (vedlagt)

RS 10/18

Gjennomførte
tilsyn sommaren
2017
Brev fra fylkesmannen
i Møre og Romsdal til kommunene om gjennomførte tilsyn
med tjenestene til enkelte personer som har psykisk utviklingshemming,
datert
05.10.2017 (vedlagt),jf.
OS 3 1/17 i kontrol1utvalget 26.10.17.

RS11/18

e—INFO 18/1 —Redegjørelse
for likestilling mv. i årsberetningen,
informasjon
Norges Kommunerevisorforbund
(NKRF), datert 08.01.2018 (vedlagt).

RS 12/18

Virksomhetsbesøk
av Kommunalteknisk
tjeneste
Kontrollutvalget
vedtok i møte 12.12.2017 et virksomhetsbesøk
hos
Komrminalteknisk
tjeneste i forkant av neste kontrollutvalgsmøte.
Dette ble avtalt og
besøket ble gjennomført som planlagt på kommunestyresalen
med kontrollutvalget
og
deler av staben til Kommunaltekniske
tj eneste ledet av teknisk sjef Eilif Magne Lervik
ti1stede. Det ble vist en powerpointpresentasjon
av organisasjonen
med oppgaver som
senere er oversendt kontrollutvalget.
Det vil til neste møte i kontrollutvalget
foreligge
et referat fra besøket som vil bli behandlet som en referatsak.
Både kontrollutvalget
og Kommunalteknisk
tjeneste synes besøket var nyttig og godt. Kontrollutvalget
har
inntrykk av at tjenesten driftes godt.

andre

Innkjøpssamarbeid

fra

Orienteringssaker:
OS 01/18

Oppdragsavtale

med Møre og Romsdal

Revisjon

IKS —endelig

avtale

Sekretæren redegjorde for den endehge avtalen som det ikke er gjort endringer av
prinsippiell betydning i siden den ble behandlet sist i kontrollutvalget
12.12.2017 og
etter at den harvært på høring hos rådmennene.
OS 02/18

Kontrollutvalgeti
Sunndal
Rapport fra virksomhetsbesøk

OS 03/18

Representantskapet
(vedlagt)

OS 04/18

Innkalling
(vedlagt)

—Virksomhetsbesøk
hos Sunndal Energi KF
hos Sunndal Energi KF 12.12.2017 (vedlagt)

i NIR - Innkalling

og protokoll

fra styremøte

til møte nr. 1-2018

i Sunndal

Energi

KF 16.01.2018
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OS 05/18

Arkivverket
—Tilsyn med arkivene i Sunndal
Diverse dok. etter tilsyn 26.05.2015 (vedlagt)

OS 06/18

Protokoll fra møte i styret
13.12.2017 (vedlagt)

Kontrollutvalget

fattet enstemmig

PS 03/18

Kontrollutvalgets

gets årsmelding

Kontrollutvalgets
Utvalget

med sekretærens

—ÅRSMELDING

for Romsdal

innstilling.

(4 voterende)

FOR 2017

vedtak

Kontrollutvalget
vedtar årsmelding
følgende innstilling:
Kontrollutval

for Kontrollutvalgssekretariatet

vedtak i samsvar

KONTROLLUTVALGET

kommune

for 2017. Saken legges frem for kommunestyret

med

for 2017 tas til etterretning.

behandling

gikk igjennom

årsmeldingen.

Det fremkom en merknad og forslag til endring av utkast til årsmelding fra leder.
Under pkt. 4.4. Selskapskontroll
ønsket kontrollutvalgets
leder å tilføye følgende under
avsnitt 3:
Kontrollutval get er opptatt av Sunndal kommune sin eierskapsforvaltning
og har fått
orientering og bedt om ytterligere orientering fra eierskapssekretariatet
om oppfølging av
forhold til de selskap som er nevnt under saken som står på kontrollutvalget
sin
oppfølgingsliste.
Kontrollutvalget
stiller spørsmål ved Sunndal kommunestyre sin mulighet
for eiers/capsoppfølging
når kontrollutvalget
registrerer
at det kan være mangelfull
oppfølging/ra
eierskapssekretariatet
og kommunen sine eierskapsrepresentanter
i
generalforsamlinger.
Årsmeldingen

med endringer

Kontrollutval

gets årsmelding

oversendes

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
regnskapsrevisjon

med følgende

innstilling:

for 2017 tas til etterretning.

Kontrollutvalget
fattet enstemmig
leder. (4 voterende)

PS 04/18

kommunestyret

vedtak i samsvar

med forslag til endring

framsatt

i møtet av

REVISJONENS
RAPPORT
TIL KONTROLLUTVALGET
FRA
INTERIMREVISJONEN
REGNSKAPSREVISJON
FOR 2017 —SUNNDAL
KOMMUNE

vedtak
tar revisjonens rapport til kontrollutvalget
fra interimsrevisj
for 2017 i Sunndal kommune til orientering.

onen
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Kontrollutvalgets

behandling

Kontrollutvalget
fikk i møte vist en powerpointpresentasj
on av interimrevisjon
2017 for
Sunndal kommune fra oppdragsansvarlig
revisor Bjarne Dyrnes. Den endelige rapporten var
ikke oversendt sekretariatet på forhånd. Rapporten var heller ikke kommunisert
med
rådmannen på forhånd. Enkelte deler av innholdet ble korrigert i møtet av rådmannen.
Konklusjonen
er at en ikke har kommet like langt i interimsrevisjonen
som forutsatt, men at
dette vil bli tatt i årsoppgjøret.
Oppdragsansvarli
g revisor sin hovedkonklusj on er at det ikke
er noe vesentlig å anmerke til regnskap— eller økonomiforvaltningen
så langt.
Kontrollutvalget
Energi KF .

har ikke mottatt

Kontrollutvalget

fattet enstemmig

PS 05/18

MØTEPLAN

Kontrollutvalgets

vedtak

Tiltaksplanen
den foreligger

tilsvarende

vedtak

interimsrapport

i samsvar med sekretærens

OG TILTAKSPLAN

for 2018 for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets
behandling
Det var ingen spesielle kommentarer
møtedato 15.03.2018 til 14.03.2018.
Kontrollutvalget
(4 voterende)

PS 06/18

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
oppfølgingslisten

fattet enstemmig

for Sunndal

innstilling.

(4 voterende)

FOR 2018

i Sunndal kommune,

Kontrollutvalgets
leder i samråd med kontrollsekretær
møtedatoer dersom det blir nødvendig.
Møtet som var foreslått til 15.03.2018

fra revisjonen

datert 16.01.2018

gis fullmakt

vedtas slik

til å foreta endringer

av

flyttes til 14.03.2018

til saken bortsett fra at leder ønsket å flytte forslått

vedtak i samsvar

med framlegg

framsatt

i møte av leder.

()PPFØLGINGSLISTE

vedtak
tar rådmannens redegjørelse
for videre oppfølging

Kontrollutvalgets
behandling
Rådmannen og revisor orienterte

til orientering

til den enkelte

og beholder

alle sakene på

sak.
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Pros'ektre
nska til kontrollutval
et
Revisor orienterte om at de har to prosjektregnskap
til revisjon, men disse vil ikke bli revidert
før en er ferdig med regnskapsrevisj onen i forbindelse med årsoppgjøret.
Prosjektene er også
forholdsvis gamle. Revisor mener for øvrig det er en raskere ekspedering fra
administrasjonen
på prosjektene nå.
Tr
hetsalarmer o rutiner
Rådmannen orienterte om Fylkesmannen
sin tilsynssak som nå er avsluttet.
Konklusjonen
er
brudd på Helsepersonelloven.
Selv om dette er en tilsynssak rettet mot Kristiansund
som
utfører tjenesten, angår den også Sunndal kommune som kjøper av tjenesten.
Umiddelbart
etter at hendelsen i 2016 ble kjent, satte Sunndal kommune inn tiltak for å hindre gjentakelser.
Det skulle rykkes ut på alle utløste trygghetsalarmer.
Leder spurte om ikke kommunen har et
ansvar for det som har skjedd? Erling Rød spurte om kommunen sjekker risikoen i det en
kjøper og som blir utført av andre enn kommunen sine egne ansatte? Det er kommunen sitt
ansvar for tjenesten uansett hvem som utfører denne. Rådmannen har stor tro på oppbygging
og drift av det nye digitale responssenteret
i regi av Kristiansund
kommune der Sunndal
kommune deltar.
Selska skontroll av Kristiansund o Nordmøre Havn IKS
Bystyret i Kristiansund
skulle 30.01.2018 behandle en sak om budsjettbevilgning
for å bli
med på denne selskapskontrollen,
men ved en inkurie hadde ikke saken blitt med på
sakskartet.
Saken vil bli tatt opp i bystyret 27.02.20] 8, og kontrollutvalget
i Sunndal
avventer utfallet av denne behandlingen.
Sunndalsøra Samfunnshus BA
Kontrollutvalget
registrerer via revisor at det vil komme et prosj ektregnskap på Sunndalsøra
Samfunnshus
i regi av Sunndal kommune.
Kontrollutvalget
registrerer at advokatfirma
Larhammer er brukt som juridisk rådgiver for selskapet samtidig som firmaet er brukt av
Sunndal kommune som juridisk rådgiver. Kontrollutvalget
stiller spørsmål ved habiliteten i
dette. Kontrollutvalget
ønsker i et senere møte at selskapet blir en del orienteringen
i
spørsmålet om kommunen sin eierskapsforvaltning.
Orienterinc fra eierska ssekretariatet
Kontrollutvalget
vil ha en slik orientering i et senere møte der oppfølging
flere av kommunen sin eierskap blir et tema.
Kontrollutvalget
(4 voterende)

FPS

07/18

Deltakelse

vedtak i samsvar

med framlegg

framsatt

av

i møtet av leder.

EVENTUELT

å Forum

Kontrollutvalgets
Saken utsettes

fattet enstemmig

og forvaltning

for Kontroll

o

Tils

n FKT

- sin fa konferanse

o

årsmøte

2018

vedtak
til neste møte

Kontrollutvalgets
behandling
Sekretær orienterte.
Kontrollutvalget

ønsker å utsette saken til neste møte.
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fattet enstemmig vedtak i

Kontrollutvalget
(4 voterende)

samsvar
med fremlegg framsatt i møtet av leder.

Aursjøvegen

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
få en orientering

vedtak
ønsker å følge opp Sunndal kommune sitt eierskap i Aursjøvegen
fra eierskapssekretariatet i et senere møte.

Kontrollutvalgets

AS ved å

behandling

Kontrollutvalget
følger sekretariatet sin anbefaling om å se denne saken i sammenheng med at
kontrollutvalget
ønsker en orientering fra eierskapssekretariatet om Sunndal kommune sin
eierskapsforvaltning
i selskap generelt og enkeltselskap nevnt i oppfølgingslisten spesielt.
Kontrollutvalget
(4 voterende)

Samhandlimr

fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder,

mellom

Kontrollutvalgets

Sunndal

kommune

0

Sunndal

Ener

i KF

vedtak

Kontrollutvalget
ønsker å sende et brev til kommunestyret med henvisning til bestemmelsene
i Kommuneloven kap. 1 1 og Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak og på demie bakgrunn be om en redegjørelse på
hvordan samhandling og oppfølging skjer mellom kommunestyret og Sunndal Energi KF
Kontrollutvalgets

behandling

Leder foreslo at kontrollutvalget,
med henvisning til lovverket, sender et brev til
kommunestyret med kopi til rådmannen og ber om en tilbakemelding på hvilken samhandling
det er mellom kommunestyret og Sunndal Energi KF.
Kontrollutvalget
(4 voterende)

Sal

fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.

av kommunale

Kontrollutvalgets

nærin

seiendommer

vedtak

Kontrollutvalget
ber revisjonen undersøke og gi en redegjørelse til kontrollutvalget
kommunens rutiner, retningslinjer og praksis når det gjelder salg av kommunale
næringseiendommer
Kontrollutvalgets

om

behandling

Kontrollutvalget
registrerer at det i sak 9/l 8 i ØP den 23.1.2018 er en klagesak om salg av
kommunal næringseiendom. Kontrollutvalget
ønsker å undersøke hvilke rutiner,
retningslinjer og praksis kommune har på dette området når det gjelder salg av kommunale
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næringseiendommer.
l møtet orienterte revisor om at dette er et tema de vil gå inn på i
forbindelse med årsoppgj øret. Kontrollutvalget
avventer en redegjørelse fra revisor på dette
punktet.
Kontrollutvalget
(4 voterende)

Protokoller

fattet enstemmig

i Sunndal

Kontrollutvalgets

vedtak i samsvar

med fremlegg

i møtet av leder.

kommune

vedtak

Kontrollutvalget
ønsker i et senere møte en redegjørelse
politiske utvalg i Sunndal kommune blir kvalitetssikres
Kontrollutvalgets

framsatt

om hvordan protokollene
før de offentliggjøres.

fra

behandling

Kontrollutvalget
offentliggjøring

v/leder ønsker å undersøke praksisen rundt kvalitetssikring
av protokoller fra politiske utvalg i Sunndal kommune.

Kontrollutvalget
(4 voterende)

fattet enstemmig

Trond M. Hansen Riise
leder

vedtak i samsvar

med fremlegg

Odd Helge Gravem
nestleder

framsatt

og

i møtet av leder.

Erling Rød

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg
rådgiver
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SUNNDAL

:
%

KOMM

UNE

Arkiv:
Saksbehandler:

2018—1563/02
033
Sveinung Talberg

Dato:

05.03.2018

Saksmappe:

Kontrollutvalget

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 09/18

REFERAT

Utvalg
Kontrollutvalget

Møtedato
04.04.2018

OG ORIENTERINGER

Sekretariatets

innstilling

Referat— og orienteringssakene

tas til orientering.

Saksopplysninger
Referatsaker:

RS 13/18

Virksomhetsbesøk
av Kommunalteknisk
tjeneste 01.02.2018
Kontrollutvalget
vedtok i møte 12.12.2017 et virksomhetsbesøk
hos
Kommunalteknisk
tjeneste i forkant av neste kontrollutvalgsmøte.
Dette ble avtalt og
besøket ble gjennomført som planlagt på kommunestyresalen
med kontrollutvalget
og
deler av staben til Kommunaltekniske
tjeneste ledet av teknisk sjef EiliflVlagne Lervik
tilstede. Rapport fra virksomhetsbesøket
vedlagt. (vedlegg)

RS14/18

Protokoll

fra styremøte

i Sunndal

RSlS/18

Protokoll

fra styremøte

i NIR 09.02.2018

RS 16/18

Protokoll

fra Sunndal

RSl7/18

PS 1/18 Tilstandsrapport
Protokoll og saksframlegg

kommunestyre

Energi

KF 16.01.2018

(vedlagt)

(vedlagt)

14.02.2018,

innledning

for grunnskoletjenesten
2016
fra Sunndal kommunestyre
14.02.2018

RSl8/18

PS 2/18 Strategisk
samarbeid
om næringsutvikling
Surnadal
samarbeid
fra 2018 - ny behandling
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
14.02.2018 (vedlagt)

RSlQ/18

PS 3/18 Forvaltningsrevisjonsrapport
- bosetting og integrering
med særlig vekt på barn og unge sin situasjon
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
14.02.2018 (vedlagt)

RS 20/18

PS 4/18 Byggeregnskap
Holssand barnehage
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
14.02.2018

RSZl/18

(vedlagt)

SP 1/18 Spørsmål
til kommunestyremøte
14.02.2018 - felles
legevakt/ambulansevakt
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
14.02.2018 (vedlagt)

(vedlagt)

(vedlagt)
og Sunndal,

videre

av flyktninger

RS 22/18

RS 1/18 Orientering om arbeidet med Oppreisningsordninga
for tidligere
barnevernsbarn
i Møre og Romsdal for 2017
Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune til deltakerkommunene i
oppreisningsordninga
(vedlagt).

RS 23/18

RS 2/18 Protokoll fra møte 12.12.2017 - Kontrollutvalget
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018 (vedlagt)

RS 24/18

RS 5/18 Oversendelse
av protokoll, årsregnskap,
årsberetning
revisjonsberetning
—eierskapsmelding
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018 (vedlagt)

RS 25/18

Protokoll

fra representantskapsmøte

RS 26/18

Protokoll

fra styremøte

i Sunndal

Energi KF 13.02.2018

(vedlagt)

RS 27/18

Protokoll

fra styremøte

i Sunndal

Energi KF 20.03.2018

(vedlagt)

RS 28/18

RS 22/18 Avslutning av tilsyn av arkivene i Sunndal
Møteinnkalling til Sunndal kommunestyre 21.03.2018.
(vedlagt)

RS 29/18

Årsrapport for Sunndal kommune 2017 —Skatteoppkreveren
Sunndal kommune - Årsrapport, datert 19.01.2018 (vedlagt)

RS 30/18

Kontrollrapport
2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
for Sunndal
kommune — brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.02.20] 8 (vedlagt)

i NIR 02.02.2018

i Sunndal

og

(vedlagt)

kommune
Dokument fra Arkivverket.

i Oppdal

og

Orienteringssaker:
OS 07/18

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

Sveinung Talberg
rådgiver

i Møre og Romsdal

inviterer

til

23
Kontrollutvalget

I

13/18

Sunndal

Sekretariatet”
1452, direkte

Telefon:
Telefon:

kommune

Deres

71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks. 71 11 10 28

referanse:

Vår referanse:

KONTROLLUTVALGET
VIRKSOMHETSBESØK

Arkivkode:
1563—033&17

Mobil:

99160260

E—post:

sveinungglberggmojgglggnmuneno

Sted/dato
Sunndal,

01.02.2018

I SUNNDAL
- REFERAT OG OPPSUMMERING
ETTER
HOS KOMMUNALTEKNISKE
TJENESTER
01.02.2018

Kontrollutvalget i Sunndal vedtok i sak PS 45/17 i møte 12.12.2017 å foreta et virksomhetsbesøk
hos Kommunaltelmiske tjenester i forkant av sitt neste møte 01.02.2018. 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.
Enhetsleder Eilif Magne Lervik ønsket kontrollutvalget til virksomhetsbesøket som foregikk i
kommunestyresalen på Sunndal rådhus fra kl. 0900—1050.
Til stede fra kommunen under besøket i tillegg til enhetsleder var avdelingsledere fra enheten. Fra
kontrollutvalget møtte Trond Hansen M. Riise, Odd—Helge Gravem (fra kl. 095 0), Erling Rød og
Liv Berit Gikling. Edel Magnhild Hoem hadde meldt forfall samme dag.
F ra kontrollutvalgssekretariatet møtte kontrollutvalgsselo'etær Sveinung Talberg.
Enhetsleder presenterte enheten på projektor i powerpoint—versj on. Det overordnede
organisasj onskartet ble vist og tilsvarende kart er tilgjengelig på kommunen sin hjemmeside. Det
interne og mer detaljerte organisasj onskartet ble også vist. Enheten har 30 ansatte fordelt på 4
avdelinger og toppledelse. Det er egen økonomikonsulent på enheten. 42 % av enhetens budsjett
på 55 mill. kr (2016) er lønnskostnader. Enheten har ansvar for alle kommunen sine anlegg
utenom bygningsmassen. Enheten har i alt 19 lover med forskrifter å forholde seg til. Enheten har
egen virksomhetsplan som går videre enn kommunens årsplan og budsjett. Oppmålingsavdelingen
har en stilling vakant. Enhetsleder mener det er nødvendig med ansettelse i denne stillingen. Også
innenfor vann og avløp er det en 50 % stilling vakant. Brannberedskapen er også en utfordring.
Nye forskrifter krever at kommunen er bemannet med 3 årsverk i administrative stillinger. Det
diskuteres flere alternativer for større enheter der Sunndal enten knytter seg til brannvesenet i
Kristiansund eller Molde. Dette er nå et politisk spørsmål om retningsvalg. Brannsjefen ønsker å
tilhøre et større fagmiljø, men mener dagens beredskap er godt gjennom samarbeid med
industribrannvernet på Hydro, Sivilforsvaret samt samarbeid med nabokommunene.
Den samme utfordringen er det på renovasjon. Det stilles strengere og andre krav til ordningen i
nye forskrifter. Sunndal er i dag med i Nordmøre Interkommunale Renovasj onsselskap (NlR).
NlR står foran store investeringer for å nå fremtidens krav. Dette er nå et politisk spørsmål om
retningsvalg hvis en ikke velger å stå alene som selskap som i dag. En har hatt møte med RlR der
det ble konkludert med at det ikke er grunnlag for sammenslåing, men at det fortsatt tas sikte på
samarbeid der det er naturlig. Det er også sett på om det er mulig med samarbeid med andre
renovasj onsselskap i Midt-Norge.
Enhetsleder ser på drifting av havna i regi av Kristiansund og Nordmøre lflavn IKS (KNH) som
tilfredsstillende.

Kontrollutvalgssekretariatet
Rådhusplassen

6413 MOLDE
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Aukra,
Nesset,

Eide, Fræna,
Rauma,

Gjemnes,

Sunndal.

lVlolde,

Vestnes

Selvkostområdene
utgjør 56 % av budsjettet til enheten. På selvkostområdet drifter en
tilfredsstillende med lave gebyr, men kontrollutvalget stiller spørsmål ved om utskiftingstakten og
vedlikehold i vann—og avløpsanlegg er akseptabel. Generasj onsprinsippet forutsetter at en ikke
skal velte utgifter over på neste generasjon ved å utsette investeringer og vedlikehold.
Beregningen og belastningen av lønn på selvkostområdene
er basert på skjønn. Det foretas ingen
tidsregistrering slik at man i ettertid kan kontrollere faktisk medgått tid og om skj ønnet er korrekt.
Alle vannverk er i kommunal eie og drift, med unntak av ett.
Trass i kommunen sine 15 mil med kommunal veg, så brukes det lite på vegvedlikehold.
Her vil
ikke enheten basere seg på sammenligning med andre ved bruk av KOSTRA—tall. Det er også
dårlig og ganmiel kvalitet på gatelysene. Investeringer i LED—lys ble strøket i budsjettet for 2017.
LED—lys gir lengre levetid og lavere energiforbruk.
Alle nyanlegg gjennomføres på entreprisebasis av eksterne etter anbudsutlysning.
Planlegging,
prosjektering og anleggsledelse gjennomføres som hovedsak i egenregi. Anleggstj enester på vann—
og avløpsområdet kjøpes eksternt. Egen rnaskinpark og utstyr er forholdsvis gammelt og lite egnet
for dette formål samtidig som en vurderer kjøp av disse tjenestene eksternt som bedre så lenge det
er konkurranse om tjenestene. Eksempel: I sentrum brøytes kommunale veier av egne ansatte
mens det i andre deler av kommunen utføres av private. Det skal alltid vurderes om det er
hensiktsmessig å utføre oppgavene i egen regi eller ved kjøp i det private markedet.
Enheten selger også noen tjenester. Det gjelder på brannberedskap, parkanlegg og diverse. En
samhandler med Sunndal Energi KF på tjenester og utstyr så langt det lar seg gjøre. En selger som
regel ikke tjenester til det private markedet.
Internkontroll / HMS /Offentlige anskaffelser:
Årlige vernerunder. Årlige medarbeidersamtaler.
Årlige møter med bedriftshelsetj enesten (BHT).
Oppfølging av sykemeldte i hht. lA—avtalen. Bruker Compilo —kommunens fagsystem HMS.
Bruker fagspesifikke lK—systemer / kvalitetssilqingssystemer.
Etikkreglement. lnnkjøpsreglement.
På innkjøpsområdet bruker enheten det interkommunale innkjøpsforumet mye.
Tilsynsmyndigheter:
Vannforsyning
Avløp
Brann / feiing
Avfall / forsøpling
Oppmåling
Andre områder

—Mattilsynet
——
Fylkesmannen
—DSB / Fylkesmannen
— Fylkesmannen
—Statens kartverk
Arbeidstilsynet
Revisjonen

Kontrollutvalgets
konklusjon
Kontrollutvalget sitter igjen med et inntrykk av at enheten drives godt og at brukerne og de ansatte
er godt ivaretatt og fornøyd.

Sveinung Talberg
rådgiver

Kontrollutvalgssekretåriatet
Møre og Romsdal

for Romsdal
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ENERGI KF

PROTOKOLL

Den 13.02.2018
Tilstede:

kl.09.00 — 11.00 ble det holdt styremøte
Janne Merete

Rimstad Seljebø, May Jorid Strand, Arne Magne Rønningen,

Einar lVlo, Arild Håkonsen,
Forfall:

Stig Rune Andreassen.

Fra administrasjonen

møtte

på Sunndal Energi KF sitt kontor.

Anders Nedal og Terje lVIonsøy.

Arild Håkonsen

daglig leder Kolbjørn

var innkalt

som varamedlem

Solem.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
Sak 8/2018

GODKJENNING
Vedtak:

AV MØTEINNKALLING

Styret i Sunndal

Energi godkjenner

møteinnkallingen,

med tillegg

en sak, Sak 15 «Fiberutbygging»
Vedtaket

Sak 9/2018

ble enstemmig

GODKJENNING
Vedtak:

Vedtaket
Sak 10/2018

Sak 11/2018

AV MØTEPROTOKOLL

Styret i Sunndal

16. januar

ble enstemmig
OM

Energi godkjenner

Styret i Sunndal

Vedtaket

ble enstemmig

lSigzcztzrtc

;*:c—ltoll

? “3313215

fra styremøtet

vedtatt.

Energi tar saken til orientering.
vedtatt.

FOR SPONSORVIRKSOMHET
Styret i Sunndal

I 2018

Energi KF vedtar

kr. 200.000,— kan daglig leder utdele inntil
Vedtaket

møteprotokollen

KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET

Vedtak:

Vedtak:

FRA STYREMØTET

2018.

ORIENTERING

RAMME

vedtatt.

ble enstemmig

vedtatt.

av budsjettert

sponsorbeløp

kr. 70.000 —før hovedtildeling.
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GODKJENNINGAV ENNKALLINGOG SAKSLESTE
Administrasjonenønsker å utsette sak 02/18 til neste styremøte.

Styret fattet følgendeenstemmige
v e-ol i: atk :
innkalling og saksliste godkjennes. Sak 02/l8 utsettes til neste styremøte.

MØTER. KURS OG KONFERANSER
Saksbehandler:Hilde ØdegaardHarstad

Arbeidsgruppensom ble nedsatt i september har hatt møte med RIR 23. januar og skal ha møte med
HAMOS den 28. tebruar. Møte med RlR ble konkluderti at det ikke var grunnlag tor sammenslåingmen
at det fortsatt skal tas sikte på samarbeid der det er naturlig.

Som en følge av representantskapetsvedtak om deltakelse i SESAM og styrets vedtak om å se på
muligheter tor samarbeid med HAMOS vil Rauma kommune starte utredning av en mulig overgang til

RiR.
Styreleder har hatt møte med styrelederne for de andre lKSene i Midt—Norgefor å diskutere mulige
samarbeid.

SeSammen skal ha møte i begynnelsen av mars for å se å mulige samarbeidspunkterog felles
avtalisstrategi. Vi samarbeider allerede med dem om strandrydding og anbud på tarlig avtalt.

ARBEHD‘FØR ElER=KGMR£t£NEi€E
Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad

Både arbeidet for Oppdalog Kristiansunder nå avsluttet.

ANBtJD Pu iNNKdØPAV BUNKER
Saksbehandler:

TorbjørnAae

Anbudet gjelder suppleringskjøpav dunker. Det leggesopp til en kort avtaleperiodeda det er usikkerhet
om og i tilfelle når Oppdal og Rauma vil gå over til dunkløsning.Større innkjøp av dunkel”vil gjøres på
egne anbud.

2

ANBUD PÅ HÅNDTERINGAV FARLIG AVFALL
Saksbehandler:Pål Harstad

Det er under utarbeidelse nytt anbud på innsamling og behandling av farlig avfall i samarbeid med
SeSammen. Den tekniske løsningen vil bli som idag, men med mulige stordriftsfordelernår det gjelder
kostnader.

ANBUD PÅ lNNSAMLlNG AV AVFALL l OPPDAL
Saksbehandler:På/ Harstad

Gjeldende kontraktgår ut sommeren2019 og arbeidetmed nytt anbuder satt i gang. Det er en utfordring
at Oppdal vil bli først ute med ny renovasjonsløsning,og at dette må beskrives allerede denne
våren/sommeren.
Anbudet er planlagt utlyst i august.

SELSKAPSREVlSJONÅRIM
Saksbehandler;Hilde ØdegaardHarstad

0

Det er utført en eierskapskontrollav Arim. Rapportengjennomgårflere utfordringerspesielt knyttet til at
flere kommuner er eiere i både Årim og Tafjord Krasarme, Ålesund kommune eier i tillegg Bingsa
Næring. Selskapenehar i noen tilfeller motstrideneinteresser,og det er ikke utarbeideten felles strategi
for å løse dette.

Om noen ønsker å se nærmere på rapporten,så ta kontaktmed administrasjoneni NIR.

INFORMASJONS-

OG PROFILERINGSARBEID

Saksbehandler: Linn Stamnes Stokke / Pål Harstad

Nytt iRetur er under planleggingog vil komme ut tidlig ijuni.
Vi har startet kampanjen"Norske Byggeklosser”i samarbeidmed LOOP. Denne kampanjentar for seg
bygge- og riveavfall.
Vi samarbeider i SeSammen om ny strandryddekampanje og søknad om midler til dette fra
lVliljødirektoratet.
Appen er nå lastet ned nesten 12 000 ganger. Vi antar at vi når rundt 40 % av befolkningenmed app.
Appen vil komme i ny og forbedret versjon i løpet av våren.

NY MlLJØSTASJON OG OMLASTESTASJONl KRlSTlANSUND
Saksbehandler:

Pål Harstad

Både med tanke på kostnader til transport og ny renovasjonsløsninger det viktig at disse anleggene
kommer raskt på plass.

l

3

AVFALLSPLAN FOR KRISTIANSUND
Saksbehandler." Hilde ØdegaardHarstad

Det jobbes med en avfallsplan for Kristiansundsom bl.a. tar for seg utviklingen av miljøstasjonenog
satsing på nedgravdeløsninger.Planen skal behandlesi utvalgsmøte15. mars.

SESAM
Saksbehandler." Hilde ØdegaardHarstad

Daglig leder har vært på to styremøter i Sesam Ressurs AS for å følge prosessen mot en ev. realisering
av ettersorteringsanlegget. Det jobbes med et beslutningsgrunnlag som skal være klart rundt påske.

Endelig beslutningom realiseringskal etter planentas 22. juni.

STØTTETIL NTNUÅLESUND
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

NIR har gjennomAvfallsforumMøre og Romsdalstøttet oppstart av faget "Avfall—
og kretsløpsteknologi”
som en del av bachelorutdanningenved NTNUÅlesund. Støtten har vært på ca. 38 000 kr pr. år i to år.
NTNUÅlesund anmoderom videre støtte og det vil komme en formell henvendelseom dette.

KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSE
Saksbehandler:

Linn Stamnes Stokke

NIR har fått tilbud om å delta i en kundetiltredshetsundersøkelse
i regi av Avfall Norge. Undersøkelsener
tilsvarendeden som ble utført i 2015. NIR har med dette mulighettil åse utviklingsiden 2015 og samtidig
se hvordan vi ligger an i forhold til resten av landet (anonymisert).Det vil også bli sammenstiltresultat
innenfor SeSammen.

Det har vært ønskelig å få ut data for hver enkelt kommune, men dette har vist seg å bli kostbart.

UTFORDRINGER FOR NIR SETT lFORHOLD TIL TILGJENGELIGE RESSURSER
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Utfordringer framover ble gjennomgått. NIR har betydelig underkapasitet i forhold til de oppgaver som
burde vært løst.

Styret fattet følgende enstemmige

i

vedtak:

Sakene tas til orientering.

4

I

SAKERTlL BEHANDLING

01/18 ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Saksbehandler:

Else Mari Strand

Tidligere behand/ing:

Ingen

Ved/egg.”

Årsregnskap
for2017

Det vises til vedlagte årsregnskap for 2017.

i henhold til regnskapslovenskal selskapet avlegge regnskapinnen 15. februar.
Ref. note 15 om årets resultat, viser driftsbudsjettetet regnskapsmessigmindreforbrukpå kr 605 774.
Detforeslås at mindreforbruketoverførestil disposisjonsfondog at budsjettetfor 2018 endrestilsvarende.
Videre anbefales det en utdeling (tilbakebetaling) fra fond til eierne på det beløp som overstiger
maksimalfondetsstørrelse vedtatt av representantskapeti sak 11/14. Det vil bli fremmet en egen sak om
dette.

Styret legger enstemmigsaken fram for representantskapetmed følgende forsiag til

v e d ta k :

Årsregnskap
for2017godkjennes.
Årets regnskapsmessigemindreforbrukpå kr 605 774 overførestil disposisjonsfond.Budsjettetfor 2018
endres tilsvarende.

Det foretas en utdelingfra fond i henholdtil representantskapetsvedtak i sak 11/14. Dette fremmes som
egen sak.

5

02/18 ANBUD PÅ TRANSPORTOG SLUTTBEHANDLENG
AV REST'AVFALLETFRA
HUSHOLDNINGENEl NIRuKGMMUNENE
Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Tidligere behand/ing:

ingen

Ved/egg:

ingen

Som orientert om tidligere skal transport og sluttbehandlingav restavfalletfra husholdningenei NlR«
kommuneneutpå anbud. Kontraktsperiodener tenkt å vare tra tjanuar 2019 og fram til SESAMer klare
tor å ta imot avtallet (tidlig 2021). Verdien på oppdrageter ca. 15 mill. kri året.
Anbudspapireneer under utarbeidelseog følger i hovedsak mal fra Ditt. Overordnedespørsmål som
garantien overtredelsesgebyr, sosial dumping og menneskerettigheter er berørt i disse.
Styret må ta stilling til hvor stor vekt pris skal ha i torhold til andre vurderingskrlterier, som miljø og
referanser.

Det foreslås at ”følgendekriterieravgjør konkurransenmed tilhørendevekting:
A
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100 %
Vinneren av konkurransen beregnes slik: Både tor pris og kvalttetskriteriene gis poengsum fra O tll TO.

Billigste tilbyder tår “IO poeng. Deretter gis ett poeng tradrag for hver 2 % dyrere tilbudet er. Den
gjennomsnittlige poengsun'rmen tor hvert kriterium vektes som vist i tabellen og tilbyder med høyest
totalsum vinner konkurransen.

Krltertenevil bli gjennomgåtti møtet og det vil bli vist et regneeksempel.

Saken utsettes til neste styremøte

Kristiansund den 9. februar 2018
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kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen,

Dato:

14.02.2018

Tidspunkt:

10:00 — 15:00

Følgende faste medlemmer

Sunndal rådhus

møtte:

Navn

Funkäon

Representerer

Ståle Refstie

Ordfører

AP

Janne Merete Rimstad Seljebø

Memem

AP

Bjørn Røkkum

Mewem

AP

Anisa Ali Aden

Mewem

AP

Lusie Gjersvoll

Mewem

AP

Malene Aaram Vike

Memem

AP

Bjørn Flemmen Steinland

Mewem

AP

Trygve

Stavik

Memem

AP

Jonny Meland

Mewem

AP

MayJorid

Strand

Mewem

AP

Sander Løken Berntsen

Memem

AP

Edgar Normann

Memem

AP

Mewem

AP

Arne

Magne

Gundersen

Rønningen

Erling Outzen

Mewem

SV

Arne Christen Drøpping

Mewem

KRF

Synnøve Helland

Medem

SP

Jørgen

Mewem

SP
SP

Inge Singsdal

Eystein Endreson Opdøl

Mewem

Tone Hustad

Mewem

H

Lill—Elin Vangen

MeMem

FRP

Erling Rød

Mewem

FRP

Følgende medlemmer

hadde meldt forfall:

Navn

Funkgon

Representerer-*i—A

Jorunn Ellinor Silseth

Medlem

AP

Stig Rune Andreassen

Medlem

FRP

Einar Mo

Medlem

SP

Marit Selfors isaksen

Medlem

AP

Jonas Bjørnson Koksvik

Medlem

SV

Maja Solli

Medlem

V

Følgende

varamedlemmer

møtte:

Navn

hAøttefor

Representerer

Laila Rønningen

Marit Selfors Isaksen

AP

Linn Rødset

Jorunn

AP

Anne—Mari Sæther

Jonas Bjørnson

Halvard G Hagen

Einar Mo

SP

Steinar Husby
Kjell Arne Nerland

Maja Solli

V

Stig Rune Andreassen

FRP

Ellinor

Silseth
Koksvik

SV

Merknader
Til dagsorden:

Ordføreren

orienterte

om at orienteringssaken

om anbudsprosessen

om drift

av forsterka

mottak ved Driva Drift utgår da Driva Drift har varsla at de er ute av anbudskonkurransen.
l tillegg har rådmannen
ga sin tilslutning

bedt om å få orientere

om foreløpig regnskap for 2017. Kommunestyret

til dette.

Habilitetsvurderinger:
I Sak 2/18:

— Ordfører Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet

med bakgrunn i at han sitter i

styret for Sunndal Næringsselskap AS. Ståle Refstie ble erklært inhabil i behandlingen
av saken, jf. Forvaltningslovens

§ 6, 2. ledd.

— Rådmann Randi Dyrnes ba om å få vurdert sin habilitet
som observatør

i styret for Sunndal Næringsselskap AS og påstått inhabilitet

lovlighetsklage.

Randi Dyrnes

Forvaltningslovens
~

med bakgrunn i at hun sitter

Representanten

ble erklært

habil i behandlingen

i

av saken, jf.

§ 6, 2. ledd.
Kjell Arne Nerland ba om å få vurdert sin habilitet

med bakgrunn i at

han sitter som vara i styret for Sunndal Næringsselskap AS. Kjell Arne Nerland ble
erklært inhabil i behandlingen

av saken, jf. Forvaltningslovens

§ 6, 2. ledd.

I. Spørrehalvtimen:
— Varaordfører

Janne Merete Rimstad Seljebø: Om nye regler for bruk av vannscooter

om Sunndal kommune
svarte.

har vedtatt egne regler for dette.

Rådmannen og ordføreren

og

Representanten

Lusie Gjersvoll: Om Sunndal kommune vil initiere tilbud om gratis

vaksine for smittsom
Representanten

hjernehinnebetennelse

Steinar

Husby:

for ungdom.

Om rapport

for bygging

bli lagt fram til politisk behandling slik som tidligere

av sosiale

vedtatt.

Representanten

Halvard G. Hagen: Etterlyser svar fra ordføreren
06.09.2017 om å forbedre

revideringen

Ordføreren

svarte.

boliger

i sentrum

informasjonsflyten

på spørsmål stilt i

fra ordføreren

til

svarte. Det er naturlig å vurdere dette i forbindelse

av møtereglementet

for folkevalgte,

vil

Rådmannen svarte.

kommunestyret
kommunestyret.

ll.

Ordføreren

med

som er planlagt lagt fram som sak.

Orienteringssaker:

1.

Personalsjef

lldri Solbakk orienterte

på bakgrunn av nedleggelsen
evaluering

av prosessen,

om nedbemanningsprosessen

av Sunndal asylsøkermottak.

men ikke enkeltsaker

i Sunndal kommune

Det vil bli gjennomført

da de er gjenstand

en

forjuridiske

vurderinger.
2. Anne Lise Toset Visnes fra Sunndal Demensforening
til utvikling av Helsetunparken.
inngås en intensjonsavtale
frivilligheten.

gir

intensjonsavtale
tilskuddsmidler

mellom Demensforeningen,

rådmannen

om samarbeid
til utvikling

Kommunestyret
Økonomisjef

orienterte

om søknad om midler

at Demensforeningen

ønsker at det

Sunndal kommune

og

Ordfører Ståle Refstie foreslo følgende protokollering:

Kommunestyret

3.

Visnes uttrykte

fullmakt

til

å

utarbeide

med Sunndal demensforening

og

inngå

nødvendig

som støtte til søknad om

av Helsetunparken.

sluttet seg enstemmig

Andrea Fivelstad orienterte

til protokolleringen.
om den foreløpige

regnskapet for 2017. Det

endelige regnskapet for 2017 vil bli lagt fram for politisk behandling

i kommunestyret

13.06.2018.

Dokumenter

lagt ut i møtet:

Vedr. sak 6/18: Oversikt over innsparinger
innstilling

for politikergodtgjøring

som følger av rådmannens

i saken.

Vedr. sak 9/18: Notat til kommunestyret,

datert 11.02.2018,

og e—post av 13.02.2018 fra Anna

Hildur Grødal Berg og Erik Berg.

Permisjoner:

Representanten

Synnøve Helland, SP, fikk innvilget

under behandlingen

Fra administrasjonen
Navn

.

permisjon

av spørsmål SP 1/18 og gjennomgangen

fra kl. 14.30 og deltok til ikke

av referatsakene.

møtte:
Stilling

Randi Dyrnes

Rådmann —deltok under hele møtet

Anne Guri Aase

Plansjef —deltok under hele møtet

Andrea Fivelstad

Økonomisjef

— deltok

orienteringssakene

under

spørrehalvtimen

og

Personalsjef

ildri Solbakk

— deltok

under

orienteringssakene
Liv Ingrid Horvli

Skolesjef

—

deltok

orienteringssakene

spørrehalvtimen
'

under

spørrehalvtimen,

og behandlingen

av sak 3/18

Britt lren Bæverfjord

Helsesjef— deltok under hele møtet

Jan Erik Holthe

Eiendomssjef

Bente

Sjef
for
innvandrertjenesten
spørrehalvtimen og behandlingen

—

orienteringssakene
Mosbakk

Ole Magne

Andre

Ansnes

deltok

under

og behandlingen

og

.

spørrehalvtimen,
av sak 4/18

— deltok
av sak 3/18

under

Kultursjef— deltok under spørrehalvtimen

som møtte:

Navn

Stilling

*"

&

Forvaltningsrevisor

Einar Andersen

—deltok under behandlingen

av sak

3/18

Møteprotokollen

er ført av:

Brit Helene

Resell

utvalgssekretaer

Underskrift:
Vi bekrefter

ble vedtatt

med underskriftene

våre at det som er ført

i møteboka,

er i samsvar

med det som

på møtet.

Janne Merete Rimstad Seljebø

Ståle Refstie
ordfører

Jørgen Singsdal

Spørsmål til ordfører
SP 1/18

Spørsmål til kommunestyremøte

14.02.2018

2018/228

—felles

legevakt/ambulansevakt

Referatsaker
RS 1/18

Orientering

QS

om

for tidligere

arbeidet

med

barnevernsbarn

2017
RS 2/18

0222/15 (Md/515+

OfOLc.)
2009/971

Oppreisningsordninga

i Møre og Romsdal for

% 913/18

Protokoll

fra

møte

12.12.2017

— Kontrollutvalget

i

2008/262

Sunndal
RS 3/18

Rapport

av

kommunale
RS 4/18

kartlegging

av

rammevilkåra

for

2017/741

av

2009/1272

råd

Samarbeidsavtale

om

gjennomføring

ungdomsoppfølging,
RS 5/18

ungdomsstraffi
konfliktrådet
R$ o'U—l/I8(
Ucdløig'f
av protokoll, årsregnskap, årsberetning

Oversendelse

og revisjonsberetning
RS 6/18

2009/1207

—eierskapsmelding

Høring til uttalelse - Gjennomføring
og fylkestingsvalget

av kommunestyre-

i 2019 og stortingsvalget

2018/36

i 2021

(frist 14.02.2018)
RS 7/18

Rundskriv

tvistelova

H—9/17

Endringer

i

m.m. (overprøvingskompetanse

RS 8/18

Protokoll fylkesstyremøte

RS 9/18

Sunndal og Surnadal

2017/2315

forvaltningslova,

m.m.)

i KS M 30.11.2017

kommuner

—tildeling

2010/351

av ekstra

2018/25

skjønnsmidler
RS 10/18

Høringsuttale

fra

Sunndal

endring i vannforskriften
RS 11/18

kommune

Særskilt bo—og omsorgsløsning
forespørsel

RS 13/18

til

Høring til uttalelse - forslag til inndeling i namsdistrikt
Møre og Romsdal —høringsfrist

RS 12/18

— forslag

2017/2004

og naturmangfoldioven
i

2018/39

—

2018/42

16.02.2018
i Sunndal kommune

om møte

Ber om mer informasjon
omsorgsløsning

om drift av særskilt

bo- og

2018/42

for asylsøkere i Sunndal på bakgrunn

av anbud fra Driva Drift (SUS)

RS14/18

Om

finansiering:

Elverhøybrua

vegvesenets høringsforslag

er

prioritert

til HP 2018—2023

i

2010/282

Qs
PS 1/18 Tilstandsrapport

Rådmannens

ivr/zg
for grunnskoletjenesten

innstilling

Sunndal kommunestyre

tar «Tilstandsrapport

Behandling

og omsorgsutvalget

i Oppvekst-

Spesialpedagogisk
grunnskolen

rådgiver

Merete

sluttet

Oppvekst— og omsorgsutvalget
kommunestyre

Behandling

for grunnskolen

i Sunndal 2016» til orientering.

- 24.01.2018

Linseth

la fram

og orienterte

om Tilstandsrapport

for

i Sunndal 2016.

Oppvekst— og omsorgsutvalget

Sunndal

2016

seg enstemmig

fremmer

slik innstilling

tar «Tilstandsrapport

i Kommunestyret

til innstillingen.

til kommunestyret:

for grunnskolen

i Sunndal

2016»

til orientering.

—14.02.2018

Skolesjef Liv lngrid Horvli orienterte

Oppvekst- og omsorgsutvalgets

om rapporten

innstilling

innledningsvis.

ble enstemmig

vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre

tar «Tilstandsrapport

for grunnskolen

i Sunndal 2016» til orientering.

:3/{3

Q5

PS 2/18 Strategisk samarbeid
om næringsutvikling
Sunndal,
videre samarbeid
fra 2018 - ny behandling
Rådmannens

Surnadal

og

innstilling

1. Vedtaket i K-sak 89/17 oppheves.
Sunndal kommune

inngår fornyet «Samarbeidsavtale

mellom Surnadal og Sunndal kommune
3.

Sunndal kommune yter et tilskudd fra næringsfondet
avtaleperioden,

om arbeid med næringsutvikling

perioden 2018-2021»

(Su-Su Programmet).

på 1,0 mill. kr pr år i

i tillegg til 0,5 mill. kr pr år i egeninnsats / midler til programledelse

og

drift.
4.

Kommunene

skal i fellesskap gjennomføre

verktøy «Næringsvennlig
finansieres innenfor
5.

Sunndal kommune

kommune»

samarbeidsavtalen

b. Møre og Romsdal fylkeskommune
avtaleperioden

at dette prosjektet

jfr. pkt. 1 og 2.

tar følgende forbehold

a. Surnadal kommune gjør tilsvarende

et eget prosjekt basert på Innovasjon Norges

fra 2018. Det forutsettes
i vedtaket:

vedtak.
bidrar med et tilskudd på 1,0 mill. kr pr år i

slik det er vedtatt i Regional og Næringsutvalget

05.12.17

c. Lokalt næringsliv deltar gjennom egeninnsats og/eller kapital i utviklingstiltak/

(Qs n/m}

Sunndal

kommune

Arkiv:

A20

Saksbehandler:

Merete

Arkivsaksnr:

2017/2101-1
Linseth

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Oppvekst- og omsorgsutvalget
Kommunestyret

Tilstandsrapport

Rådmannens

grunnskoletjenesten

2016

innstilling

Sunndal kommunestyre

tar «Tilstandsrapport

for grunnskolen

i Sunndal 2016» til orientering.

Vedlegg

1.

Grunnskoletjenesten

— tilstandsrapport

2016

Saksopplysninger

Opplæringstilstanden

og privatskolelova
i opplæringa.

kommuner

fastsetter

l St.meldnr

og fylkeskommuner

grunnopplæringa.

Rapporten

om tilstanden

Opplæringslovaså

i opplæringa

(Tilstandsrapporten)

Den årlige rapporten

å utarbeide

tilstandsrapport

om

forhold

i

til kvaliteten

på

skal omhandle

læringssresultater,

dvs. kommunestyret,

til bestemmelsene

jfr.

—Ot.prp. nr.

slik at det skal være mulig å tilpasse
til

det

ordinære

plan-,

budsjett— og

hos skoleeier.

kvalitetsvurderingssystem

Tilstandsrapporten
Regjeringen
å vurdere

en årlig

er formulert

en årlig rapport
av at styringsorganer

av sektoren på en god måte.

skal drøftes av skoleeier,

13—10andre ledd. Det følger av forarbeidene

rapporteringsarbeidet

Nasjonalt

å utarbeide

har et bevisst og kunnskapsbasert

55 (2008—2009) 5. 24 — at bestemmelsene
med

plikter

Dette er nødvendig for å følge opp utviklinga

frafall og læringsmiljø.

arbeidet

at skoleeier

31 (2007—2008) fremgår viktigheten

er et sentralt element

i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

har fastsatt mål knytt til læringsresultater,

kvaliteten

i grunnopplæringa,

frafall og læringsmiljø

som grunnlag for

jfr. St.meld. 31 (2007—2008). Til de nasjonale

målsettingene

har regjeringen

satt opp indikatorer

som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt

skoleeier har kommet i å nå målene
Krav til innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten

skal som et minimum

omtale læringsresultater,

kan bygges ut med annen relevant informasjon
lokale behov. Det er data fra Skoleporten
skoleeiers vurdering
oppfordres

av tilstanden,

frafall og læringsmiljø,

som skoleeier mener er formålstjenlig

som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for

men som det følger av St.meld. nr. 16 (2007—2008)

skoleeier og skolene til å føre opp konkrete målsettinger

innenfor oppsatte målområder.

og faglig utvikling.

Kartlegging av elevenes

må følges opp med tiltak for de som har behov for ekstra opplæring fra første

stund. Den spesialpedagogiske
Skoleporten,

for hva de Ønsker å oppnå

l St.meld. nr. 16 (2006—2007) fremgår det at tidlig innsats er

vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter
ferdighetsnivå

men

ut ifra

inneholder

innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig

i

ikke data om datainnhenting.

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet

i tilstandsrapporten.

Det genere/le system/(ravet
Skoleeiers plikt til å utarbeide

årlige rapporter

om tilstanden

i grunnopplæringa

oppfølgingsansvaret
knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll),
§ 13—10andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom
internkontroll

omfatter

systemkravet

er derfor videre enn det tilstandsrapporten

er en del av

jfr. Opplæringslovas
på at kravet til

alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift.

Det generelle

dekker.

Personvern

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten,
identifiserbare

opplysninger.

forvaltningsloven

§ 13 og/eller

kan for små enheter inneholde

Dette kan være taushetsbelagte
personopplysninger

etter

etter Personopplysningsloven

Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer.
må behandles i tråd med forvaltningslovens

indirekte

opplysninger

§ 2 nr. 1.

Det minnes om at disse opplysningene

og/eller personopplysningslovens

bestemmelser.

Vurdering

Rapportene for 2016 viser jevnt over et bra resultat for skolene i Sunndal. Samtidig viser
resultatene

også områder med behov for forbedringer.

Godt læringsmiljø

for elevene er et område som vi har satset på i flere år. Ser vi på resultatene

over år har vi hatt en positiv utvikling i Sunndalsskolen.
gjelder læringsmiljø

og mobbing.

Barneskolene

har et bra resultat når det

For årets 10. trinn (2016) har vi dessverre et negativt resultat

på samme område. Årets resultat på 10. trinn (2016) avviker i så måte fra denne positive
utviklingen.

Ser vi på tallene for 8. og 9. trinn ser disse bedre ut, men dette er fremdeles

område som må følges opp på ungdomstrinnet.
Elevundersøkelsen viser også at elevene i Sunndal er motivert

for skole. Her utmerker

positivt i forhold til både nasjonalt nivå, fylke og kommunegruppe

et

vi oss

12, noe som gjelder både

barne- og ungdomsskole.
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Det arbeides kontinuerlig
spesielt vektlagt,

for å sikre et godt læringsmiljø

for elevene. Trivsel og forebygging

i tillegg til avdekking og grundig oppfølging

er

dersom en får mistanke om at

mobbing eller krenkende adferd foregår. August 2017 fikk vi en endring i Opplæringslovens
kapittel 9A som omhandler
skolen skjerpet.
omfattende

elevenes skolemiljø.

l den forbindelse

gjennomgås

til alle som arbeider på

for godt læringsmiljø,

og vi har en

kursing av skolens personale.

Nettverk for sosiallærere
fokus. Et samarbeid
Sunndalsskolen

har etablert

med kommunens

utmerker

et samarbeid med PPT der elevenes læringsmiljø
kommunepsykolog

der vi stort

Vi har fremdeles

sett ligger

utfordringer

som hovedsakelig

Læringsresultatene

på landsgjennomsnittet

er i

er også under utarbeiding.

seg positivt over år når det gjelder resultatene

både nasjonale prøver og eksamensresultater.
gode,

Her er aktivitetsplikten
retningslinjer

i engelsk. Dette gjelder

ellers er også jevnt over

eller over.

knyttet til å heve elevene på de laveste mestringsnivåene,

gjelder lesing og regning. Av kartleggingsprøvene

noe

på 1-3 trinn i lesing, ser vi at

vi greier å løfte elevene over nasjonalt snitt bortsett fra på ett trinn. Dette kullet må følges opp.
Vi har i flere år hatt leseveiledere
regneveiledere

på samtlige skoler. Det etableres nettverk for disse veilederne

for å dele og utnytte
Spesialpedagogisk
tidligere

på skolene og har nå denne høsten også etablert

hverandres

kompetanse

kompetanse

i skolen er viktigi

har nå spesialpedagogisk

Når det gjelder Vurdering
Barneskolene

på tvers av skoler

og erfaring.

kompetanse.

denne sammenheng.
Denne kompetansen

Færre lærere enn
må økes i grunnskolen.

For Læring (VFL) ser vi nå en positiv utvikling også på ungdomstrinnet.

har her hatt et bra resultat helt siden de var med i Udir sin satsning «Vurdering

for læring».

På ungdomstrinnet

har vi fremdeles

utfordringer

knyttet til elevmedvirkning.
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samarbeidsprosjekter

Behandling

i Økonomi-

minimum

verdsatt til 2,0 mill. kr årlig.

-23.01.2018

og planutvalget

Ordfører Ståle Refstie ba om å bli erklært inhabil med bakgrunn i krav om lovlighetskontroll
kommunestyrets

vedtak

i sak 89/17,

hvor det blant

annet

påstås

at Ståle Refstie

er inhabil

han sitter i styret for Sunndal Næringsselskap AS. Med tanke på at lovlighetskontrollen
ferdigbehandlet

enda,

habilitetsspørsmålet
Økonomi—

ønsker

og planutvalget

Forvaltningslovens

På bakgrunn

Refistie

og varaordfører
erklærte

å fratre.

Refstie fratrådte

ordfører

Ståle

Refstie

inhabil

behandlingen

av

som ordstyrer.

i behandlingen

ref. K—sak89/17,

Dyrnes om å få vurdert sin habilitet da det også er påstått inhabilitet

av saken,

jf.

ba også rådmann

for rådmannen

Randi

da hun sitter

i styret for Sunndal Næringsselskap AS.

Økonomi— og planutvalget
mot

fordi

ikke er

§ 6, 2. ledd.

av samme krav om lovlighetskontroll,

som observatør

under

Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte

av

erklærte rådmann Randi Dyrnes habil i behandlingen

av saken med 9

1 stemme.

Økonomi- og planutvalget

sluttet seg enstemmig

Økonomi— og planutvalget

fremmer

1. Vedtaketi

til innstillingen.

slik innstilling

til kommunestyret:

K—sak89/17 oppheves.

2.

Sunndal kommune

inngår fornyet

«Samarbeidsavtale

3.

Sunndal kommune yter et tilskudd fra næringsfondet

mellom Surnadal og Sunndal kommune
avtaleperioden,

om arbeid med næringsutvikling

perioden 2018—2021>>(Su—SuProgrammet).
på 1,0 mill. kr pr år i

i tillegg til 0,5 mill. kr pr år i egeninnsats / midler til programledelse

og

drift.
4.

Kommunene

skal i fellesskap gjennomføre

verktøy «Næringsvennlig
finansieres
5.

innenfor

kommune»

et eget prosjekt basert på lnnovasjon

fra 2018. Det forutsettes

samarbeidsavtalen

b. Møre og Romsdal fylkeskommune
avtaleperioden

slik det er vedtatt

i vedtaket:

vedtak.
bidrar med et tilskudd på 1,0 mill. kr pr år i

i Regional og Næringsutvalget

c. Lokalt næringsliv deltar gjennom egeninnsats og/eller
samarbeidsprosjekter

Behandling

i Kommunestyret

minimum

vedtak

kapital i utviklingstiltak/

-14.02.2018

i sak 89/17,

inhabil med bakgrunn i krav om lovlighetskontroll

hvor det blant

han sitter i styret for Sunndal Næringsselskap
habilitetsspørsmålet

05.12.17

verdsatt til 2,0 mill. kr årlig.

Ordfører Ståle Refstie ba om å bli erklært
kommunestyrets

at dette prosjektet

jfr. pkt. 1 og 2.

Sunndal kommune tar følgende forbehold
a. Surnadal kommune gjør tilsvarende

Norges

og varaordfører

annet

AS,

påstås at Ståle Refstie

Refstie fratrådte

er inhabil

under behandlingen

Janne lVIerete Rimstad Seljebø tiltrådte

som ordstyrer.

av
fordi

av

Kommunestyret

vedtok enstemmig

saken, jf. Forvaltningslovens

På bakgrunn

av samme

å erklære ordfører

Ståle Refstie inhabil i behandlingen

krav

om lovlighetskontroll,

ref.

K—sak 89/17,

Dyrnes om å få vurdert sin habilitet da det også er påstått inhabilitet
som observatør

ba også rådmann

for rådmannen

Randi

da hun sitter

i styret for Sunndal Næringsselskap AS.

Kommunestyret
behandlingen

av

§ 6, 2. ledd.

vedtok

med 22 mot 3 stemmer

av saken, jf. Forvaltningslovens

Representanten

Kjell Arne

sitter som varamedlem
Kommunestyret

Nerland,

å erklære

rådmann

Randi Dyrnes habil i

§ 6, 2. ledd.

FrP, ba om å få vurdert

sin habilitet

med bakgrunn

vedtok enstemmig å erklære Kjell Arne Nerland inhabil i behandlingen

jf. Forvaltningslovens

i at han

i styret for Sunndal Næringsselskap AS.
av saken,

§ 6, 2. ledd.

Økonomi— og planutvalgets

innstilling

ble enstemmig

vedtatt.

Vedtak:
1.

Vedtaket

2.

Sunndal kommune
mellom

3.

i K-sak 89/17

Surnadal

oppheves.

inngår fornyet
og Sunndal

«Samarbeidsavtale

kommune

perioden

Sunndal kommune yter et tilskudd fra næringsfondet
avtaleperioden,

om arbeid med næringsutvikling

2018—2021»(Su—Su

Programmet).

på 1,0 mill. kr pr år i

i tillegg til 0,5 mill. kr pr år i egeninnsats / midler til programledelse

og

drift.
4.

Kommunene

skal i fellesskap gjennomføre

verktøy «Næringsvennlig
finansieres
5.

kommune»

innenfor samarbeidsavtalen

b. Møre og Romsdal fylkeskommune
avtaleperioden

slik det er vedtatt

Norges

at dette prosjektet

jfr. pkt. 1 og 2.

Sunndal kommune tar følgende forbehold
a. Surnadal kommune gjør tilsvarende

et eget prosjekt basert på Innovasjon

fra 2018. Det forutsettes
i vedtaket:

vedtak.
bidrar med et tilskudd på 1,0 mill. kr pr år i

i Regional og Næringsutvalget

05.12.17

c. Lokalt næringsliv deltar gjennom egeninnsats og/eller kapital i utviklingstiltak/
samarbeidsprosjekter

minimum verdsatt til 2,0 mill. kr årlig.

läs

lR/lg

PS 3/18 Forvaltningsrevisjonsrapport
- bosetting
og integrering
flyktninger
med særlig vekt på barn og unge sin situasjon
Kontrollutvalgets
'

innstilling

Sunndal kommunestyre
flyktninger

av

tar forvaltningsrevisjonsrapporten

med særlig vekt på barn og unge sin situasjon»

«Bosetting

og integrering

til etterretning

og slutter

av

'

seg til de anbefalingene

som kommer fram i rapportens

avsnitt 2.3 og 3.3.

Sunndal Kommunestyre

ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger

i

avsnitt 2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
'

Sunndal Kommunestyre

ber Kontrollutvalget

om å følge opp rapporten

innen en

periode på 12 —18 mnd.
'

Sunndal Kommunestyre

bør vurdere om barn og unge sin stemme kan komme frem på

en egnet måte i det videre oppfølgingsarbeidet,

jf. de spørsmål som kommer frem i

forvaltningsrevisjonsrapporten.

Behandling

i Kommunestyret

Forvaltningsrevisor

- 14.02.2018

Einar Andersen

fra Møre

og Romsdal

Revisjon

IKS orienterte

om rapporten

innledningsvis.

Representanten
innstillingens
«Sunndal

Erling Outzen,

SV, fremmet

følgende

alternative

kommunestyre

flyktninger

tar

forvaltningsrevisjonsrapporten

fra AP og SV til

«Bosetting

med særlig vekt på barn og unge sin situasjon»

anbefalingene
Kulepunkt

forslag

første kulepunkt.

som kommer fram i rapporten

5 i anbefalinga

særordningar

for enkelte

er ikkje aktuell
grupper

og

til etterretning

integrering

av

og slutter seg til de

med unntak av følgande:
politikk.

av innbyggarene,

Sunndal

kommunestyre

men berre generelle

ønsker

ordningar

ikkje

for alle

økonomisk vanskelegstilte.»

VOTERING:

Det ble først votert

over det alternative

imot første kulepunkt
Deretter

i innstillingen.

ble resten av innstillingen

Kommunestyret

forslaget

Det alternative

fremmet

av Erling Outzen, som ble satt opp

forslaget ble enstemmig

tatt opp til votering og enstemmig

vedtatt.

vedtatt.

har etter dette fattet slikt vedtak:

Vedtak:
'

Sunndal

kommunestyre

flyktninger

til de anbefalingene

som kommer fram i rapporten

Kulepunkt 5 i anbefalinga
særordningar
alle økonomisk
'

Sunndal

tar forvaltningsrevisjonsrapporten

«Bosetting

med særlig vekt på barn og unge sin situasjon»
er ikkje aktuell politikk.

for enkelte grupper av innbyggarene,

og integrering

til etterretning

med unntak av følgande:
Sunndal kommunestyre

ønsker ikkje

men berre generelle ordningar

for

vanskelegstilte.

Kommunestyre

ber rådmann

om å sørge for at revisjonens

2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

av

og slutter seg

anbefalinger

i avsnitt

'

Sunndal Kommunestyre

ber Kontrollutvalget

om å følge opp rapporten

innen en periode

på 12 —18 mnd.
'

Sunndal Kommunestyre

bør vurdere om barn og unge sin stemme kan komme frem på

en egnet måte i det videre oppfølgingsarbeidet,

jf. de spørsmål som kommer frem i

forvaItningsrevisjonsrapporten.

ES
PS 4/18 Byggeregnskap
Rådmannens

QD/ig

Holssand

barnehage

innstilling

Sunndal kommunestyre

godkjenner

Det bevilges ytterligere

1 436 800 kr for å dekke inn overforbruket

Overforbruket

Behandling

byggeregnskapet

på 1 436 800 kr finansieres

i Økonomi—

Bjørn Røkkum, leder for byggekomiteen,

ØkonomiSunndal

sluttet

og planutvalgets
kommunestyre

Det bevilges ytterligere
Overforbruket

Behandling

orienterte

seg enstemmig

innstilling

godkjenner

innledningsvis.

til innstillingen.

byggeregnskapet

for Holssand

1 436 800 kr for å dekke inn overforbruket

Kommunestyrerepresentant

Økonomi— og planutvalgets

ramme.

til kommunestyret:

på 1 436 800 kr finansieres

i Kommunestyret

utover vedtatt

med låneopptak.

- 23.01.2018

og planutvalget

Økonomi— og planutvalget

for Holssand barnehage.

barnehage.

utover vedtatt

ramme.

med låneopptak.

- 14.02.2018
og leder i byggekomiteen

innstilling

ble enstemmig

Bjørn Røkkum orienterte

innledningsvis.

vedtatt.

Vedtak:
Sunndal kommunestyre

godkjenner

Det bevilges ytterligere

1 436 800 kr for å dekke inn overforbruket

Overforbruket

byggeregnskapet

på 1 436 800 kr finansieres

for Holssand barnehage.

med låneopptak.

utover vedtatt

ramme.

behandling.
2. i. mai 2018 var den opprinnelige

fristen for de økte kravene

til legevaktpersonell.

Er den

fristen fortsatt?
Svar: Helseminister

Bent Høie offentliggjorde

i går at fristen for innføring av kravene som er

stilt i forskriften er utsatt med to år. Bakgrunnen
er at spesielt distriktskommunene
har
vanskelig for å rekruttere nok fastleger som er kvalifisert til å gå inn i legevakt. For min egen
del har jeg vanskelig for å se at dette vil bedre seg innen 2020, og er redd statsråden bare
skyver på problemene.
3. Kjenner ordfører
vaktberedskap?

til at det skal reduseres

i ambulansetjenesten,

dette med antall biler i

Svar: Nei. Helse Møre og Romsdal sluttfører i disse dager en ny beredskapsanalyse,
som
blant annet ser på optimal plassering av ambulansestasjoner.
Denne er ikke ferdig og
offentliggjort.
Men -helseforetaket
har tidligere forsøkt å redusere ambulanseberedskapen

Sunndal, så her er det viktig å følge med og være i politisk beredskap. Som oppfølging
spørsmålet skal jeg spørre Helseforetaket
om saken, samt kreve at og begrunne
ambulanseberedskapen
i Sunndal må forbli som den er.»

hvorfor

på

i

QS (Qxl/lg
Spørsmål

til ordfører

SP 1/18 Spørsmål til kommunestyremøte
legevakt/ambulansevakt
Behandling

i Kommunestyret

Representanten

14.02.2018

- felles

- 14.02.2018

Erling Rød, FrP, la fram følgende spørsmålet fra Stig Rune Andreassen:

«Spørsmål til kommunestyremøte

14.2.18

Felles legevakt/ambulanse-vakt
Kommunestyret

i Sunndal er tidligere gjort kjent med at ni kommuner

med å få utredet

felles

Gjemnes,

og Sunndal.

Det skrives
Videre

Rauma
i media

saksgang

Kommunelegen

legevakt.

Dette

gjelder

at rapporten/utredningen

er at rådmannen

IVlolde,

Fræna,

i nærområdet

Eide, Nesset,

lVIidsund,

er i ferd
Aukra,

snart er ferdig.

får den, så vil den komme

i Molde sier at rapporten

til politisk

behandling.

vil være ferdig i februar 2018.

Spørsmål:
1.

Rapporten, har dette på noen måte vært ute på høring til brukergrupper?

2.

1. mai 2018 var den opprinnelige

fristen for de økte kravene til legevaktpersonell.

Er den

fristen fortsatt?
3.

Kjenner ordfører til at det skal reduseres i ambulansetjenesten,

dette med antall biler i

vaktberedskap?»

Ordfører Ståle Refstie la fram følgende svar på spørsmålet fra Stig Rune Andreassen:
«Svar til Stig Rune Andreassen

i kommunestyremøtet

14.2.2018

Sak: Felles legevakt/ambulanse—vakt
Den 4.10.2017

fattet kommunestyret

i Sunndal følgende vedtak med 14 mot 12 stemmer:

Kommunestyret ser det som naturleg å vera med på å utrede legevakt i samarbeid med
kommunar bade i Romsdal, Nordmøre og Trøndelag. På noverande tidspunkt synest det mest
(ms/(616g å ha eiga ordning. Vi ber om at alle spørsmål som angår ei effektiv og trygg r legevakt
blir nøye vurdert.
På bakgrunn av dette deltar Sunndal kommune
kommunene

Molde,

Fræna, Eide, Nesset,

i et utredning av felles legevakt sammen med

Midsund,

rapporten fra utredningen vil komme til politisk
Andreassen stiller tre spørsmål i forbindelse

Aukra,

Gjemnes

og Rauma.

Den ferdige

behandling.

med utredningsarbeidet:

l. Rapporten, har dette på noen måte vært ute på høring til brukergrupper?

Svar: Molde kommune ved kommuneoverlege Cato lnnerdal har gjennomført en
spørreundersøkelse blant aktuelle kommuner rettet mot den enkelte fastlege. Ut over dette har
rapporten ikke vært ute på høring hos brukergruppene. Rapporten vil være et faglig grunnlag
for et evt legevaktsamarbeid —deretter må hver kommune ta stilling til rapporten og videre

C QS "pH,/(8)

Møre

og

Romsdal

fylkeskommune

Til deltakarari

919825

oppreisningsordninga

,

«REF»
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Orientering
om
barnevernsbarn
På samarbeidsmøte
sekretariatet
skulle

, Våtäätäeshänd'éta,
,
.

arbeidet
i Møre

. , Våg?"

l 21.12.2017

Åge Brekk, 71 25 87 0854

150884/2017

med i Oppreisningsordninga
og Romsdal
for 2017

for

mellom
deltakarane
i oppreisningsordninga
den 25.02.2016,
sende ut ei orientering
om arbeidet
i Oppreisningsordninga

tidlegare

var det semje om at
på slutten
av kvart

kalenderår.
Oppreisningsordninga
for tidlegare
barnevernsbarn
blei kunngjort
med verknad
frå 01.04.2016,
fristen
for å søke oppreisning
er 01.04.2018.
I 2016 tok ordninga
som kjent imot 19 søknadar
oppreisning
frå personar
som då dei var barn eller unge blei plassert
på barneheim
eller ved
spesialskole.
I 2017

Til saman

har ein motteke

11 av desse

søknadane

8 nye søknadar

blei ferdigbehandla

om oppreisningar.

av Oppreisningsutvalet

Tre av søkarane

har møtt

slik at
om

i 2016.
ved sekretariatet

forå få hjelp med utfylling av søknadsskjema. Oppreisningsutvalet har hatt fem møter og
ferdigbehandla
ledd i vedtekta,

13 søknadar
i 2017.
på grunn av usemje

I ei sak vart
om tolkinga

det sett fram krav
av avkortingsregelen

om ny behandling
etter § 5, 7.
i vedtekta
§ 7. Denne saka er

no til behandling hjå Sivilombudsmannen.
Søknadane
gjeld samla sett plassering
gjort av følgande
deltakarkommunar
(talet
parentes):
Fræna (1), Gjemnes
(1), Haram (1), Herøy (1), Sula (1), Sunndal
(3), Sykkylven
Ulstein
(3), Vanylven
(1), Volda (1), Ålesund
(8) og Molde (2).

på søknadar
(2),

Tingvoll

i
(2),

Søknadane
gjeld totalt
13 plasseringar
på spesialskolar
og 14 på barneheimar,
der 13 gjeld opphald
på barneheimari
Møre og Romsdal.
Hovudtyngda
av plasseringane
skjedde
på 1950 og —60—talet.
Gjennomsnittsalderen
for søkjarane
er 56 år. Av dei til saman 27 søkarane,
er 12 kvinner
og 15

menn.
I 2017 er det løyvd til saman 3 075 000 kroner
i oppreisning
som har kome til utbetaling
frå dei
ansvarlege
kommunar
med 2 687 500 kroner.
Når det gjeld differansen
mellom
tilkjent
og utbetalt
pengesum,
viser ein til avkortingsregelen
i § 7 i vedtekta
som fastset
at det skal gjerast
frådrag
for
erstatning/oppreisning
ytt frå anna offentleg
oppreisningsordning.
Gjennomsnittlig
tildelt
beløp i
utvalet
utgjer
då kroner
256 250 kroner,
mens gjennomsnittleg
oppreisningssum
til utbetaling
frå dei
aktuelle
kommunane
omsorgssvikt.
I samband

med

er 223

at fylkestinget

958

kroner.

etablerte

Ein søknad

blei avslått

ei oppreisningsordning

tuberkulose
på sjukehus,
har Møre og Romsdal
fylkeskommune
oppreisningsordninga
for barnevernsbarn
tilsvarande
30 prosent
av barnevernsordninga.
I byrjinga

av oktober

Postadresse:

Postboks

månad

2500,

6404

2017

Molde

blei Oppreisningsordninga

i 2017,

då det

for barn

som

ikkje

fekk

kjøpt tenester
frå
av samla utgifter

utlyst

på nytt

. Besøksadresse:
]ulsundvegen
9 - Telefon:
e—post: postéömrfylkeho
. www.mrfylke.no

i aviser

var dokumentert

behandling

for

til administrasjon

og på nett.

71 25 80 00 I Telefaks:

71 28 04 50

Side

Frå sekretariatet
gjekk.

Med heising

Åge Brekk
sekretariatsieiar

si side

vil ein nytte

høvet

til å takke

for godt

samarbeid

med

kommunane

i året

som
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PRQTQKQLL
Møte i representantskapet

nr. 1=2018

NIR

Tidspunkt: Fredag 2. februar 2018 kl. 10.00
Sted: NIR, Vågeveien 7, 3. etg., Kristiansund
Protokoll

sendes:

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer

Styrets medlemmer
Ordførere, rådmenn og tekniske sjefer (eller tilsvarende) i NlR-kommunene
Kontrollutvalg
Kommunerevisjon
Ev. eierskapssekretariat

Øvrige tilstedeværendepå møtet
Saker til behandling:
01/18
Valg av leder og nestleder av representantskapet
02/18
Valg av leder og nestleder av styret
03/18
Valg av revisor
04/18

Fastsettelser av godtgjørelser

05/18

Retningslinjer for valg i NIR

06/18

Møteplan for 2016

07/18

Ny avfallsløsning for NIR
—overordnet retningsvalg
—finansiering av ettersorteringsanlegg

Medlemmer

til stede:

Aure kommune:
Averøy kommune:

Iver Nordseth (1. vara)

Halsa kommune:
Kristiansundkommune:
Oppdal kommune:
Rauma kommune:

Berit M. Frey (1. vara)
Ingvill Dalseg
Arne Hoem

Smøla kommune:

Svein Roksvåg

Sunndal kommune:
Tingvoll kommune:

Janne Merete R. Seljebø
Liv Solemdal

Forfall:

Erlend Vaag fra Aure kommune, Ola Rognskog fra Halsa kommune, Ingrid Rangønes og Roald

Røsand fra Averøy kommune, Idar Anton Slatlem, Henrik Stensønes og Steinar Betten fra
Kristiansund

kommune.

Itillegg møtte:

Leder av valgkomiteen:Stein Sandvik.
Styreleder: Eilif Lervik.
Daglig leder og oppdragsansvarlig revisor i Møre og Romsdal revisjon lKS: Veslemøy Ellinggard.

Else Mari Strand, Linn S. Stokke, Pål Harstad, Torbjørn Aae og Hilde Ødegaard Harstad fra
administrasjonen.

GODKJENNINGAV INNKALLING OG SAKSLISTE

Representantskapet fattet følgende enstemmige
vedtak:

innkalling og saksliste godkjennes.

VALG AV REPRESENTANTERTIL A UNDERSKRIVEPROTOKOLL

Representantskapet fattet følgende enstemmige
vedtak:
Følgende personer ble, itillegg til representantskapets leder, foreslått og valgt for underskrift av protokoll:

Berit lVl.Frey og Svein Roksvåg.

2

SAKERTflmORENTEMNG
ARBEID FOR EIERKOMMUNENE
Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

NIR har siden forrige representantskapsmøteleid ut arbeidskraft til både Oppdal og Kristiansund. For
Oppdal dreier dette seg om til sammen 37 timer, mens for Kristiansunddreier det seg om en 20 % stilling.
Videre er NIR involvert i flere prosjekter for eierkommunene:
.
Kristiansund: Avfallsplan

.

Tingvoll: Anbud på leie av containere, transport og behandlingav avfall fra miljøstasjonene.

. Oppdal: Anbud på innsamling av avfall fra husholdningene

NY MILJØSTASJON OG OMLASTESTASJON [KRISTIANSUND
Saksbehandler:

Pål Harstad

Det jobbes med å få på plass begge disse anleggene, og NIR er involvert som rådgiver.
Omlastestasjonenerspesielt viktig i forhold til øvrig planleggingog vil være avgjørendeiforhold til levering
til SESAIVI,oppstart av innsamling av matavfall og anbud på innsamling i nabokommunene,forå nevne
noe.

MULIGHETER FOR HENTEORDNINGFOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE l FLERE
KOMMUNER
Saksbehandler:

Pål Harstad

Det har vært jobbet med å få på plass en slik løsning for Averøy, Halsa og Tingvoll, men dette har vist
seg vanskelig å få til innenfor gjeldene kontrakt av økonomiskeårsaker. Det jobbes med renovatøren i
Aure og Smøla for å se om det er mulig å få til en løsning her.

INFORMASJONSARBEID
Saksbehandler:

Linn S. Stokke/PålHarstad

Det ble gitt en orientering om informasjonsarbeidetsiden siste møte. NIR har blant annet lansert ny
nettside og hatt en tekstilkampanjepå nett.
Vi har nå rundet 12 000 nedlastingerav tømme-appen.Vi antar at vi når omtrent 1/3 av befolkningen
med denne løsningen.

Representantskapetfattet følgende enstemmige
vedtak:

Sakene tas til orientering.

3

SAKER TfL. BEHANDLING

01/18 VALG AV LEDER OG NESTLEDERAV REPRESENTANTSKAPET
Saksbehandler:

Ingen

Tidligere behandling:

Ingen

Vedlegg:

Arbeid i valgkomiteenfor NIR 2017

Kommunene har valgt følgende personer til representantskapet i NlR:
Kommune

Re resentant

Aure

Erlend Vaa

Averø

In rid Ran ønes

Halsa

OlaE. Ro nsko

Kristiansund

ldar Anton Slatlem
Henrik Stensønes

O

ln vill Dalse

dal

Rauma
Smøla

Arne Hoem
Svein Roksvåg

Sunndal

Janne Merete Rimstad Sel'ebø

Tingvoll

Liv Solemdal

»

Representantskapetnedsatte i sak 07/15 en valgkomité bestående av Arne Mathisen (Rauma), Stein
Sandvik (Averøy) og lVlarittaOhrstrand (Kristiansund), og med Gunnar Waagen (Tingvoll) som vara.
Komiteens mandat var å innstille overfor representantskapet til valgene på leder og nestleder av

representantskapet, medlemmer til styret, leder og nestleder av styret, revisor og nye satser for
møtegodtgjørelse etter valget i 2015. Siden det ikke er valgt en ny valgkomité, har representantskapets

leder gitt den samme komiteen i oppdrag å gjøre en innstillingi forhold til årets valg.
Referat fra møter i valgkomiteenvar vedlagt. Komiteensleder orienterte om innstillingeni møtet.

Representantskapet fattet følgende enstemmige
vedtak:

Representantskapet velger Arne Hoem fra Rauma som sin leder og Ola Rognskog fra Halsa som sin

nestleder for 2 år.
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02/18 VALG AV LEDER OG NESTLEDERAV STYRET
Saksbehandler:

ingen

Tidligere behandling:

Ingen

Vedlegg."

Arbeidi valgkomiteen for NIR 2017

Representantskapet har valgt følgende styre:
Kommune

Representant

Aure/Smøla

Bir erTræthau

Averø

Svein Kon shau

Halsa/Tin voll

Solvår Sko en Sæterbø

Kristiansund

Maritta Ohrstrand

O

Eli Dahle

dal

Rauma

Ole K'ell Talber

Sunndal

Eilif Lervik

Valgkomiteen har vært den samme som i sak 01/18. Referat fra møter i valgkomiteen var vedlagt.

Komiteens leder orienterte om innstillingeni møtet.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

vedtak:

Representantskapet velger Eilif Lervik fra Sunndal som styrets leder og lVlarittaOhrstrand fra Kristiansund

som styrets nestlederfor 2 år.

03/18 VALG AV REVISOR
Saksbehandler:

ingen

Tidligere behand/ing:

Ingen

Vedlegg:

Arbeid i valgkomiteen for NIR 201 7

Møre og Romsdal Revisjon lKS er revisorfor NIR i dag. Selskapethet tidligere DistriktsrevisjonNordmøre
IKS.
Valgkomiteen har vært den samme som i sak 01/18. Referat fra møter i valgkomiteen var vedlagt.
Komiteens leder orienterte om innstillingen i møtet.
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Representantskapetfattet følgende enstemmige
vedtak:

Møre og Romsdal Revisjon IKS velges som revisor for NIR for regnskapsårene2018 og 2019.

Ji».

04/18

FASTSETTELSEAV GODTGJØRELSER

Saksbehandler:

Ingen

Tidligere behand/Ing:

Ingen

Vedlegg:

Arbeid i valgkomiteenforN/R 2017

Gjeldende satser ble sist endret i 2016:
Representantskapsleder

15.000; pr. år

+ 3.000,- pr. møte

Styreleder

37.000; pr. år

+ 3.000,- pr. møte

Nestleder i styret

11.000,- pr. år

+ 3.000,- pr. møte

Medlemmerog varamedlemmeri representantskapetog styret

3.000,- pr. møte

Andre møter

2.000,- pr. møte

Det gis erstatning for barnepass og tap av arbeidsfortjeneste etter Kristiansund kommunes satser.
Valgkomiteen har vært den samme som i sak 01/18. Referat fra møter i valgkomiteen var vedlagt.
Komiteens leder orienterte om innstillingen i møtet.

Representantskapetfattet følgende enstemmige

vedtak:

Gjeldende satser for godtgjørelseri NIR videreføres.

6

05/18

RETNINGSLINJERFOR VALG l NIR

Saksbehandler:

Ingen

Tidligere behand/ing:

Ingen

Vedlegg:

Forslag til retningslinjer for valg.

Det finnes ingen retningslinjer for hvordan valg skal foregå i NIR. Representantskapets leder har derfor

utarbeidet et forslag til retningslinjer (vedlagt).

Representantskapetfattet følgende enstemmige
vedtak:

Forslag til retningslinjer for valg, med endringer gjort i møtet, vedtas.

06/18

MØTEPLAN FOR 2018

Saksbehandler:
Tidligere behandling:

Hilde ØdegaardHarstad
ingen

Vedlegg:

ingen

Det er kun planlagt ett møte til i representantskapet i år. I dette møtet vil blant annet følgende saker

behandles: Årsmelding og årsregnskapfor 2017, budsjettfor 2019 og økonomiplanfor 2019-22.
Møtet er foreslått lagt til fredag 15. juni, samme dag som også styret har møte.

Representantskapetfattet følgende enstemmige
vedtak:

Neste møte i representantskapetblir 15. juni.
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07/18 NY AVFALLSLØSNING FOR NIR
—OVERORDNETRETNINGSVALG
—FINANSIERINGAV ETTERSORTERINGSANLEGG
Saksbehandler;

Hilde ØdegaardHarstad

Tidligere behand/ing:

Styresak 13/17

Vedlegg:

ingen

Deltakelse i SESAll/l:Styresak 05/14, 10/14, 11/14 og 15/15

1. Bakgrunn
En ny avfallsstrategi —sirkulærøkonomien—er under behandling i EU-systemet. Strategien er et av
mange tiltak for å nå klimamålenei Parisavtalen.Den er også et svar på verdenssituasjonender Europa
kan risikere å miste tilgang på viktige råstoff —råstoff det er mulig å hente ut av avfallet. Strategien vil
sette krav om mellom 60 og 70 % materialgjenvinningav kommunaltavfall innen 2030. Det er foreløpig
usikkert når endelig vedtak kommer i EU-systemet, men det er sagt at man er i sluttfasen av en endelig
strategi. Norge vil, som en følge av EØS-avtalen, være forpliktet til å følge opp EUs vedtak innen et par

år etter vedtak i EU.
Det skilles altså mellom materialgjenvinning (f.eks. gammelt papir blir til nytt) og energigjenvinning
(avfallet brennes og energien brukes til fjernvarme eller strøm). l følge Statistisk Sentralbyrå var den

gjennomsnittlige materialgjenvinningeni NIR på 21 % i 2016. Det er foreløpig noe usikkert hvordan
gjenvinningenskal beregnesi den nye strategien (f.eks. hva skal regnes som kommunaltavfall), men det
er uansett åpenbart at det må gjøres store grep i NIR og NIR-kommunenefor å nå målet.
Denne saken gir et overordnet bilde av hva som vil kreves for å nå de nye målene. Den gir ikke en total
oversikt over tiltak eller kostander, men angir et estimat der tall finnes. Saken peker også på kritiske
faktorer og tidsfrister man må forholde seg til.
Formåletmed saken er å ta noen overordnederetningsvalgsom både NIR og eierkommunenekan bruke
som rettesnor i det videre arbeidet. Saksframleggeter ment å gi et grunnlag for behandlingav saken hele
veien fra styreti NIR til nødvendige vedtak i eierkommunene.

2. Mer materialgjenvinning
Det er flere tiltak som kan settes inn forå øke materialgjenvinningen.Basert på erfaringerfra gjennomførte
ordninger l NIR og i andre selskap i Norge, er potensialetslik:
Matavfall i henteordning (dunk)
Sentral ettersorterlngav restavfalletfra grå dunk
Glass- og metallemballasjei henteordning(dunk)

Potensiale:4 200 tonn
Potensiale:1 750 tonn
Potensiale: 350 tonn

Tekstiler i bringeordning (returpunkt)

Potensiale:

Bedre sortering på mlljøstasjonene

Potensiale: Ikke tallfestet

250 tonn

Noen av tiltakene er forholdsvisenkle å gjennomføre,mens andre er mer krevende og er også avhengig
av at andre ledd i håndteringsprosessener på plass.
Det tallfestede potensialetvil gi en total materialgjenvinningpå rundt 45 %. Øvrig gjenvinning må hentes
inn fra en betydelig satsning på sortering på miljøstasjonene.
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3. Om prosjektene
3.1 Matavfall
Utsortering av matavfall er det tiltaket som gir størst uttelling i forhold til å få opp materialgjenvinningen.

Matavfalletfra husholdningenekan samles inn på flere måter. Detvanligste eren egen dunk kun beregnet
for matavfall. En ordning som har blitt mer vanlig de siste årene er utsortering av matavfallet i grønne
poser som legges i restavfallsdunkenog sorteres uti et ettersorteringsanlegg.
Begge disse innsamlingsmetodeneer vurdert for NIR. Erfaringstall viser at metoden med poser oppnår
rundt halvpartenav mengdene som man får ut med sortering i egen dunk. i tillegg er det et problem med
skader på posene under komprimering og omlasting. Med de lange transportavstandene som er i NlR er

vi avhengige av både god komprimeringog omlasting for å holde kostnadene nede. Forventet brekkasje
på posene sammen med en generell dårligere utsortering, gjør at en poseløsning vurderes som uaktuell

for NlR. Kun dunkløsning er tatt med videre i denne vurderingen.
lVlatavfallet som samles inn kan brukes til å produsere biogass eller bioprotein til for eksempel
oppdrettsnæringen. Sistnevnte er foreløpig ikke i fullskala produksjon, men begge disse løsningene kan

være en mulighet til å skape arbeidsplasser i regionen. Det er også mulig å levere matavfallet til
eksisterende biogassanlegg f.eks. i Verdal eller på Lillehammer. Både behandlingsmetode og
behandlingsstedvil være avgjørendefor hvordan det totale systemet for matavfallet utformes.
innsamling av matavfall må selvfølgelig ses i sammenheng med øvrig kildesortering og en eventuell ny

ordning med glass- og metallemballasje(omtalt senere). lnformasjonsarbeidog planlegging av ruter og
tømmefrekvenser blir en viktig del av en slik ny ordning. En foreløpig gjennomgang av tømmerutene i

NlR-kommunene viser varierende behov for omlegginger. For Oppdal og Rauma vil det bli størst
endringer da det her må på plass en dunkløsningfor bl.a. restavfallet.
En fin bieffekt av at matavfallet kildesorteres er at restavfallet blir mye tørrere og lettere å sortere i et

ettersorteringsanlegg(omtalt senere).

Kritiske faktorer

Behandlingskapasitet, omlasting, ruteplanlegging

Kostnader

lVlerkostnader i størrelsesorden:
Utstyr: 10 mill.kr

Økte driftskostnader: 10 mill.kr/år
Eventuell investering i behandlingsanlegg: 100-200 mill. kr.

Viktige datoer

Utløp av kontrakt på innsamling av avfall:
Aure, Averøy, Halsa,Rauma, Smøla, Tingvoll: 30. april 2019
(+1+1+1+1)
Oppdal:

30. juni 2019
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3.2 Ettersortering
Det finnes i dag kun ett ettersorteringsanlegg for restavfall i ordinær drift i Norge. Dette ligger hos ROAF

på Romerike. For øvrig er det under bygging et anlegg hos IVAR i Rogaland og under planlegging et i
Trøndelag (SESAIVI).
Det er restavfalletfra grådunken som kan leveres til ettersortering.l anlegget blir søppelposeneåpnet og
innholdetsorteres maskinelt. En detektor måler hva de ulike avfallsbiteneer laget av og sorterer dem fra
hverandre.På denne måten kan man blant annet sortere ut flere typer plastog metall. Når de gjenvinnbare
delene av avfallet er tatt ut, leveres avfallsrestenvidere til forbrenning med energiutnyttelsesom i dag.

SESAlI/I—prosjektet
Det er HAIVIOS (Orkanger), Envina (Melhus), MNA (Namsos), Innherred Renovasjon (Verdal), FIAS

(Røros), Fosen Renovasjon (Ørlandet),TRV (Trondheim)og Steinkjer kommune som har gått sammen
Planen er å
om SESAIVI.Totalt representerer de 55 kommunerog ca. 480 000 innbyggere i Midt—Norge.
få på plass et ettersorteringsanleggi Trondheim innen utgangen av 2020.
NIR er invitert til å delta i SESAlVI.Leveringsprlsen inn til anlegget eri november 2017 beregnet til omtrent

det samme som leveringsprisentil forbrenningi dag. I tillegg kommer kostnadenetil investeringi anlegget
og utredningskostander(NIR har ikke deltatt i forprosjektet).De totale investeringeneer beregnet til 531
mill. kr. Trondheim kommunefinansierer i underkantav 300 mill. kr gjennom tomt og bygg, og leier dette
uttil SESAIVI(inkluderti leveringsprisen).Eierneav SESAM må dermedfinansiere opp maskinerog utstyr,
beregnet til ca. 240 mill. kr. Endelig beslutningsgrunnlag er ventet før påske.

prosjekt
(År/ms
Arim (Alesund)har også utredet mulighetenfor et ettersorteringsanlegg.I prosjekteter de interkommunale
selskapene i Møre og Romsdal regnet som Ieveringsgrunnlag,med totalt 36 kommuner og ca. 260 000
innbyggere.Anlegget er tenkt plassert i Alesund.
Investeringeneidette prosjekteter beregnettil å ligge mellom 130 og 210 mill. kr avhengig av hvor mange
avfallstyper som skal sorteres ut. Et anlegg tilsvarende SESAlVl-anlegget er beregnet til 210 mill. kr med

en kostnad for levering tilsvarende som for SESAIVl.

Kjøp av tjenester:
På sikt er det grunn til å anta at ettersortering kan bli en tjeneste det er mulig å kjøpe i et marked. Foreløpig
er det usikkert hvor stort dette markedet vil bli, da EU har satt strenge rammer for hvor mye av kapasiteten
i et offentlig eid behandlingsanlegg som kan selges i et marked. Det er forventet en klargjøring av dette

på nyåret. Så langt ser det ut til at inntil 20 % av kapasitetenkan selges. Det er derfor en betydelig risiko
for at tilgjengelig behandlingskapasiteti markedetvil bli for liten.
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Vild/' iforhold

til ettersoderin

:

Kritiske faktorer

Behandlingskapasitet

Kostnader

SESAM:
Egenkapital på 20 % og Nl

andel beregnet til 12 % gir et

kapitalbehov på 5,8 mill. kr. Nl
andel av utredningskostnadene vil være 1,3 mill. kr. Totalt 7,1 mill. kr.

Årim:
Siden det er færre deltakere i prosjektet vil egenkapitalandelen for NIR være på ca. 10 mill. kr. Utrednings—
kostnadene er ukjent.

SESAlVl:
Svarfrist interesse for prosjektet

Viktige datoer

1. desember 2017

Beslutning om deltakelse

juni 2018

KommunesammenslåingHalsa til Heim 1. januar 2020
Forbrenningav restavfall (kontrakt til)

31. desember 2018

Utløp av kontrakt på innsamlingav avfall:
Aure, Averøy, Halsa, Rauma, Smøla, Tingvoll:

30. april 2019

Oppdal:

(+1+1+1+1)
30. juni 2019

3.3 Glass- og metallemballasje
Henteordning (en egen dunk) for glass- og metallemballasje finnes allerede i Kristiansund, Oppdal og

Sunndal. Erfaringene fra disse er at mengden til gjenvinning øker med rundt 50 %. Siden dette er
avfallstyper som ikke gir noen nytte i et forbrenningsanlegg,og siden glass vanskelig lar seg sortere uti
et ettersorteringsaniegg, er det viktig å få dette ut av restavfallet. Det er derfor ønskelig å få til en
henteordningogså i de øvrige NlR—kommunene.
Glass—og metallemballasjefinnes det allerede omlastemuligheterfor i alle kommuner. NIR har også på
plass en leveringsavtalemed Syklus i Fredrikstad.
Kritiske faktorer

Ruteplanlegging

Kostnader

ll/Ierkostnader i størrelsesorden:

Utstyr: 4 mill.kr
Økte driftskostnader: 0,5 mill.kr/år

Viktige datoer

Utløp av kontrakt på innsamlingav avfall:
Aure, Averøy, Halsa, Rauma, Smøla, Tingvoll:

30. april 2019
(+1+1+1+1)

Oppdal:

30. juni 2019
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3.4 Tekstiler

Bringeordning(returpunkt)for tekstiler finnes i alle NlR-kommunene.Det er fortsatt et stort potensiale til
å hente ut mer tekstiler fra restavfallet. Det er antatt at det kastes rundt 1 000 tonn tekstiler i åreti vårt
område, mens vi samler inn rundt 250 tonn idag.
Tekstiler som kan brukes om igjen kan selges i Norge eller eksporteres. Det som ikke kan selges kan
gjenvinnes,f.eks. kan fibrene i ull eller bomull bli til nye produkter.
For tekstiler finnes det allerede system for omlasting i alle kommuner. NlR har også på plass en
leveringsavtale med Fretex. Dette er det tiltaket som det kreves minst ressurser for å få i gang.
Kritiske faktorer

Ingen

Kostnader

lVlerkostnader i størrelsesorden:
Økte driftskostnader:

Viktige datoer

0,5 mill.kr/år

Utløp av kontrakt på innsamling av avfall:
Aure, Averøy, Halsa, Rauma, Smøla, Tingvoll: 30. april 2019

(+1+1+1+1)
30. juni 2019

Oppdal:

3.5 Miljøstasjonene
Vi antar at rundt 50 % av avfallet fra husholdningeneblir levert direkte til miljøstasjoneneeller til private
avfallsaktører. For å oppnå EU-kravene vil det være viktig å ha bedre oversikt over mengdene og en
tydeligere profil med kildesorteringpå mottakene.Sortert avfall skal være billig eller gratis, mens usortert
avfall og restavfall skal være dyrere. Selve anleggene må se innbydende ut og ha en logisk oppbygging
(gratis avfall leveres først). Det må være god skilting på anlegget og gjerne også mulighet til å finne
opplysningerom sortering og priser på nett før man fyller bilen hjemme.
Forå holde kostnadene nede må løsninger standardiseres og det må ses på muligheter for samordning
av leveringsavtaler og mellomlager.

Kritiske faktorer

Samarbeidog standardisering

Kostnader

ikke beregnet

Viktige datoer

Utløp av kontrakt på drift av miljøstasjon:
Rauma
31. august 2018 (+3+2)
Averøy
31. desember 2020 (+2)
Smøla
31. august 2024 (+1+1)
Sunndal
31. desember 2024 (+1+1)
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4. Samarbeid

med andre

4.1 SeSammen
SeSammeneren avlegger av SESAlVl-prosjektet.Dette er et samarbeidsorganfor å samordne løsninger,
finne felles samarbeidspunkter og utnytte stordriftsfordelene i Midt—Norge.Det er ansatt en egen
prosjektkoordinatorfor å utarbeide rapporter og arrangere møter for å utveksle erfaringer.
Så langt har prosjektet resultert i felles begrepsbruk blant medlemmene, noen felles
informasjonskampanjer og et prosjekt med felles renovasjonsforskrifti 3 av IKSene. Det diskuteres videre

felles avfallsplan, felles anbud, felles merkantile funksjoner, backupløsningerfor mannskap og utstyr, og
mer samarbeid innen informasjon.
Prosjektet har en budsjettrammepå 800 000 kri 2017.

4.2 RIR (Molde)
Det har tidligere vært både samtaler og utredninger med tanke på sammenslåing med RIR. Sist gang i
2011. Den gang endte prosessen uten resultat med begrunnelsei at selskapenevar for forskjellige. Dette
gikk både på innsamlingsløsninger,struktur og kultur. RIR har totalansvar for avfallsløsningen i sine
eierkommuner, og har i mange år også hatt henteordning for matavfall. Dette var det viktig for RIR å

innføre for alle kommunenei et eventuelt nytt selskap. For NIR var det viktig at kommunenefikk mulighet
til å opprettholde selvråderetten blant annet gjennom innsamling av avfall i egenregi for Kristiansundog
Sunndal.
Etter diskusjonene i 2011 har det skjedd en del som har gjort selskapene mer like. De nye EU-kravene
gjør at matavfalletogså må samles inn i NlR. Videre har RIR opplevd en konkurshos sin private renovatør,
og vært tvunget til å ta over innsamlingen av avfall i egen regi. Dette kunne åpnet opp for innsamling i
egen regi i et samarbeid med NIR, men Molde kommune har vært tydelige på at de ser på dette som en
overgangsordningog forventer konkurranseutsettingav tjenesten igjen i 2020/2021.
Daglig leder har vært i kontakt med daglig leder i RIR for å se på muligheten for å ta opp diskusjonene
om samarbeid. Så langt har det ikke vært interesse for dette hos RIR.

4.3 HAMOS (Orkanger)
Til tross for at Hamos er Nl
nabo i nord og øst, har det ikke tidligere vært samtaler med tanke på
samarbeid eller sammenslåing. Dette kan skyldes at det har vært tradisjon forsamarbeid innenforfylkene.

Hamos har totalansvaretfor avfallsløsningenei sine eierkommuner.Selskapet har innsamling i egenregi
for omtrent halvparten av kommunene sine, mens det hos de øvrige har vært konkurranseutsatt.Den
konkurranseutsatte delen kjøres for tiden av Retura Sør—Trøndelag,som er et heleid datterselskap av
Hamos. Som en følge av alle konkursene blant innsamlingsselskapene i 2017, vurderer Hamos å ta hele
innsamlingen i egenregi.

Med tanke på de nye EU-kravenevil forskjellene mellom Hamos og NIR få mindre betydning etter hvert
som løsningene blir mer like.
Hamos er i dialog med Envina (Melhus) om mulig sammenslåing,og har derfor på administrativtnivå vært
positive til å se på nærmere samarbeid også med NIR.
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5. Anbefaling
Matavfalletutgjør en så stor andel av avfallet vårt at det må sorteres ut for gjenvinning for å nå EUs mål.
Separat innsamling i egen dunk giret godt resultat og er også en fordel i forhold til kvaliteten på restavfallet
til ettersortering. Et vedtak om dette er viktig iforhold til oppstart av detaljplanlegging. Det påvirker også
prosessene med ny omlastestasjon i Kristiansund og nytt anbud på innsamling av avfall i Oppdal.

l sammenheng med dette bør også glass—og metallemballasje samles inn i henteordning i alle
eierkommunene, og ordningen for innlevering av tekstiler bør utvides.

Sorteringsløsningenhjemme hos abonnentenvil med dette se slik ut:
”'”

x?

r
Matavfa/l

Papir

' ra
Glass- og metall-

Restavfall

Plastembal/asje

emballasje

For å nå EUs mål må også restavfallet leveres til ettersortering. Ved å bli medeier i et
ettersorteringsanleggvil NlR være sikret en nødvendigleveringskvote.Eierskapvil også gi mulighet til å
påvirke prisutviklingen og til å utvikle anlegget etter våre behov. ikke minst er det viktig at NlR tar

samfunnsansvar og sikrer at slike anlegg i det heletatt blir bygget. Ulempen med å eie kan være at
markedet på sikt blir mettet av sorteringskapasitet og at prisen vil falle til under kostpris. Dette er en liten

risiko i forhold til fordelen med en leveringsgaranti.Det anbefales derfor å gå inn på eiersiden i et
ettersorteringsanlegg.

SESAlVl-anleggeter det anlegget som har kommet lengst i planleggingen og som med størst
sannsynlighet vil gi de resultater vi forventer og behøver. Et slikt samlende prosjekti Midt-Norge vurderes

også å bli en betydeligstemme i norsk avfallspolitikkog iforhold til marked og aktører i avfallsbransjen.
Skal NlR delta i SESAM-prosjektetmå det tas en beslutningom deltakelse og finansiering samtidig med
de øvrige eierne, det vil si innen utgangen av juni 2018. Finansieringen av egenkapitalen og
utredningskostnader, som i november 2017 er beregnet til 7,1 mill. kr, må gjøres gjennom kapitalinnskudd
fra eierne. På grunn av usikkerhet rundt endelige kostnader og kommunesammenslåing hos Halsa,

anbefales det at prosjektetfor Nl

del gis en ramme på 8 mill. kr.

Etter selskapsavtalen skal innskudd fordeles etter eierandel i NlR. Den enkelte kommunes andel blir da:
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Kommune

Eierandel

%

And el

Aure

5,7

456 000

Averøy

9,3

744 000

Halsa

2,5

200 000

Kristiansund

39,5

3 160 000

11

880 000

Oppdal
Rauma

12

960 000

Smøla

3,5

280 000

Sunndal

11,5

920 000

Tingvoll

5

400 000

SUM

100

8 000 000

lVliljøstasjonene er komplekse anlegg og det anbefales å bruke mer tid på å finne gode løsninger her. NIR
vil i første omgang prioritere å jobbe fram gode løsninger for miljøstasjonen i Kristiansund.
Erfaringsoverføring til andre anlegg og samordning av viderelevering av avfall vil komme deretter. Dette
vil skje i forbindelse med at kontraktene på drift av miljøstasjonene går ut i perioden 2021-2024.

l forhold til samarbeid er det naturlig å søke seg inn i SeSammen. Dette må innarbeides i Nl budsjett.
Videre er det naturlig å undersøke om det er grunnlag for et nærmere samarbeid med HAlVlOSog ev.
Envina. Det anbefales at arbeidsgruppa

som ble nedsatt i styremøtet den 22. september

tar dette videre.

6. Framdrift
Ønsket framdrift ser foreløpig slik ut:
Vedtak i styret om SESAM

2017

November

2018

Januar/Februar

Vedtak i representantskapet om SESAM

Februar —lVlai

Vedtak i kommunene om finansiering av SESAM

Juni
1. halvår

Endelig vedtak i representantskapet om SESAM
Møte med HAMOS

2018-20

Prosjekt matavfall

2021-24

Nye løsninger for miljøstasjonene og eventuelt nye kontrakter

Saken var lagt fram for styret med følgende forslag til vedtak:
1.

Det innføres henteordning for matavfall i hele NlR-området innen utgangen av 2020.
Det innføres henteordning for glass- og metallemballasje i hele NIR—området innen utgangen av

2020.
3.

Restavfallet fra NIR-området skal innen 2025 leveres til ettersortering for å utnytte mest mulig

4.

av ressursene.
NIR går inn på eiersiden i SESAM-anlegget.
a.

Eierskapet forutsetter at prosjektet realiseres iden størrelsesorden

prosjektet pr. november 2017.
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som er beskrevet i

b. Eierkommunenei NIR bes om å finansiere egenkapitalog utredningskostnader
innenfor en ramme på totalt 8 mill. kr som vist i saken, innen utgangen av mai 2018.
c.

Eierne av NlR delegerer til representantskapet i NlR å ta den endelige beslutning om
deltakelse når beslutningsgrunnlaget er klart fra SESAM.

5. NIR går inn i samarbeidet SeSammenfra 2019.
6. Arbeidsgruppennedsatt av styret jobber videre med mulig samarbeid med HAlVlOS.

Punkt 5 og 6 ble foreslått tatt ut av saken og behandletsom egen styresak.

Styret legger saken enstemmigfram for representantskapetmed følgende forslag til
vedtak:
1. Det innføres henteordningfor matavfalli hele NlR—området
innen utgangen av 2020.
2.

Det innføres henteordning for glass- og metallemballasje i hele NlR-området innen utgangen av

2020.
3.

Restavfallet fra NlR—områdetskal innen 2025 leveres til ettersortering for å utnytte mest mulig

av ressursene.
4. NIR går inn på eiersiden i SESAlVl—anlegget.
a. Eierskapetforutsetter at prosjektet realiseres iden størrelsesordensom er beskrevet i
prosjektet pr. november 2017.
b. Eierkommunenei NIR bes om å finansiere egenkapitalog utredningskostnader
innenforen ramme på totalt 8 mill. kr som vist i saken, innen utgangen av mai 2018.
c. Eierne av NIR delegerertil representantskapeti NIR å ta den endelige beslutningom
deltakelse når beslutningsgrunnlaget er klart fra SESAM.

Etter behandlingen i styret er det kommet en viktig presisering fra SESAM om atdet må tildeles enerett

fra NlR til SESAM for behandling av restavfallet. Denne tildelingen må skje samtidig som investeringsbeslutningen gjøres. Enerett innebærer at rettigheten til håndteringen av avfallet overføres uten
konkurranse, men under forutsetning av at oppdraget utføres til selvkost. Tildeling av enerett brukes i

tilfellerder det skal gjøres store investeringerog man er avhengigav å sikre driftsinntekterover en periode
for å realisere prosjektet.
Tildelingav eneretter en naturlig konsekvensav at NlR beslutterå investerei SESAM. Utfordringenligger
i at NlR juridisk ikke har fått tildelt denne enerettenfra de enkelte eierkommunene.Selskapsavtalensier
at selskapets formål er å "Planlegge, bygge og drive anlegg for innsamling, transport, behandling og
disponeringav a/thusho/dningsavfaI/imedlemskommunene.” Dette kan tolkes som en tildelingav enerett.
For å sikre detjuridiske i forhold til videre arbeid må alle eierkommunenetildele NIR enerett for håndtering
av husholdningsavfalleti sin kommune.
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Saken ble lagt fram med følgende forslag til
vedtak:

Det innføres henteordningfor matavfall i hele NlR-området innen utgangen av 2020.
Det innføres henteordningfor glass—og metallemballasjei hele NIR-områdetinnen utgangenav
2020.
3. Restavfalletfra NIR-områdetskal innen 2025 leveres til ettersorteringfor å utnytte mest mulig
av ressursene.
4. NIR går inn på eiersiden i SESAlVl—anlegget.
a. Eierskapetforutsetter at prosjektet realiseres i den størrelsesordensom er beskrevet i
prosjektet pr. november 2017.

b. Eierkommunenei NIR bes om å finansiere egenkapitalog utredningskostnader
innenfor en ramme på totalt 8 mill. kr som vist i saken, innen utgangen av mai 2018.

c. Eierne av NIR delegerer til representantskapeti NIR å ta den endelige beslutningom
deltakelse når beslutningsgrunnlageter klart fra SESAM.
d. Eierkommunenei NIR bes om å tildele NIR enerett for håndtering av
husholdningsavfallet i kommunen.

Det ble diskutert usikkerhet rundt størrelsen av investeringsbeløpet. Representantskapet kom som en

følge av dette fram til at rammen økes til 9 mill. kr. Eierkommunene bes om å finansiere
investeringstilskuddpå inntil".
,
,
EherandeltTJHK

Irrvesterhlgs—
tflskudd

Aure

5,7 %

510 000

Averøy

9,3 %

840 000

Bionnnune

Helse

2,5 %

230 000

Kristiansund

39,5 %

3 550 000

Oppdal

11,0 %

990 000

Rauma

12,0 %

1 080 000

Smøla

3,5 %

310 000

Sunndal

11,5 %

1 040 000

Tingvoll

5,0 %

450 000

100,0 %

9 000 000
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Representantskapetfattet følgende enstemmige
vedtak:

Det innføres henteordningfor matavfalli hele NlR-områdetinnen utgangen av 2020.
Det innføres henteordning for glass- og metallemballasje i hele NlR—områdetinnen utgangen av

2020.
3. Restavfallet fra NlR-området skal innen 2025 leveres til ettersortering for å utnytte mest mulig
av ressursene.
4. NlR går inn på eiersiden i SESAM
a. Eierskapetforutsetter at prosjektet realiseressom beskrevet i prosjektrapportenpr.
b.

november 2017.
Eierkommunene i NIR bes om å finansiere egenkapital og utredningskostnaderi

SESAIVIgjennom et investeringstilskuddtil NlR innenfor en ramme på totalt 9 mill. kr,
innen utgangen av mai 2018.
C. Eierne av NIR delegerer til representantskapeti NlR å ta den endelige beslutningenom
deltakelse når beslutningsgrunnlaget er klart fra SESAM.

d. Eierkommunenei NIR bes om å tildele NlR enerett for håndtering av
husholdningsavfallet i kommunen, jf. gjeldende selskapsavtale.

Kristiansund

Arne Hoem

den 2. februar 2018

Berit M. Frey
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Svein Roksvåg
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Q5
SUNNDALENERGIKF

PROTOKOLL

Den 13.02.2018
Tilstede:

11.00 ble det holdt styremøte

kl.09.00—
Janne Merete

Rimstad

Stig Rune Andreassen.
møtte

Fra administrasjonen

Energi KF sitt kontor,

Seljebø, May Jorid Strand, Arne Magne

Einar Mo, Arild Håkonsen,
Forfall:

på Sunndal

Anders

Nedal og Terje Monsøy.

Arild Håkonsen

daglig leder Kolbjørn

Rønningen,

var innkalt

som varamedlem

Solem.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
Sak 8/2018

AV MØTEINNKALLING

GODKJENNING
Vedtak:

Styret i Sunndal

Energi godkjenner

møteinnkallingen,

med tillegg

en sak, Sak 15 «Fiberutbygging»
ble enstemmig

Vedtaket

Sak 9/2018

vedtatt.

AV MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING

FRA STYREMØTET

Vedtak: Styret i Sunndal Energi godkjenner
16. januar
Vedtaket
Sak 10/2018

Vedtaket

Sak 11/2018

RAMME
Vedtak:

fra styremøtet

2018.
ble enstemmig

ORIENTERING

Vedtak:

møteprotokollen

OM

vedtatt.

KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET

Styret i Sunndal
ble enstemmig

Energi tar saken til orientering.
vedtatt.

FOR SPONSORVIRKSOMHET
Styret i Sunndal

I 2018

Energi KF vedtar

av budsjettert

sponsorbeløp

på

kr. 200.000,— kan daglig leder utdele inntil kr. 70.000 — før hovedtildeling.
Vedtaket

i Shit-mote protokoll lillx

03 lil

I‘»

ble enstemmig

vedtatt.

av

Sak 12/2018

INNKJØPSREGLEMENT
Vedtak:

Sak 13/2018

Styret i Sunndal

KF datert

13/2-2018.

Vedtaket

ble enstemmig

Energi vedtar

innkjøpsreglement

for Sunndal

vedtatt.

ØKNlNG AV BUDSJETI'RAMME

FOR INVESTERINGER

l EDB ANLEGG

Vedtak: Styret i Sunndal Energi godtar en Økning i budsjettrammen
EDB anlegg til kr. 700 000.
Vedtaket

Sak 14/2018

ble enstemmig

ORIENTERING

vedtatt.

OM STATUS lPROSESSEN KNYTTET TIL ENDRING AV

ENERGILOVEN

iStyiciiitllc

protokoll

Vedtak:

Styret i Sunndal

Vedtaket

ble enstemmig

3018 02 HI

]?

Energi KF tar orienteringen
vedtatt.

til etterretning.

for

Energi

Janne Merete

Rimstad Seijebø
leder
agn.

,;
U,!

fl,

',

\3,

Kolbjørn

Solem

daghgleder
Kopi:
Ordføreren
Rådnwnnen
Sekretafl‘ikontroHutvalget

l Sign-mumpmwlmli1N8“?

l 31 13

”Qs 024/13
SUNNDALENERGIKF

PROTOKOLL

Den 20.03.2018
Tilstede:

kl. 09.00 —13.30 ble det holdt styremøte

Janne Merete

Rimstad Seljebø, Jonny Meland, Arne Magne Rønningen,

Stig Rune Andreassen,
Forfall:

på Sunndal Energi KF sitt kontor.

Anders Nedal og Terje Monsøy

May Jorid Strand. Jonny Meland møtte som varemedlem.
Einar Mo. Aksel Sæsbø var innkalt

som varamedlem,

men kunne

ikke stille

p.g.a. sykdom.
Fra administrasjonen
Mette

møtte daglig leder Kolbjørn Solem. Geir Sæther møtte i sak 24/2018,

Kårvatn Sande i sak 25/2018 og Gunnar Furu (SuCom) i sak 19/2018.

Jonny Meland erklærte seg inhabil i sak 20/2018 og fratrådet
Anders Nedal ble vurdert

som inhabil i sak 27/2018

«når særegne forhold foreligger
Varamedlem

til styret,

behandling

av saken.

under behandling

med henvisning til fvl.§ 6 andre legg,

som er egnet til å svekket tilliten

Inger Janne

Haugan

Vermøy,

av saken.

ble derfor

til hans upratiskhet».

innkalt

og deltok

under

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

Sak 16/2018

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING
Vedtak: Styret i Sunndal Energi godkjenner
Vedtaket

Sak 17/2018

ble enstemming

vedtatt.

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTET 13. FEBRUAR 2018
Vedtak: Styret i Sunndal Energi godkjenner
13. februar 2018.
Vedtaket

I Mycnmv

pil-inka]!

møteinnkallingen.

SUN H,"—
20 de.-:

ble enstemming

vedtatt.

møteprotokollen

fra styremøtet

Sak 18/2018

ORiENTERiNG OM KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET
Vedtak: Styret i Sunndai Energi tar saken til orientering.
Vedtaket

Sak 19/2018

Vedtaket

Styret i Sunndal Energi KF tar saken til orientering.
bie enstemmig

vedtatt.

ANSETTELSE AV ØKONOMIKONSULENT
Vedtak:
Vedtaket

Sai-(21/2018

vedtatt,

FIBERUTBYGGING

Vedtatt:

Sak 20/2018

ble enstemming

Styret

i Sunndal

ble enstemmig

Energi

KF tar saken til erientering.

vedtatt.

QRIENTERtNG OM STATUS i PROSESSEN KNYTTET TlL ENDRING AV
ENERGILOVEN
Vedtak:

Vedtaket

Sak 22/2018

Styret

i Sunndal

ble enstemmig

Energi

KF tar orienteringen

vedtatt.

ORIENTERiNG OM SYKEFRAWERSTALLENE FOR 2017
Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF tar orienteringen
Vedtaket

Sak 23/2018

ble enstemmig

ORIENTERlNG

Vedtaket

OM KRAFTFORBRUK

ble enstemmig

AVBRUDDSSTATISTIKK

i 2017

i Mwainiizcmwtz

kn]? L‘fri

» ..:: 22:«w

ble enstemmig

til etterretning.

vedtatt.

FOR 2017

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF tar orienteringen
Vedtaket

tii etterretning.

vedtatt.

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF tar orienteringen

Sak 24/2018

til etterretning.

vedtatt.

til etterretning.

fra ;

Vedtak:

Styret

bie
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Sunndal

Årsrapport for 2017
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Oppdal og Sunndal
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Årsrapport
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1.

Generelt

Skatteoppkreverne
samsvar

med retningslinjer

også utarbeide
Årsrapporten
ivaretatt

om skatteoppkreverens
gitt av Skattedirektoratet.

et årsregnskap
skal omhandle

ved

virksomhet

skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen
som vedlegges
hvordan

§ 2-9 nr. 1 utarbeide

en årsrapport

i

l henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren

årsrapporten.

oppgavene

skatteregnskap,

innkreving

og arbeidsgiverkontroll

er

skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret

— organisering,

ressurser

og kompetanse

Organisering
Britt Lovise Braathen

Skatteoppkrever

Kari Storset

Økonomikonsulent

60% stilling (30% for Sunndal)

Per Ole Bratset

Økonomikonsulent

50% stilling (25% for Sunndal)

Skatteoppkreverkontoret
Personalressursen

Arbeidsgiverkontrollen
Kemnerkontor.

er organisert

fordeles

100% stilling (50% for Sunndal)

som et kommunalt

med ca. en halvpart

blir utført i et interkommunalt

Aktiviteten

samarbeid

for Oppdal og Sunndal kommune.

hver for kommunene.

samarbeid

med kjøp av tjenester fra Nordmøre

utgjør for 2017 43% av et årsverk.

Ressurser
For 2017 er det 1,43 årsverk ved skatteoppkreverkontoret
Tabellen viser ressursbruk

ved skatteoppkre

som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen.

verkontoret,

fordeling

av årsverk per område

Årsverk

%-andel
fordelt

Skattere

nska

lnnfordrin
Arbeids iverkontroll
Administrative

o

aver

0,30

21 %

0,60
0,43

42 %
30 %

0,10

SUM

1,43

Vurdering

av ressurssituasjon

7 %

100 %

og kompetanse

Skatteregnskap:

Kontoret har god formell kompetanse,

skatteregnskap.

Ansatte har i løpet av året deltatt på kurs i regi av Skatt Midt-Norge

samt ansatte med lang erfaring iføring

av

for å oppdatere

seg

på nye regler/rutiner.
innfordring:

Kontoret har bygget opp god kompetanse

regi av Skatt Midt-Norge

samt videreutdanning

på innfordring.

gjennom skatteetaten

Ansatte har gjennomført
i samarbeid

Agder.
Arbeidsgiverkontroll:

Deltar i interkommunalt

Kemnerkontor.

Ordningen

Kemnerkontor

og Skatteoppkreveren

Årsrapport

2017

samarbeid

med kjøp av tjenester fra Nordmøre

fungerer godt og det er god kommunikasjon

Skatteoppkreveren

mellom Nordmøre

i Oppdal og Sunndal.

i Oppdal og Sunndal —Sunndal kommune

kurs i

med Universitet

i

4

1.2 Internkontroll
Skatteoppkreveren
gjeldende

i Oppdal og Sunndal har organisert

instruks og retningslinjer.

egne rutinebeskrivelser

interkontroil

ved kontoret i samsvar med

I tillegg til generelle rutinebeskrivelser

fra Sofie, er det utarbeidet

ved kontoret som jevnlig oppdateres.

1.3 Skatteutvalg
Det er mottatt og saksbehandlet 3 søknader om lem ping/ettergivelse
i 2017. Disse sakene er
videresendt Skatteutvalget i Skatt Midt-Norge for behandling. Skatteutvalget har innvilget
betalingsutsettelse
til en skatteyter, en sak ble avslått og en sak er ikke ferdig behandlet i
Skatteutvalget. Den siste saken er registrert med 2 % trekk i lønn/pensjon i påvente av avgjørelse
Skatteutvalget.

1.4 Skattekontorets
Skattekontoret
27.10.2017.

kontroll

har gjennomført

Skatteoppkreverkontoret

2.

av skatteoppkreverfunksjonen

stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen,

er ikke gitt pålegg

som følge

jf. rapport datert

av kontroll.

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens
behandling

arbeid med skatteregnskapet

av inn—og utbetalinger,

av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren

bekrefter at skatteregnskapet

gjeldende

forskrifter

2.2 Vurdering
Det vedlagte

og retningslinjer,

regnskapsføring,

regnskapsavleggelse,

til skattekreditorene.

for 2017 er ført, avstemt og avlagt i samsvar

jf. instruks for skatteoppkrevere

med

av 8.april 2014 § 3—3nr. 2.

av Skatteinngangen

årsregnskapet

Total skatte-

innbefatter

krav, periodisk oppgjør og fordeling

2.1 Avleggelse

viser Skatteinngangen

og avgiftsinngang

Skatteregnskapet
bedrifter

i

i forhold

for regnskapsåret

til foregående

2017.

regnskapsår

viser hva som totalt er innbetalt av skatter, forskuddstrekk

og personlige

skatteytere

over samtlige restanser

med

skatteplikt

basert på utliknede

til kommunen.

og forhåndsutskrevne

I tillegg

og arbeidsgiveravgift

gir skatteregnskapet

fra

oversikt

beløp.

Skatteregnskapet
for 2017 viser at det er innbetalt 745.487.759 kroner i skatt og arbeidsgiveravgift.
Til
sammenligning
ble det innbetalt 725.379.174 kroner i 2016. Det er en økning på 20.180.585 kroner eller
2,77 % iforhold til 2016.
lnnbetalte skatter, tvangsmulkt og forsinkelsesrenter
giveravgift økte med 5,49 % i forhold til 2016.

Årsrapport

2017

Skatteoppkreveren

økte med 2,33 %, mens innbetalt arbeids—

i Oppdal og Sunndal — Sunndal kommune

5

Kommunens

andel av skatteinngangen

i rgnskapsåret

Kommunens andel av Skatteinngangen i 2017 var 195.106239
kroner mot 189.734233
Dette utgjør en økning på 5.372.006 kroner eller 2,83 % iforhold til 2016.

Økningen i skatteinntektene
økning på 4,5 %.

til Sunndal

kommune

er mindre enn landsgjennomsnittet

kroner i 2016.

som viser en

2.3 Margin
Ved hvert periodiske
skatteoppkrever
margin. Marginen

Tabellen

oppgjør i inntektsåret

og de seks første månedene

i året etter inntektsåret

holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk
skal brukes til oppgjør med skattytere

under viser marginavsetning

for inntektsårene

innestående mar in
For m e avsatt mar in _
For lite avsatt

mar

2016 og 2017.
per 31.12.2017

2016

inntektsåret

2017

7 851 870
7 851 859

49 053 867

9 %

9 %

til marginavsetningen

For inntektsåret 2015 var det aveatt 8,16 mill. kroner for mye til bruk ved marginoppgjøret.
inntektsåret 2016 var det avsatt 7,8 mill. kroner for mye til bruk ved marginoppgjøret.
Marginprosenten
Skatteoppkreveren

3.

ser ingen grunn til å foreslå endring av marginprosenten.

Innfordring

forfall, og gjennomføres

av krav
§ 4-3 skal innfordring

etter en helhetlig vurdering.

legge avgjørende

iverksettes

Ved vurdering

vekt på tiltak som enkeltvis

uten unødig opphold etter

av innfordringstiltak

Årsrapport

2017

tillater.

Skatteoppkreveren

skal

eller samlet bidrar til at oppgjør kan

skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet
som forholdene

For

ble endret til 9 % fra 01.03.12.

I henhold til skatteoppkreverinstruksen
skatteoppkreveren

som

in

Prosentsats

Kommentarer

skal

som får til gode skatt ved avregning.

per 31.10.2017
inntektsåret

og forskuddsskatt

i Oppdal og Sunndal - Sunndal kommune

og varsomhet
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3.1

Restanseutviklingen

Totale restanser og berostilte

krav

,

.

Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2017 og 2016, samt endring fra ifjor for restanse
og berostiite krav.
Restanse

Herav

Restanse

Herav

Endring

31.12.2017

berostilt

31.12.2016

berostilt

restanse

Skattea”

restanse

restanse

31.12.2017

31.12.2016

i

Endring

i

berostilt
restanse

Reduksjon

l

Reduksjon

(-)
Øknin

(-)
+

Øknin

+

Sum restanse

r. skatteart

10 359 036

0

'174360

0

Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt

0
0
122 628
15 000

0
0
0
0

Forskuddstrekk
Geb r
Innfordrin
sinntekter
Inntekt av summarisk

332 222
0
365 331

Arbeids iverav ift

felleso

"ør

Kildeskatt
Restskatt

erson

Tvan

smulkt

Sum

restanse

0

2 263 694

0

0

-160 747

o

0
—,
0
0

O
. . . .,
178
15000

0

—287 295
O
25 928

0
0
0

335107
0
.. ..1fi at. .
113 45
0

0
O
0

619 517
0
339 403

0
0
0

0

0

0

0

O

0

0

O

0

0

0

()

v

54 729

Restskatt

8 095 342

205 024

0

7 725 147

0

352 773

0

—150 295

0

5 573 426

o

2 151 721

0

0

0

.i

352

772

0

diverse krav

860

0

860

0

0

0

Diverse

860

0

860

0

0

0

10 359 896

O

8 096 202

0

krav

Sum restanse
pr.

inkl.

skatteart

diverse

2 263

694

krav

Kommentarer

til restansesituasjonen

og utviklingen

i restanser

Det har vært negativ utvikling av restansesituasjonen.
Restansene økte med ca. 2.3 mill. kroner i løpet
av året. Der er særlig for restskatt person og tvangsmulkt det er registrert økning. Årsaken til økningen i
restanser restskatt er særlig en reskskatt for inntektsåret 2016 på over 2 mill. kroner. Dette skattekravet
hadde forfall i november 2017, men ble ikke betalt ved forfall. innfordring er iverksatt mot skyldner.
Skatteregnskapet
SOFIE er et godt verktøy til å holde god kontroll på og til å drive aktiv innfordring.
Større enkeltsaker har funnet sin løsning i 2017 — det kan være oppgjør av enkeltsaker der
innfordringen har pågått over lang tid eller avslutting av gieldsordnings— og konkurssaker.
Det er ingen krav i skatteregnskapet

som er stilt i bero.

Skatteoppkreveren
i Oppdal og Sunndal har merket seg økningen i restanser, men er av den oppfatning
at restansesituasjonen
er under god kontroll. Økningen skyldes stort sett saker der innfordrings—
prosessen pågår eller nye saker med forfall rett før årsskiftet.
Sum avskriving

Årsrapport

2017

i 2017 var kr 391 .401 ,-. Sum ettergivelse

Skatteoppkreveren

iOppdal

av krav kr 2.723,—.

og Sunndal — Sunndal kommune

0

7
Det er meldt krav i flere konkursbo og gjeldsordninger som fortsatt er under behandling. Behandlingen
av konkursbo tar ofte lang tid. Det samme gjør gjennomføring av gjeldsordning etter
gjeldsordningsloven.
Erfaringsmessig
gir sluttbehandling av konkursbo og gjennomføring av
gjeldsordninger
liten eller ingen dekning til kreditorene.

Restanser
Tabellen

eldre
viser

år

totale

restanser

eldre

lnntektsår

år 0

restansene

Sum restanse

å restskatt

2015
2014
2013
2012 —2000

719
161
339
4 281

Kommentarer

til restanser

erson

(debet)

og restanseoppfølgingen

525
916
491
807

for de samme

årene.

Herav skatteart
”Restskatt
-—person”
_

» 536 375
62 790
289 572
--------------------------------

for eldre år

Skatteoppkreveren
i Oppdal og Sunndal er av den oppfatning at restansesituasjonen
for eldre krav er
under god kontroll. Flere eldre saker har blitt løst i løpet av 2017, enten ved innfordring, gjennomført
gjeldsordning eller avsluttet konkursbehandling.
Enkeltsaker med relativt store beløp har medfør økning
i skatterestansene.
Det gjennomføres løpende innfordringstiltak
mot alle skatterestanser.
Skatteoppkreveren
t.o.m.

i Oppdal og Sunndal har gjennomgått

rapporten

"Restanseliste

—forelda krav" dato

31.12.2017.

Nødvendige
foreldelse.

tiltak for å bryte foreldelsesfristene

har blitt iverksatt for krav i skatteregnskapet

med nær

Det arbeides kontinuerlig med innfordringen av alle skattekrav ved uttak av restanselister og
gjennomføring
av nødvendige tiltak. Det gjennomføres utleggstrekk, avholder utleggsforretninger,
Antall krav som var foreldet

pr. 31 .12.2017:

0

Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31 .12.201 7: 0

3.2 lnnfordringens
Vurdering
Oversikten

effektivitet

av resultatet
viser

krav,

resultat

pr. 31.12.2017
o

resultat
iforhold
Krav

til krav
r 31.12.17.
Resultat
Resultat

i forhold

til krav

Restskatt innbetalt

96,0 %

96,63 %

0,63%

Arbeidsgiveravgift

99,8 %

99,90 %

0,10%

Forskuddstrekk

99,9 %

99,98 %

0,08%

99,5 %

100,00 %

Restskatt upersonlig

99,4 %

96,40 %

Forskuddsskatt

99,9 % l

99,96 %

Forskuddsskatt

Tabellen
restskatt

pers

upersonlig

—3,00°/o
0,06%

viser at alle oppsatte mål/krav for Sunndal kommune pr. 31.12.17 ble nådd, med unntak av
upersonlig. Her er det ett krav som fortsatt står som restanse for inntektsåret 2015.

SkatteOppkreveren

Årsrapport

0,50%

2017

er godt fornøyd med resultatet.

Skatteoppkreveren
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Vurdering

av sammenheng

mellom

aktivitet og resultat

Medarbeiderne ved kontoret har arbeidet målbevisst for å oppnå fastsatte mål/krav. Alle tilgjengelige
ressurser har vært benyttet planmessig og strategisk innfor rammen av regelverk som regulerer
utøvelsen av skatteoppkreverfunksjonen.
Stor innsats fra den enkelte medarbeider har gitt høy innfordringsaktivitet, noe som avspeiler
innfordringsresultatet kontoret oppnådde i 2017.

eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten

Skatteoppkrevers

i innfordringen

Skatteoppkreveren jobber kontinuerlig med tiltak for å holde effektiviteten på et høyt nivå innenfor
rammen av tilgjengelige ressurser.
Medarbeiderne

ved kontoret deltar på kurs Og seminar som blir arrangert av skatteetaten.

Stabil bemanning og godt arbeidsmiljø har bidratt til økt effektivitet. Dette har medført gode resultater i
innfordringsarbeidet.

Omtale av spesielle forhold
En medarbeider ved kontoret har gått over i AFP-ordning i 2017. Stillingen er redusert fra 100 % til
60 %.

3.3

Særnamskompetanse

Skatteoppkreveren

i Oppdal og Sunndal har benyttet sin mulighet med særnamskompetanse

til å

avholde utleggsforretninger.
Det ble avholdt totalt 95 utleggsforretninger ved kontoret i 2017 —mot 75 i 2016. Det er en økning på 20
utleggsforretninger.

4.

Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering

av arbeidsgiverkontrollen

Arbeidsgiverkontrolleni Sunndal kommune utføres gjennom et interkommunaltsamarbeid med
Nordmøre Kemnerkontor. Skatteoppkreveren

foretar utplukk av kontrollobjekter i forhold til egne

erfaringer og ut fra innspill fra Skattekontoret. Skatterevisorene

som er ansatt ved Nordmøre

Kemnerkontor gjennomfører kontrollene.

4.2 Planlagte

og gjennomførte

kontroller

Antall planlagte kontroller for 2017 var 14. Dette utgjør 5,0 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2017 var 14. Dette utgjør 5,0 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i 2016 var 14.

Årsrapport 2017

Skatteoppkreveren
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fra kontrollene

Resultater

4.3

med avdekket beløp 5 stk. eller ca. 50 % av avdekningskontrollene.
Antall avdekningskontroller
grunnlag kr 875.884,—.
Avdekket beløp inntekt kr 1.734.222,-, arbeidsgiveravgift

av kontrollaktiviteten

4.4 Vurdering

med Nordmøre
i Sunndal kommune har gjennom kontrollsamarbeidet
Arbeidsgiverkontrollen
Kemnerkontor god orden både på volum og kvalitet på kontrollene som utføres.

Kontrollkravet for 2017 ble oppnådd.
med andre

Samarbeid

4.5

er deltakeri

i Oppdal og Sunndal

Skatteoppkreveren

med skattekontoret

Samarbeidet

kontrol/aktører

på kontrollområdet

kontrollsamarbeldet

med Nordmøre

Kemnerkontor

godt.

fungerer

sammen med
Kan opplyse at Nordmøre Kemnerkontor har gjennomført 3 kontroller/aksjoner
Politi og Skatt Midt-Norge i 2017. Av disse ble en kontroll gjennomført i Rauma
Arbeidstilsynet,
kommune og to i Kristiansund.

og veiledningstiltak

informasjons-

4.6 Gjennomførte

ut over informasjon gitt til arbeidsgivere som har tatt
Det er ikke gjennomført egne informasjonstiltak
Kontoret har benyttet enhver
kontakt og etterspurt opplysninger rundt regnskap/Skattespørsmål.
som kan bistå med informasjon til arbeidsgivere.
anledning til å informere om arbeidsgiverkontrollen
i Oppdal og Sunndal har kunnskap om at nyregistrerte arbeidsgivere
Skatteoppkreveren
til å utføre sin regnskapsførsel.
benytter seg av autoriserte regnskapskontor
Det ble registrert 32 nye arbeidsgivere

19.01.18
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,, (tra— så,/56%
Skatt
'

oppkreverens
. . ..

(9/8 [[
Ved legg:

Årsrapport

i Sunndal i 2017.

.

,

[

'

signatur
r.

JäUZéM

”x

(T,)

alt)/068 £80

Årsregnskapet for 2017
Vedlegg til årsregnskapet

2017
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i Oppdal og Sunndal — Sunndal kommune

i stor grad

Årsregnskap - kommune -sammendrag
Utvalgskriterier:

Komm nr: '1563‘, År: '2017', Hovedbokstype

'K'

_:

Valgl år

Forrige

Likvider

52 815 893

Skyldig skattekredilorene

-3 629 969

-2 779 807

-132 054

—44295

—49 053 857

-47 862 555

-3

-3

Skyldig andre
margin

innestående
Udlsponert

resultat

Arbeidsgiverevglfl
Finansskatt
Kildeskatt
Personlige

-10? 266 484

lønn

skatteytere

Upersonlige

-101 587 985

-792 433

mv - 100% stat
-602

-376 459

-73 399

573 870

-590 118 835

—181 258

Tvangsmulkt

skatteytere

Renter

Innfordring

-34 215 587

-33 412 110

-116 471

»117 393

34 802
-745 487 759

30 548
-725 379174

Fordelt til Folketrygden

-arbeidsgiverevgift

107 266 484

101 687 985

Fordelt til Folketrygden

-medlemsavgilt

178 437 945

173 228 932

Fordelt m Fylkeskommunen

41 742 815

40 772 (334

Fordelt til kommunen

195 105 239

189 734 233

Fordelt til Staten

222 924 542

219 955140

Krav som er ufordelt
Videresending
Sum

Dato:

G

0

Sum

Sum

år

50 686 660

plassering mellom kommuner

—12.42

0

9 732

850

745 487 759

725 379 174

O

totalt

07,01 .2018

-0

Årsregnskap - kommune —sammendrag

0

Side 1

Årsregnskap - kommune
Utvalgskriterier:

Komm nr: '1563', Al : '2017', Måned:

-detaljert

'12', Hovedbok—SM)?: 'K'
Valgt år

Bank

Forrige år

52 815 893
0

D

Ulbetaiinger som ikke er gjennomført

0

0

Likvider

52 815 893

50 686 660

int fordelt lolketr arbavg

-?32 753

-396 162

int fordelt folketr medlavg

462

778

-450 203
-598 619

int fordelt stat FS

-479 664

lnt fordelt til fylkeskomm

—115 679

-121 085

int fordelt til kommunen

—546522

—571826

int fordelt til stat TS mv

-144

Mellomregnskepskonto
Oppgjørskonto RAFT
Skyldig skattekreditorene

579

»92 156

-1 135 932

-704 402

«12 062

154 646

—3 629 969

-2 779 807

Diverse debitorer og kreditorer

—11 078

3 625

innbetalinger ikke inntektsført

-120 976

»47 920

Uidentiliserte innbetalinger
Skyldig

50 686 660

Kontanter

andre

0

0

054

—44295

-49 053 867

-47 862 555

432
innestående margin
Udisponert

-3

-3

~49 053 870

—47862 558

-107 266 484

-101 687 985

resultat

lkke fordelt til skattekreditorer
Arbeidsgiveravgilt

Finansskatl lønn

-792 433

Kildeskatt mv —100% stat
Personlige skatteytere

-376 459

-73 399

4502 573 870

-590 118 835

Tvangsmulkt
Upersonlige

481 258
skatteytere

innbetalt skatter og avgifter

~34 215 587

-33 412 110

-745 406 091

-725 232 329

-277 374

-349 977

Renteinntekter

160 903

232 584

-116 471

-117 393

lnnfordringsinntekler

-216 671

-141 237

lnnfordringsulgifler

251 473

171 785

Renleutgifter
Renter

lnnfordrlng

34 802

30 548

Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift

107 266 484

101 887 985

Fordelt lil Folketrygden - medlemsavgifl

178 437 945

173 228 932

Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Videresending

plassering

mellom

41 742 818

4O 772 034

195 106 239

189 734 233

222 924 542

219 955 140

9 732

850

745 487 759

725 379 174

kommuner

Fordelt skattekreditorene
Krav som er ufordelt
Sum totalt

Dato: 18.01.2018 - 09.05

Årsregnskap-kommune—detaljert

—0

O

U

0

Referatsaker

RS 15/18 Et aldrende

RS 16/18 Oversendelse

inndelingslova

RS 17/18

samfunn

har også et folkehelseperspektiv

av innbyggerinitiativ

om grensejustering

etter

(kopi av brev til KMD)

Protokoll

RS 18/18 Protokoll

fra møte 01.02.2018

fra fylkesmøte

- Kontrollutvalget

i KS Møre og Romsdal

RS 19/18 Høring av ekspertutvalget
fylkeskommunene
(frist 09.05.2018)

i Sunndal

08.02.2018

som har vurdert nye oppgaver

til

RS 20/18 Høring til uttalelse - rapport fra ekspertutvalget
som har
vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene
(frist 09.05.2018)

RS 21/18 Årsmelding
Romsdal

M5“

%RS

.’

22/18 Avslutning

RS 23/18

2017 - Pasient- og brukerombudet

Beslutninger

namsmanssfunksjonen

523
av tilsyn

i Møre og

02 S/[g

av arkivene

fra Politidirektoratet

i Møre og Romsdal

i Sunndal

kommune

som berører

politidistrikt

RS 24/18 Informasjonsbrosjyre
om Bergmesteren
Raudsand
planer
nytt Nasjonalt anlegg for gjenvinning
av uorganisk
farlig avfall og
deponering
av rest-avfall

313

om

ARKIVVERKET

RIKSARKIVET

OG

STATSARKIVENE

SUNNDAL
KOMMUNE
Vivian Høsteng
Postboks 94
6601 SUNNDALSØRA

Din ref.

Vår ref.

2010/1291-32

2015/13819

Avslutning

av tilsyn - Sunndal

Viser til brev fra Sunndal
Arkivverket
Hensikten
overholdt.

Dato

kommune

07.02.2018

THOOVE

kommune
av 30.1.18.

førte stedlig tilsyn med arkivholdet

i Sunndal

kommune

265.2015.

med tilsynet var å kontrollere at kravene i lov og forskrift om arkiv ble
Tilsynsrapporten
med oversikt over avvik ble oversendt 6.8.15.

Sunndal kommune ble. med hjemmel i lov av 4.12.92
§ 7 c, pålagt å utbedre følgende avvik:
1. Det anmerkes

som et avvik i forhold

nr. 126 om arkiv (arkivloven)

til arkivtorskriftens

§ 2—2at kommunen

ikke har en oppdatert arkivplan.
2. Det mangler noen obligatoriske rutiner når man har elektroniske
saksdokumenter i forhold til krav i Riksarkivarens forskrift kapittel IX, og
dette anmerkes

som et avvik.

3.

Kommunen
må vurdere om alle fagsystemer
og fagområder er beskrevet i
arkivplanen.
Det at det ikke finnes arkivrutiner
for alle fagområder,
anses
som et avvik i forhold til arkivforskriftens
kapittel 3 del A.

4.

I forhold til perioden 2004-2007 anmerkes det som avvik i forhold til
arkivforskriftens
§ 2-10 at nødvendig kvalitetssikring
ikke er gjennomført.
Videre i forhold til arkivforskriftens
§§ 3—15,3—l 6 og 3-17 at en avsluttet

arkivperiode ikke er korrekt avsluttet og håndtert. Alle elektroniske
dokumenter kan heller ikke åpnes, som anses som kritisk.

Postadresse:
Pb. 4013 Ullevål
0806 ()SLO

Stadion

Organisasjonsnummer:
961 181 399

Telefon:
480 55 666

postQarkivverket
www.arkivverkctno

no

2

5.

Det anmerkes som et avvik i forhold
er gjort uttrekk og deponert avsluttet
avsluttet periode fra ePhorte.

6.

Kommunens
arkivlokaler
har visse avvik, men i all hovedsak er rommene
godt egnet for oppbevaring
av arkivmateriale.
Det er behov for noen mindre
utbedringer.

7.

Kommunen
har et etterslep av uordnede eldre og avsluttede papirarkiver.
Dette er et avvik i forhold til kravene i arkivforskriftens
§§ 5—4og 5—5.

8. På noe sikt må kommunen

til arkivforskriftens
§ 3-17 at det ikke
periode(r) fra Kontor 2000, og

utarbeide en komplett oversikt over

fagsystemene
(fagområdene),
og de neste er allerede beskrevet i
arkivplanen.
Når det skal utarbeides en bevarings- og kassasjonsplan,
må
man da vurdere hvilke systemer som inneholder bevaringsverdig
dokumentasjon
og hvordan denne skal bevares på langsikt, dvs depot. Som

et svar til endelig rapport må kommunen legge frem en plan for langsiktig
håndtering av elektronisk skapt materiale.
Avvik nr. 2 ble lukket 30.6.17,
ble lukket 18.12.17.

avvik nr. 4 ble lukket 31.10.17

og avvik nr. 6 og 7

Kommunen
fikk pålegg om å utarbeide rutiner for arkivdanningen
som foregår i
eller i tilknytning
til fagsystemene,
jamfør avvik nr. 3. Etter at vi flere ganger hadde
etterlyst dokumentasjon
på at avviket var utbedret, avsluttet vi oppfølgingen
av
avviket 18.12.17.
Siden dokumentasjonen
av arkivdanningen
i fagsystemene
er mangelfull,
ikke avvik nr. ] vedrørende oppdatering
av arkivplan lukket.

er heller

Kommunen
har sammen med brevet av 30. l.18 oversendt en rekke avtaler om
deponering av elektronisk arkivmateriale
hos lKA Møre og Romsdal. Ett av
uttrekkene er godkjent av lKA mens de øvrige planlegges godkjent innen utgangen
av april 2018. Kommunen melder at de ennå ikke har tatt uttrekk med tilstrekkelig

kvalitet av sakarkivperioden

2008-201 l. Vi registrerer at kommunen

har et

betydelig etterslep med å få deponert godkjente uttrekk av avsluttede perioder i sak—
/arkivsystemet,
og vi anmoder kommunen om å følge opp arbeidet. Avvik nr. 5
ansees ikke som lukket.
] forbindelse med utbedringen av avvik nr. 8 har kommunen oversendt en prosedyre
for overføring av elektroniske
arkiver til depot og en påbegynt oversikt over
kommunens
elektroniske
systemer. Vi registrerer at kommunen arbeider med å
lukke avviket, men oversikten over systemene har noen sentrale mangler.
Kommunen
må for det enkelte system oppgi periodiseringsintervall,
som det er
referert til i den tilhørende prosedyren, eventuelt kriterier for når det enkelte system
skal periodiseres.
1 henhold til oversikten skal det tas uttrekk fra enkelte systemer
som er beskrevet som papirbaserte.
Her må kommunen tydelig dokumentere
hva

som bevares på papir og hva som bevares elektronisk. Avvik nr. 8 ansees ikke som
lukket.
Det er gått over tre år siden Arkivverket oversendte Sunndal kommune endelig
tilsynsrapport med pålegg om å utbedre avvik. Vi registrerer at kommunen ikke har
overholdt

fastsatte frister, og at fire avvik fortsatt står åpne. Arkivverket

velger på

nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet.
Intensjonen

med å pålegge utbedring av avvikene var å bringe arkivholdet

kommunen

i samsvar

med regelverket,

noe Arkivverket

konstaterer

i

at ikke er

tilfellet per dags dato. De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring
over arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver,som på sikt kan
svekke både individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale.
Tilsynet avdekket at dokumenter tilhørende en avsluttet periode i sak—
/arkivsystemet ikke lenger kunne åpnes, jamfør avvik nr. 4. Dette viser at brudd på

arkivregelverket innebærer en reell risiko for arkivtap.
Gjenstående avvik må føres inn i kommunens system for internkontroll. Avvikene
vil bli tatt opp ved et fremtidig tilsyn. Vi minner om at kommunen selv er ansvarlig
for å ha et arkivhold som er i samsvar med arkivloven med forskrifter. Arkivverket
vil vurdere å politianmelde avvikene som brudd på arkivforskriften.
Ny arkivforskrift

ble vedtatt 15.l2.l7

og trådte i kraft l.l.18.

Riksarkivarens

forskrift ble samtidig revidert. Bestemmelsene i det gamle regelverket er i stor grad
videreført i de nye forskriftene.
nye regelverket.
Fylkesmannen

Vi råder kommunen

til å sette seg nøye inn i det

i Møre og Romsdal varsles om ovenfor nevnte forhold.

Med vennlig hilsen

Espen Sjøvoll

avdelingsdirektør

Kjetil Reithaug
fagdirektør

Dette brevet er godkjent

Kopi til:
Fylkesmannen

eleklronisk,

og har derfor

i Møre og Romsdal

ingen hånds/(revet

Fylkeshuset

6404

Sight/lur.

MOLDE

,-

.

Qs
Var dato

.

/

50/19

Din dato

Saksbehandler

15.02 2018

Oddlaug

800 80 000
Skatteetaten

Din referanse

Johanne

Telefon

Skatteetatenno

95920971

Org.nr

Var referanse

991733116

2017/25261

Postadresse
Postboks

2060

6402 Molde

Kommunestyret

Postboks

i Sunndal

kommune

94

6601 SUNNDALSØRA

Kontrollrapport
2017 vedrørende
Sunndal
kommune
1. Generelt
Skatteoppkreverens
av 8. april

om faglig

ansvar

skatteoppkreverfunksjonen

styring

og myndighet

og kontroll

følger

for

av skatteoppkreveren

av skattebetalingsloven

og "Instruks

for skatteoppkrevere"

2014.

Skattekontoret

har faglig

ansvar

og instruksjonsmyndighet

overfor

skatteoppkreverne.

Det betyr

at

skattekontoret:
.

plikter

-

gjennom

'

utfører

Grunnlaget

å yte veiledning
målkontroll

med kontrollen

-

om regnskapsføringen,
gjeldende

om utførelsen

til rette

for best

mulig

resultater

av skatteoppkreverne
2014.

for skattekontorenes

er "Instruks

Grunnlaget
kontroll

for skattekontorenes

for skattekontorets

av skatteoppkreverne"

kontroll

styring

av 1. februar

har en tilfredsstillende
rapporteringen

intern

kontroll

og avleggelsen

for utførelsen

om utførelsen

2.

og årsregnskap

av restansene

er i samsvar

er i samsvar

regelverk

av innkrevingsarbeidet

og oppfølgingen

av arbeidsgiverkontrollen

er i samsvar

med gjeldende

Sum

årsverk
Antall

i henhold
årsverk

omfatter

kommunene
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antall

gjeldende

regelverk

til skatteoppkreverens
2017

Sunndal og Oppdal.
årsrapporter:

Antall

1,4
Oppgitt

med

Om skatteoppkreveren

Skatteoppkreverkontoret

årsverk

2011.

av sine gjøremål

av årsrapport

regelverk
.

og

av

er å avklare:

om skatteoppkreveren
med

spørsmål

å legge

av 1. januar

er "Instruks

0

-

styring

av skatteoppkreverne"

skatteoppkreverne

i faglige
søker

av skatteoppkreveren

for skattekontorets

oppfølging

Formålet

og bistand

og resultatstyring

årsverk

1,6
gjelder

Sunndal

kommune.

2016

Antall

årsverk

1,4

2015

Flønæs

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens
frist for avleggelse av årsregnskapet
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet
fordeling

for Sunndal

mellom

kommune

skattekreditorene

og årsrapporten

viser per 31. desember

(etter

fradrag

for avsetning

er 20. januar 2018.

2017 en skatte— og avgiftsinngang1
til margin)

på kr 745 487

til

759 og utestående

restanser2 på kr 10 359 896.
lnnkrevingsresultater
Tabellen

viser

innkrevingsresultatene

per 31. desember

2017

Resultatkrav
2017 (i %)

Restskatt

personlige

skattytere

Forskuddstrekk

2016

Forskuddsskatt

personlige

Forskuddsskatt

upersonlige

Restskatt

upersonlige

Arbeidsgiveravgift

2015

skattytere

96,00

2016

skattytere

skattytere

2016

2015

2016

Skatteoppkreveren

for Sunndal

er satt av skattekontoret

skatteoppkrever

med

kommune
unntak

%

96,63

innbetalt
av
suom krav 2016
(l A))

%

99,98 %

99,50 %
99,90 %

98,05

%

99,23 %

99,50 %

99,96 %

100,00 %

99,97 %

%

96,40

%

100,00

99,90

%

99,93

innfordringsresultater,
skattytere.

restanse

%

100,00 %

%

gode

96,46

99,95 %

99,80

upersonlige

Innbetalt av
sum krav for
regionen
(l %)

99,99 %

99,40

fremgår det at det er en utestående

Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren
for Sunndal kommune

kommune.

Innbetalt
av
sum krav 2017
(l %)

99,90 %

har meget

for restskatt

for Sunndal

og har nådd

99,38

%

99,84

%

kravene

Av resultatrapporteringen

hvor innfordringstiltak

er tilsluttet den interkommunale

%
%

som

fra

er iverksatt.

kontrollordningen

ved Nordmøre

Kemnerkontor.

Resultater

for kommunen

per 31. desember

2017 viser følgende

i henhold til skatteoppkreverens

resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere
kommunenl
kontrollordnin

i
en

Minstekrav
antall
kontroller
(5 % av
arbeids
iverne

279

14

Skatteoppkreverkontoret
Kontrollordningen

har gjennomført

har også

deltatt

annet mot arbeidslivskriminalitet.

1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Antall utførte
kontroller
i 2017

i ulike

Utført kontroll
2017 (i %)

Utført kontroll
2016 (i %)

14

5,0 %

tilstrekkelig

antall arbeidsgiverkontroller.

kontrollsamarbeid

og aksjoner

Utført kontroll
2017 region (i %)

5,1 %

sammen

med

Skatteetaten,

4,6 %

blant

4. Skattekontorets
Skattekontorets

kontroll

kontroll

av skatteoppkreveren

av skatteoppkreverne

i regionen

utføres

i henhold

til en årlig

plan,

hvor

kontroll av områdene skatteregnskap,
innkreving og arbeidsgiverkontroll
vurderes overordnet
skatteoppkrever.
Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret

har for 2017 utført kontorkontroller

Skattekontoret

har i 2017 også gjennomført

skatteregnskap
27. oktober

og innkreving
2017.

Skatteoppkrever

Skatteoppkrevers
Basert

avholdt

overordnede

på de kontrollene

som

har gitt tilbakemelding

og avleggelse

Skatteoppkrever

som

Rapport

på rapporten

har gjennomført,

Regnskapsføring,

rapportering

2017.

for

skatteregnskap.

for områdene

er sendt

8. november

skatteoppkreveren
2017.

internkontroll

skattekontoret

er i samsvar

kontrollene

for området

stedlig kontroll av skatteoppkreveren

20. og 21. september

interne kontroll i det alt vesentlige

Gjennom

av skatteoppkreveren

behovet

for hver

skattekontoret

er pålagt å ompostere

anser

med gjeldende

vi at skatteoppkreverens

overordnede

regelverk.

av årsregnskap

har gjennomført,

har vi gitt følgende

salær for boomkostninger

pålegg:

ved konkurs fra reskontro

til

skatteregnskapet.

Skatteoppkrever
utgifter/inntekter

har korrigert pålagte tilfelle, og vil for ettertiden følge " Retningslinjer
til konti for innfordringsutgifter
i skatteregnskapet".

Ut over gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen,
idet alt vesentlige eri samsvar med gjeldende regelverk
regnskapsåret.

Skatte-

for føring av

rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet
og gir et riktig uttrykk for Skatteinngangen i

og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret
har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
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5. Skattekontorets
Skattekontoret

har avholdt

Oppfølgingsmøte
ved Nordmøre

Med

oppfølging

oppfølgings-

og styringsmøte

for arbeidsgiverkontrollen
kemnerkontor

av skatteoppkreveren
med

skatteoppkrever

31. januar

ble avholdt 26. april 2018 i Kristiansund

2017

i Molde.

hvor kontrollordningen

deltok.

hilsen

lda Moen
fung.

avdelingsdirektør

avdeling
Skatt

for innkreving

Midt-Norge

Dokumentet

Kopi til:

er elektronisk

Oddlaug

godkjent

Kontrollutvalget

og har deifor

for Sunndal kommune

Rådmann/administrasjonssjef
Skatteoppkreveren
Riksrevisjonen

Side4/4

ikke håndskrevne

for Sunndal

Sunndal kommune
og Oppdal

kommune

signaturer.

Flønæs

og

FYLKESMANNEN
lMØRE OG ROMSDAL

ort/(8

Vår dato

Saksbehandlar,

mnvalstelefon

seniorrådgiver

Vår ref.

12.01.2018

2018/289/FIVIIVIRVIVE/

Dykkar dato

Dykkar ref.

Vigdis Rotlid Vestad, 71 25 84 47

Adresseliste

Samordning

av statlege

tilsyn

- Fylkesmannen

inviterer

til møte 21. februar

2018
Fylkesmannen

inviterer

med dette til Tilsynsforum

21. februar

2018 på Alexandra

hotell

i

Molde.

/ kommunelova

§ 60 e har Fylkesmannen

med kommunane.
er oversikt/eg,
overordna

Samordninga

einskapleg

ansvarfor

dei andre statlege
samordning,

fått

eit mandat

skal bidra til at statens

og forutsigbart.

samordninga

av det statlege

tilsynsetatane

til samarbeid

Fylkesmannen

mot kommunen.

si samordning

Referanse

tilsynet,

at Fylkesmannen
og fastsett

med Fylkesmannen

tilsynet

samla sett
har eit

samtidig

ei pliktfor

for å bidra til

om tilsynsplanar,

til rundskriv

av statleg styring

det statlege

tilsyn med kommunane

Mandatetfastslår

blant anna ved å varsle Fylkesmannen

andre reaksjonar

til å samordne

bruk av pålegg

eller

nr. H—2143 om retningsliner

for

av kommunesektoren

og til kommunelova

kap. 10A.

På bakgrunn

av Fylkesmannen

tilsynsetatar,

revisjonsdistrikta,

møtet

i 2018. Målet

informere

til påmeldinga
05/71

,,

Det er elektronisk
di rettast

er å oppdatere

bindande

påmelding

på epost til fmmrkurs
og program

og KS—Midt

kvarandre

sin «nye» tilsynskalender

25 84 99. Link til påmelding

fyflgmggmggijfifipglggfigmggal

ønsker vi med dette å samle statlege

kontrollutvaIsekreteriata

med møtet

om Fylkesmannen

Påmelding:

sitt samordningsansvar

på oppdrag

Norge til det første
og oppgåver,

og bli betre kjent.

innan 31. januar

f lkesmannen.no

2018.

eller på telefon

finn du på Fylkesmannen

—Postboks 2520 6404 MOLDE —71 25 84 00 --fmmr

ostmottak

Spørsmål

f lkesmannenno

knytt

71 25 85

sine heimesider.

—Qfgälsåålppåflrgåäl

75,49?"

side 2 av 3

Stadfesting:
utført.

Du vil automatisk

Om du ikkje mottek

deltakar.

få ei stadfesting
ei slik stadfesting,

direkte

på din e—post når påmeldinga

er du ikkje blitt

registrert

Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Kontaktperson;
fmmrvive

program:

Vigdis Rotlid Vestad:

mobil 991 58 549, e—post:

flkesmannenno

Med helsing
Rigmor Brøste

Vigdis Rotlid Vestad

ass. fylkesmann

Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har ingen signatur.

som

er

side 3 av 3

Adresseliste:
Statlege

tilsynsetatar
Arbeidstilsynet
Arkivverket,

Postboks

4720 Torgard,

Pb. 4013 Ullevål Stadion,

Statens kartverk,

Grandfjæra

Skatt Midt-Norge,

Postboks

Mattilsynet,
.

Midt—Norge,

Hamnegata

Statens vegvesen,

7468 Trondheim

0806 Oslo

22 B, 6415 Molde
2060, 6402 Molde

22, 7714 Steinkjer

Region midt Postboks

2525, 6404 Molde

Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund
Datatilsynet,

Postboks

Direktoratet

for sikkerhet

8177, Dep. 0034 Oslo
og beredskap,

Postboks

2014, 3103 Tønsberg

Revisjonsdistrikta
Søre Sunnmøre

Kommunerevisjon

lKS, Rådhuset,

Møre og Romsdal Revisjon lKS, Kalbakken
KOlVlREV

3 Kommunerevisjonen,

komrev3

6065 Ulsteinvik

1, 6509 Kristiansund
komrev3.no

Kontrollutvalssekreteriata

Jane Anita Aspen 'ane.anita.as
Harald Rogne harald.ro

Kjetil Kvammen k'etil

ne

en

moldekommuneno

sksiks.no

l<vammen.no

Tor Harald Hustad tor.harald.hustad
Harald Stein Svendsen

mrf lke.no

Harald.Svendsen

Knudt Evandt Knudtevandt
Sveinung Talberg sveinun

kristiansund.kommune.no

kristiansundkommuneno
.talber

Jostein Støylen Josteinsto

len

moidekommuneno
vestkontroll.no

KS Midt—Norge
KS Midt—Norge v/regiondirektør

Gunnar

Fylkesmannen
Direktør

Grete Teigland

Direktør

Alv Walgermo

Direktør

Helge Mogstad

Direktør Frank iVladsøy
Direktør

Linda Aaram

Seniorrådgiver Åse Hansen
Seniorrådgiver

Aase Dyrseth

Seniorrådgiver

Silje Veronika Reinaas

Ass. Direktør Jørn Thomassen
Beredskapssjef Stine Sætre
Seniorrådgiver

Gunvor Ytterstad

Seniorrådgiver

Anne iVielbø

Bendixen,

GunnarBendixen

ks.no

FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL

l—r

TILSYNSFORUM
Dato: 21. Februar frå kl. 10.00 til 14.00
Stad: Molde,

Alexandra

hotell

«.:

".

«... «Ed/mag) , ,N

' "* Mu

'

FYLKESMANNEN
MØRE

OG

I

ROMSDAL

TILSYNSFORUM’
Dato:

21. Februarfrå

Stad:

Molde,

kl. 10.00

Alexandra

til 14.00

hotell

Prog ra m:
Kl. 10. 00— Registrering,
Kl. 10. 30— Samordning
Kl. 10. 45-

Organisering

noko° a blte l bli kjent
av tilsynog praktisk

Kl. 11. 00— Kort presentasjon
Kl. 12.00

Korleis samordne statlege tilsyn til beste for kommunane? V/Assfylkesmann Rigmor Brøste
tilrettelegging

av dei ulike statlege

—v/seniorrådgivar Vigdis Rat/id Vestad, Fylkesmannen
tilsyna

v/inviterte

aktørar, jf. adresse/iste

'

— LUNSJ

Kl. 13. 00— Tilsynskalender
Kl. 13. 20-

Drøfting

Kl. 14. 00-

Slutt

v/kommunikasjonsrådgivar

og oppsummering.

Elin Røshol, Fylkesmannen

Korleis har samordninga

—

Eää.£fhfehågkmai—W'ÅTS

("If

Eftf.

fungert,

Lita.

kva er dei viktigasteforbetringsområda?

. = -».'=r'--"=€$":;él-x1l—G:—-.,,i.."...i'

av --.

u

ø—.

»”

;J—I—L'..;h-;avim7,'

°

SU NNDAL

KOMM

Saksmappe:

UNE

Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Kontrollutvalget

2018—1563/02
033
Sveinung Talberg
05.03.2018

Saksframlegg

Møtedato
04.04.2018

Utvalg
Kontrollutvalget

Utval ssaksnr
PS 10/18

OPPFØLGINGSLISTE
innstilling

Sekretærens
Følgende

.......

saker føres opp på oppfølgingslisten:

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

som

for å holde rede på status for saker
er et nyttig redskap for kontrollutvalget
Opptølgingsliste
observasjon.
til
ha
å
eventuelt
opp
følge
å
man ønsker
for aktiviteter som kontrollutvalget
Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap
befaringer.
når forholdene ligger til rette, eksempelvis
ønsker å gjennomføre
vedtar selv endringer
Kontrollutvalget
sak, det vil si følgende alternativ:
'
'
'

i listen. Dette innebærer

Som nytt punkt
Endringer i punkt (grunnet orienteringer
sak i møte)
Punktet går ut (saken anses for avsluttet

endring

i status for den enkelte

som egen ordinær

gitt eller saken behandlet
fra kontrollutvalgets

side)

Vedlagt:
oppfølgingsliste

0

Ajourført

.

Epost fra politisk

0
0

sekretariat

Epost fra Møre og Romsdal
kommune

Brev fra Sunndal

pr. 19.03.2018.
i Kristiansund
Revisjon
v/Service-

kommune

IKS v/Bjarne

06.03.18,
Dyrnes,

sak PS 15/2018.

datert 13.03.2018.

og informasjonsavdelingen,

datert

16.03.2018.

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

Sveinung
rådgiver

Talberg

KONTROLLUTVALGET
SUNNDAL

I

KOMMUNE

SAKS OPPF ØL GIN G
(ajourført
Saker som ;erftatt
Prosjektregnskap
kontrollutvalget.
Sak PS 08/16.

0

:* Dato:

til

31.01.17
'
'
l
,

Ansvar:
KU

Merknad:

"

, ,

" ,

1 tilknytning til kontrollutvalgets
behandling av årsmeldingen
for 2016 i sak
' 03/17 , pkt. 5.2, vil kontrollutvalget
følge opp om kontrollutvalget
får seg
j forelagt prosjektregnskap
slik økonomireglementet
beskriver.
j I tilknytning til dette vurderer kontrollutvalget
hvilke revisjonsbekreftelser
l og revisjonshandlinger
en ønsker utført.

pr. 19.03.18)

' '

Status:

13.03.17:
Brev pr. epost til rådmannen.
Kontrollutvalget
ber om en liste
på igangsatte prosjekt siden 1. 1.2012 med en budsjettramme
på
over 4 millioner kroner og med en forklaring og status for
prosjektene.

27.03.17:
'

:

Brev fra rådmannen

'

oversendes

'

05.04.17:

l
'

Brev til rådmannen.
Kontrollutvalget
etterlyser listen over
ferdige prosjektregnskap.
En ønsker en redegjørelse
til denne i
møtet. Finnes det ikke byggeregnskap
som skal framlegges for

l

pr epost til kontrollutvalget.

en oversikt

Det

senest 29.03.17.

4perioden
2008-2016?

I

06.04.17:
j Kontrollutvalget
fikk oversendt et byggeregnskap
med
sluttrapport den 6.4.17 via Altinn som vil bli behandlet i

j
]

kontrollutvalget
j 11.05.17:

j
'

11.05.2017. sak PS 16/17.

' Kontrollutvalget
fikk i møtet en ny liste over pågående og
' ferdige prosjektregnskap.
Kontrollutvalget
er opptatt av at
vedtatte rutiner for investeringsprosjekt
følges og at
1prosjektene
med regnskap avsluttes raskere og fremmes for
' kontrollutvalget,
ØP og kommunestyret.
21 .09. 17:

Økonomisjefen
vil gjenta dette og oppfordre til dette i
enhetene.
26.10.17:
Rådmannen orienterte.
Rådmannen og økonomisjefen
vil følge
opp rutinene i investeringsreglementet
pkt. 7.1 om at ferdige
investeringsprosjekt
blir lagt fram så snart som mulig etter at
anlegget er overlevelt. og senest 1 år etter at overlevering
har
skjedd.

1

'
'

1
l
1
l

1
l

12.12.17:

Ix)

j

i Det ble opplyst

l

i Kontrollutvalget.

at det nå kommer

.

i Ålvundeid

.

l 01.02.18:

to nye investeringsprosjekt

De er oversendt til revisjonen.

Skole og Sunndal

til

Det gjelder

Kulturhus.

j

Trygghetsalarmer

Sak PS 08/16.

og rutiner.

j3l.01.l7

i Revisor orienterte om at de har disse to prosjektregnskapene
til
i revisjon, men disse vil ikke bli revidert før en er ferdig med
regnskapsrevisjonen
i forbindelse med årsoppgjøret.
Prosjektene er også forholdsvis gamle. Revisor mener for
i
øvrig det er en raskere ekspedering fra administrasjonen
på
i
prosjektene
nå.
Kontrollutval
et ønsker å føl e 0
saken videre.
Gjennom oppslag i avisene Aura Avis og Tidens Krav 28.12.2016,
er
27.03.17:
kontrollutvalget
i Sunndal v/leder blitt kjent med en sak relatert til utløsning
Brev fra rådmannen.
Vedlagt er dokumentasjon
fra 1986-87
av trygghetsalarm
og manglende varsling og utrykking.
vedr formidling av trygghetsalarmer,
forslag til kontrakt samt
/\
Kontrollutvalget
ønsker å få en redegjørelse
i saken fra rådmannen.
Det ble instruks for ansatte. Dette ligger langt tilbake i tid, og det har
derfor sendt et brev til rådmannen 05.01.2017 med følgende spørsmål:
derfor tatt tid å finne disse dokumentene.
Det finnes ikke
dokumentasjon
hvorvidt dette er politisk eller administrativt
l.
Kontrollutvalget
ønsker svar på hvilke rutiner og prosedyrer som
behandlet.
gjelder for tildeling, bruk. opplaering, varsling og utrykking angående
Generell rutiner ved alvorlige hendelser i pleie— og
=trygghetsalarmer.
omsorgstjenesten:

l
1

Kontrollutvalget
ønsker å bli orientert om avtalen Sunndal
12.
ikommune har med Kritiansund kommune angående trygghetsalamer.
i
Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å sikre innbyggernes
13.
tillit til denne viktige og sårbare tjenesten?
l
1

j
i
i
i

: Lege kobles rutinemessig
. politi skal kobles inn
: Hendelserjournalføres
Avvik meldes

inn ved alle dødsfall.

i pasientjournal.

i kommunens

avvikssystem

Lege avgjør om

Den er taushetsbelagt.
(Compilo)

Alvorlige hendelser i pasientbehandlingen
meldes til
fylkesmannen
Evaluering etter alvorlig hendelse knyttet til trygghetsalarm
er
gjennomført
og følgende tiltak er gjort:
a) Alle rutiner/prosedyrer
knyttet til håndtering av
trygghetsalarm
er gjennomgått,
deriblant: -retningslinjene
for
tildeling av trygghetsalarm
- drift av trygghetsalarm
v/saksbehandler
—drift v/ ansvarlig på vakt
- Drift v/servicetekniker
- rutiner ved nedetid og feil i
kommunikasjonsnettet
- rutiner ved brudd på veiforbindelse
b) ny rutine er avtalt med alannsentralen
i Kristiansund:
alle
innkomne alarmer skal sendes direkte til vakttelefonen
i
hjemmesykepleien
i Sunndal — uten noen form for

Q)

l
1

siling/vurdering
[ c) bedre opplæring

og informasjon

til brukeren

ved tildeling

av

1trygghetsalarm
Avviksmeldinger
og ROS—analyser
l sum ble det meldt 519 avvik i Sunndal kommune i 2016
hvorav 419 fra pleie- og omsorgstjenesten.
Det ble gjennomført
14 ROS-analyser
i 2016 og totalt er det
gjennomført
40 ROS-analyser
i 2015 og 2016 i Sunndal
kommune.
Målsettinger
på dette feltet er innbakt i alle tjenestene og
stabenes årsplaner fom 2017. Og status for dette blir gitt i
tertialrapportene
som legges fram for politikerne.
Kommunestyret
gjorde i sak 96/16 vedtak om at Sunndal
kommune skal knytte seg til regionalt responssenter
i regi av
Kristiansund
kommune. Det presise navnet er «Regionalt
responssenter
for velferdsteknologi»
og er en del av «Regionalt
senter for Helseinnovasjon
og samhandling».
Daglig leder tiltrådte stillingen primo mars. Arbeidet med
utforming av selve tjenesten har så langt ikke involvert den
enkelte kommune.
Vedtaket i Sunndal kommunestyre
går ut på at kommunen skal
delta i prosjektet, og innebærer at dagens analoge
tr gghetsalarmer
erstattes med digitale alarmer. Ytterligere
kvalitetsmessige
vurderinger og kravspesifikasjon
til tjenesten
vil utarbeides i samarbeid mellom deltagende kommuner.

1 105.171
Kontrollutvalget
ønsker å følge saken videre nå når kommunen
skal tilknyttes det digitale responssenteret.

; 21.09.17:
! Avtalen
1kommet

I
I

om tilknytning
til behandling

til det digitale
i ØP 4.10. 17.

responssenteret

er

126.10.17:
l Rådmannen orienterte.
Avtale med Kristiansund
kommune
l som vertskommune
for det digitale responssenteret
ble vedtatt
! kommunestyret

04.10.2017.

sak PS 78/17.

Det er nå signert

' avtale og utrulling av tjenesten skjer i uke 45. Deretter vil det
I skje en videre utvikling og utrulling.
Helsetilsynet
har åpnet
1tilsyn i saken som gjaldt manglende utrykning fra
alarmsentralen
8.122017,
men rapport etter tilsynet er ennå
l ikke mottatt.

l 12.12.17:
l Helsetilsynet
har åpnet tilsyn i saken som gjaldt manglende
utrykning fra alarmsentralen
8.12.2017, men rapport etter

i

La)

tilsynet er ennå ikke mottatt.
. 01.02.18:
sin tilsynssak som nå
Rådmannen orienterte om Fylkesmannen
er brudd på Helsepersonelloven.
Konklusjonen
l er avsluttet.
som
l Selv om dette er en tilsynssak rettet mot Kristiansund
l utfører tjenesten, angår den også Sunndal kommune som kjøper
etter at hendelsen i 2016 ble kjent.
Umiddelbart
. av tjenesten,
: satte Sunndal kommune inn tiltak for å hindre gjentakelser.
Leder
1 Det skulle rykkes ut på alle utløste trygghetsalarmer.
l spurte om ikke kommunen har et ansvar for det som har
1 skjedd? Erling Rød spurte om kommunen sjekker risikoen i
1det en kjøper og som blir utført av andre enn kommunen sine
Det er kommunen sitt ansvar for tjenesten
egne ansatte?
l uansett hvem som utfører denne. Rådmannen har stor tro på
i regi
oppbygging og drift av det nye digitale responssenteret
kommune der Sunndal kommune deltar.
av Kristiansund
Kontrollutval

av
Selskapskontroll
og Nordmøre
Kristiansund
Havn IKS.

Sak PS 08/16.

1.01.17

KU

selskapet på 9
Sunndal kommune har en eierandel i dette interkommunale
%. I følge artikkelen i Tidens Krav har Kristiansund og Nordmøre Havn
Dette er påstander som
IKS krevd inn 18 mill. kr for mye i anløpsavgift.
Kystverket har på dette
Hurtigruten ASA har fremført overfor Kystverket.
Kystverket står fast ved at det er krevd
1grunnlag utført tilsyn med KNH.
l inn over 18 millioner for mye i anløpsavgift.

l

et ønsker

å føl e 0

saken

videre.

3 1.01.17:
ønsker å følge opp saken om eventuell
Kontrollutvalget
i Kritiansund og Nordmøre Havn IKS ved å
selskapskontroll
føre den opp på oppfølgingslisten.
31.03.17:

bes undersøke om andre
Kontrollutvalgssekretariatet
i
er interessert i en eierskapskontroll
eierkommuner
og Nordmøre Havn IKS.
Kristiansund
02.06.17:

l

1
l
1
l
1l

11
1
l

4

om invitasjon til selskapskontroll.
Brev til eierkommunene
06.09.17:
Hemne har svart ja.
er ikke interssert.
Nordmørskommunene
Hitra har svartja, under forutsetning at minst 50 % av
blir med. Egen sak på saklisten til
eierkommunene
sitt møte 21.9.17.
kontrollutvalget
21.09.17:
selskapskontroll
ønsker å gjennomføre
Kontrollutvalget
og Nordmøre Havn IKS, men avventer å bestille
Kristiansund
har behandlet saken.
inntil alle kontrollutvalg
ønsker
Det er ønskelig at en vesentlig andel av eierinteressene
før bestilling gjøres hos revisjonen.
en slik selskapskontroll
i Sunndal og
1 neste møte ber en om at eierskapssekretariatet
1 Sunndal kommune redegjør for status i selskapet og en
fra representantskapet.
j redegjørelse

28.09.17:
' Nytt brev (tidl. 02.06.17) er sendt til eierkommunene
l har svart på første henvendelse.

som ikke

! 26.10.17:

1

; Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet
14.06.2017 var et
Vtydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet

l
:

[ selv

uten tilskudd

l tilstede

fra Sunndal

kommune.

Rådmannen.

som var

som varamedlem fra Sunndal kommune på

l representantskapsmøtet

28.07.2017,

sa at selskapet

'

1
nå har en

drift som er innenfor de nye inntektsrammene.
Hvorfor brevet
I som låg ved sak PS 25/17 fra Hurtigruten til kontrollutvalget
! datert 20.06.2017 ikke kom frem til kontrollutvalget
før det ble
etterlyst av representanten Erling Rød 29.06.2017 kan være at
det ble etterspurt før det blejournalført.
Dette skal tas med i
evaluering av rutinene.
Viser for øvrig til sak OS 34/17 om status i saken om bestilling
av selskapskontroll.
Kontrollutvalget
ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i

!

l
:
V
1
l

Sunndal kommune orienterer om forvaltning av eierskapene i
Varde AS. Kristiansund
Parkering AS.

og Nordmøre

Havn [KS og Sunndal

06.12.17:

l Det er nå mottatt svar fra alle eierkommunene.

l

l 12.12.17:

1

Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet
14.06.2017 var et
tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet
l selv uten tilskudd

fra Sunndal

kommune.

Rådmannen.

:
;

som var 1

tilstede som varamedlem fra Sunndal kommune på
representantskapsmøtet 28.07.2017. sa at selskapet nå har en
drift som er innenfor de nye inntektsrammene.
Representanten
Erling Rød fremhevet at det er en feil i saksbehandlingen når
kommunestyret ikke får til realitetsbehandling forslag til
godtgjørelse i representantskapet. Rådmannen begrunnet dette
med at en ønsket lik avlønning av representantskapet i KNH
uavhengig av kommune.

:

1
l
1
1
l

01.02.18:
Bystyret i Kristiansund skulle 30.01.2018 behandle en sak om
budsjettbevilgning
for å bli med på denne selskapskontrollen,
men ved en inkurie hadde ikke saken blitt med på sakskartet.
Saken vil bli tatt opp i bystyret 27.02.2018. og kontrollutvalget
l i Sunndal avventer utfallet av denne behandlingen.

l
1
5

1
l

l
:

1

j

06.03.18:
Mottatt epost fra politisk

kommune.

l

l

sakPS15/2018i Kristiansund
bystyre27.02.18.

j

l

1 samsvar med innstillingen og forslag fremmet i møtet, gjorde
bystyret følgende
vedtak
1. Bystyret i Kristiansund ser positivt på at Kristiansund
kommune deltar i en felles selskapskontroll av Kristiansund og

l
j
i
j
l

l

Nordmøre Havn IKS.

[

l

2.

l

finansieringen av en slik selskapskontroll.

j

Bystyret ber om at det avsettes nødvendige midler til
l
kommunens deltakelse i en slik selskapskontroll i budsjettet for l
2019.
l

l

l
1
I
Sunndalsøra

sekrtariat i Kristiansund

Bystyret forventer at alle eierkommuner

Kontrollutval

Kontrollutvalget
er gjennom Bjørn Stomsvik(repr. for en av andelshaverne i
Sunndalsøra samfunnshus BA) blitt kjent med at det i Sunndal
Samfunnshus BA ikke er blitt avholdt Generalforsamling siden 2006. Det
er også andre forhold i dette selskapet som en er blitt kjent med som en vil

Samfunnshus

BA —forvaltning

ha verifisert

og bekreftet.

Sunndal

kommune

eier i dag 58.937

% av

andelene i selskapet.
l Kontrollutvalget ønsker å undersøke forholdene nærmere og vil sende et
l brev til ordføreren der en ber om en redegjørelse. Hvis disse forholdene
kan bekreftes. ber kontrollutvalget
om en redegjørelse fra ordføreren om
l hvilke tiltak som blir satt i verk for å rydde opp i forholdene.
l Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget vurdere å
l gjennomføre en selskapskontroll av selskapet.

l

1
l

et ønsker

å føl

e 0

saken

deltar i

l

j

videre.

05.04.17:
Brev til rådmannen. Kontrollutvalget
ønsker en redegjørelse på
hvordan eierskapsforvaltningen
foregår relatert til
eierskapsmeldingen og saken om Sunndalsøra Samfunnshus
BA.
05.04.17:
[ Brev til ordfører. Det listes opp ll forhold/spørsmål.
l Kontrollutvalget
i Sunndal ser svært alvorlig på disse påståtte
.forholdene. Kontrollutvalget ber ordføreren verifisere og
. stadfeste om disse forholdene er slik som det er beskrevet.
l Hvis disse forholdene kan bekreftes, ber kontrollutvalget
om en
i redegjørelse fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk
for å rydde opp i forholdene påpekt i ovennevnte punkt.
l Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget
[ vurdere å gjennomføre en selskapskontroll av selskapet.
i Kontrollutvalget
ber om at ordføreren og rådmannen møter i
kontrollutvalget
sitt møte 1 1.05.2017 for å redegjøre i saken.
04.05.17:
[ Rådmannen opplyser i brev datert 02.05.17 at hun vil gi en
redegjørelse i møte ll.05.l7.
1 1.0517:
Ordføreren var tilstede i møte og redegjorde for saken og viste

l

l

l
l
l
l
=
.
l

m svaret han haddegitt 1'notat daten 8.5.2017 m

l

kontrollutvalget

brev med

j

spørsmål av 05.04.2017. Det er fortsatt flere uavklarte

l

som svar på kontrollutvalgets

spørsmål i saken og kontrollutvalget
avventer engasjert advokat l
fra Sunndal kommune sin vurdering av saken. Sunndal
l
kommune er nå i ferd med «å rydde opp». En skal få bedre
j

rutiner på eierskapsforvaltning
og rådmannen skal arbeide
videre med dette i eierskapssekretariatet.
l 14.06.17:

I Sak i Sunndalkommunestyre14.06.17: PS 48/17
l Sunndalsøra samfunnshus BA - mandat til årsmøtet
Vedtak: Sunndal kommunestyre gir sin representant i årsmøtet
for Sunndalsøra samfunnshus BA følgende mandat til
kommende årsmøte:
Det velges et nytt styre med 5 medlemmer. Det nyvalgte styret
for Sunndalsøra samfunnshus skal gis i mandat og oppgave å:
1.
Utrede en oppløsning av foretaket Sunndalsøra

samfunnshus BA. med målsetting om full kommunal
overtakelse av eiendommen og driften av denne
2.
Styret skal anbefale om videre drift eller avvikling og
salg til kommunen er best.
3.
Vurdere selskapets vedtekter og eventuelt endre
selskapsform slik at selskapet kan drives lovlig. og en eventuell
oppløsning blir mulig
l 4.
Gjennomgå avtalene som ble inngått i forbindelse med
' byggingen av Sunndal folkebibliotek
og Sunndal kulturhus. og
vurdere om disse er tilfredsstillende
fulgt opp av og for
selskapet
5.
Kalle inn til ekstraordinær generalforsamling
for
selskapet så snart disse oppgavene er utført, og legge sakene
] fram for denne.
] 21.09.17:
l Se RS 32/17 til kontrollutvalget.

l 26.10.17:
Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling

og valg

: av styre.

l' Sak

PS 36/17. Kontrollutvalgets
vedtak:
Kontrollutvalget
merker seg valg av styret på
' generalforsamlingen.
' Kontrollutvalget
l valg av styrejf.

ber Sunndal kommune vurdere lovligheten
§ 8.2. i vedtektene.

l Kontrollutvalget
ber Sunndal kommune som største eier
medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en
måte som skaper tillit blant de andre eiere og innbyggerne.

l

lKontrollutval

7

ets behandlin

:

av

Representanten Erling Rød har i epost av 16.10.17 til
kontrollutvalget
henvendt seg om valg og habilitet når det
gjelder avholdt generalforsamling
og valg av nytt styre til
Sunndalsøra Samfunnshus BA. Representanten Erling Rød
mener valg av nytt styre bryter med vedtektene og at valget av
kommunen sin økonomisjef som medlem i styret er gjort uten
at kommunen har vurdert de habilitetsmessige følger dette har.
Representanten Rød gjentok i møtet at valget bryter med
vedtektene § 8.2. der valget skal skje som forholdstallsvalg.
En
er heller ikke kjent med at det er nedsatt en valgkomite som
o
skal komme med forslag til styre. Representanten spurte ogs
på nytt om rådmannen er klar over konsekvensene ved å velge
inn økonomisjefen til kommunen i styret. Hele
økonomiavdelingen
blir da inhabil i saker som vedrører

i
3
]

i
K

l

l

l samfunnshuset. Kommunen sin tillit er her satt under press.
i Rådmannen svarte at det var et bevisst valg når økonomisjefen
. ble foreslått som medlem i styret og at det nå var viktig å få
ryddet opp i forholdene.
Nestleder Odd Helge Gravem mente
det viktigste nå var å få ryddet opp og se fremover. Leder
lfremmet forslag om at kontrollutvalget ber Sunndal kommune
l vurdere lovligheten i valg av styrejf. § 8.2. i vedtektene. En
i ber Sunndal kommune som største eier medvirke til at valg og
forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant
andre eiere og innbyggerne.
l2. 12. l 7:
Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg
av styre. Kontrollutvalget
påpekte utvalget sitt vedtak i sist
møte der en ber Sunndal Kommune som største eier medvirke
til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som
skaper tillit blant de andre eierne og innbyggerne. Rådmannen
svarte at dette skal en ta opp i styret og undersøke videre.

l

01.02.18:
Kontrollutvalget
registrerer via revisor at det vil komme et
prosjektregnskap på Sunndalsøra Samfunnshus i regi av
Sunndal kommune. Kontrollutvalget
registrerer at
advokatfirma Larhammer er brukt som juridisk rådgiver for
l selskapet samtidig som firmaet er brukt av Sunndal kommune
I somjuridisk
rådgiver. Kontrollutvalget
stiller spørsmål ved
l habiliteten i dette. Kontrollutvalget
ønsker i et senere møte at
. selskapet blir en del orienteringen i spørsmålet om kommunen
. sin eierskapsforvaltning.

l
Kontrollutval

8

i
i
l
i
i

et ønsker

å føl

e 0

saken

videre.

;
i
l
i
i
i
[
[
%

l

Orientering fra
eierskapssekretariatet

Kontrollutvalget
ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i Sunndal
kommune orienterer om strategi og forvaltning av eierskapene i Varde AS.
Kristiansund og Nordmøre Havn 1KS (KNH) og Sunndal Parkering AS.

26.10.17

l
l
l
l

12.12.17
l Kontrollutvalget
ba i møte 26.10.2017
om at
l eierskapssekretariatet var tilstede for å orientere om
oppfølgingen og forvaltning av eierskapet i Varde AS, KNH
l og Sunndal Parkering AS. Rådmannen tok denne
l orienteringen.
Sunndal ParkerinO AS:
Rådmannen orienterte om at kommunen vurderer en uttreden.
Det er vanskelig å anslå Økonomiske konsekvenser av dette.
En er opptatt av hvordan man skal siker verdiene.
Representanten Erling Rød mente dette var en «gave» fra
l kommunen.
l 01.02.18:

l Kontrollutvalget vil ha en slik orientering i et senere møte der
l oppfølging og forvaltning
l blir et tema.
Sak 06/18;

Sunndalsøra

av tiere av kommunen sin eierskap
Samfunnshus

BA.

Kontrollutvalget

ønsker i et senere møte at selskapet blir en del orienteringen i
spørsmålet om kommunen sin eierskapsforvaltning.
Sak 07/18; Aursjøvegen AS. Kontrollutvalget
følger
sekretariatet sin anbefaling om å se denne saken i sammenheng
med at kontrollutvalget
ønsker en orientering fra
eierskapssekretariatet om Sunndal kommune sin
Generelto g enkeltselska P nevnti
l eierska Psforvaltning
.
e i selska P o
oppfølgingslisten spesielt.

l

l
Kontrollutval

Salg av kommunale
næringseiendommer

l Sak PS
l 07/18
l
l 01.02.18
l

l
l
l
l
l
l

et ønsker

å føl

e 0

saken

videre.

Kontrollutvalgets
behandling
01.02.18:
Kontrollutvalget
registrerer at det i sak 9/18 i ØP den 23.1.2018 er en
Kontrollutvalgets
vedtak:
klagesak om salg av kommunal næringseiendom.
Kontrollutvalget
ønsker å l Kontrollutvalget
ber revisjonen undersøke og gi en redegjørelse
undersøke hvilke rutiner, retningslinjer og praksis kommune har på dette
l til kontrollutvalget
om kommunens rutiner. retningslinjer og
området når det gjelder salg av kommunale næringseiendommer.
praksis når det gjelder salg av kommunale
næringseiendommer.

13.03.18:
l
l
l

Protokoller
kommune

i Sunndal

9

Sak PS
l 07/18

Epost fra MRR IKS v/Bjarne Dyrnes som svar på
kontrollutvalgets
vedtak i møte 01.02.18.

l

16.03.18:

.

l
l

l Brev fra Sunndal kommune v/rådmannen
l kontrollutvalgets
vedtak i møte 01.02.18.

l Kontrollutvalgets
behandling
l Kontrollutvalget
v/leder ønsker å undersøke praksisen rundt kvalitetssikring
og offentliggjøring
av protokoller fra politiske utvalg i Sunndal kommune.

l 01.02.18:
l Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget

som svar på

vedtak:
ønsker i et senere møte en redegjørelse om

hvordan protokollene fra politiske utvalg i Sunndal kommune
blir kvalitetssikret for de ottentliggiøres.

10

Talberg,

Sveinung

Fra:

Toril Skram <TorilSkramristiansundkommuneno>

Sendt:

6. mars 2018 11:59

Til:
Kopi:
Emne:

Talberg, Sveinung
Kjell Neergaard
møte i bystyret 27.02.18
SV: Sak PS 15/2018,

Hei,

Sunndal

Havn lKS.

og Nordmøre

i Kristiansund

om selskapskontroll

—27.02.2018

i Bystyret

Behandling

kontrollutvalgeti

i Kristiansund bystyrets behandling av PS 18/15 Henvendelsefra

Under følger saksprotokoll

Nora K. Wårle (AP) ønsket å få sin habilitet vurdert da hun er medlem i styret i Kristiansund og
Havn.
Nordmøre
Wårle fratred under

behandling

av habilitetsspørsmålet.

Kommuneadvokaten var forespurt i saken og det var tilrådd at representanten Wårle ble erklært
inhabil

§ 6 1. ledd

forvaltningslovens

etter

bokstav

2.

e, nr.

Selv om hun selv ikke oppnår noen personlig fordel i saken, er det ikke «åpenbart»
jf. fvl. § 6 4. ledd.
til saken ikke vil kunne påvirke hennes standpunkt,
tilknytning

at hennes

Arne Bjerkås (AP) tok i hennes sted i saken.

Følgende 6 bystyrerepresentanter
og varamedlemmer
medlemmer
Medlemmer:
Ragnhild Helseth (V)
.
. Geir Nordli (Uavhengig)
. Terje Larsen (AP)
Erik Hansen (SP)
o

vurdert

ba om å få sin habilitet
i Havnerådet:

da de er henholdsvis

faste

Varamedlemmer:

.
-

Jan Leon Tyrhaug
Øyvind F. Lyngås

De 6 fratrådte
Habilitetssakene
§ 6 2. ledd,

under behandling
var ikke varslet

"saeregne

reist spørsmål
samme bedrift

(Uavhengig)
(Uavhengig)
av habilitetssakene.
på forhånd, men ordfører
som

forhold"

er egnet

til å svekke

tilrådte

deres

at de 6 ble erklært

upartiskhet.

et underordnet
samt at hun som sitteri
om deres habilitet,
er å regne som inhabil, taler for at de er inhabile.

Det at det

organ

(styret

inhabil
i det

etter
hele

i KNH) i

i saken.

36 voterende

punkt 2:
til innstillingens
Bjarne S. Elde følgende endringsforslag
På vegne av AP fremmet
av en slik selskapskontroll.
deltar ] finansieringen
forventer at alle eierkommuner
Bystyret
deltakelse i en slik
midler til kommunens
Bystyret ber om at det avsettes nødvendige
for 2019.
i budsjettet
selskapskontroll

VOTERING:
Pkt. 1.:
APs forslag

I samsvar

Enstemmig
til

pkt.

2:

med innstillingen

Fikk

vedtatt.

30 stemmer

og forslag

fremmet

og sto.

i møtet,
1

gjorde

bystyret

følgende

tatt

fvl.
er

vedtak

1.

Bystyret

i Kristiansund

selskapskontroll

2.

ser positivt

av Kristiansund

på at Kristiansund
og Nordmøre

Havn

kommune

deltar

i en felles

IKS.

Bystyret forventer
at alle eierkommuner
deltar i finansieringen
av en slik selskapskontroll.
Bystyret ber om at det avsettes nødvendige
midler til kommunens
deltakelse
i en slik
selskapskontroll
i budsjettet
for 2019.

—--—
slutt på saksprotokoll ———
MV/l
Toril Skram
Bysekretær
71 5740

Lederfor

60/93052

Politisk sekretariat
149

wIW-LWSL/015.d2
.toril-skmmflmmqrfiund-kommyfi’m

Fra: Talberg,

Sveinung

[mailtozsveinun

.talber

molde.l<ommune.no]

Sendt: tirsdag 6. mars 2018 10:01
Til: Toril Skram <Toril.Sl<ramfä)kristiansund.l<ommune.no>
Emne: Sak PS 15/2018,
Viser til nevnte
trenger

møte i bystyret

sak. Da protokollen

det i forbindelse

27.02.18

ikke er lagt ut ennå, berjeg

med utsendelse

av sakspapirene

Med hilsen

Sveinung

TafØerg

Rådgiver
Kontrollutvalgssekretariatet
Rådhusplassen ]
64l3

for Romsdal

Molde

Tlf

71 l 1 10 OO sentralbord

lilli

71 ll

Mob
Epost

991 60260
swilmw
dl)—crgtéitmofldc;www.-mx
msw.
,, Oflwlmmlgwflalm

Nettside

konu'ollutvzilgromsdalno

om å få oversendt

til kontrollutvalget

14 52 direkte

2

vedtaket

i Sunndal

i denne

i morgen.

saken da jeg

Talber

, Sveinun

Fra:
Sendt:
Til:

Bjarne Dyrnes <Bjarne.Dyrnesrrevisjonno>
13. mars 2018 09:49
Talberg, Sveinung; Trond Hansen Riise
(trondhansenriiseunndal.kommune.no)
randidyrnesCt-Dsunndal.kommune.no; Hilde Myrvang
Gnr 53, bnr 16 Nøstøren —Salg av tomt til Grytnes EiendomAS
SKM—C454e18031309280pdf

Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Til kontrollutvalget

i Sunndal

lkontrollutvalgets

møte den 01.02.2018

ved salg fra kommunen.
Kontrollutvalget
regelverk

Det ble nevnt

ønsket

vedrørende

Hvis en kjøper
eiendom,

kommune
kom kontrollutvalget
at vanlig

å få til bakemelding
prissetting

på hvordan

prisen er fastsatt,

for ovennevnte

eiendom

eiendom

ble solgt for kr 90 pr kvm.

og om det foreligger

et kommunalt

ved salg av eiendommer.

får kjøpt en eiendom

så må det vurderes

igjen inn på prissettingen

pris var kr 200 pr kvm, og nevnte

fra kommunen

om prisforskjellen

for kr 90 pr kvm mens en annen

på kr 110 pr kvm blir å betrakte

må betale

som tilskudd

kr 200 for tilsvarende
til vedkommende

kjøper.

Dette reiser i så fall to problemstillinger:
1) Reglene

om offentlige

2) Bokføringsmessig

tilskudd

vil komme

vil man i et slikt tilfelle

til anvendelse
da føre kr 200 som salg av eiendom

og kr 110 som tilskudd

til f.eks.

næringsvirksomhet.
l vedlagte

saksframlegg

prisforskjellen
oppfylt,

fra økonomi-

og planutvalget

i Sunndal

på kr 110 pr kvm. En del av argumentasjonen

mens dette

arealet

Vi har ikke foretatt

undersøkelser,

andre

som ligger utenfor
undersøkelser

kommune

ikke er det, og dette

enn å gjennomgå

så gis det en argumentasjon

er at "kommunens

nevnte

tomter

bør være utslagsgivende
saksframlegg.

for

i næringsparken

er ferdig

på salgsprisen."

Hvis det er ønskelig

så vil det kanskje være naturlig å kontakte en person eller firma med fagkompetanse

med ytterligere

på verdsettelse

av eiendommer.

Når det gjelder kommunalt
tilbakemelding på dette.

regelverk vedrørende

prissetting ved salg av eiendommer,

så bes rådmannen om å gi

Kontroilut—=.":.lgssekretarit'r-étår "medal j
Kflmlli'lliljrd

Med vennlig hilsen
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Deres ref:

Kommunens

Vår ref

Saksbehandler

Direktetelefon

Dato

2018/445—4

Vivian

71 69 91 22

16.03.2018

kjøp og salg

Gnr. 53, bnr. 16, Nøstøren
til kontrollutvalget

Vedlagt følger tilbakemelding

Med

hilsen

**

Høsteng

av næringstomter

på Sunndalsøra

- salg av tomt til Grytnes

til kontrollutvalget

Eiendom

AS -tilbakemelding

vedr. salg av tomt til Grytnes Eiendom AS.

for

Randi Borghild Dyrnes
rådmann

Vivian

Høsteng

Arkivleder

Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har ingen signatur

Vedlegg
Gnr. 53, bnr. 16, Nøstøren
Særutskrift
Justering

Behandling
av tomtepriser

Tabell med kommunens
Kart kjøp/salg

- salg av tomt til Grytnes Eiendom

av klage på vedtak
ved salg av tomter
kjøp/salg

av næringstomter

Vilkår ved salg av næringstomter
Salgsvilkår

om endring
i Sunndal

av næringstomter
og større

Næringspark
og større

eiendommer

fra Sunndal

AS —NOTAT

av pris

Næringspark

eiendommer

på Sunndalsøra
—Sunndal

2009-2017

2009—2017

kommune,

rev. 27.02.2018

med priser for boligtomter

Postadresse

Besøksadresse

Postboks

Romsdalsvegen

94, 6601 SUNNDALSØRA

2

E-post:

Internett

post@sunndal.kommune.no

www.sunndai.kommune.no

Telefon

Bank

71 69 90 00

4202.59.12564

Telefaks

Org.nr
964 981 604

Sunndal
Service-

kommune
og informasjonsavdelingen

Side2 av2
2018/445-4

Sunndal
Plan-,

kommune

miljø- og næringstjenesten

Notat

Til:

Randi Borghild Dyrnes

Fra:

lVlarit ingrid Erstad

Sak nr.
2018/445—2

Dato
14.03.2018

-salg av tomt til Grytnes

Gnr. 53, bnr. 16, Nøstøren
Kontrollutvalget

ønsker en tilbakemelding

1.

Hvordan

prisen for tilleggsareal

2.

Om det foreligger

AS

-NOTAT

på
til Grytnes

et kommunalt

Eiendom

regelverk

Eiendom

AS er fastsatt,

vedrørende

og

prissetting

ved salg av eiendommer

1.
Tilleggsarealet

til Grytnes Eiendom

i næringsparken
med tilførsel
eventuell

er oppfylt

av masse en kostnad

forutgående

Ved fastsettelse

ligger utenfor

med tunnelmasser

rydding

Sunndal nærin

5 ark og er ikke oppfylt,

mens tomtene

til kote +3,4. Grovt anslått utgjør en tilsvarende

på ca. 400 000 kr eks. mva. l tillegg kommer

kostnader

oppfylling

med en

og hogst samt andel i infrastrukturkostnader.

av salgspris er det tatt hensyn til at arealet ikke er oppfylt.

Arealet

ligger også utenfor

traséen til fjernvarmenettet.
Ved en kostnadsberegning

som i dette tilfelle

har intern fagkompetanse,

og saken ble forelagt

er det rutine å få kontrollvurdert
teknisk sjef som vurderte

beregningen.

Kommunen

oppfyllingskostnadene

til ca.

400 000 kr eks. mva.

2.
Det foreligger

et kommunalt

regelverk

vedrørende

prissetting

ved salg av eiendommer

for kommunens

eiendommeri
2 a) Sunndal

næringspark:

2 b) Boligtomter:

Salgsvilkår

med priser, sistjustert

Salgsvilkår med differensierte

i ØP—sak22/18 (enstemmig

priser for de enkelte

boligfelt

vedtatt)

(K.sak 34/17)

OHU'iiä-wNi—l

2 c) Andre eiendommer,

f.eks. næringsareal

oversikt for en del andre eiendommer,

OM SUNNDAL N/ERINGSPARK/SUNNDAL
Sunndal

næringspark

oppfylt

(tunnelmasse

Sunndal

er et avgrenset

på Ålvundeid,

se vedlegg 3 og 4 (også vedlagt ØP—sak22/18).

N/ERINGSEIENDOM/SUNNDAL

område

på Håsøran regulert

fra Oppdølsstrandtunnelen)

Næringseiendom

eies av Hydro Aluminium

Sunndal

ressurser leies inn fra Sunndal

kommune

Næringseiendom,

har overdratt

til utbyggingsformål

(37 %), Sunndal kommune

men

Næringsselskap.

det meste av sine eiendommer

Det gjenstår

og som er ferdig

(36 %) og SIVA Eeiendom

vilkår, det har ikke egne ansatte,

på Håsøran til Sunndal

som i dag har ca. 118 daa ledig utbyggingsareal

sør for Industrivegen.

KOMMUNE

og klart til utbygging.

Holding (27 %). Selskapet er basert på kommersielle
administrative

var lagt fram som egen politisk sak. For

kun noen mindre

restarealer

nord for Industrivegen
der kommunen

fortsatt

og ca. 36 daa
er eier.

Vedlegg
Særutskrift
Justering
Tabell

Behandling
av tomtepriser

med

kommunens

Kart kjøp/salg

av klage på vedtak
kjøp/salg

av næringstomter

Vilkår ved salg av næringstomter
Salgsvilkår

om endring

ved salg av tomter

i Sunndal

av næringstomter

av pris
Næringspark
og større

og større eiendommer
fra Sunndal

Næringspark

eiendommer

på Sunndalsøra
—Sunndal

2009—2017

2009—2017

kommune,

rev. 27.02.2018

med priser for boligtomter

Kopitil:
Anne Guri Aase
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Sunndal

kommune

Arkiv:

053/016

Saksbehandler:

Marit

Arkivsaksnr:

2017/509—14
Ingrid Erstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Økonomi- og planutvalget

9/18

23.01.2018

Gnr. 53, bnr. 16, Nøstøren

- fradeling

av tillegg

Behandling

om endring

av pris

av klage på vedtak

Rådmannens

innstilling

Økonomi108/17

til gnr. 53, bnr. 137

og planutvalget
i

møte

tar klagen fra Grytnes

26.09.2017

oppheves

for

Eiendom

den

delen

as til følge og vedtak
av vedtaket

som

i ØP—sak

omhandler

kjøpekontrakten.
Kjøpekontrakt

mellom Grytnes Eiendom as og Sunndal kommune

inngått 10.06.2017 for ca.

3 daa. til en pris av 90 kr per m2 eks. gebyrer godkjennes.

Behandling

i Økonomi-

Plankonsulent

innstillingen

og planutvalget

- 23.01.2018

Marit Ingrid Erstad orienterte

innledningsvis.

ble vedtatt

med 10 mot 1 stemme.

Vedtak:
Økonomi— og planutvalget
møte 26.09.2017
Kjøpekontrakt

tar klagen fra Grytnes Eiendom as til følge og vedtak i ØP—sak108/17 i

oppheves for den delen av vedtaket

mellom

som omhandler

Grytnes Eiendom as og Sunndal kommune

daa. til en pris av 90 kr per m2 eks. gebyrer godkjennes.

Vedlegg

1

Klage på vedtak

2

Vedlegg

3

Gnr. 53, bnr. 16 - underskrevet

- fradeling

av tillegg

til gnr. 53, bnr. 137

til klage
kontrakt

om kjøp av tilleggsgrunn

kjøpekontrakten.

inngått

10.06.2017

for ca. 3

4

Særutskrift

Gnr. 53, bnr. 16, Nøstøren

dispensasjon

—fradeling

av tillegg

til gnr. 53, bnr. 137 —behandling

av søknad

om

(ØP—sak 108/17)

Saksopplysninger
Sak om dispensasjon

fra reguleringsplan

økonomi— og planutvalget

og godkjenning

av kjøpekontrakt

ble behandlet

i

26.09.2017 som sak 108/17.

Den delen av søknaden som omfattet

dispensasjon

ble vedtatt

10.06.2017for

at "kjøpekontrakt

inngått

fra reguleringsplanen

ble innvilget,

mens det

ca. 3 daa til en pris av 200 kr per m2 eks.

gebyrer godkjennes. "
Det ble protokollert
Kjøpekontrakt
grunnpris

at ”det inngås ny kjøpekontrakt

mellom

Grytnes

Eiendom

i henhold til ny pris på 200 kr per m2. "

og Sunndal

på 90 kr per m2 for ca. 3 daa, med forbehold

Sist kommunen

endret pris på næringsareal

kr per m2 som inkluderte

kommune

er inngått

10.06.2017

til en

om politisk godkjenning.

på Håsøran var i 2014. Da ble prisen fastsatt til 200

opparbeidelseskostnader

for ferdig oppfylt tomt.

KLAGE FRA GRYTNES EIENDOM AS, SAMMENDRAG
l vedlagte brev av 31.10.2017 klager Grytnes Eiendom på vedtaket

i økonomi— og planutvalget

og

ber om at utvalget vurderer saken på nytt når det gjelder pris på omsøkt areal, basert på vedlagte
opplysninger:
.

Det er ikke inngått en kjøpekontrakt

.

Utvalgets

vedtak

administrasjonens
innstilling,

til 200 kr per m2, men til 90 kr per m2.

er ikke begrunnet,
saksframlegg.

forventes

og den alternative

var

ikke vurdert

i

Når utvalget gjør et vedtak i strid med administrasjonens

en saklig begrunnelse

enn å forstå at utvalget

prisen

for dette. Klageren har derfor ikke annet valg

baserte sitt vedtak på Aura Avis sitt saksinnlegg på nett i forkant

av møtet, der det sto at prisen på kommunenes

øvrige næringsareal

i området

hadde en

pris på 200 kr per m2, dermed vedtok utvalget denne prisen i stedet for administrasjonens
forslag.
.

Klageren legger ved bilder som viser dagens status på de arealene som blir sammenlignet
i Aura avis. Det omsøkte arealet er ikke opparbeidet

.

Til sammenligning

er kommunens

slikt utgangspunkt

vil det være minimalt

og er uten infrastruktur

øvrige arealer ferdig oppfylt

av betydning.

og klart for bruk. Med et

med opparbeidelseskostnader

for utbygger ved

bygging på disse tomtene.
'

For å fylle opp det omsøkte arealet til tilsvarende
Kommunens
1,3 meter
anslått

øvrige tomter

med oppfylling

utgjør en tilsvarende

kommer forutgående
.

med bl.a. sprengsteinmasser

til kote +3,4. Dvs. over

til omsøkt areal som ligger på ca. kote +2;0. Grovt

oppfylling

en kostnad på ca. 390 000 kr eks. mva. I tillegg

rydding og hogst på tomta.

Klager har for øvrig for egen regning ryddet området
gjengroing

.

er oppfylt
i forhold

nivå må det tilføres ca. 3 900 m3 masse.

i flere omganger

for å unngå total

av større trær, busker og kratt.

Det er heller ikke lagt fjernvarmeledning

inn til omsøkt areal.
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Tomtene

det sammenlignes

tilknyttet

verdifull

med har hatt

infrastruktur

betydelige

opparbeidelseskostnader

og er

som tilsier en høyere salgspris, mens omsøkt areal må

betraktes som råtomt.

Vurdering
Det er kommunen

som eier arealet, og kommunen

skal være en balanse mellom
prisdrivende.

kommunens

Et hopp på kommunens

fort gi seg utslag i et tilsvarende
få konsekvenser

Arealet

ligger utenfor

næringsparken

Sunndal

er oppfylt

med tilførsel

kostnader

med en eventuell

Utskrift

næringspark

av masse en kostnad
forutgående

tomter

når kommunen

areal vil

er kjøper. Dette kan igjen

for areal og eiendommer

og er ikke oppfylt,

i hele kommunen,

mens kommunens

til kote +3,4. Grovt anslått

tomter

i

utgjør en tilsvarende

på ca. 400 000 kr eks. mva. I tillegg

kommer

rydding og hogst samt andel i infrastrukturkostnader.

i næringsparken

er ferdig oppfylt,

ikke er det, og dette bør være utslagsgivende

til:

ikke skal være

med tilsvarende

i klagen fra Grytnes Eiendom mener rådmannen

klagen til følge. Kommunens
ligger utenfor

uten å sammenligne

ikke håndterer.

med tunnelmasser

oppfylling

Etter argumentasjonen

markedsprisen

som kommunen

for å legge vekt på at det

priser for kjøp/salg og at kommunen

grunnpris

høyt prisforlangende

for den generelle

også for eiendommer

har lang tradisjon

Plan-, miljø— og næringstjenesten

at det vil være riktig å ta
mens dette arealet som

for salgsprisen.

ved saksbehandler

for videre ekspedering

og

oppfølging.

Rett utskrift

Brit Helene

30.01.2018:

Resell

utvalgssekretær
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Sunndal

kommune

Arkiv:

611

Arkivsaksnr:

2018/445—1

Saksbehandler:

IVIarit Ingrid Erstad

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Økonomi— og planutvalget

Kommunens
Justering

kjøp og salg

av tomtepriser

Rådmannens
1.

ved salg

av tomter

på Sunndalsøra

i Sunndal

Næringspark

innstilling

Økonomi— og planutvalget
Næringspark
Industrivegen

fra Sunndal

godkjenner
kommune,

vilkår

ved

der prisen

salg av næringstomter

endres

i Sunndal

til kr 210,— per m2 nord for

og kr 420,— per m2 sør for Industrivegen.

infrastrukturkostnader
2.

av næringstomter

l tillegg

kommer

andel

av

etter nærmere avtale.

Vilkårene oppdateres

med et nytt punkt om tilknytningsplikt

Vilkår for salg av tomtene

i området

opparbeidet

for fjernvarme.

for småfirma

oppdateres

tilsvarende.

Vedlegg
1

Vilkår ved salg av næringstomter

fra Sunndal

Næringspark

—Sunndal

kommune,

2

Vilkår ved salg av næringstomter

fra Sunndal

Næringspark

—Sunndal

Næringseiendom,

3

Tabell med kommunens

4

Kart kjøp/salg

kjøp/salg

av næringstomter

av næringstomter
og større

og større eiendommer

eiendommer

på Sunndalsøra

rev. 27.02.2018
rev. 12.01.2018

2009—2017

2009—2017

Saksopplysninger

Priser

Sunndal

kommunes

Industrivegen
Sunndal

priser for areal i Sunndal Næringspark

og kr 400,—pr. m2 sør for Industrivegen.

Næringseiendom

Industrivegen

er i dag kr 200,- pr. m2 nord for

har

Øket sine

priser

til

og kr 420,—pr. m2 sør for Industrivegen.

henholdsvis

kr 210,— pr.

m2 nord

for

Sunndal kommune

har ikke solgt eiendommer

Økte sine priser, med unntak av et mindre
denne prissettingen (ØP—sak52/17).

Kommunens

eiendommer

i Sunndal

De fleste av kommunens
i 2008.

Men

eiendommeri

kommunen

næringstomtene

Av byggeklare tomter
området

minste tomtene

areal til Sunndal Næringseiendom

som ikke fulgte

næringsparken

ble overdratt

vegarealet

I tillegg

til Sunndal Næringseiendom

i Industrivegen

kommer

også grøntareal

og stikkveger

inn til

og gang/sykkelveg

og fylkesvegen.

gjenstår et mindre areal nord for Industrivegen.

la kommunen

(utskilt fra gnr./bnr.

etter at Sunndal Næringseiendom

5 ark

eier fremdeles

sør for Industrivegen.

mellom næringstomtene

I dette

Nærin

i dette området

ut 6 byggeklare

53/44). Tomtene

tomter

er beregnet

for salg i 2014

for småfirma,

og de 3

er solgt.

Av gjenstående

areal av gnr./bnr. 53/44 og 53/95 mellom småbåthavna og
(ca. 9 daa) er det ca. 5,5 daa som ikke er oppfylt. Planstatus
er industriområde,
men området rundt Keila er ikke oppfylt for å beholde
Industrivegen

et naturlig overvannsløp
Disse arealene
fareområde

Av tomter

har

også

begrensninger

mot

Industrivegen

grunnet

(høgSpentlinje).

sør for Industrivegen

på 2,7 daa.

I etterkant

biloppsamlingsplassen
avtale

i området.

eier kommunen

av at Amcar

på Furuøran

med kommunen

gnr./bnr.

Sunndalsøra

da det ble boligfelt

om å leie dette

arealet

53/220 som er

måtte

legge

der, fikk de en

som ny vrakplass

kondemnerte
biler så lenge som de driver med vrakinnsamling.
Sunndalsøra eier nabotomta gnr./bnr. 53/188.
Ut over dette eier ikke kommunen

Kommunens

Kommunen

nærin

sareal

flere tomter

å Sunndalsøra

eier et regulert næringsareal

eventuell utvidelse av Akvaforsk/Nofima.
dette er ikke ferdig oppfylt.

ned
for

Amcar

i næringsparken.

utenfor

Sunndal

Nærin

5 ark

på ca. 7 daa på Tredalsøra som ble regulert 1995 for en
Videre ca. 2,5 daa i tilknytning

til Hammarkaia,

men
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Nærin

stomter

Kommunen

i kretsene

har kun ett ferdig regulert og oppfylt næringsområde

å tilby utenfor Sunndalsøra, og

det er på Ålvundeid:
Etter at kommunen

overtok

massedeponiet

ble det i 2016 utlyst 7,6 daa oppfylt
ikke beregnet

infrastrukturkostnader,

Dersom det skal benyttes
større virksomheter

ved Leikvoll da Oppdølsstrandtunnelen

da dette

vil avhenge

av hvordan

til lagerbygg o.l. kan det være tilstrekkelig

må tilknyttes

var ferdig,

areal til kr 100,- per m2. Arealet er ikke solgt og det er heller

avløpsnettet

området

med tette

bygges ut.

tanker,

mens

på Ålvundeid.

Delegering

Ifølge delegeringsreglementet
salg av boligtomter

er sjef for plan—,miljø— og næringstjenesten

og industritomter

retningslinjer.
Videre
reguleringsplan.

til kjøp/salg

i henhold

av mindre

til vedtatte

areal,

tilleggsgrunn

2009—2017, er samtlige salg avgjort i økonomi— og planutvalget

med unntak av saker der prisen er fastsatt ved politiske vedtak i forkant,

til

og vedtatte

mv. i henhold

Som det går fram av vedlagte tabell over kjøp og salg av næringstomter
perioden

delegert myndighet

reguleringsplaner

til vedtatt

og større eiendommer

i

eller kommunestyret,
som for boligtomter

og

småindustritomtene.

Vurdering
Sunndal kommune

bør øke grunnprisen

m2 sør for Industrivegen,

til kr 210,- per m2 nord for Industrivegen

slik at prisene fortsatt

og kr 420,—per

blir lik prisene til Sunndal Næringseiendom

i

samme område.
For området

på Ålvundeid

for høy til at området
For kommunens
fastsettes
at hver

ser det ut for at markedet vurderer

er attraktivt.

øvrige eiendommer,

enten det er på Sunndalsøra eller i kretsene,

en generell salgspris uten å ha klarlagt kommunens
sak vurderes

markedspris
sammenheng

prisen på kr 100,- per m2 til å være

for

seg, på bakgrunn

og prisen som kommunen

av arealets

har benyttet

kostnader
størrelse,

i sammenlignbare

i forkant.

bør det ikke
Det beste er

infrastrukturkostnader,
saker. Dette må ses i

med hva kjøper er villig til å betale.
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Sunndal

Nr.

Erverv
Lilledalsveien

kommune

- kjøp og salg av næringstomter

Sted/beskrivelse

fra:
2 AS

Område vist på kommunedelplan

Sunndal Næringseiendom

Vegareal fram til bobilplass

Hydro

Aktivitetssenter

Aluminium

på Villabyøran,

som framtidig

offentlig

reguleringsformål

og større

av areal

bebyggelse.

offentlig

eiendommer

på Sunndalsøra

Pol. beh.
lkke oppfylt

bebyggelse.

2009-2017

Areal

mi

Pris

pr. m2

Årstall

ØP 61/11

3 500

kr 91

2011

ØP 52/17

910

kr 400

2017

4 500

kr 55

2009

Råtomt uten oppfylling

10

Ole Sande

Boligtomter

på Sande inkl. vegareal og friområder,

gjelder innløsning

av festet grunn

K 40/09

72 000

kr 110

2009

11

Gunnar

Boligtomter

på Sande inkl. vegareal og friområder,

gjelder innløsning

av festet grunn

K 40/09

54 000

kr 110

2009

13 500

kr 110

12

Egil Knarvik/Karin

3 500

kr 28

67 600

kr 40

Sande

Bebyggbar grunn
Lockert

ØP 100/10
Rasutsatt gru nn/fria real

-k

Kjell Ola Mossing

Levika boligfelt

(Ålvundfjord),

areal innenfor

Salg til:

Nr.
Talgø
Grytnes

lnvest
Eiendom

Tilleggsareal

til virksomhet

Naustvegen,

tilleggsgrunn

Sioux MC Sunndalsøra

Tomt Sunndal Næringspark

Tomter til småfirma

6 byggekla

Sunndal Næringeiendom

industriareal

Tørset

re tomter,

i Sunndal

for Levika

Sted/beskrivelse

av areal

ØP 28/13

Pol. beh.

Næringspark

til Naustvegen
(eiendom

reguleringsplan

4. Ikke oppfylt

i Nordmørsv.

innløst av vegv.), reg.fomål

byggeområde

industri

3 er solgt

i Sunndal Næringspark,

ferdig oppfylt

Etter kommunens

priser fra 2002 for bebyggbart

Reguleringsformål

forretninger

areal, men selges opparbeidet

2010

Areal

m2

Pris

2011

pr. m2

989

kr 91

2009

ØP9/18

3 000

kr 90

2017

øP1o4uo

1 500

kr 200

2011

ØP 23/14

4 584

kr 200

2014

ØP 52/17

1 100

kr 109

2017

og ASFALTERT.
200

Bil

kr91

ØP 75/11
Etter kommunens

*

Utlyst, ikke solgt

*

Areal utenfor

Su nndalsøra

priser fra 2002 for ikke bebyggbart

forretninger

med hensynssone

Fastsettelse

av pris næringsareal

høgspenningsanlegg.

Ålvundeid

areal, men selges ASFALTERT. Reguleringsformål
Kommunen

(massedeponiet).

har tinglyst

Årstall

forkjøpsrett

på vilkår

K 18/16

2011
1 000

kr 32

7 600

kr 100

27.02.2018

2016

- M. /. Erstad

;

Kommunens

kjøp og salg av noen næringstomter

og

større eiendommer på Sunndalsøra 2009-2017
KJØP
SALG

.-

SUNNDAL

KOMMUNE

Plan-. miljø- og næringstjenes ten

W027022018~

:-
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Dato:
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Arkiv:
Saksbehandler:

Kontrollutvalget

033
Sveinung

Talberg

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 11/18

Utvalg
Kontrollutvalget

Møtedato
04.04.2018

EVENTUELT

NKRF’S

kontrollutval

Det er ønskelig
'

Vedlegg:

skonferanse

7.2.-8.2.2018

med en erfaringsutveksling
Oppsummering

Gardermoen:

fra deltakerne

etter konferansen.

fra kontrollutvalgssekretariatet,

datert 09.02.2018.

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

2018

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer
og ansatte
i kontrollutvalgssekretariatene,
samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser
har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.
Konferansen
er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer
og ansatte i sekretariatene
i Norge. Hensikten med konferansen
er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass
hvor felles tema og problemstillinger
kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør
en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.
Kontrollutvalget
fagkonferansen

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

til den årlige

FKT inviterer nå til det kombinerte Fagkonferanseog årsmøtearrangementet
Hotel & Ceiwress Oslo Air ort på Gardermoen
29. -30. mai 2018.

på Clarion

To av kontrollutvalget
sine medlemmer
deltok på NKRFis kontrollutvalgskonferanse
på
Gardermoen
07.02.-08.02.2018.
Det er budsjettdekning
for 2—3deltakere 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 Sunndal deltok på konferansen
i 2016
eller 2017.
0

Vedlegg:

Innbydelse

og program.

Kontrollutvalgets
behandling
01.02.2018:
Sekretær orienterte.
Kontrollutvalget
ønsker å utsette saken til neste møte.

Samhandlin

mellom

Sunndal

kommune

0

Sunndal

Ener

i KF

Sekretariatet visert til tidligere behandling av dette i kontrollutvalget
i Sunndal der en har tatt
dette opp i forbindelse med behandling av kommunens
tertialrapporter
og årsregnskap.
Temaet ble ikke brakt frem under virksomhetsbesøket
hos Sunndal Energi KF den
12.12.2017.
Kontrollutvalgets
behandling
01.02.2018, sak 07/18:
Kontrollutvalget
ønsker å sende et brev til kommunestyret
med henvisning til bestemmelsene
i Kommuneloven
kap. 1 1 og Forskrift om særbudsjett, særregnskap
og årsberetning
for
kommunale og fylkeskommunale
foretak og på denne bakgrunn be om en redegjørelse på
hvordan samhandling
og oppfølging skjer mellom kommunestyret
og Sunndal Energi KF
.

Vedlegg:

Saksbehandlin

Utkast til brev.

stidikla

esakero

saker

om

lovli

hetskontroll

av

olitiske

vedtak

Kontrollutvalgets
behandling
12.12.2017, sak 45/17:
Kontrollutvalget
ønsker å rette en forespørsel til Fylkesmannen
i Møre og Romsdal der en
ønsker svar på hvorfor det er så lang saksbehandlingstid
i klagesaker og saker som angår
lovlighetskontroll.
.

Vedlegg:

Sveinung
rådgiver

Talberg

Brev til Fylkesmannen

i Møre og Romsdal,

datert 24.01.2018.

Mad/8% : 7
Kontrollutvalgssekretarlatet
for

Setretafiagjfg.
1452, direkte

Telefon:

Rodal

MObllI

913711

12

E-post:

g/emun

.talber

Web:

postmott—aKQlQntrollutvalgromsdalnq
MW.konlrolIuLv_a\gromsdal.no

moldekommuneno

Kontrollutvalgene

Deres

referanse:

Vår referanse:

Arkivkode:

Sted/dato

2018—/STA

1500—030

Molde,

Kontrollutvalgskonferansen

2018

Her følger en oppsummering
Kontrollutval

09.02.2018

-7.2.-8.2.2018

fra NKRF

sin kontrollutvalgskonferanse

2018.

gene kan ut fra dette stille noen spørsmål til temaene som kan være gjenstand for

nærmere undersøkelser:

«Digitalisering»,

«Etikk og varsling», «Korrupsjon

og svart arbeid».

Åpning

Karin Andersen,
Tillit

leder av Simring/refs kommanal— ogforval/ningskomi/e.

til demokratiet

er viktigere enn noen gang der faren er at demokratiet

«råtner på rot»

fordi det blir færre kritiske og gravende undersøkelser fra media. Da er kontroll
bla. kontrollutvalget

og tilsyn fra

viktig.

— Hvordan kan kontrollutvalget
lokaldemokrati

bidra til at tilliten

i befolkningen

til et velfungerende

opprettholdes?

«Digitalisering»
En tiltstandsra

) ort fra di italiserin

en i kommune-Nor

e:

Elin Wikmark Dare/l, leder av Vcernesregionen [T
Innovas'onsb

en Ber

en:

Dag [nge Ulstein, byråd for/imam
Er

den

n

e

ersono

l snin

og innovasjon i Bergen kommune

sloven

svaret

å de teknolo

iske

utfordrin

ene vi møter

de

neste årene?

Bjorn Erik Thon, direktør i datatilsynet
Digital kompetanse har ikke med lT—kompetanse å gjøre, men forståelse av hvordan
prosessene i tjenesteproduksjonen

skjer. Med digitalisering

av tjenestene oppnår en 40 %

sparte kostnader og 60 % spart tid. Innbyggernes behov skal være styrende og en må arbeide
annerledes for å møte fremtidens behov der knapphet på arbeidskraft er en av utfordringene.
Digitalisering

er et kappløp med tiden, men hastigheten kan aldri erstatte retningen.

iKontrollutvalgssekretariatetfor Romsdal i
Rådhusplassen
6413

Org.nr:

1

MOLDE

912 503 771

'
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' *fuääide,
Nesset,

Har en

Fræna,Gjemnes—,K/lio—lde,
Rauma,

Sunndal,

Vestnes

oversikt

og kontroll

på den digitale informasj onsflyten?

kraft fra 25.5.2018
endringene?

vil gi nye digitale utfordringer

Persondata

skal slettes.
omvendt.

over hva dataene

Personvernet
er absolutt

internkontrollsystem
— Hvordan

har kommunen

fremtidens

«digitale

og teknologien

og ikke

Alt dette skal inn i et helhetlig

for å møte

on»?

tenkt å løse utfordringene

som ligger i den nye

som trer i kraft 25.05.2018?

og varsling»

Hvordan

o

skal drøftes og avklares

der.

tj ene steproduksj

personopplysningsloven

«Etikk

og andre opplysninger

rigget seg og hvilke planer har kommunen

- Hvordan har kommunen

på

og avvik skal meldes inn på et lavere nivå enn

og 72 timer og på egne skjemaer.

og være forankret

som trer i

Er en forberedt

brukes til. Risikoer

skal bygges inn i fagsystemene

Alle skal ha et personvernombud

før. Tidsfristen

for kommunene.

skal kun brukes til det formål det er tiltenkt

En skal ha oversikt

med Datatilsynet.

Personopplysningsloven

kan

den

etiske

standarden

som

la

es for

kommunene

bistå

kommuneledelsen

kontrollutvaloene?

Tina Søreide, professor
Etikk

i en n

Per Arne

Harald

mediehverda

Kalbakk,

Omdømme

ved NHH

NRK ”3 efikkredaklør

varslin

Stang/lelle,

() kontroll
redaktør

Den etiske standarden.
60 % av vedtakene
Spørsmålet

i Aftenposten

Hva er det?

er i byggesaker

er om saksbehandlerne
eller standarder?

hadde handlet

Det gir en fortolkning

skal slippe å tvile.

Kontrollutvalgene
bør da undersøke

og evaluering

strengere

krav til oppfølging.

kvalitetssikring

medier sine nyheter

feil. Feil skal rettes og beklages
på tillit.

l utgangspunktet

bygger tillit.

Betydningen

Kontrollutvalgssekretariatet
Rådhusplassen

1

6413 MOLDE
Org.nr:

912 503 771

for Romsdal

Den en

Hvorfor er det viktig med etiske
hensikt

samt at en

har ikke alltid rom for å si ifra at ting kanskje

Stadig raskere

uten rimelig

med en etisk standard?

av loven og reglenes

er galt.

kompetanse.

i internkontrollen.

1 NRK er presseetikken

før de blir publisert.

og bruk av skjønn.

ved å bruke ekstern og uavhengig

burde være påbudt

også hatt «dilemma—trening».

annerledes

for en annen ansatt.

Kontrollutvalgene
Risikovurdering

Trengs det etiske råd til kommunesektoren?

og der det gjelder dispensasjoner

ansatt synes er «greit.» er «ugreit»
reglement

Finnes den?

Administrasjonen

burde

den samme i dag som før, men stiller

og oppdaterte

nyheter

krever større hastighet

på

Det er også risiko for at en sprer feil når en deler andre

grad av kvalitetssj ekk.
umiddelbart.

Norge har vært og bør være et samfunn

stoler alle på hverandre.
av undersøkende

Side

Tid er ikke viktig når nyheter blir

Tillit er en kvalitet

journalistikk

2 av 4

gir tillit.

i seg selv.

basert

Åpenhet

I dag kan alle spre nyheter

Aukra,
Nesset,

Eide,

Fræna,

Rauma,

Gjemnes?

Sunndal,

Molde,

Vestnes

på sosiale medier ukritisk.
angiver-i.

Varsling

Den 15.03.2018

er en iboende

avgir det regjeringsoppnevnte

1. Har kommunen

utarbeidet

Hvordan

implementeres

3.

Hvordan

følger rådmannen

4.

Har kommunen

5.

Hvordan

registreres

6.

Hvordan

følges varslerne

7.

Hvordan

følges varslene

og svart

Varsling

blir tolket som

varslingsutvalget

sin innstilling.

regler, retningslinjer

2.

«Korrupsjon

helserisiko.

og rutiner for etikk?

etikk i organisasjonen

og internkontrollsystemet?

opp praktiseringen

utarbeidet

av regelverk

regler, retningslinjer

og rutiner for varsling?

varslene/varslerne?
opp?
opp?

arbeid»

Kontrollutval

ets rolle i undersøkelsen

av bv0 esaksbehandlin

Dag Erichsrud,

leder av kontrollutvalget

i Dame kommune

Hvordan

kan

en Offentlio

Geir Lippesiad,
Kriminelle

advokat

bv

er Nor

Einar Haa/(aas,

journalist

«Tjømesaken
kommune

eier sikre

og forfatter

av boka «Svarlmaling.

svikt i saksbehandlingen

på nytt.

Det var et arkitektfirma

mellom

orientert

om saken sommeren

engasjert

i 6 uker.

bevilget

ansatte på byggesak

Kontrollutvalget

om ytterligere

Når det gjelder forebygging

og avdekking

Kontrollutvalget

bør gjøre en risikoanalyse.
Mange av kommunen

i anbud gode nok?

Har kommunen

kontroll

Rådhusplassen
6413
Org.nr:

1

MOLDE
912 503 771

70 byggesaker

et enkeltmannsforetak

for å bistå

Kontrollutvalget

granskning

behandlet

ble først

og eksternt

rapporten

som ble avvist.

120 saker

av sakene og det

Alle firmaets

firma ble

og ba

Nå har kommunestyret

samt god interkontroll

og styring har

for å sikre tillit i befolkningen.
Hvor er det mest sannsynlig
sine oppgaver

av. Er kompetansen

i styrene

Hvem utfører egentlig

Side 3 sax/44

"

at det kan oppstå

er satt bort til selskap kommunen

Vektes pris for høyt, slik at useriøse

på tredjepart?

'Kontrollutvalgssekretariatet for R—omsdal

besluttet

av korrupsjon

oppgavene

enten eier eller bare kjøper tjenester

i Tj øine

byggesaker.

en av de viktigste

vektlegger

og firmaet.

avklaringer

av tidligere

bygger Norge».

som hadde brorparten

fikk en orientering,

juridiske

Kriminelle

fra reguleringsplanen.

og de etiske reglene.

kontrollutvalget

hendelser?

arbeid:

hadde hatt 18 møter med

hadde etablert

2017. Kommunen

midler til gransking

uheldige

svart

på byggesaksavdelingen

2017. Fylkesmannen

Brudd på ansettelsesreglementet

kommunestyret

o

kommune:

Lippestad

var blitt godkj ent, En byggesaksbehandler
søkere.

s'on

2010—2016 som angitt dispensasjoner

i perioden

var tette forbindelser

mot korru

i T'øme

e:

som kom opp sommeren

måtte gjennomgås

seor bedre

i Advokatfirmaer

>>omhandler

kommunen

og rutiner?

god nok?

Er kriteriene

aktører

får oppdragene?

tjenesten,

er det samme aktør

Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde,
Nesset.

en

Rauma.

Sunndal,

Vestnes

som en har inngått avtale med?
som bokstavelig
kriminelle

talt «bygger Norge»

bygger Norge.

og nettverk.

«Oslomodellen»

Falske identiteter

kriminelle

disse miljøene.

av penger var det bare firmaet
Kjennetegnet

ved kriminelle

kriminalitet,

utgjorde

merverdiavgift,

1.

Det er mindre
enn det er i
er også langt

med 78 firma som bedrev hvitvasking
De 78 firmaene

gikk fri.

har kobling til annen type

og har adgang til flere markeder.

lav risiko, inntrenging

Denne svarte

Offentlige
kommunen

bør det være mellom

i saker som omhandler

anskaffelser
et reglement

SAMARBEID

i den hvite økonomien,

unndratt
press på priser i

konkurranse.

samhandling

kommunestyre
2.

i Norge.

420 mrd. Kr av 1 600 mrd. Kr i EU —landene. Det medførte

og ødelagt

Hvilken

1 et nettverk

firma

DJ

Strafferammen

firma er at de er godt organisert,

god inntjening,

det rene markedet

og prostitusjon.

De

De

kriminelle

firma som har oppdrag

på toppen som ble dømt.

operer med «stråselskap»

Økonomien

til å etablere

600 falske identiteter

og dømt i kriminelle

miljø som driver med narkotika

Derfor blomstrer

med på å rive ned velferdsstaten.

er inngangsporten

For 10 år siden var det nærmere

risiko (10 %) for å bli oppdaget
lavere.

er samtidig

stiller større krav til anbud og anbydere.

administrasjon,

misligheter

og sosial dumping

kontrollutvalg

og

eller korrupsjon?

—arbeidsmiljøkriminalitet.

Har

for dette?

MOT SVART

ØKONOMI

(SMSØ)

har vedtatt

10 strategiregler

mot svart økonomi:
'

Har kommunene

vedtatt

dette?

0

Hvilke grep har kommunen

0

Har kommunen

gjort på området?

en egenerklæring

i investeringsprosjekt

på at oppdragstaker

har

fulgt disse 10 reglene?
'

Har kommunen

en egenerklæring

i tj enestekjøp

på at oppdragstaker

har fulgt disse

10 reglene?
4.

inneholder

innkjøpsreglementet

eller det etiske reglementet

tema på området?

Sveinung Talberg
Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet

Rådhusplassen
6413
Org.nr:

1

MOLDE
912 503 771

for Ronal—
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09.00 —10.00

Registrering

med mat

Velkommen

til fagkonferansen

10.00 — 10.05
Styreleder

Benedikte

Muruvik

Vonen,

FKT

Åpning
10:05 — 10.25
Stortingsrepresentant

Svein

Harberg

(H), første

nestleder

Stortingets

Kontroll— og

konstitusjonskomite

10.25 —10.50

Arbeidslivskriminalitet
NHOs

.
Direktør

hovedtiltak

Arbeidsliv

Nina

Hvordan

.

mot arbeidslivskriminalitet
Melsom

kan vi unngå

Næringslivets

Hovedorganisasjon

arbeidslivskriminalitet

i offentlige

kontrakter?

10.50 — 11.20
Seniorrådgiver

forvaltning

og prosjektleder

Anne

Cathrine

Jacobsen,

DIFI Direktoratet

og ikt

11.20 -11.30
Spørsmål

11.30 -11.50
11.50 — 12.20

og kommentarer

fra salen

Pause
Hvordan

står

Forbundsleder

det til med

barnevernet

i kommunene?

Mimmi Kvisvik, Fellesorganisasjonen

(med forbehold)

12.20 — 12.50
.
Revisor

13.00 — 14.00
14.00— 14.25

Land Barnevern - tjenesten
Jorunn

Ødegårdstuen,

Hvorfor

sviktet

Fylkesmannen

i Oppland

Lunsj

.

Oppdragsansvarlig

14.25 — 14.35

som sviktet på alle områder

Spørsmål

deti

Land?

revisor, Reidun Grefsrud,

og kommentarer

fra salen

www.fkt.no

Innlandet revisjon

for

14.45/1500

——
1515/1530

Registrering

til årsmøte 2018

15.15/15.30——16.15/16.30

Årsmøte

18-30‘19'30

«Fødttil omstilling»medAndersM Tangen

20:00

Felles middag

Dag 2

09.00

— 09.45

_

2018

Onsdag

Veileder

på hotellet

30. mai—2018

— kontrollutvalgets

Seniorrådgiver
fylkeskommune
09.45

— 10.00

10.00 —11.00

Spørsmål

sekretariat

Roald Breistein, sekretariat

og kommentarer

Rådmannen

fra salen,

og kontrollutvalget

Rådmann

Rune Haugsdal,

Rådmann

Unni

11.00 — 11.10

Spørsmål

og kommentarer

11.10 —11.30

Pause og utsjekking

11.30 — 12.00

Lovproposisjonen
Seniorrådgiver

12.00 — 12.10

Spørsmål

12.10 ~ 12.50

Etikk
Henrik

12.50 -13.00

Hordaland

evt. kort pause

- samarbeid

eller konflikt?

Hordaland fylkeskommune

Sarpsborg

kommune

fra salen

om ny kommunelov
Erland Aamot, Kommunal

og kommentarer

fra salen

Syse

Avslutning
Styreleder

13.00 — 14.00

Skaar,

for kontrollutvalget

Benedikte

lVluruvik Vonen, FKT

Lunsj

.fktmo

og Moderniseringsdepartementet

.

-

.

A

».

Stortingsrepresentant

Svein

Svein Harberg (H)
første nestleder Stortingets

fylkesting

Kontroll- og konstitusjonskomite

tredje stortingsperiode

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Nina Melsom
vært medlem

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for

Anne

forvaltning

Harberg

har også erfaring

kontrollutvalg

medforfatter
noe.

og ikt

fra

(Aust—Agder), kommunestyre
(Grimstad).

og

Han er nå inne i sin

erjurist.
Hun har blant annet
i Personvernnemnda
og

av Arbeidstvistloven

Cathrine

Jacobsen

for å nevne

er prosjektleder

arbeidet mot arbeidslivskriminalitet
kontrakter i Difi. Arbeider nå med
samarbeidsprosjekt

mellom

for

i offentlige

departementet,

KS og Arbeidstilsynet
Forbundsleder
Mimmi
Fellesorganisasjonen

Seniorrådgiver
Fylkesmannen

Mimmi Kvisviks
k—rpnikk i Aften osten mars i
2017 peker på viktige problemstillinger
knyttet
til det kommunale
barnevernet

Kvisvik,

Jorunn Ødegårdstuen
har gjennomført
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste

Jorunn Ødegårdstuen,
i Oppland

på vegne av fylkesmannen.
Rapporten
omhandler
avvik knyttet til meldinger,
undersøkelser
og hjelpetiltak
Oppdragsansvarlig

Grefsrud,

revisor,

Reidun Grefsrud har gjennomført
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land
kommune. Rapporten har fokus på

Reidun

Innlandet revisjon

rådmannens

oppfølging

Roald Breistein

Seniorrådgiver
Roald Breistein,
sekretariat for kontrollutvalget
Hordaland

arbeidsgruppe

fylkeskommune

kontrollutvalgets

Rådmann Rune Haugsdal,
fylkeskommune
Rådmann

har ledet FKTs
for utarbeidelse

ha et mer «utfordrende»

Erland Aamot, Kommunal

Filosof Henrik Syse

for

Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan

Unni Skaar, Sarpsborg

og Moderniseringsdepartementet

av veileder

sekretariat

Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og
positivt syn på kontrollutvalget.

Hordaland

kommune

Seniorrådgiver

og interkontroll

Erland Aäävn
lovproposisjonen

syn på utvalget

ta oss gjennom
som er sendt til Stortinget

Henrik Syse jobber ved Institutt for
fredsforskning
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi,
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den
norske Nobelkomite siden 2015

wvirwjktno

PRAKTISK

INFORMASJON

INFORMASJON

OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmeri

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har

tale-, forslags— og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 17. april 2018. Vi sender ut en egen e—post om
dette i god tid..
Styret sender ut sakspapirene
Dersom din kommune/ditt
stemmerett,
Lederi

senest to uker før årsmøtet, innen 15. mai 2018.

sekretariat

må innmelding

ikke er medlem i FKT, men ønskerå

skje innen 15. mai 2018.

valgkomiteen." Frank Willy Djuvik, kontrollutva/gslederi

frank.willy.djuvik@sfi.no

møte på årsmøtet med

Sogn og Fjordane fylkeskommune

l

l Mobil: 926 26 976

Ønsker du mer informasjon

eller medlemskap

i FK T? Se nettsiden www.fktno

eller kontakt

sekretariatet.

FØR MIDDAG
l år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende
skremmende

<<omstillings>>—begrepet

Marius Tangen: «Født til omstilling».
betraktninger

foredrag om det litt

Gjennom merkelige assosiasjoner,

gir han deg nye perspektiver.

KONTAKT/NFORMASJON

gjenkjennelige

typer og

Lokale: lVlulitarena 1, Clarion

TIL SEKRETARIAT

Anne—Karin Femanger Pettersen.” Tlf. 414 71 166
5 postadresse:

INFORMASJON

fkt@s‘. no

OM HOTELLET

Clarion Hotel & Congress

Oslo Airport

Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 — ta av mot flyplassen,
mot Hønefoss/Nannestad.

deretter tar du av E16

Ta til høyre i tredje rundkjøring

Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,—pr. pers. pr. vei.
Rutetabell finner du her
Fri parkering (særskilt parkeringsbevis

ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede

www.fkt.no

parkeringsplasser

PAMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fktno
Bindende

påmelding

innen

onsdag

Ved avbud etter at påmeldingsfristen

28. mars 2018.

Det tas forbehold

om endringer

i programmet.

har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr

kr 500 itillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet.

på

Avbud siste 14 dager før konferansen

gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT
Deltakelse med overnatting (helpensjon):

Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)

Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke):

Kr 5 000

(ikke medlem kr 5 500)
FKT har reservert rom på konferansehotellet.
Ekstra

overnatting

fra 28—29. mai 2018:

Tildeling utfra mottatt påmelding (først til mølla).

Kr 1 195,—

www.fkt.n0

Ved/(gj
Kontrollutvalget

l Sunndal kommune

'.

3

Sekretariatet:
Telefon:

71 11 14 52 —direkte

Telefon:

71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks:
Mobil:

71 11 10 28
99160260

E-posl:

mongjalbernoldekommunw

Sunndal kommunestyre

v/ordfører

Deres

referanse:

Samhandling

Vår referanse:
2018—xxx/STA

Arkivkode:
1563—047

Sted/dato
lVlolde, xx.xx.2018

mellom Sunndal kommune og Sunndal Energi KF

Kontrollutvalget i Sunndal behandlet i møte 01.02.2018, sak 07/18 samhandlingen mellom
Sunndal kommune og Sunndal Energi KF og besluttet å sende et brev til kommunestyret med
henvisning til bestemmelsene i Kommuneloven kap. 1 1 og Forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og på denne
bakgrunn be om en redegjørelse på hvordan samhandling og oppfølging skjer mellom
kommunestyret og Sunndal Energi KF.
Kommuneloven kap. 1 1:
§ 61 .Kapl'tle/s virkeområde
Dette kapitlet gjelder for kommunalt og fylkeskommunalt foretak. Kommunalt eller
fylkeskommunalt foretak er en del av kommunen eller fylkeskommunen som kommunestyret
eller fylkestinget har bestemt skal organiseres som kommunalt eller fylkeskomlnunalt foretak.
[ Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale
foretak står det følgende:
§ 4. Endsjø/[styring og endringer i budsje/lct
Foretakets styre skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret eller
fylkestinget som viser utviklingen i inntekter/ innbetalinger og utgifter/utbetalinger i henhold
til kommunestyrets eller fylkestingets vedtatte rammer til foretaket.
Kommunestyret eller fylkestinget skal foreta endringer i kommunens eller fylkeskommunens
årsbudsjett når dette anses påkrevd.
[ eierskapsmeldingen til kommunen står det følgende om forholdet til Sunndal Energi KF:
RAPPORTERING
TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett. Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets beretning. Protokoll ”fra
generalforsamling/representantskap. Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved
utarbeidelse/endring.

'Kar-ollutvalgssekretariatetfor Romsdal "i i '
Rådhusplassen
6413 MOLDE
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Aukra,Eide,l=ræna,Gjemnes,Molde?"H »"
Nesset, Rauma,

Sunndal,

Vestnes

KOMMUNENS
EIERSTRATEGI
Sunndal Energi blir som kommunalt foretak tett fulgt opp både av kommunestyret
og av et
styre der kommunen er godt representert. I tillegg er det eiermøter to ganger i året der
selskapet ved daglig leder og styreleder og kommunen ved ordfører og rådmann, deltar.
Årsmelding og regnskap for selskapet godkjennes av kommunestyret
sammen med
kommunens regnskap og årsmelding.
Utfra d ette har kontrollutvalget

gjort følgende

funn:

1. Ingen av foretakets styreprotokoller
kommer som referatsak til kommunestyret
gjennom året. Den eneste befatning kommunestyret
har med foretaket gjennom året,
slik kontrollutvalget
ser det, er behandling av foretakets budsjett, årsregnskap og
årsmelding.
2.

Foretaket rapporterer heller ikke til kommunestyret
gjennom året slik forskriftene krever.

3.

Kontrollutvalget
kan ikke se at det foreligger referat eller protokoller fra de eiermøtene
som eierskapsmeldingen
omtaler hverken på postliste eller som referatsak til
kommunestyret.

4.

Kommunestyret
står gjennom bestemmelser
i kommuneloven
ansvarlig for foretaket
sine disposisjoner
og økonomi,
Dette er en stor risiko og gjenspeiles ikke gjennom
rapportering til kommunestyret
gjennom året eller er redegjort eller omtalt i
kommunen sitt årsregnskap og noter.

5.

Kontrollutvalget
fører på vegne av kommunestyret
tilsyn med Sunndal Energi KF
gjennom året ved å motta styreinnkallinger,
protokoller, behandling av årsregnskap og
revisj onsberetning
samt gjennomførte virksomhetsbesøk.
Protokollene fra
kontrollutvalget
blir lagt fram som referatsak til kommunestyret.
Er dette tilstrekkelig
for kommunestyret
som øverste eierorgan?

Med

status for drift og Økonomi

hilsen

'llrond M. Hansen

Riise

leder

Sveinung Talberg
Rådgiver

Kopi:

Rådmannen

Kontrollutvalgssekretariatet
Møre og Romsdal

for Romsdal

i
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Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes,
Nesset,

Rauma,

Sunndal,

Molde,

Vestnes

V/däjjr
Kontrollutvalget

I Sunndal kommune

Sekretariatet:
Telefon:
Telefon:

-

Deres

9/

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

Telefaks:

71 11 1028

Mobil:
E-post:

99160260
sveinunotalbernoldekommuneno

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

referanse:

Vår referanse:
2018—026/STA

SAKSBEHANDLINGSTID
LOVLIGHETSKONTROLL

Arkivkode:
1563—047

I KLAGESAKER
AV POLITISKE

OG SAKER
VEDTAK

Sted/dato
Molde, 24.01.2018

OM

Kontrollutvalget i Sunndal behandlet i møte 12.12.2017, sak PS 45/17 flere saker som Sunndal
kommunestyre har hatt og som omhandler habilitetsvurderinger og spørsmål om lovlighetskontroll
av politiske vedtak. Kontrollutvalget registrerer at det har gått flere saker fra Sunndal kommune til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal de senere år som angår lovlighetskontroll av politiske vedtak.
I disse sakene opplever en lang saksbehandlingstidfra Fylkesmannen sin side.
Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn å rette en forespørseltil Fylkesmannen i Møre og
Romsdal der en ønsker svar på hvorfor det er så lang saksbehandlingstidi klagesaker og saker som
angår lovlighetskontroll av politiske vedtak.

Med

hilsen

Trond M. Hansen Riise
leder

Sveinung Talberg
Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet
Rådhusplassen

6413 MOLDE
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