KONTROLLUTVALGET

I

SUNN DAL KOMMUNE
Sunndalsøra,

Til medlemmene

04.mai

2018

i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING
MØTENR.

3/18

TID:

14.05.2018

STED:

Kommunestyresalen,

kl. 10:00
Sunndal

rådhus

SAKSLISTE:
UTV.
SAKSNR.

TITTEL

PS 12/18

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

PS 13/18

REFERAT

PS 14/18

REGNSKAPSREVISJON
KOMMUNE

PS 15/18

SUNNDAL

PS 16/18

REGNSKAPSREVISJON
ENERGI KF

PS 17/18

SUNNDAL

PS 18/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 19/18

EVENTUELT

FRA MØTE 4.APR1L 2018

OG ORlENTERlNGER

KOMMUNE

- PRESENTASJON

—ÅRSREGNSKAP

- PRESENTASJON

ENERGI KF —ÅRSREGNSKAP

ÅRSOPPGJØR

FOR 2017 SUNNDAL

FOR 2017
ÅRSOPPGJØR

FOR 2017 SUNNDAL

FOR 2017

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: sveinun .talberr&bmoldekommuneno
Innkallingen
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

Saksmappe:

Arkiv:

2018-1563/03
033

Saksbehandler: Sveinung Talberg

Kontrollutvalget

Dato:

04.05.2018

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 12/18

GODKJENNING
Sekretariatets
Protokollen

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

14.05.2018

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

4.APRIL

2018

innstilling
fra møte 4.apri1 2018 godkjennes.

Til å signere
l. ..............

protokollen

sammen

med møteleder

4.april 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

KONTROLLUTVALGET
SUNNDAL

I

KOMMUNE

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

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

Lederen

2/18
04.04.2018
kl. 10.00 - 14.40
Kommunestyresalen,
Sunndal rådhus
08/18—11/18
Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Odd—Helge Gravem, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Liv Berit Gikling (Sp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Ingen
Ingen
Ingen
Sveinung Talberg, rådgiver
Ingen
Randi Borghild Dyrnes (rådmann) i sak 09/18-11/18
Ståle Refstie (ordfører) i sak 09/18—1 1/18

ønsket velkommen

og ledet møtet.

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

og sakliste.

TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.

TITTEL

PS 08/18

GODKJENNING

PS 09/18

REFERAT

PS 10/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 11/18

EVENTUELT

PS 08/18

FRA MØTE

LFEBRUAR

2018

OG ORlENTERINGER

GODKJENNING

Kontrollutvalgets
Protokollen

AV PROTOKOLL

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

1.FEBRUAR

2018

vedtak

fra møte l.februar

Til å signere protokollen
l. Erling Rød
2. Liv Berit Gikling

2018 godkjennes.

sammen

med møteleder

l.februar

2018, velges:

Side

1 av 8

Kontrollutvalgets

behandling

Leder orienterte.
Leder foreslo Erling Rød og Liv Berit Gik1ing til å signere møteprotokollen
fra møtet l.februar 2018 sammen med møteleder.
Kontrollutvalget
(5 voterend e)

PS 09/18

Kontrollutvalgets

fattet enstemmig

REFERAT

med framlegg

framsatt

i møtet.

OG ORIENTERINGER

vedtak

Referat— og orienteringssakene
Kontrollutvalgets

vedtak i samsvar

tas til orientering

med de tillegg som fremkom

i møtet.

behandling

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 komiminestyresalen
med kontrollutvalget
og
deler av staben til Kommunaltekniske
tjeneste ledet av teknisk sjef Eilif Magne Lervik
tilstede. Rapport fra virksomhetsbesøket
vedlagt. (vedlegg)

RSl4/18

Protokoll

fra styremøte

i Sunndal

RSlS/18

Protokoll

fra styremøte

i NIR 09.02.2018

Energi

KF 16.01.2018

(vedlagt)

(vedlagt)

Kontrollutvalgets
behandling:
Erling Rød tok opp habilitetsspørsmål
knyttet sak til RS 15/18 om protokollen fra
styremøte i NIR 09.02.2018.
Styreleder i NIR er enhetsleder for kommunaltekniske
tjenester i Sunndal kommune og han eller noen i hans tjeneste kan ikke være
saksbehandler
i saker som vedrører NIR. 1 dag står enhetsleder som saksbehandler
slike saker.

i

Erling Rød tok også opp spørsmålet om habilitet som gjelder i andre sammenhenger
der en registrerer at f.eks. ordfører står som saksbehandler
i saker der han er
styremedlem i selskap kommunen er medeier i.
Rådmannen svarte i spørsmålet om habilitet og saksbehand1ing at det er en «teknisk
sak» at disse personene som her er nevnt står som saksbehandlere
i
saksbehandlersystemet.
I realiteten er det andre som saksbehandler
enn de som står
oppført i systemet.
Kontrollutvalget
konkluderte med at kommunen må være bevisst på de
habilitetsspørsmål
som er reist av representanten
Erling Rød ved at de
saksbehandlerne
som fremkommer i saksbehandlingssystemet
må være habile og
reelle saksbehandlere.
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RS 16/18

Protokoll

fra Sunndal

RSl7/18

PS 1/18 Tilstandsrapport
Protokoll og saksframlegg

kommunestyre

14.02.2018,

innledning

(vedlagt)

for grunnskoletjenesten
2016
fra Sunndal kommunestyre
14.02.2018

(vedlagt)

Kontrollutvalgets
behandling:
Sekretæren viste til saksutredningen
i saken til kommunestyret
der det fremgår at det
for 10.trinn i 2016 var et negativt resultat på læringsmiljø og mobbing. Resultatene
for 8. og 9.trinn var bedre, men dette er fremdeles et område som må følges opp på
ungdomstrinnet
ifølge saksutredningen.
Rådmannen svarte at dette ville en følge opp. Kontrollutvalget
ønsker å sette saken
opp på oppfølgingslisten
og få svar på elevundersøkelsen
for 2017 i møtet 30.08.2018.
RSl8/18

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

RSl9/18

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

og Sunndal,

videre

av flyktninger

(vedlagt)

RS21/18

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

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

i NIR 02.02.2018

i Sunndal

og

(vedlagt)

Kontrollutvalgets
behandling:
Erling Rød tok opp praksisen med at representantskapet
i selskap Sunndal kommune
er medeiere i fastsetter sine egne godtgjørelser.
Dette kan være i strid med regelverket
i kommuneloven
§ 42 samt andre uttalelser som følge av denne. Det er det enkelte
kommunestyre
som skal fastsette regelverket(godtgjøringen)
for medlemmene
i slike
representantskap.
Utbetalingen

skal skje fra den enkelte kommune

og ikke fra selskapet.

Kontrollutvalget
konkluderte med at kommunen må følge opp at fastsetting
godtgjørelser til sine medlemmer i representantskap
skjer etter regelverket.

av
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RS 26/18

Protokoll

fra styremøte

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
budsjettrammen

i Sunndal

Energi KF 13.02.2018

behandling:
registrerer at Sunndal
for investeringer.

(vedlagt)

Energi KF i sak 13/2018 har økt

1 forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale
foretak står det i § 4 at foretakets styre gjennom året skal legge frem
rapporter for kommunestyret
som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger
og
utgifter/utbetalinger
i henhold til kommunestyrets
vedtatte rammer for foretaket.
Kommunestyret
påkrevd.

skal foreta endringer

i kommunens

årsbudsjett

når dette anses

Kontrollutvalget
ønsker på denne bakgrunn å undersøke om Sunndal Energi KF har
forholdt seg til regelverket både når det gjelder rapportering gjennom året til
kommunestyret
og om denne budsjettøkningen
til investeringer burde vært forelagt
Sunndal kommunestyre
for godkjenning.
RS 27/18

Protokoll

fra styremøte

i Sunndal

Energi

KF 20.03.2018

RS 28/18

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

(vedlagt)

kommune
Dokument

fra Arkivverket.

Kontrollutvalgets
behandling:
Sekretariatet viste til brev fra Arkivverket datert 07.02.2018 der det vises til at det er
gått over tre år siden Arkivverket oversendte Sunndal kommune endelig tilsynsrapport
med pålegg om å utbedre avvik. Arkivverket registrerer at kommunen ikke har
overholdt fastsatte frister, og at fire avvik fortsatt står åpne (1, 3, 5 og 8). Arkivverket
velger på nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet.
Rådmannen svarte at de avvikene som ennå sto åpne til dels berodde
innføring av elektroniske system og digitalisering.
Kontrollutvalget
ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten
oppfølging av resterende avvik i møtet 30.08.2018.

på at en sto foran

og få svar på

RS 29/18

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

RS 30/18

Kontrollrapport
2017 vedrørende
kommune —brev fra Skatteetaten,

i Oppdal

og

skatteoppkreverfunksjonen
for Sunndal
Skatt Midt—Norge, datert 15.02.2018 (vedlagt)

Orienteringssaker:
OS 07/18

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

Kontrollutvalget
fattet enstemmig
fremkom i møtet. (5 voterende)

vedtak i samsvar

i Møre og Romsdal

med sekretærens

innstilling

inviterer

til

og tillegg som
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PS 10/18

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
oppfølgingslisten

OPPFØLGINGSLISTE

vedtak
tar rådmannens
redegjørelse
for videre oppfølging.

til orientering

og beholder

alle sakene på

I tillegg fører kontrollutvalget
følgende nye saker til på oppfølgingslisten:
l. Oppfølging av tilstandsrapport
for grunnskoletj enesten 2016.
2. Oppfølging av tilsynsrapport
fra Arkivverket om arkivene i Sunndal
Kontrollutvalgets
behandling
Rådmannen
og ordfører orienterte

til enkelte

kommune.

saker.

Pros'ektre
nska til kontrollutval
Iet
Kontrollutvalget
avventer oversendelse
av 2 avsluttede prosjektregnskap
og vil i forbindelse
med behandlingen
av regnskapet for 2017 følge opp pågående eller avsluttede
investeringsprosj
ekt. Kontrollutvalget
vil følge saken videre ved å ha den på
oppfølgingslisten.
Tr 0 hetsalarmer o rutiner
Kontrollutvalget
v/leder vil ved behandlingen
av utvalgets årsmelding i kommunestyret
særlig
påpeke de alvorlige avvik som fremkommer
i Helsetilsynet
sitt avholdte tilsyn og poengtere
viktigheten av at kommunen følger opp avtaler, rutiner og system i de tilfeller de kjøper
tjenestene fra andre. Dette gjelder også nå når kommunen går inn i avtaler i det nye digitale
responssenteret.
Kontrollutvalget
vil følge opp den nye ordningen og vil følge saken videre
ved å ha den på oppfølgingslisten.
Selska skontroll av Kristiansund
o Nordmøre Havn IKS
Bystyret i Kristiansund
behandlet saken i møte 27.02.2018,
og vil prioritere
selskapskontrollen
i 2019 hvis alle andre eiere er med. Kontrollutvalget
vil følge opp saken
og sende ny henvendelse
til de eierkommunene
som var negativ ved sist behandling og be om
ny behandling på bakgrunn av bystyret i Kristiansund
sitt vedtak. Kontrollutvalget
sin leder
vil i tillegg ta kontakt med kontrollutvalgslederne
i de berørte kommunene.
Kontrollutvalget
vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.
Sunndalsøra
Samfunnshus
BA
Kontrollutvalget
vil følge saken videre og be om en orientering fra eierskapssekretariatet
i
møtet 30.08.20] 8. Kontrollutvalget
venter også på behandling av prosjektregnskap
for
Sunndalsøra
Samfunnshus
BA samt den videre saksbehandling
av organisasjonsform
og
eierforhold.
Kontrollutvalget
vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.
Orienterin
fra eierska ssekretariatet
Rådmannen
og ordfører orienterte om eierskapssekretariatet
og at det var rom for
forbedringer.
Leder spurte rådmannen hva rådmannen tenker om eierskapsforvaltningen
i
Sunndal kommune.
Rådmannen
svarte at eierskapsmeldingen
er en god plan for
forvaltningen
av eierskap. Kommunen har sendt et brev til selskapene der en gjør
oppmerksom
på hva kommunen skal ha inn av dokumenter.
Kommunen følger dette opp
igjen ved en sjekkliste.
Ordføreren mente eierskapssekretariatet
er nøkkelen på god
oppfølging av eierskap. Edel Hoem lurte på om det er god nok opplæringen
i det å inneha et
styreverv?
Ordfører svarte at et styreverv er et personlig verv med plikter og ansvar. Det er
gitt tilbud om opplæring to ganger i regi av næringsforeningen
med positive tilbakemeldinger.
Kontrollutvalget
vil ha en grundigere orientering i møte 30.08.2018 der oppfølging og
Side
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forvaltning av flere av kommunen sine eierskap
videre ved å ha den på oppfølgingslisten.

blir et tema.

Kontrollutvalget

vil følge saken

Sal I av kommunale nærin seiendommer
Det forelå et svar fra Sunndal kommune datert 16.03.2018 og et svar fra revisor datert
13.03.2018 på bakgrunn av kontrollutvalgets
spørsmål og behandling i møte 01.02.2018.
Talgø Invest AS har i brev til kommunen
19.03.2018 kommet med synspunkter på prisen for
næringsareal på bakgrunn om ønske om kjøp av tilleggsareal.
Kommunen har svart i brev av
21.03.2018.
På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget
å be om at revisor undersøker
nærmere saken rundt prissetting og praktiseringen
av salg av kommunale næringstomter.
Kontrollutvalget
vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.
Protokoller i Sunndal kommune
Ordfører og rådmann redegjorde for praksis og reglement for protokoller i Sunndal kommune.
Dette reglementet er nå under revisjon. Praksis i dag er at den foreløpige møteprotokollen
blir
skrevet av møtesekretær
og distribuert til leder av utvalget, rådmann, 2 som er valgt til å
signere protokollen samt til media. Det presiseres at protokollen er foreløpig.
Kontrollutvalget
vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.
O føl in av tilstandsra
ort for Irunnskolet'enesten
2016.
Kontrollutvalget
viser til behandling i sak RS 17/18 i sak PS 09/18 og ønsker å sette saken
opp på oppfølgingslisten
og få svar på elevundersøkelsen
for 2017 i møtet 30.08.2018.
0
føl in I av tils nsra
ort fra Arkivverket
om arkivene i Sunndal kommune.
Kontrollutvalget
viser til behandling i sak RS 28/18 i sak og ønsker å sette saken opp på
oppfølgingslisten
og få svar på oppfølging av resterende avvik i møtet 30.08.2018.
Kontrollutvalget
(5 voterende)

PS 11/18

NKRF’s

fattet enstemmig

Kontrollutvalgets
Redegjørelsen

med framlegg

framsatt

i møtet av leder.

EVENTUELT

kontrollutval

Det er ønskelig

vedtak i samsvar

skonferanse

7.2.-8.2.2018

med en erfaringsutveksling

Gardermoen:

fra deltakerne

etter konferansen.

vedtak
ble tatt til orientering

Kontrollutvalgets
behandling
Leder orienterte.
Kontrollutvalget
var representert med leder og sekretær på konferansen.
Leder mente det var en særdeles god konferanse der en kunne ta med seg mange tema inn i
kontrollutvalgets
videre arbeid med tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med fremlegg

framsatt

i møtet av leder.
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Deltakelse

å Forum

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
Kontrollutvalgets

for Kontroll

o

Tils

n FKT

—sin fa konferanse

o

årsmøte

2018

vedtak
i Sunndal

ønsker om mulig å delta v/leder.

behandling

Kontrollutvalget
i Sunndal ønsker å delta på konferansen,
men det var kun leder blant
utvalgets medlemmer
som hadde ønske eller anledning.
Det er likevel usikkert om leder har
mulighet.
Dette vil bli avklart før påmeldingsfristen.
Kontrollutvalget
(5 voterende)

Samhandlin

Kontrollutvalgets

fattet enstemmig

mellom

Sunndal

vedtak i samsvar

kommuneo

med fremlegg

Sunndal

Ener

framsatt

i møtet av leder.

iKF

vedtak

Kontrollutvalget
i Sunndal sender brev til Sunndal kommunestyre
jf. utkast til brev der det
flettes inn i pkt. 2, når dette forholdet er avklart i henhold til lovverket, foretakets plikt til å
fremme budsjettøkninger
for kommunestyret.
Kontrollutvalgets
behandling
Kontrollutvalget
fikk svar fra rådmannen i møtet at en ikke har praktisert lovverket der
foretaket ikke har rapportert til kommunestyret
gjennom året. Rådmannen vil sørge for at
dette kommer inn i tertialrapporteringen
på linje med enhetene ellers i kommunen.
Kontrollutvalget
vil presisere at rådmannen ifølge lovverket ikke har noe formelt ansvar
overfor kommunale
foretak. Det ble ikke svart ut hvordan rapportering
for øvrig eller
behandling av styreprotokoller
blir praktisert.
Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

vedtak

Saksbehandlin

stid ikla

o

Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
Romsdal.
Kontrollutvalgets

esaker

i samsvar

saker

med fremlegg

om lovli

hetskontroll

framsatt

av

i møtet av leder.

olitiske

vedtak

vedtak
i Sunndal

sender purring

på henvendelsen

til Fylkesmannen

i Møre og

behandling

Kontrollutvalget
i Sunndal har ennå ikke mottatt svar på sin henvendelse
til Fylkesmannen
brev datert 24.01.2018.
Kontrollutvalget
ønsker å sende en purring på henvendelsen.
Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med fremlegg

framsatt

i

i møtet av leder.
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Asylmottak

Leder i kontrollutvalget
vil ha protokollført
at det er uheldig at det er avviklet møter mellom
gruppelederne
i de politiske partiene og rådmannen ang. søknad og anbud på nytt asylmottak
Sunndal kommune uten at det er innkalt og ført protokoll fra møtet slik det følger av
bestemmelsene
i kommuneloven.

Trond M. Hansen
leder

Riise

Odd Helge Gravem
nestleder

i

Erling Rød

Liv Berit Gikling
Edel Magnhild

lloem

Sveinung Talberg
råd giver
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SUNND

AL

KOMMUNE

Saksmappe:

2018-1563/03

Saksbehandler:

Sveinung Talberg

Dato:

04.05.2018

Arkiv:

Kontrollutvalget

033

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 13/18

REFERAT

Utvalg
Kontrollutvalget

Møtedato
14.05.2018

OG ORIENTERIN

Sekretariatets

GER

innstilling

Referat— og orienteringssakene

tas til orientering.

Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 31/18

Høringsutkast
- Veileder "Hva kan kontrollutvalget
forvente
oppgaveutførelse
og kompetanse
fra sekretariatet"
Utkast utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.04.2018
15.05.2018. (vedlagt)

av
med høringsfrist

RS 32/18

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

RS 33/18

Representantskapsmøte
20.4.2018 (vedlagt)

RS 34/18

Eiermøte

Møre

RS 35/18

Protokoll
(vedlagt)

fra møte i styret

RS 36/18

Avviklingsmøte
for Kommunerevisjonsdistrikt
Dokumenter (vedlagt)

RS 37/18

Protokoll
(vedlagt)

RS 38/18

Spørrehalvtimen
Protokoll fra Sunndal

Møre

og Romsdal

fra styremøte

og Romsdal

Revisjon

Revisjon

IKS, protokoll

IKS, protokoll

fra møte

fra møte 20.4.2018

for Kontrollutvalgssekretariatet

2 i Møre

i Romsdal

og Romsdal

(vedlagt)
25.04.18

27.04.18

i NIR 20.04.18

kommunestyre

21.03.2018

(vedlagt)

RS 39/18

PS 21/18 Sunndal kommunes
næringsfond
—revidering
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
21.03.2018 (vedlagt)

RS 40/18

PS 22/18 Etablering
av distriktsmedisinsk
senter (DMS)
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
21.03.2018 (vedlagt)

av vedtekter

i Kristiansund

2018

RS 4]/] 8

Spørrehalvtimen
Protokoll fra Sunndal kommunestyre

02.05.20] 8 (vedlagt)

RS 42/18

PS 32/18 Kontrollutvalget
i Sunndal - årsmelding
2017
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
02.05.20] 8 (vedlagt)

RS 43/] 8

PS 36/18 Godkjenning
av revisjon av selskapsavtale
og vedtekter
Kristiansund
og Nordmøre
havn IKS
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
02.05.20] 8 (vedlagt)

for

Orienteringssaker:
OS 08/18

RS 17/18 Protokoll
fra møte 01.02.2018 —Kontrollutvalget
Protokoll fra Sunndal kommunestyre
21.03.2018 (vedlagt)

OS 09/18

RS 22/18 Avslutning
Protokoll fra Sunndal

Sveinung
rådgiver

Talberg

i Sunndal

av tilsyn av arkivene i Sunndal kommune
kommunestyre
21.03.2018 (vedlagt)
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og kompetanse
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og kompetanse

forvente
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forvente

av

fra sekretariatet"
fra sekretariatetpdf
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FORKONTROLL
ot; mm
A

Til FKTs medlemmer

og Norges

Kommunerevisorforbund

(NKRF)

FKT sender med dette på høring forslag til veileder «Hva kan kontrollutvalget
oppgaveuttørelse
og kompetanse
fra sekretariatet».

forvente

av

Veilederen er blitt til på bakgrunn av at vi vet at det er store variasjoner mellom sekretariatene både når det
gjelder hvor mye tid som benyttes på kontrollutvalgene og hvilke oppgaver som utføres. Det er en
utfordring
vanskelig

at kontrollutvalgene
mangler sammenligningsgrunnlag,
å vite hva som kan og bør forventes
av sekretariatene.

og at det i utgangspunktet

kan være

Vi håper på mange gode innspill fra dere slik at veilederen kan bli et godt redskap. innspill kan sendes til
FKT —individuelt eller samlet fra kontrollutvalget eller sekretariatet.
Høringsfristen

er satt til mandag

7. mai

Den endelige veilederen blir presentert på fa konferansen

29, - 30 mai (Det er ikke for sent å melde seg

på) -

Mottakerne av denne e—posten er kontrollutvalgsledere
og ledere for sekretariatene, samt NKRF. Vi ber om
at veilederen blir videresendt til medlemmer i kontrollutvalgene og ansatte i sekretariatene.

Vh Anne—Karin

Femanger

Pettersen

Generalsekretær

Forum
Postboks

for Kontroll
41 Sentrum,

og Tilsyn
0101

(FKT)
Oslo
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”l.

Arbeids—gruppens sammensetning

Veilederen

G
0
o
n

er laget av en arbeidsgruppe

og mandat

bestående

av:

Roald Breistein, leder og styremedlem
i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet,
Hordaland
fylkeskommune
Hilde Vatnar Selnes, nestleder i styreti FKT, medlem i kontrollutvalget
i Namsos
Anne—Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær
i FKT og tidligere leder i Østfold
kontrollutvalgssekretariat
Rolleiv Lind, leder i kontrollutvalget
iTromsø kommune

Arbeidsgruppens

mandat

har vært å utarbeide

en veileder

som beskriver:

Standarder for utøvelse av sekretariatfunksjonen
for kontrollutvalg
inkludert
kontrollutvalget
kan forvente å få av tjenester fra sitt sekretariat
<2 Nødvendig kompetansekrav
for sekretariatfunksjonen
for kontrollutvalg
a

o

2.

hva

Størrelse på sekretariatene

Bakgrunn

Deloittes evaluering av kontrollutvalg
og sekretariat fra 2014l viste store variasjoner mellom
sekretariatene
både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på utvalgene og hvilke
oppgaver som utføres. Likevel var omtrent alle kontrollutvalgsledeme
som ble spurt, fornøyd
med sitt sekretariat. Det er en utfordring at kontrollutvalgene
mangler
sammenligningsgrunnlag,
og at det i utgangspunktet
kan være vanskelig å vite hva som kan
og bør forventes av sekretariatene.
Deloittes undersøkelse
av hva kontrollutvalgssekretariatene
faktisk gjør, viser at
sekretariatene
i hovedsak bartre roller: «saksbehandler»,
«utreder» og «administrator»,
men
balansen mellom rollene varierer. Alle sekretariatene
er «administratorer»,
og en betydelig
andel av sekretariatene
fungerer som «saksbehandler»
ved å gi egne vurderinger i
saksfremstillinger.
Det er også noen som fungerer som «utreder» for sine kontrollutvalg, ved
at de utfører overordnet analyse, selskapskontroll
eller andre oppdrag basert på bestillinger
fra utvalget,
Det er ulike oppfatninger av hvilke oppgaver sekretariatene
bør utføre innenfor de tre rollene.
Diskusjonen oppstår særlig i skjæringsflaten
mellom sekretariat og revisjon, for eksempel om
sekretariatene
kan utføre overordnet analyse, eller om den faller innunder
«revisjonsoppdraget»?
Og videre om sekretariatet kan gi vurderinger av revisors arbeid i
sine saksfremlegg
når revisor selv er ansvarlig for sitt arbeid?

1 https://www.reqierinqen.no/no/aktuelt/evaluerinq—av—kontrollutvalq-o

—kontrollsekretariat/id2358396/

2

3. innledning
FKT har utarbeidet

egne veiledere

på disse områdene:

c:

FKTs Veiledertor
høringer
htt ://Vlm1w.tkt.no/ta
kontrollutval
et—fkts—veileder—tor—hoerinqg

o

Veileder —arkivordning tor kontrollutvalgssekretariat
htt ://vwvw.tkt.noita
tema/kontrollutval
ssekretariatlveileder—arkivordning—tor—
kontrollutvaloåsekretariat

o

Påse—ansvaret

overfor

revisor

»—er under

tema/

ublikas'oner/hoerind—i-

arbeid.

Denne veilederen inneholder ikke noe om kontrollutvalget
sin rolle når det gjelder
regnskapsrevisjon
da det i stor grad vil være dekket av veileder om «Påse—ansvaret
revisor» som er under utarbeiding.

ovenfor

(.

Før vi ser nærmere på selve saksbehandlingen
i sekretariatene,
kan det være nyttig å se pa
noen viktige rammetaktorer
for sekretariatet: lovgrunnlag, tilgjengelighet
og bemanning,
kontrollutvalget
som oppdragsgiver
og den formelle arbeidsdelingen
mellom aktørene som er
gitt i lov og torskritt.

3. 'l. Lovkrav
Ansvaret til kontrollutvalget
er ble. beskrevet i Kommuneloven
og Forskrift om kontrollutvalg
i kommuner og fylkeskommune.
Lenke til lovdata finnes bakerst i veilederen.
Sekretariatets
funksjon er beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg
i kommuner
fylkeskommuner
§ 20. l merknaden til denne står det bl.a. dette:
«Kontrollutvalgets
sekretariat vil være utvalgets operative
foretatt tilsyn med administrasjonen
og revisjonen.»

og

ledd og skal sørge for at det blir

3.2. Kontrallutvalgsboken
Kontrollutvalgsboken2 beskriver kontrollutvatgets roller og ansvar. Den beskriver også
kontrollutvalgssekretariatets

rolle bl.a. på denne måten på side 22:

«Sekretariatet
er kontrol/utvalgets
viktigste hjelper og støttespiller
Et velfungerende
sekretariat er en forutsetning forat kontrollutvalget
kan kunne utføre sin tilsyns— og
kontrol/funksjon
på en god måte.
Kommunestyret
har plikt til å sørge for sekretariatsbistand
til kontrollutvalget.
Det er et krav
at sekretariatet skal være uavhengig av både administrasjonen
og revisjonen. Dette
innebærer at sekretæren ikke kan være ansatt i administrasjonen,
eller utføre
revisjonsoppgaver
for kommunen. Sekretariatet er underlagt forvaltningslova/75
halJi/itetskra v. Den som utfører sekretariatsfunksjonen
må selv vurdere sin egen habilitet ved
utførelsen av oppgavene.
Sekreta/"iatstunksjonen
kan ivaretas på ulike måter, gjennom:
0 interkommunalt
selskap eller aksjeselskap eid av flere kommuner
n interkommunalt
samarbeid etter korn/. § 27
o vertskommunemode/l
basert på kom/. § 28 o
"2Kontrollutvalgsboken:
utgave

htto:l/www.tl<t.no/ta

tema/kontrollutval

ssekretariaUkontrollutval

boka—2—

3

c— ansatt sekretær

direkte underlagt

kontrol/utvalget

e

kjøp av tjenester fra private selskaper (for eksempel et advokatkontor
eller et
revisjonsselskap
som ikke utfører revisjonstjenester
for kommunen)
Sekretariatet
er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer
og pålegg som

utvalget grr. Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å bestemme nærmere hvilke oppgaver
sekretariatet
skal ha. A dministrasjonssjefen
ikke instruksjons
eller avgjørelsesmyndighet

har innenfor kontrollutvalgets
overfor sekretariatet.

myndighetsomrade

Kommuneloven
og kontrolititvalgsforskriften
organisering
av kontrollutvalgets
sekretariat.

åpner for ulike løsninger når det gjelder
Sekretariatsfunksjonen
kan imidlertid ikke

legges til administrasjonen eller revisjonen. Begrunnelsen for dette erat kontrollutvalget skal
føre kontrotl

med administrasjonen

og føre tilsyn med revisjonen.

Kontrollutvalgets

tilsynsansvar etter loven og forskriften vil omfatte ordføreren og bystyresekretariatets leder.
Det vil derfor også være i strid med regelverket dersom sekretariatsfunksjonen legges til
personer som er underlagt disse.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og
forberedt Det er derfor viktig at sekretariatet besitter kompetanse om brant annet regnskap,
revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet
vil være en viktig faglig ressurs og en nyttig
diskusjonspartner
for kontrollutvalget,
og bør derfor holde seg oppdatert om saker som er
relevante for kontrollutvalget.
Dette kan for eksempel gjelde endn'ngeri regelverk og
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommunen.
Sekretariatet
må også har tilstrekkelig kapasitet til saksforbereo'else.
utredning og oppfølging
av sakene. Sekretariatet må være fleksibelt når det gjelder tidspunkt for møter i utvalget, og
bør være tilgjengelig fora drøfte saker mellom møtene.
i tillegg
ivareta
o
o
o

o
o
o

til å påse at kontrol/utvalgets
saker er forsvarlig utredet og forberedt, vil sekretariatet
oppgaver som a.
lage og sende ut møteinnkalling
påse at saker fra kontrollutvalget
kommer til kommunestyret
for behandling
praktisk tilrettelegging
av møter
skrive protokoll fra møtene og sende ut utskriftei/ informere om vedtakene
sørge for at nettsidene til kontrollutvalget
blir oppdatert
følge opp vedtakene ikontrol/utvalget

Sekretariatets
oppgaver omfatter også arkivering og journalføring
av kontrol/utvalgets
saker;
møteprotokoller
og korrespondanse.
Sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen
arkivdel for kontrol/utvalget
som tilfredsstiller kravene i arkiv/oven med forskrifter. Ansvaret
for arkivet kan ikke legges til admrnistrasjonssjefen,
fordi sekretariatsfunksjonen
ikke ligger

under administrasjonssjefens

myndighetsomrade.

Sekretariatet
kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon
og
selskapskontroll
og gjennomføre
selskapskontroll
som ikke omfatter ton/attningsrevisjon.»

Kontrollutvalgsboken er viktig, men som vi ser er den lite kontret når det gjelder å veilede
sekretariatene

i sitt daglige

virke.

4

3.3. Lovutvalget (NOU 20104)
sekretariatene
Lovutvalget

og lovforslaget

har lagt frem forslag til ny kommunelov

(Prop. 46 L (2017—2018) om

(NOU 2016:4) 3.

Flere av høringsinstansene.
inkl. FKT og NKRF, er kritiske til utvalgets framstilling av hva
som bør være sekretariatenes
rolle og oppgaver. Særlig gjaldt dette at sekretariatet
ikke skal
innhente informasjon og vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende.
Både Forum for Kontroll

og Tilsyn og Norges Kommunerevisorforbund

har avgitt høringssvar

på NOU 2016:44 5.
Lovproposisjonen
(Prop. 46 L (2017—2018)) ble lagt frem 16.03. 2018.6 Departementet
skriver at «Under enhver omstendighet mener departementet
at lovforslaget, som er en
videreføring av gjeldende rett, ikke forbyr sekretariatet
å innhente infomasjon og vurdere
denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende.» (ref. kap. 24.5.4). Departementet
mener
videre at det er hensiktsmessig
å ta utgangspunkt i den internasjonale
definisjonen
på
revisjon i NS—EN ISO 9000:2000 som en grensedragning
for sekretariatets
oppgaver.

4. öppgaveutførelse
atTiigjengetighet

og bemanning

Forutsetning for et fungerende kontrollutvalg er at sekretariatet har, eller har tilgang på, en
bredt sammensatt kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Det er også en forutsetning
at
sekretariatene
er habile i forhold til egen kommune—lfylkesadministrasjon
og til valgt
revisjonsordning.
Fl<T er av den oppfatning at bred kompetanse betyr at minimum en ansatt i sekretariatet
har
relevant utdanning på mastergradsnivå
eller tilsvarende. Antall ansatte med høyere
utdanning avhenger naturligvis av størrelsen på sekretariatet.
Da kommunereformen
vil gi
U1
færre, men større kommuner, er det naturlig at størrelsen på sekretariatet vil øke og kravet til
relevant kompetanse tilsvarende. Dette vil spesielt være aktuelt for kommuner som slår seg
sammen og som ikke har hatt samme sekretariat tidligere.
l-(ontrollutvalgene
er avhengige av et sekretariat som har faglig tyngde og kapasitet til å bistå
dem i arbeidet. Det stilles ikke formelle krav om kompetanse til kontrollutvalgets
medlemmer.
Kontrollutvalget
er et lekmannsorgan,
det er derfor av avgjørende betydning at sekretariatet
har formell kompetanse som «spiller kontrollutvalgene
gode».
Det er etter FKT sin mening også viktig at sekretariatene
har flere ansatte. gjerne med
forskjellig utdanning, realkompetanse
og bakgrunn. Dette vil bl.a. bidra til at sekretariatene
blir mindre sårbare ved sykdom og annet fravær. Videre vil man få et bredere faglig miljø
som man kan spille på med tanke på diskusjoner av hvordan man skal løse vanskelig
enkeltsaker.

3 NOU 201624: trbtgszlltwvw.reqieringen.no/no/dokumenter/honn
kommLEneiov/id2481627/
4 httozl/WWW.tktno/nvheter/Egnskapsrevisjon

c41207l1734/hoerin

«mm—201645135;
suttalelse—til—forsladet—til—nv—

kommunelov

5 htt sr/lwwwre
'erin 'en.no/no/dokumenter/horin
:nou—ZDtt—nv—
kommunelov/idZä—ät6271?uid=8ca676Sci—8d22—4c4o—9760—82bo(1040499t
5 httDs://wvtn.v.regieringenhohm/dokumenter!
ro .464—20'172018/id25935'iBISECZGäKAPZG—B

4.2. Kontrollutvalget

som oppdragsgiver

Kontrollutvalgets
hovedoppgave
er å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen
i kommunen på
vegne av kommunestyret.
Oppgaven omfatter også tilsyn og kontroll med at aktiviteten i alle
politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak, Dette kontrollansvaret
jelder likevel ikke for kommunestyret
bortsett fra dersom det har gjort, eller er i ferd med å
gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget
skal uansett ikke blande seg bort i
hensiktsmessigheten
av et politisk vedtak.
Kontroll og tilsyn utføres i nært samarbeid med sekretariatet.
Sekretariatet skal være
kontrollutvalgets
operative ledd og skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjon
og revisjon. Videre skal sekretariatet påse at de saker som behandles av kontrollutvalget
er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet
skal ellers utføre de
oppgaver Som kontrollutvalget
ber om.
Det bør utarbeides en aktivitetskaiender/møteplan
for aktiviteten i kontrollutvalget,
Her kan
«måoppgaVene»
(pålagte oppgaver) som skal utføres i løpet av året ligge —itillegg til
oppgaver kontrollutvalget
selv har valgt å prioritere.
Kontrollutvalget
er oppdragsgiver
i forbindelse med å utarbeide planer for forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll,
i tillegg til å bestille fon/altningsrevisjon,
selskapskontroll
og
regnskapsrevisjon
hos revisor. Kontrollutvalget
er også oppdragsgiver
ved bestilling av
orienteringer fra rådmannen.
Det er viktig at kontrollutvalgene
utformer
kontrollutvalget
med dette arbeidet.

4.3.Analyse

gode og konkrete

og plan for forvaltningsrevisjon

bestillinger.

Sekretariatet

bistår

og selskapskontroll

Forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll
er viktige verktøy for kommunens øverste politiske
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaitning og de resultater som

oppnås.
Det er kontrollutvalget
som har ansvaret
Dette framgår av§ 77, nr. 4:

for at det utføres forvaltningsrevisjon

i kommunen.

«Kontrollutvalget
skal påse at kommunens
eller fylkeskommunens
regnskaper blir revidert på
en betryggende
måte. Kontrollutvalget
skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser
og vedtak, og atdet
blir gjennomført
systematiske
vurderinga/ev
økonomi, produktivitet,
måloppnåelse
og
virkninger ut fra kommunestyrets
eller fylkestingets
vedtak og forutsetninger

(forvaltningsrevisjon).»
Kontrollutvalget
skal videre påse at det føres kontroll med forvaltningen
fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m. jf. § 77, nr. 5

av kommunens

eller

Eierskapskontrolldelen
i selskapskontrollen
innebaerer for eksempel kontroll med at
kommunen har eierskapsstrategi
og utøver eierskap i henhold til denne. Dette kan også
kalles for kontroll med kommunens eierskapsforvaltning.
Videre kan det utføres
eierskapskontroll
med at selskapet oppfyller formål/kravi
kommunens eierstrategi. En tredje
variant av selskapskontroll
er at det gjennomføres
forvaltningsrevisjon
i selskapet. Det kan
vaere vanskelig å skille mellom de to siste variantene. l Prop. 46 L (2017-2018), forslag til ny
kommunelov,
foreslår departementet
derfor at all eierskapskontroil
skal utføres av revisjonen
i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
Departementet
mener dette bidrar til å styrke

6

kvaliteten på eierskapskontrollen
bestiller og utfører.

samtidig

som den gir en klarere rollefordeling

mellom

Hvis lovgiver (Stortinget) definerer eierskapskontroll
som en revisjonsoppgave,
vil revisjonen
både få ansvar for gjennomføringen
av forvaltningsrevisjonen
og eierskapskontrollen.
Kontrollutvalget
og kontrollutvalgssekretariatet
vil på sin side ha som oppgave å planlegge
og bestille forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroller.
Overordnet anal se:
Forvaltningsrevisjonsplanen
skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens
virksomhet ut fra risiko— og vesentlighetsvurderinger,
med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på de ulike sektorer og virksomheter, jf.
Kontrollutvalgsforskriften
§ tO.
Selskapskontrollplanen
skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens
eierskap ut fra risiko— og vesentlighetsvurderinger,
med sikte på å
identifisere behovet for selskapskontroll
på de ulike sektorer og med de ulike selskapene,
Kontrollutvalgsforskriften
% 'l3.

jfr

Kontrollutvalget
står etter loven fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet analyse
for selskapskontroll
og forvaltningsrevisjon.
Det kan være kontrollutvalgets
sekretariat,
kommunens revisor, eller andre. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
og
selskapskontroll
må likevel gjennomføres
slik at kontrollutvalget
får et godt bestillingsverktøy

som medlemmene føler eierskap til. For å få det til, bør kontrollutvalget bidra på ulike stadier
i prosessen.
Det kan være en fordel å ha en innledende
metodikk for analysearbeidet.

dialog med utvalget

for å foreslå/presentere

en

Mange kontrollutvalg
har videre god erfaring med å benytte ulike former for seminarer og
arbeidsmøter i selve analysearbeidet.
Slike prosesser er ofte basert på innsamlet
informasjon som, sammen med kontrollutvalgets
egne erfaringer, danner grunnlag for å
vurdere kommunens ulike tjenesteområder
og eierstyring. Det er viktig at det blir lagt til rette
for en bred og god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene
deltar og får uttrykt

srn mening.
Kartlegging av risiko kan gjøres gjennom flere ulike handlinger og møtepunkter:
n Sentrale styringsdokumenter,
slik som siste handlingsplan
med budsjett, siste
årsrapport og andre nye kommuneplaner,
bør spille en sentral rolle i kartleggingen.
Kommunens eiermelding og eierstrategi er relevante dokumenter knyttet til
overordnet analyse for selskapskontroll.
Gjennomgang
av kommunens egne
dokumenter bidrar til å kartlegge hva kommunen selv oppfatter som relevante
risikofaktorer
i kommende planperiode.
9 Statistikk fra SSB/KOSTRA,
tilsynsrapporter
fra fylkesmannen
og andre
tilsynsmyndigheter
og KOFA kan være relevant å ta med.
a Løpende dialog med forvaltningen
iforbindelse
med prosjektarbeid
er en viktig kanal
for informasjon. Det forekommer for eksempel at revisor avdekker risikoområder
som
går utover det som revideres i den enkelte forvaltningsrevisjon.
o
Dialog med kommuneansvarlig
regnskapsrevisor
for å kartlegge erfaringer og
oppfatning av risikofaktorer
innenfor ulike deler av kommunen. Ytterligere kan kontakt
med øvrig fagmiljø, litteratur og publikasjoner på området, samt nyhetsbildet bidra til

å kartlegge forhold som det kan være grunn til å se naermere på.
o

Møte med rådmannen

og kommunalsjeferi

kartleggingsfasen

administrasjonens innspill på aktuelle risikoområderi

med den hensikt

å få

kommunen.
7

e— i tillegg til interne seminar i kontrollutvalget,
kan det også arrangeres fellesmøter med
i:.
f. eks rådmann/kornmunalsjefer
og ordfører/gruppeledere,
KU—leder og sekretariat
hvor forslag til områder blir diskutert.
m i overgangen mellom to valgperioder,
bør også avtroppende
kontrollutvalg
og

ordfører få anledning til å gi råd og tips til nytt utvalg
Overordnet analyse kan legges som vedlegg til saken som gjelder selve planen. Overordnet
analyse for neste planperiode kan nedfelles som et oppdrag i planen som er til behandling.

Plan:

Kontrollutvalget
skal minst én gang i valgperioden
og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret
eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring
av
forvaltningsrevisjon
og en plan for gjennomføring
av selskapskontroll.
Planene skal vedtas av
kommunestyret
eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget
å foreta endringer
i planperioden.
Jf. kontrollutvalgsforskriften
§ § 10 og 13. Planene skal være basert på
overordnet analyse.
Eksempel

på vedtak/innstilling
Kontrollutvalg-et

1

innbyr

til forvaltningsrevisjonsplan:
kommunestyret

til å fatte følgende

vedtak:

Det skal i perioden ZOXX-ZDXX gjennomføres
torvaltningsrevisjon
i henhold til
kontrollutvalgets
forslag til Fon/altningsrevisjonsplan
ZOxx—ZOxx (vedlagt kan det ligge en
plan/dokument

i

som beskriver

og evt. også problematiserer

tema)

Tema/Navn på prosjekt

2

3
2

Kontrollutvalget
gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging
av forvaltningsrevisjonen.
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner
og inngå avtaler om
gjennomføring
med revisjonen.

3

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
som sendes

skal fortløpende
sende forvaltningsrevisjonsrapporter
til kommunestyret.
skal også rapportere
resultatene
av forvaltningsrevisjonen
iårsmeldingen
til kommunestyret.

Kommunestyret
delegerer
planen i planperioden.

Tilsvarende

vedtak/innstilling

4.4. Bestiller/utfører

til kontrollutvalget

å vurdere

eventuelle

behov

for endringeri

kan fattes ifm selskapskontrollplanen.

modell

Arbeidsfordelingen
mellom kontrollutvalget
og revisjonen kan beskrives som en bestiller—
utførermodell.
Det vil si at kontrollutvalget
bestiller oppdrag hos revisjonen, som leverer etter
bestilling. Når sekretariatet
utøver bestillerfunksjonen
i forbindelse med forberedelsen
av
møtene, må kontrollutvalget
kunne forvente at sekretariatet har den samme avstanden til
revisor som det forventes av utvalget.
Grunnlaget for en slik bestiller—utfører—tenkning kan vi finne forarbeidene
til dagens
kommunelov
(Ot. Prp.nr 70 s. 57). Der står det at «Kontrollutvalget
skal utøve en

8

tilsynsåmksjon
den harbestilt.

overfor revisjonen, og skai følge opp at kommunen får de re visjonene/vester
Dette tilsier en viss avstand og uavhengighet i forhold til revisjonen».

Kentrollutvalgets bestillerrolle kommer tydetigst til uttrykk i kommunelovens bekrivelse av
utvalgets ansvar for å påse atdet gjennomføres
ton/altningsrevisjon
(jf. kommuneloven
nr. 4). Merknadene til § 9 i kontrollutvalgsforskritten
forklarer at «i dette ligge/"at
kontrollutvalget/rar
en «besti/ierroi/e» i forbindelse med forvaltningsrevision».

§ 77

l merknadene til § 20 i kontrollutvalgsforskritten
står det videre: «i tillegg er det sekretariatet
som utøverbestille/funksjonen
i forhold til forvaltningsrevisjon
og regnskapsrevisjon
dersom

kommunestyret/fyikestinget

Vedtarå benytte annen enn egen ansatt revisor til å urtøre slik

revisjon.»
i kapittel

4.3 beskrives

hvordan

vi mener bestiller—utførermodellen

når det gjelder overordnet analyse og plan forfonraltningsrevisjon
Bestilling

må forstås

og praktiseres

og selskapskontroll.

av revisjonsrapporter

l forbindelse med at kontrollutvalget
skal bestille en ny forvaltningsrevisjon
eller
selskapskontroll
bør det gjennomføres
en idédugnad i et utvalgsmøte.
En slik idédugnad bør
starte med at kontrollutvalget,
med utgangspunkt i gjeldene plan, diskuterer seg frem til
hvilket revisjonsprosjekt
man ønsker å få gjennomført nå. Det er selvsagt mulig å vurdere om
en skal velge andre enn det neste prioriterte prosjektet på planen dersom f.eks. ny aktualitet
eller endret risikobilde i kommunen skulle tilsi det.
Når kontrollutvalget
har bestemt hva som skal revideres, bør man definere og avgrense
prosjektet nærmere ved å utforme et formål med revisjonen. Videre bør man formulere
prob!emstiilinger/moment
som en vil at revisor skal finne svar på. i dette arbeidet kan
utvalget dra veksel på omtalen av aktuelt prosjekt, slik det kommer fram i gjeldende analyse
og plan for forvaltningsrevisjon.
Her bør kontrollutvalget
også ha en mening om omfanget på
revisjonen, f.eks. om man skal gå i dybden eller meri bredden.
Resultatet av dette arbeidet bør ende opp med at kontrollutvalget,
på bakgrunn av det som
kom frem i møtet, ber revisor levere forslag til prosjektplan som inkluderer formål,
problemstillinger,
eventuelle avgrensinger,
ressursbruk og tidspunkt for levering av
revisjonsrapport.
Forslag til prosjektplan bør behandles i neste møte i kontrollutvalget.
Dersom utvalget ønsker at det blir gjort endringer i denne må revisor bli bedt om å levere en
ny redigert versjon av prosjektplanen.

QD

i dette arbeidet bør det kunne forventes at sekretariatet styrer prosessen og sørger for å få
fremdrift i arbeidet, itillegg til at revisjonen bidrar i arbeidet i møtet, slik at man på en best
mulig måte kommer frem til en god bestilling som gir svar på det kontrollutvalget
ønsker svar

pa.
Det er kontrollutvalget
som uansett skal være i førersetet i dette arbeidet. Litt forenklet kan vi
si at det er kontrollutvalget
som bestemmer hie som skal revideres mens revisjonen
bestemmer hvordan det skal revideres. Det siste er likevel ikke til hinder for at
kontrollutvalget
bør ta komme med innspill til revisor på f.eks. hvilke skoler som skal velges
ut, hvem som bør intervjues eller hvem som bør delta i en spørreundersøkelse.

4.5. Forberedelse

av møte i kontrollutvalget

Forberedelser
til kontrollutvalgets
møter bør følge de samme prinsipper som gjelder generelt
for folkevalgte organer i kommunen. Det er organets leder som har ansvaret for å sette opp
saksliste til møtene, jf. kommuneloven
§ 32 nr. 2 og merknader til "forskrift om kontrollutvalg,

se rundskriv H—15/O47.
«Dette antas imidlertid ikke å være til hinder for at sekretariatet overfor lederen fremmer
forslag om hvilke saker som bør tas opp innate» (ref. departementets
lovtolkning sak
055/3440, 26.6 2015)
Kontrollutvalgsboken
foreslår at sekretariatet
setter opp en årsplan for kontrollutvalget
inneholder møtetidspunkt,
planlagte/faste
saker og annen aktivitet, for eksempel
virksomhetsbesøk.
Eksempel

som

på en årsplan:
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Det er viktig å koordinere møtedatoer med kommunestyremøter

K

ir

og andre utvalgsmøter.

l god tid før utsending av sakspapirer (10—14 dager før) bør sekretariatet sette opp et "forslag
til saksliste som sendes til utvalgslederi
en e—post. Sakene som sekretæren foreslår, kan ha
sin bakgrunn Haste saker gjennom året, bestillinger fra kontrollutvalget
i tidligere møter,
eventuelle henvendelser
fra innbyggere i kommunen eller andre, mv. Det bør forventes at

sekretariatet på forhånd har hatt samtaler med revisor om hvilke saker som forventes og
frister for levering. Kontrollutvalgslederen
bør gjennomgå sakstisten med sekretæren og
komme med sine innspill innen rimelig tid slik at sekretæren får tid til å forberede sak på evt.
nye innspill fra lederen.
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Saklisten kan inneholde både forslag til «politiske
kan vaere aktuelle for kontrollutvalget.

saker» og forslag til «referatsaker»

som

Referatsaker kan være saker fra kommunestyret
som det er aktuelt for kontrollutvalget
å
kjenne til, for eksempel hvordan saker fra kontrollutvalget
er behandlet. Videre er det også
en god praksis fra sekretæren om hun sjekker om fylkesmannen
har gjennomført tilsyn siden
sist møte. Det samme kan gjøres i de tilfellene der KOFA har behandlet saker som gjelder
kommunen. i kontrollutvalg
som har mange forvaltningsrevisjonsrapporter
til behandling i
løpet av et år, kan det også være en god ide å legge fram en oversikt over status for
rådmannens oppfølging av disse. På denne måten kan kontrollutvalget
ta stilling til om de
iverksatte tiltakene er gode nok til å kunne si seg ferdig med oppfølging av rapporten eller
ikke. Det er viktig å huske på at en forvaltningsrevisjon
ikke er ferdig før den er fulgt opp.
Et forslag til saksliste

kan for eksempel

se slik ut:

Politiske
saker:
o Godkjenning av innkalling og saks/iste
o Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0
Status for revisjonens arbeid med forvaltningsrevisjonsprosjekt:
«Kvalitet [ heldøgns
omsorgsplasser»
&» Bestilling av prosjektplan — «Etterlevelse/oppfølging
av anskaffelsesrutiner»
0 innledende dialog med revisor om overordnet analyse forforvaltningsrevisjon
for

perioden 207’8—2019
&
ce

Overordnet revispnsstrategi
—kommuneregnskapet
207 7
Oppfø/ging av henvendelse til kontrollutvalget
angående en anskaffelse
Forslag til budsjettrammer
for kontroll— og tilsynsarbeidet
2018

Referatsaker:
o Kontrollutvalgets
møterett i genere/forsamlinger
o
Vedtak i kommunestyret
—forvaltnings/evispnsrapport
o
e

Vedtaki kommunestyret
om Eierskapsmelding
Invitasjon til FKT—fagkonferanse

°

Økonomirapport 1. kvartal 2017

« Tilpasset

opplæring»

Sekretariatet bør også i de innledende samtalene med kontrollutvaigslederen,
avklare om det
er saker som bør behandles for lukkede dører. l såfall erdet sekretariats ansvar å sørge for
at hjemmel for vedtak om lukking blir opplyst om i møtet og protokollført.

Videre kan det være hensiktsmessig å avklare på forhånd om det blir behov for å diskutere
habilitet knyttet til behandlingen
av enkeltsaker.
Det er kontrollutvalget
som avgjør om et
medlem er habil eller ikke. Sekretariat kan bistå kontrollutvalget
ved å forberede en

begrunnelse for vedtak om habilitet/inhabilitet
ii

Sekretariatet må også i god tid på forhånd gjøre nødvendige avtaler med rådmann eller
andre som kontrollutvalget
ønsker skal komme i møte for å gi generelle orienteringer eller
utfyllende informasjon om saker som skal behandles. Noen ganger kan det være behov for
at flere fra administrasjonen
møter i kontrollutvalget
knyttet til en bestemt sak. i alvorlige
saker kan det kanskje være hensiktsmessig
å organisere en høring. Høring er et virkemiddel

som fortrinnsvis bør brukes i spesielle saker der kontrollutvalget har behov for å få
informasjon direkte fra kildene som et supplement til øvrige virkemidler. Jf. FKTs veileder for
høring i kontrollutvalg

(april 2014), se punkt 3.

ti

Det er også naturlig at sekretariatet foreslår og tilrettelegger
for virksomhetsbesøk.
fin anledning til det når kontrollutvalget
skal behandle en selskapskontroll.

lforberedelsene
evt. bevertning.

til møtet bør det også være sekretariatets

oppgave

Det er en

å bestille møterom

og

4.6. Saksbehandling
Saker legges fram for kontrollutvalget
ved at sekretariatet
enkelt av de politiske sakene. Forvaltningsrevisjonsrapporter
saksfremleggene.
De fleste kontrollutvalgssekretariatene

benytter

elektronisk

lager et saksfremlegg
etc. er vedlegg til

for hver

saksbehandlingssystem.

Hensikten med saksfremleggene
er å gi kontrollutvalget
informasjon og vurderinger som
hjelper utvalget med å utøve sin bestillerrolle og tilsynsfunksjon
overfor revisjonen. Å la
revisjonen skrive saksfremlegg
vil være brudd på bestemmelsene
om at revisor ikke kan
være sekretariat for kontrollutvalget.
(jf. kontrollutvalgsforskriften
§ 20, tredje ledd og

departementets lovtolkning sak 05/3440, 26.6 2015)
Saksfremlegget
må inneholde «saksopplysninger»,
for eksempel bakgrunnen for at saken
kommer opp og hovedinnholdet
i brev eller en rapport som er vedlagt saken. Revisors
vurderinger
i en rapport eller et brev, og rådmannens kommentarer til disse, er i denne
sammenhengen
å regne som saksopplysninger
i sekretariatets
saksfremlegg.
Sekretariatet
må vurdere hvor mye av innholdet i en rapport som skal gjentas i saksfremlegget.
Noen
ganger kan det være tilstrekkelig å gjenta revisors konklusjon og eventuelle anbefalinger.
Sekretariatet
må ta med saksopplysninger
i saksfremlegget.
med det i tankene at
opplysningene
skal gi kontrollutvalget
en kortfattet og god oversikt over saken som skal
behandles,

Saksfremlegget
må videre inneholde en vurdering,
En viktig del av vurderingen
om saken som skal behandles i kontrollutvalget,
er forsvarlig
utredet (jf.
kontrollutvalgsforskriften
§ 20, andre ledd).

er å drøfte

FKT mener at kontrollutvalgene må kunne be sekretariatene om å innhente informasjon for å
få belyst enklere saker for så å vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak e.l. uten at dette
skal betraktes som en revisjonsoppgave.
l kommentarene
til § 20 i kontrollutvalgsforskriften,
er en revisjonshandling
definert som «de oppgaver som er angitt i forskrift om revisjon,
derunder revisjonshandlinger
som leder fram til bekreftelser etter revisjonsforskriften»
Når revisor leverer forslag til en prosjektplan,
en fon/altningsrevisjonsrapport
eller en
selskapskontrollrapport
eller andre undersøkelser,
har sekretariatet et ansvar for å vurdere
om revisor har levert i tråd med kontrollutvalgets
bestilling. Deloitterapporten
viser at det bare
er ca. 50 % av sekretariatene
som gjør slike vurderinger.
Når sekretariatet har mottatt en
forvaltningsrevisjonsrapport
fra revisjonen, da er det sekretariatets
oppgave å påse at det er
sammenheng
mellom vedtatte problemstillinger,
rapportens revisjonskriterier,
metodevalg,
datainnsamling
og vurderinger (jf. standar-dkravene
til forvaltningsrevisjonsrapporter
RS OOl).
Hvis sekretariatet
er i tvil om revisor har levert i tråd med bestillingen, bør sekretariatet gå i
dialog med revisor for å avklare om det er mangler som bør rettes opp. Det ligger ikke til
sekretariatets
mandat å innhente nye faktaopplysninger
for å belyse og vurdere
problemstillinger
som sekretariatet
mener revisjonen ikke har svart på. Hvis rapporten har
åpenbare mangler i henhold til standardkravene
som vanskelig lar seg rette på kort varsel,
bør sekretariatet vurdere om saken skal sendes tilbake til revisor med beskjed om at
leveringen ikre er i tråd med bestillingen.
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30.003?”
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i et saksfremlegg vedrørende

Et eksempel på en vurderingsmal
torvaltningsrevisjonsrapport:

en

Vurdering:
Sekretariatet har gjort en vurdering av om rapporten er av god kvalitet i henhold til
standardkravene
til ton/a/tning'srevisjonsrapporter
(RSK 007), og i samsvar med

kontrol/utvalgets bestilling.
Rapportens problemstillinger
eri henhold kontrol/utvalgets
bestilling (prosjektomtalen
forvaltningsrevisjonsplanen)
og til vedtatte prosjektplan.
Valg av revisjonskriterier
er
relevante sett opp mot problerrrsti/lingene.

i

Vi finner at undersøke/sen
bygger på data innsamlet ved hjelp av flere metoder:
møter,
intervjuer, spørreskjema,. dokumentgjennomgang,
takturakontrol/
og kontroll av
enkeltsaker
Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens gyldighet og
pålitelighet. Uttordn'nger og begrensninger]
revisjonens metodikk er beskrevet i
metodekapittelet.
Samlet sett anser sekretariatet at dataene er tilstrekkelig som grunnlag
for rapportens vurderinger; konklusjoner og anbefalinger.
Revisors vurderinger
og anbefalinger er basert på innsamlet
revisjonskriten'ene
og de metodiske begrensningene

materiale,

Sekretariatet foreslår et vedtak og en innstilling til kommunestyret.
Innstillingen bør bygge på sekretariatets
vurderinger av hva i rapporten som er relevant
for
kontrollutvalget
og kommunestyret
å kommentere naermere, understreke etc., for
eksempel revisors anbefalinger og hvordan rapportens anbefalinger bør følges opp.

På bakgrunn av dagens kommunelov skal kontrollutvalget
rapportere
direkte til kommunestyret
når det gjelder bl.a. følgende saker:

og har innstillingsrett

Plan for forvaltningsrevisjon
Plan for selskapskontroll
Forvaltningsrevisjonsrapporter

Selskapskontrollrapporter
Årsmelding for kontrollutvalget
som også kan inneholde
tidligere gjennomførte
revisjonsrapporter
Valg av revisjonsordning
Eventuelt valg av revisor
Valg av sekretariats ordning
Eventuelt valg av sekretær

resultatet

av oppfølging

av

Det er viktig å være klar over at rådmannen skal ha mulighet til å uttale seg om en sak fra
kontrollutvalget
før den legges frem for kommunestyret,
3f. kommuneloven
§ 77.8. Slik FKT
ser det bør det likevel være unntak for disse sakene:
o

Valg av revisjonsordning

o
o

Valg av sekretariatsordning
og sekretær
Budsjetttorslag
for kontroll og tilsyn

o

Årsmelding for kontrollutvalget

Videre skal kontrollutvalget

og revisor

gi uttalelse

bl.a. i følgende

saker:
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a
a
a

Årsregnskapet
for kommunen
Årsregnskap
for kommunale foretak
Prosjektregnskap

o

Kontrollrapporten

(KF)

fra skatteetaten

Kontrollutvalgets
forslag til budsjettramme
for kontroll— og revisjonsarbeidet
skal følge
tomannskapets/kommunerådets
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets
innstilling til
kommunestyret
eller fylkestinget.
Sekretariatets
forslag til innstilling må bygge på sekretariatets
vurderinger av hva i rapporten
som kan være relevant for kontrollutvalget
og kommunestyret
å kommentere nærmere,
understreke etc., og hvordan rapportens anbefalinger (og evt. andre anbefalinger)
bør følges

opp.

Et eksempel

på en innstlllingsmal:

Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling:
”i

Kommunestyret

tar torvaltningsrevisjonsrapport

«xxx» til etterretning

kommunestyret
finner det positivt at
men kommunestyret
merker seg at
2

Kommunestyret
ber derfor rådmannen om at hun
(revisjonens anbefalinger,
evt. også andre anbefalingerfra
kommer tilbake med en handlingsplan
for oppfølging)

3 Kommunestyret

4.7. Utsending

ber rådmannen

om å rapportere

KU, f.eks at rådmannen

om sin oppfølging

til xxxxx innen xxx

av møteinnkalling

Kommunene
har nedfelti reglement hvor mange dager før et møte en møteinnkalling
skal
sendes ut. Som regel er dette ca. en uke. Det er naturlig at kontrollutvalget
følger den

samme normen.
l dag er det ganske vanlig at medlemmene i kontrollutvalget har fått utdelt nettbrett til
disposisjon for å lese sakene til kontrollutvalget.
Derfor er det praktisk at møteinnkallingen
sendes som vedlegg til en e—post. Det er en fordel å ha et saksbehandlingssystem
som
produserer møteinnkallingen/sakspapirene
som en pdf—til med bokmerker. Bokmerkene gjør
det lett å navigere i dokumentet.
lVlottakeme er kontrollutvalget,
kommunen v/ordtører (som
har møterett i kontrollutvalget)
og revisor (som også har møterett i kontrollutvalget).
Rådmann, vararepresentanter
og aktuelle media (lokalaviser) settes på som kopimottakere.
Sekretariatet
må ha oversikt over om det i tillegg er behov for å sende sakspapirer med
ordinær postgang.
Sekretariatet
må også sørge for at kontrollutvalgets
innkallinger og protokoller publiseres på
nett, Mange sekretariat har egne hjemmesider
som er lenket opp mot l'ijemmesidene
til
kommunene som de betjener. Eventuelt kan kontrollutvalget
ha et eget område på
kommunens hjemmeside der innkallinger, møteprotokoller
mv. bli lagt ut. Hvis filen er for stor
til å sendes som vedlegg til e—post, bør det være tilstrekkelig at mottakerne varsles i e—post
om at innkallingen er publisert, gjerne med lenke til den aktuelle nettsiden.

4.8.Avvikling

av møte i kontrollutvalget

Både kontrollutvalgets medlemmer, revisjonens og rådmannens representanter, møter i
kontrollutvalget
med fokus på det som ofte er faglig komplisert og vanskelig og noen ganger
også følsomme saker med stort engasjement i lokalsamfunnet.
Det kan hende at både
presse og publikum er til stede. Hvis ikke døren er åpen i tide og møterommet klargjort for
presentasjon,
kan det fort skape irritasjon og stress. Derfor må sekretariatet møte opp i god
tid og sørge for at alt er på plass, inkl. kaffe og mat som eventuelt er bestilt. Lysark—
presentasjoner
må ligge klar på sekretærens pc og po bør være koblet opp til tv—skjerm eller

prosjekter for møtested.
Det er videre en fordel om foreløpig møteprotokoll også kan vises på skjem eller vegg
underveis i møtet, særlig hvis kontrollutvalget
har som praksis å godkjenne protokoll i samme
møte.
Sekretariatet

er utvalgets

rådgiver

underveis

i møtet. Det kantor

eksempel

innebære

å

hjelpe til med å finne gode formuleringer på forslag til vedtak som blir fremmet i møtet. Hvis
det i møtet skal informeres om saker som er unntatt offentlighet,
sekretariatet finne hjemmel i loven til å lukke møtet.
Når møtet er ferdig rydder sekretariatet

4.9. Etterarbeid

er det naturlig

at

møterommet.

etter møte i kontrollutvalget

Det er god skikk at sekretariatet skriver protokollen så raskt som mulig. For å unngå at
protokollen publiseres med feil, kan det være lurt at leder, evt. de som er valgt til å
undertegne protokollen, kvalitetssjekker
protokollen før den sendes ut.
Protokollen
godkjennes

kan sendes ut og publiseres tilsvarende som for innkallingen.
formelt og eventuelt undertegnes i det påfølgende møte.

Protokollen

Kontrollutvalgets
behandling og vedtak skal ekspederes til de personene vedtakene er rettet
til. Saksbehandiingssystemene
produserer egne dokumenter til dette formålet.
Forvaltningsrevisjonsrapporter
sendes til kommunestyret
v/ordfører. Vedtak som inneholder
spørsmål til rådmannen, sendes til rådmannen osv. innbyggere eller andre som har
henvendt seg KU med saker, må også få melding om kontrollutvatgets
vedtak.

Et tips:

På bakgrunn av vedtakene i møteprotokollen,
kan det være praktisk å ajourføre
årsplanen, eller annen oversikt over saker som skal behandles i neste møte [
kontrollutvalget
og ev. senere møte etter det.
En slik oversikt eller plan sikrer at sekretan'atet har kontroll på når nye saker skal
behandles eller pågående sake/"skal følges opp. Dette kan foreksempel
være
bestillinger til revisor, administrasjonen
ellersekretariatet.
Det slker også at det erlett

for

en annen i sekretariatet å overta et kontrollutvalg ved sykdom eller annet fravær.
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4.10.
De fleste

Henvendelser
kontrollutvalg

til kontrollutvalget

far henvendelser

fra innbyggere

eller andre aktører

som mener de

har en sak for kontrollutvalget. i utgangspunktet er det slik at kontrollutvalget ikke har plikt til
å behandle «,.. andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret,
eller der det
framgår av forskrift om revisjon ikommuner
og fylkeskommuner»
(merknader til
kontrollutvalgsforskriften
§ 4). Dette innebærer at kontrollutvalget
må vurdere om en
henvendelse
hører inn under kontrollutvalgets
oppgaver og om kontrollutvalget
vil prioritere
saken.
Når sekretariatet
lager saksfremlegg
på grunnlag av henvendelser,
bør det framgå under
«saksopplysninger»
hva henvendelsen
dreier seg om. Det kan også være behov for at
sekretariatet
innhenter flere opplysninger
før henvendelsen
legges fram for kontrollutvalget.
Sekretariatet
kan videre gi sin vurdering
kompetanseområde
eller ikke.
Sekretariatet

av om henvendelsen

bør ikke hente inn informasjon

for selv å vurdere

faller inn under utvalgets

sannhetsinnholdeti

henvendelsen. Eventuell informasjon som sekretariatet innhenter (foreksempel

i en

oppfølgingssamtale
med den som har sendt henvendelsen)
bør bare benyttes som grunnlag
for å vurdere om, og hvordan henvendelsen
bør følges opp. Noen henvendelser,
for
eksempel tips om misligheter, er det opplagt at kontrollutvalget
bør gå videre med. Andre er
mer generelle og mangelfulle og det kan være vanskelig å følge opp. Hvis kilden er ukjent
eller ikke ønsker å gi utfyllende opplysninger,
bør sekretariatet ta med i vurderingen om
kontrollutvalget
bør ta henvendelsen
til orientering uten videre oppfølging. Sekretariatet kan
også diskutere med utvalget om kontrollutvalget
bør gi KU—leder mandat til å gjøre slike
vurderinger tør henvendelsene
legges fram. Sekretariatet
bør involveres både for å bidra
med faglige rad, og for holde oversikt med hva som skal arkiveres.
tforslag til vedtak fra sekretariatet om å undersøke saken videre bør inneholde en
beskrivelse
av det som skal undersøkes og hvem som bør foreta undersøkelsen.
Fokuset
bør være på systemkontroll.
Det er viktig å huske på at kontrollutvalget
ikke er et klageorgan,

og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling, i
slike tilfeller er det naturlig å vise til rett klageinstans
sivilombudsmannen
etc.)

(klagenemnder,

fylkesmannen,

Grensen mellom hva som er en ordinær henvendelse og en varsling etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser,
kan være vanskelig å. dra. For å unngå at kontrollutvalget
risikerer å møte seg
selv i døren dersom det på et senere tidspunkt skal gjennomføres
en forvaltningsrevisjon
som omfatter kommunens varslingsrutiner,
bør varslingssaker
etter arbeidsmiljøloven
håndteres i tråd med kommunens egne varslingsrutiner.
Kontrollutvatget
bør påse at
kommunen
har stike rutiner.

til

”å.

Valg av revisjonsordning

Forskrift for kontrollutvalg
lyder ble. slik:
«Kommunestyret

i kommuner

eller fylkestinget

og fylkeskommuner

§ 20 Valg av revisjonsordning

avgjør selv om kommunen

eller fylkeskommunen

ansette egnerevfsorer,
delta iinterkommunalt
samarbeid om revisjon
annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrol/utvalget,»
Når kommunen

eller fylkeskommunen

skal

eller inngå avtale med

har gjort vedtak om at de ønsker å vurdere

revisjonsordningen sin må sekretariatet være i stand til å forberede sak til kontrollutvalget på
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dette. Et slikt ønske kan være initiert av kommunestyret

eller kontrollutvalget

kan på eget

initiativ ta opp spørsmålet.
l forbindelse med kommune— og regionreformen
har det aktualisert seg at man må vurdere
fremtidig revisjonsordning
for kontrollutvalgene
i de berørte kommunene.
I dette arbeidet vil
det være hensiktsmessig
at kontrollutvalget
ber sekretariatet sitt om hjelp til å utrede sakene.
Som det går frem av forskriftens g 20, som forøvrig er likelydende med kommunelovens
§
78.3, skal dette skje etter innstilling fra kontrollutvalget.
En slik sak bør inneholde vurderinger
for og mot på disse tre alternative løsningene:
1.
2.
3.

ansette egne revisorer (ansatt i kommunen)
delta i interkommunalt
samarbeid om revisjon (IKS, 8 27 e.l.)
inngå avtale med annen revisor (konkurranseutsetting)

Når kontrollutvalget har drøftet seg frem til en innstilling på valg av revisjonsordning skal
saken legges frem for kommunestyret
Kommuner
samarbeid,

som gjør endelig valg.

som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale
kan fortsette denne ordningen. Det vil etter FKT sin mening likevel være

hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem sak til kommunestyret/fellesnemda med
innstilling om å fortsette ordningen. Etter FKT sin mening skal kontrollutvalget også legge
frem sak for kommunestyret når to eller flere selskaper (IKS, § 27 e.l.) vurderer å slå seg
sammen til ett selskap. Dette fordi de eksisterende selskapene slutter å opphøre
selskap opprettes. l slike tilfeller er det kontrollutvalget
som har innstillingsretten,
kommuneloven
§ 78.3.

4.12.

Valg av revisor

Dersom kommunen velger å konkurranseutsette
revisjonstjenestene
forskriftens § 20 «Valg av revisor», som lyder slik:
«Dersom

og et nytt
jf.

kommunestyret

eller fylkestinget

er dette regulert i

vedtar å konkurranseutseite

hele eller deler av

rev/sjonen, foretar kommunestyre eller /fyllrestlnget selv valg av re visor etter innstilling fra
kontrollutvalget.

»

Dette er også en sak som sekretariatet må være i stand til å hjelpe kontrollutvalget
med. Det
går frem av forskriftens § 20 at valg av revisor skal skje etter innstilling fra kontrollutvalget.
Dette går også frem av kommunelovens
§ 784.
Dersom sekretariatet ikke innehar nødvendig juridisk spisskompetanse
på lov om offentlige
anskaffelser mv. bør men inngå avtale med kompetentjuridisk
miljø som kan bistå med å
kvalitetssikre alle delene i arbeidet med konkurranseutsettingen.
Dette kan f.eks. skje ved at
man kjøper denne tjenesten i markedet. Det kan også skje ved at man får «låne» en person
med juridisk kompetanse på området i innkjøpsavdelingen
i kommunen eller
fylkeskommunen.
Denne personen må itilfelle rapportere til kontrollutvalget
via sekretariatet
og ikke til rådmann/fylkesrådmann
i denne saken.
Sekretariatet må kunne bidra med dette i en slik prosess:
o Lage sak til kommunestyret
for å få nødVendig fullmakt

til kontrollutvalget

for å kjøre

prosessen
o

Utarbeide

forslag til konkurransegrunnlag

som blir godkjent

av kontrollutvalget

m Kunngjøring av konkurransen på Doffin mv.
o

Åpning av tilbud og vurdere

om kvalifikasjonskrav

er innfridd
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o

Evaluering av tilbud

o Utarbeiding av anskaffelsesprotokoll
e

Legge frem forslag til evaluering av tilbudene for kontrollutvalget

a
w
fa
w

Legge frem forslag til kontrollutvalget
på innstilling av valg revisor
Sørge for at kommunestyret
gjør endelig vedtak om valg av revisor
Skrive tildelingsbrev
Behandle eventuelle klager

4.13.
[ forskrift

Valg av sekretariatsordning
om kontrollutvalg

§ 20 står det ble. dette:

«Kommunestyret
eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget
som til enhver tid tilfredsstiller
utvalgets behov. »

har sekretariatsbistand

i forbindelse med lovendringen
som kom i 2004, som regulerer at kontrollutvalget
skal ha
sekretariat som er uavhengig av både revisjon og administrasjon,
ble det etablert forskjellige
sekretariatsordninger
rundt om i landet. Siden den gang har det i liten grad vært aktuelt å
vurdere ordningene på nytt.
i forbindelse med kommune— og regionreformen
har det imidlertid igjen aktualisert seg at
man må vurdere fremtidig sekretariats ordning for kontrollutvalgene
i de berørte kommunene.
i dette arbeidet vil det ikke alltid være hensiktsmessig
at kontrollutvalget
ber sekretariatet sitt
om hjelp til å utrede sakene fordi det lett kan oppstå habilitetsproblemer.
Kontrollutvalget
bør
enten utrede saken selv eller kjøpe tjenesten eksternt. Etter FKT sin mening kan bruk av
settesekretariat
i denne sammenhengen
være habilitetsmessig
uheldig. Dette fordi det
aktuelle sekretariateti
neste omgang kan være en aktuell leverandør hvis valg av
sekretariatsordning
eller valg av sekretær skal konkurranseutsettes.
Det er inndelingsloven
det i § 26 bl.a. dette:

som gjelder i forbindelse

med kommunesammenslåinger

og i den står

«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef
og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av

innstilling frå kontrol/utvala. Nemnda kan og få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt
samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarende gjeld for sekretariatet ror konho/lutvalet.
Slikt vedtak skjer etter innstilling
kontrollutva/a.»
Det
1.
2.
3.

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

fra

(lKS, § 27 e.l.)

FKT mener at to kommuner som ivaretar sekretariatsordningen for hverandre ikke er en god
måte å løse oppgaven på. Dette fordi det vil være svært krevende å sikre nødvendig
kompetanse og kapasitet. Videre mener FKT at revisjonsfirmaer
heller ikke bør kunne velges
som sekretær for kontrollutvalget
da de med det vil kunne få innsyn i konkurrenters

forretningshemmeligheter

i forbindelse med konkurranseutsetting

av revisjon.

Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det samme vil gjelde dersom de berørte
kommunene har sekretærer for kontrollutvalget
som er ansatti kommunen. Det vil i begge
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disse tilfellene etter FKT sin mening være hensiktsmessig
at kontrollutvalgene
sak til kommunestyret/fellesnemda
med innstilling om å fortsette ordningen.

Dersom de berørte kommunene
på nytt hvor de tre alternativene

legger frem

har forskjellige ordninger må kontrollutvalget
utrede saken
som er omtalt over må vurderes opp mot hverandre.

Kontrollutvalget må på bakgrunn av saksutredningen innstille overfor
kommunestyret/feilesnemnda

4.14.

på valg av ordning.

Valg av sekretær

Dersom kontrollutvalget
innstiller på kjøp av sekretariatstjenester
i markedet, må
kontrollutvalget
sette i gang prosess med konkurranseutsettlng
tilsvarende som for valg av
revisor som er omtalt i punkt 4.13. l dette arbeidet kan ikke kontrollutvalget
be nåværende
sekretariat om hjelp til å utrede saken, eller vurdere de innkomne tilbudene, da sekretariatet
kan være en av flere potensielle tilbydere. Kontrollutvalget
må da enten gjøre dette arbeidet
selv eller kjøpe denne tjenesten eksternt.

4.15.

Kontrollutvalget

Kommunesammenslåinger
ansvar for å gjennomføre

sin rolle i tm. kommunesarnrnenslåing

medfører at kontrollutvalget tår en del oppgaver som de får
før sammenslåingen,

Dette dreier seg bl.a. om disse oppgavene:

o Valg av revisor fortellesnemnda
0
c
e
o

Valg av revisjonsordning
for ny kommune, se punkt 4.11
Eventuelt valg av revisor for ny kommune, se punkt 4.12
Valg av sekretariatsordning
for kontrollutvalget
i ny kommune, se punkt 4.13
Eventuelt valg av sekretær for kontrollutvalget
i ny kommune, se punkt 4.14

6
0

Folge opp internkontroll
i nåværende kommune
Hotde seg oppdatert om status i planleggingen
av den nye kommunen
0 Spesielt fokus på at internkontrollen
blir ivaretatt
Samordning av rullering av plan for torvaltningsrevisjon
i kommunene som skal slås

c

sammen
Samordning

av rullering

av plan for selskapskontroll

i kommunene

som skal slås

sammen
Dette er oppgaver

4.16.

som kontrollutvalget

må kunne forvente

at sekretariatet

bistår med.

Årsmelding tor kontrollutvalget

Det er vanlig at kontrollutvalget
får årsmeldingen til behandling i starten av nytt år.
Årsmeldingen
bør ha en utforming som innbyr til lesning hos kommunestyret,
og et innhold
som er relevant for året som er gått.
En årsmelding

kan for eksempel

inneholde

disse punktene:

Formål og oppgaver for kontrollutvalget
Sammensetning
av kontrollutvalget
Sekretariatsordningen
Revisjonstjenesten

Om virksomheten i året som er gått, møter, antall saker etc
Opplæring, hvem som har vært på kurs, konferanser
Bedrifts/virksomhetsb'esøk
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8. Gjennomført
9. Gjennomført
iD. Gjennomført

regnskapsrevisjon
torvaltningsrevisjon
selskapskontroll

'l 1. Andre saker, henvendelser, tips ol
12. Oppfølging

av tidligere

gjennomførte

revisjoner

Når årsmeldingen
skal behandles i kontrollutvalget
bor saken fra sekretariatet inneholde en
innstilling til kommunestyret.
Årsmeldingen
skal behandles i kommunesbjret
fordi den må
betraktes som en årlig pliktmessig rapportering om arbeidet, fra kontrollutvalget
til
<ommunestyret.

'.- i r”.

Folk—evalgtopplaering tor l-wntrollutvalmjet

Nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer
trenger opplaering. Også de som er gjenvalgt kan ha
godt av en repetisjon av lover og regler. oppgaver og roller. Det kan ha skjedd endringer i

løpet av fire år som er viktig at alle får med seg.
Opplæringen
bør starte allerede ved at nye medlemmer får en hyggelig velkomstmail som
inneholder lenke til Kontrollutvalgsboken.
Dette betyr at sekretariatet aktivt bør innhente
opplysninger
om nye medlemmer umiddelbart etter valget. Det er ikke alltid kommunene er
like raske med å sende ut informasjon og ofte er ikke informasjonen
tilstrekkelig. Allerede i
velkomstmailen
bør det opplyses om lolkevalgtoppleering
tor kontrollutvalg.
Det er naturlig at
sekretariatet står for planlegging og leder selve gjennomføringen.
Flere sekretariat kan med
fordel samarbeide hvis det er naturlig. Det bør settes av minst en hel dag. Noen sekretariatet
gjennomfører tolkevalgtopplaering
over 2 dager med overnatting. Da vil man i tillegg oppnå
positive effekter av det sosiale samværet om kvelden.
Et eksempel

på program:

7

skrellen
kontroll

utvalget

zett fra en Grnt-"faren;

*t

pen-r.) ckti‘c

1 —--"r' mms pcräkk'N

'—mr-øtluiwlg-nr

mlirninasrciékfnn

Dr; kontrollutvalget

r-l'fJJmmllog komm—ilutvalg-at

Quinto

Selv om man kommer

gjennom

de viktigste

temaenei

løpet av en opplæringsdagj

så vil det

alltid være behov for å gå i dybden på noen tema. Her kan både kompetansen og
interessene vaere ulik fra utvalg til utvalg, og det kan derfor være lurt å planlegge
med opplæring i utvalgene, det første og eller andre møtet.

egne bolker
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Midt i valgperioden kan det med fordel arrangeres opptølgingæamling som er lagt til rette t'r
viderekomne

kontrollutvalgemedlemmer.

«» Rolleavklaring

og rolletorståing.

Aktuelle tema kan være:
en'aringer så langt

i'viisiigheter og korrupsjon i kommuneeeldoren
Habilitet
0

Hvordan få tll gode bestillinger

n

Siste nytt fra kontroll og tilsyn

på torvaltningsrevisjon

For kontrollutvalgene
er det to årlige tegl/konferanser som er saerlig aktuelle; Norges
Kommunerevisortorbund
(NKRF) sin kontrollutvalgekonteranee
i februar og Forum for
Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse
ijuni. Sekretariatet bør oppfordre medlemmene
kontrollutvalget til å delta på disse konferansene.
Her kan de bli faglig oppdaterte. knytte
<ontakter og utveksle erfaringer med kontrollutvalgsmedlemmer
fra andre kontrollutvalg
i
landet.

4-. 'l 8.
Atle kommuner

i

it/låltorrri
og fylkeskommuner

er underlagt

Lov om målbruk

i offentleg teneste

(måtlova)

der det går frem dette av § 'l:
«Bokmål og nynorsk er"likeverdige mår/former og ska/ vere jernste/te skrfi’fsprék ! atle organ
for stat, i'i/ikeskommune

og kommune,

Når privat rettssubjekt

gjer vedtak eller gjev føresegn

på vegne/”av stat, fylkeskommune ellerkommune, skal det i denne samanhengen reknast for"
slikt organ. »

Det betyr at seldeterietet må kunne kommunisere skriftlig både på bokmål og nynorsk.
lVléltormen iden aktuelle kor "irriunen vil være avgjørende for hvilken målform som skal
benydes.

—

M

i
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Pmp.

Lov om kommuner
Tilråding
samme

W

Regjeringen.no

fra Kommunal-

og fylkeskommuner

til Stortinget

Proposisjonen

Lovforslaget

bygger

og likelydende

Loven skal avløse

regler

skal loven gi kommunene

brukervennlig

Eø—lgqroposis'onen

Kommunal-

en rammelov

for alle landets

det kommunale

lov 25.

å Stortin

kommuner

og

mål i
selvstyret.

Videre

Det har vært et mål for

lovteksten
og lettere

som gir

for å styre og føre kontroll

et grunnlag

virksomhet.

å forenkle

departementet

være

å styrke

og andres

og

og fylkeskommuner.

Det har vært et overordnet

proposisjonsarbeidet

oversiktlig,

til ny lov om kommuner

på NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

skal fortsatt

fylkeskommuner.

med egen

forslag

(kommuneloven).

Kommuneloven
generelle

(forslag til Iowedtak)

1992 nr. 107 om kommuner

september

i statsråd

Solberg)

inneholder

fylkeskommuner

16. mars 2018, godkjent

og moderniseringsdepartementet

dag. (Regjeringen

Proposisjon

(kommuneloven)

slik at den blir mer
å lese.

et htt ://www.stortin et.no/id/PRP/46/20172018/000)

og moderniseringsdepartementet

https://Www.rcgjcringen.no/no/dokumenler/prop—46-l-ZOl7201S/idZS

93 519/

04.04.2018

5. Akwelle

lenker

Delol'rre rapport om «Evaluering av kontrollutvalg
og kontrollulvelgseekrelarlar»
fra 2014:
himzllmvwfldflo/fa
.lerne/kontrallutvalg/evauerlno—aw—konrrollutvalcr—oo—konärollsekrelariat
Høring fra KMD om ny kommunelov:
hit s:i/www.re
'eringen.no/no/dokLfl'nenter/horing———n0U-20164-n

Lkemmuneflv/id2481@221

Høringssvar fra FKT om ny kommunelov:
hrt :l/lA/WWfkt.no/faoremalkommunalrertoerinosuäelelse-ril—forsle

er—ril—n—kommunelov

Høringssvar fra NKRF om ny kommunelov:
html/WWW.nkrfno/nvheter
cms/201Gloktober/nkrfs—hoerinqsuttalelse—forelaq—rll—ny—
kommunelov/5597
Forslag til ny kommunelov Prop.46 L (2017—2018):
mpszl/wwwreq'erin
enno/noldokumenterl
reg.—46420172018/ld25935'lGiseCZGäK/APZGS
Kontrollutvalgsboken:
g—utoave
Kommuneloven:

lrtäojllwrwnkrno/fa

remalkontrollutvalqssekre'rariat/kontrollun/alqboka-

httpsn'äovderia.no/dokurnent/NL/lov/l992—09—25—107?q=kommuneloven

Forskrift om kontrollutvalg
06-15—905

i kommuner

og fylkeskommuner:

hrtoaj/lwdaia.no/forskrl?d2004-—

Merknad til forskrill om kontrollutvalg
i kommuner og fylkeskommuner:
htloszlfrWA/vre
'erln enno! Eobalassets/umead/k6Ede/krd/rus/ZOD4/OOO7/ddd/
vedlegg
lod?
Forskrift

om revisjon

i kommuner

og fylkeskommuner:

dfv1214477—

hltoszl/lovclara.no/forskrifUZOOtl—OB—l5—

993.-
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TEMA
[Kommunalrett

og kommunal

inndeling

RELATERT

> En Hy 05 nmderne kammunelov

(httpj/Wirwv.regieringenno/no/aktuelt/en—ny—og-moderne

l<ommunelov/id2593962l)

Regjeringenno

Ansvarlig for Kommunal

og moderniserinqsdeaartementets

sider:

Ansvarlig redaktør: Kjersti Bjørgo
Nettredaktør:

Ann Kristin

Lindaas

Tlf. 22 24 90 90
Epost: postmottai<@kmd.dep.no
Ansatte

i KiVlD: Depkatalog

Organisasjonsnummer:

972 417 858

iii.li/ÅFWX'NHVV.iCQClincJlO/HO/(Åi<)i(UlTIG—il'lCi'/]')1'()D.—'—i(Pi—20i72018/ici25935i9/

04.04.2018
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Konirollutvalgssekretariaiet for RS"?
KOlTllnunenr.

M
Møre

og

R R

Romsdoi

å (;) (;
lKS

Dala:

20

APR

Gitega.-

5 0, U
Mol/kode:

Gradering:

MØTEDATO:

Kristiansund

2018

sals
Pg”WH—*

=

02°»:

MØTESTED:

Reprenlaniskupsmøie

.-

NR.

Revisjon

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG:

N:

ha

KL.:

20.04.2018

10.00-11.00

Sak 1/2018: Åpning av mate?
Lederi

represenioniskopel

Sak 2/2018:

Egil Strand ønskei velkommen.

Registrering

av deltakere/konstituering

Medlem

Vara

Kommune

Jon Aasen

Gunn Berit Gjerde

Møre og Romsdal Fylke

X

Kristiansund

X

Kjell Terje Fevåg

Ragnhild

Torgeir Dahl

Sidsel Rykhus

Tove

Jan Arve

Henøen

Helseth

Tilstede

lkketilstede

Andelav

30,5 %

X

Fræna

X

Geir Inge Lien

Randi Berundhaugen

Vestnes

X

Janne Merete Seljebø

Ståle Refstie

Sunndal

m -...-

X

kapital'

12,1 %

Molde

Dyrnes

Vara

,

12,1 %

________________

4,6 %

m__

3,8 %

3,8 %

_____

Lars Olav Hustad—vä

Arne Hop

Rauma

Lilly Gunn Nyheim -W,

Marit Granhus Langli

Surnadal

Ingrid 0. Rangønes

Ann-Kristin

Bernhard

Helge Kjøll jrA—

Aukra

Ingunn Golmen

Hanne Berit Brekken

Aure

Peder Hanem Aasprang

Torill Kværnø

Tingvoll

X

3,0 %

Egil Strand

Birgit Dyrhaug

Eide

X

2,3 %

Knut Sjømæling

Jan Karstein Schølberg

Gjemnes

:(

Ola T. Heggem

Magnar

Rindal

Riksfjord

Sørvik

X

‘

Averøy

Dalse

3,8 %
X

3,8 %

X

—W
X

X
—m

3,0 %

2,3 %
X

2,3 %

Roger Osen

ingrid Rødahl Jun e

Smøla

Rolf Jonas Hurlen

Edmund

Nesset

2,3 %

Ola Rognskog

Ellbjørg Reiten

Halsa

1,5 %

Fra siyfei:

Styrets leder

Fra administrasjonen:

Morewood

X

3,6 %
3,0 %

..”

Per Ove Dohl
Daglig

leder

Veslemøy

E. Ellinggord

// (å

23 %

:

Mål?
Møre

Sak 3/2018:

Godkjenning

Innkalling

5m:

4/2018:

og Romsdal

cw ännäwiling

Valg

cw Emieleder

eg mølesekrelcer

Veslemøy

E. Ellinggord

ble

volgl

$02k 5/2018:Vcslg av m repregerfi'csm‘er

Janne

godkjenl.

Egil Slroncl og mølesekrelcer

el'lslemmlg

lKS

eg saklisie

og mld/Åsle ble enslemmlg

Møteleder

sammen

Revisjcn

lil få;underskrive

møleproi'okoilen

med møleleder
Merele

Seljebø

og Kjell 'lerje Fevåg

Scsk ål./12018: Qppsummering
Presenlasfonen

Seek 7/2018:

av 12017”

med

av årsregnskap

godkjennes

las THol'lenlering

Fokuspunk’s for selskaps—i i 2018

Presenlasjonen

los HI orlel'llerlng

Represenlonlskaper
revisjonen

gir Ullryl<l< for of del er Ønskellg å få lllbud

om program

komn'lunevolger'

Evenluell:

Ingen

(ng slyrefrs årsberetning

slyrele årsberelnlng

Revlsjomberelnlngen

50k 8/2018:

valgl

lOS m orlel'llerlng

Gedkjenneise

Årsregnskopel

ble enslemmlg

saker.

2019,

for dllernmolrenlng

im'lenfor

erlkk eller

fra

färg/vag anal
/

Heb;

Øqænsg aejew

auuor

A

/

,,

gtoz'm'ozö'N punsmuw

yap/mu pd pma seq alt;; LUOSgap pew
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Kontrollutvalgssekretariatet fer Romsdal
Kommunenr:

MRR

,..

*—

!%

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Dale:

2 0 APR 2018

Saksog-m:m
‘-——-——LuEi-JE:
/'
])U
Andvkodc:

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG:

CW

MØTESTED:

Eiermøie

-Gradon'ng:

MØTEDATO:

Kristiansund

20.04.2018

KL.:
”DO-12.00

Sak 1/2018: Åpning av mater
Leder

i eiermølei

Sak 2/2018:
Følgende

Egil Sircnd

Registrering

ønskel

velkommen.

av deltakere/konstituering

mølle:

Oppmøte

83,3%

Medlem

Vara

Kommune

Gunn Berit

Møre og

Jon Aasen

Gjerde

Romsdal

Kjell Terje

Ragnhild

Fevåg

Tilstede

Fylke

MX

Helseth

Kristiansundm

X

Dahl

Sidsel Rykhus

Molde

Tove

Jan Arve

Vara

Fullmakt

Fullmakt
___ .,

Torgeir
X

Henøen

Dyrnes

Geir inge
Lien

Randi
Berundhaugen

Vestnes

X

Ståle Refstie

Sunndal

X

Rauma

_

Fræna

,

X

Janne

Merete
Seljebø
Lars Olav
Hustad

Arne Hop

Lilly Gunn

Marit

Nyheim
lngrid O.

Langli
Ann-Kristin

Surnadal

Rangønes

Sørvik

Averøy

X

Aukra

X

Aure

x

X

Jon Aasen

Granhus

__ ä

Bernhard
Riksfjord

Helge Kjøll jr

Ingunn

Hanne

Golmen

Brekken

Berit

___

«—

Mill?
Møre

og Romsdal

Revisjon

IKS

Peder

i

i

,

Hanem

,

i

'

läs—nang,
mini” Klem?
, VINE-(91L
,, ,,, g:
Egil—SF"?ELEMEÅEÅQLW,
Knut

,

, ,,,—“iffy,“

X

,

,

ääfllä,l,hlg,,&lläl9?£,,.,.,,i,ål€€,f11fää,,,,,,,,,L, ,
01aT.

Magnar

,,,,,R,ijléäi,,,,,,,-,,,,

Ingrid

,,,

Wk

, , ,, . ,,

,,, ,

,

,,, , ,

—FQLET1

«*

><., , ,gärxief,,,,,,l

Rødahl

Rogerrgswen

Jung/33771

Rnlflonas

Edmund

,HHÅEQ...,,

,,,

"i

big,ssln,,l2ääw

)
,i

Jan Karstein

Smøla—aw—

More—wood

Nesset

* 7—3—

,,

,,

,,,,,

",,,”

,—»,,—-l

, ivu

,,

,,,,,

_

Ola

,B,Cfglzäl,<95,,,ElläløråReiten
,"lfl'ia , , , i

Fm shins-f: Slylels

leder

Fra edmlnlslrasionen:

Ssk 3/20l8:

Daglig

Godkjenning

(mm/ling

Suk .il/2014:

Per Ove

Valg

lkfløl'eleder

Veslemøy

(xv innkalling

.,,,,,—,

av møleleder

E. Ellinggqrd

og sqklisle

ble enslemmig

Egil Elrond

"ML

Dahl

leder

og sakllsle

,,,,,,,,,,

godkjenl.

og mølesekreloer
og møleselzielcer

Veslemøy

E. Ellinggord

ble enslemmig

møleprolokollen

son—"rimer?

vnlgl

Sak 5/20l5:
med

Valg

av lo represenlqnler

lil å underskrive

møreleder

Janne

Merele

Sellebø

Sal: 6/2038:

FG-l<lureringsruliner

lnnslillingen

i saken var:

Eierskopsmølel
fra l. Oktober

vecll'nr
20l8

og Kjell Terje Fevåg

i Møre

og Romsdal

ble enslemmig

Revisjon

ol MRR går over lil faklurerlng

og ol elerovlolen

Dellakerkornrnunene

§ 3 endres

volgl

”(å

i henhold

lil medgå”

lil:

skal dekke selskapets drillskoslnoder

basen på

lid

MER
Møre og Romsdal Revisjon {KS

prinsippet

om medgått

ressursbruk. Dette vil sikre at selskapet leverer

like tjenester til lil< pris.
Administrosjonen
med

foreslo i møtet å endre innstillingen til å gjelde fra Hamar

ellers likelydende

Vedtaket

ble:

Eierskapsrnøtet
fra i. januar

vedtar at MRR gar over til to lin<turer

20l 9 og at eierovtolen

Deltokerkommunene
prinsippet

Eventuelt:

Ingen

ihlenhold

til medgått

tid

3 endres til .

ressursbruk.

Dette

bosert på

vil sikre at selskapet

leverer

til lil< pris.

soker

i representantskdpet

Vi bekrefter

§

ska! dekke selskapets driftskostnader

om medgått

like tjenester

Leder

20l 9,

innstilling.

med

våre

Egil Strand

underskrifter

ovsluttet

møtet.

ot møtebokens

blender er ført i semsvor

med

det

*

?

som ble bestemt på møtet.
Kristiansund

N,

20.04.20l

7

// Egil Strdnd

,
IØ?<7Q.f?f/å%?....3..???(7

W............
«e'

///,7
*.

Jonne

Merete

Seljebø

Kjell Terje Fevåg

125
Styret
for Kontrollutvalgssckretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Tid:

H] 8
25.4.2018
Kl. 09.30 — kl. 12:15

Møtested:

Møterom

Sak nr:

1/18 — 8/18
Stig Holmstrøm

Møte

nr:

Møtedato:

Møteleder:

Av styrets medlemmer

kommune:
kommune:

Vestnes

rådhus

Ingvar Hals
Øyvind Gjøen
Trygve Grydeland
Lars Ramstad, nestleder
Stig Holmstrøm. styreleder

Gjemnes kommune:
Rauma

Molde

møtte:

Fræna kommune:
Molde

«Galleriet»,

kommune:

Forfall:
Aukra

kommune:

Oddvar

Hoksnes

Kåre Vevang

Eide kommune:

Nesset kommune:

Ivar Trælvik

Sunndal

Trond

kommune:

Møtende
Aukra

vara:

Ole Rakvåg
Synnøve Egge
Jostein Øverås
Odd-Helge Gravem
Ingen
Jane Anita Aspen. daglig leder
Sveinung Talberg. rådgiver
Ingen
Protokollen
godkjennes formelt

kommune:

Eide kommune:

Nesset kommune:
Sunndal
Ikke

kommune:

møtt:

Fra

M. H. Riise

sekretariatet:

Av øvrige møtte:

Styrelederen
Innkalling

Stig Holmstrøm

ønsket velkommen

i neste styremøte

og ledet møtet.

og sakliste ble godkjent.

TIL

BEHANDLING:

UTV.

SAKSNR.

TITTEL

ST 01/18

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

ST 02/18

ÅRSMELDING

ST 03/18

ARSREGNSKAP

ST 04/18

()KONOMIRAPPOR'I'

ST 05/18

RAMMER

FRA STYREMØTE

l3. DESEMBER

2017

FOR 2017
FOR 2017
PR 31.3.2018

FOR LOKALE

FORHANDLINGER

2018

Side l av 6

B's/1!

ST 06/18

VIDERE ARBEID
ETTER 1.1.2020

ST 07/18

REFERAT

ST 08/18

EVENTUELT

ST 01/18

MED

KONTROI.I.U'I'VALGSSEKRETARIATET

FOR ROMSDAL

OG ORIENTERINGER

AV PROTOKOLL

GODKJENNING

FRA

MØTE

13. DESEMBER

2017

Styrets vedtak
Protokollen

fra styremøte

13. desember 20 I 7 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
1. Øyvind Gjøen
2. Odd—Helge Gravem
Styrets behandling
Det foreslås at Øyvind Gjøen og Odd—Helge Gravem velges til å underskrive
sammen med møteleder.

protokollen

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer.
voterende)

(9

Daglig leders innstilling:
Protokollen

fra styremøtet

13. desember 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive

].

ST 02/18

Styrets

protokollen

sammen med møteleder:

......................

ÅRSMELDING

FOR 2017

vedtak

Årsmelding for 2017 godkjennes.
Styrets behandling
Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.
Det fremkom ikke forslag til endring i årsmeldingen.
Det ble bemerket at i vedlegget til saksframlegget som viser oversikt over behandlede saker i
2017, så er sak 1 1/17 merket med «avsluttet». Det korrekte skal være «til videre oppfølging».
Dette blir korrigert.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling

(9 voterende).

Side 2 av 6

ST 03/18

Styrets

ÅRSREGNSKAP

vedtak

Årsregnskap

for 2017 for Kontrollutvalgssekretariatet

Regnskapsmessig
vedtektene
Styrets
Daglig

FOR 2017

mindreforbruk

for Romsdal

godkjennes.

på kr 261 846,- avsettes til disposisjonsfond

i samsvar med

§ 10.

behandling
leder svarte på spørsmål

fra styremedlemmene

til enkelte

poster i regnskapet.

Det blir fra styrets side bemerket at selv om det ikke er noe mål å bygge opp et stort
disposisjonsfond,
så gjør usikkerhet rundt fremtidig organisering
at det kan være tjenlig at en
har en viss buffer. Styret vil ved behandling av budsjett for 2019 vurdere om det skal
budsjetteres
med bruk av noe av disposisjonsfondet.
Styret fattet enstemmig

ST

Styrets

04/18

ØKONOMIRAPPORT

Daglig

pr. 31.3.2018

med daglig

leder orienterte

ST 05/18

(9 voterende).

leders innstilling.

(9 voterende).

PR 31.3.2018

tas til orientering.

kort om situasjonen.
vedtak

RAMMER

FOR

i samsvar

LOKALE

med daglig

FORHANDLINGER

2018

vedtak

1) Det vises til vedtak i styresak 05/15 vedrørende
Sekretariatet
Styret forutsetter

at de samme

2) Som økonomisk
årets oppgjør.
Styrets

leders innstilling

behandling

Styret fattet enstemmig

Styrets

i samsvar

vedtak

Økonomirapport
Styrets

vedtak

ramme

prinsipp

prinsipp for lønnsforhandlinger

for KU

leges til grunn ved årets lønnsforhandlinger.

for lønnsfastsettelse,

skal det tas utgangspunkt

i sentral ramme

for

behandling

Styret oppfordret til at daglig leder, før forhandlingene
lønnsnivå for noen flere sekretariat.
Det ble fra styreleder

fremsatt

følgende

forslag

starter,

forsøker

innhente

oversikt

over

til vedtak:
Side 3 av 6

1) Del vises til vedtak
Sekretariatet.

Slyretjbrutsetter

i styresak

05/15 vedrørende

prinsippfor

lønnsfornandlingerfor

K U—

at de samme prinsipp leges til grunn ved årets lannsforhand/inger.

2) Sam Økonomisk ramme for fastsettelse

skal det tas utgangspunkt

i sentral rantnze for årets

oppg/"ar.

Styret fattet enstemmig
Daglig

leders

vedtak

i samsvar

med forslag fra styreleder.

(9 voterende)

innstilling:

Ingen innstilling

ST

06/18

Styrets

VIDERE
ETTER

ARBEID
l.l.2020

MED

Kontrollutvalgslederne

Styrets

ROMSDAL

i de kommunene

som skal sammenslås,

oppfordres

til å følge opp sak

for den nye kommunen.

behandling

Styret diskuterte

hvordan

gjelder, samsnakker.

Styret fattet enstemmig

07/18

Styrets

dette kunne

Sekretariatet

kommunestyre/fellesnemd,
innstilling.

REFERAT

gjøres. Det oppfordres

men kan ikke delta i arbeidet

vedtak

til at de utvalgslederne

som det

kan hjelpe til med det formelle rundt klargjøring av sak til

i samsvar

med vurdering

med daglig leders innstilling.

og formulering

av

(9 voterende).

OG ORIENTERINGER

vedtak

1) Referat— og orienteringssakene
2)

FOR

vedtak

om fremtidig sekretariatsordning

ST

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET

tas til orientering.

Styret ber om at det forberedes en sak til neste styremøte
sekretariatets medlemskap
i NKRF.

for vurdering

av

3) Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder, å utforme høringssvar
veilederne
Styrets

til

fra NKRF og FKT.

behandling

Referatsaker:

RS 01/18

Høring —Forslag til veileder for kontrollutvalgssekretariat,
utsendt fra Norges
kommunerevisorforbund
(NKRF) 20.3.2018 med høringsfrist: 30.4. 2018.
Utvalget diskuterte om det skulle sendes inn et høringssvar.
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Nestleder Lars Ramstad, stilte spørsmål ved om det var naturlig at sekretariatet
medlem

i revisorenes

medlemsforbund,

når sekretariat

og kontrollutvalg

var

skal føre

tilsyn med revisjonen. Utvalget diskuterte problemstillingen.
Det ble fremmet følgende forslag vedtak:
])

Referat— 0g orienteringssakene

tas til orientering.

2) Styret ber om at detforberedes
en sak til neste styremøtefor
sekretariatets medlemskap i NKRF .
3) Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder,
høringssvar til veilederne fra NKRF 0g FKT
RS 02/ l 8

Høringsutkast
og kompetanse

—Veileder
"Hva
fra sekretariatet",

kan kontrollutvalget
utsendt fra Forum

vurdering av
å utforme

forvente
av oppgaveutførelse
for kontroll og tilsyn (FKT)

4.4.2018 med høringsfrist 16.5.2018.
Utvalget diskuterte om det skulle sendes inn et høringssvar.
Orienteringssaker:
Styret fattet enstemmig
Daglig

leders

vedtak

i samsvar

(9 voterende)

tas til orientering.

EVENTUELT

Under Eventuelt
'

fra styreleder.

innstilling:

Referat- og orienteringssakene

ST 08/18

med forslag

ble følgende

tema tatt opp:

Statusrapport
fra sekretariatet
Tidspunkt for utbetaling
O

av styrehonorar

Styret ønsker at styrehonorar
O

O

utbetales en gang i året.

Framleieavtale
husleie
Daglig leder informerer om til inngått framleieavtale
med Molde Eiendom
for lokalene i Hamnegt. 35. Avtale til 15.l 1.2021, med mulighet for l års
oppsigelse ved organisatoriske
endringer.

KF

Status for saks—og arkivsystem
Forsinket leveranse av Elements. Tidsplanen er nå at alle ROR-lKT
kommunene
skal få systemet til l7.9.2018.
Sekretariatet
vil kunne få
installasjon først etter dette. Det er risiko for ytterligere forsinkelser.

O

Hva betyr innføring av GDPR for sekretariatet?
Eget personvernombud?
Daglig leder informerte om kontakt med FKT og leder av
informasjonssikkerhetsgruppa
i ROR—IKT.

0

Opplæringsdag
for kontrollutvalgsmedlemmer?
Innspill til tema, tidspunkt?
Styret konkluderte
med at de ønsker å få til en opplæringsdag
i uke 45 (5.9.l 1.2018) Innspill til tema ble diskutert, gjerne flere tema er ønskelig.
Noen stikkord som kom frem i diskusjonen:
'
Habilitet

I

Etikk
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'

Hvordan jobbe med kompliserte
«gamle» saker som
kontrollutvalget
får henvendelser
om?
'
Delegasjonsreglement
Daglig leder får ansvar for å sette sammen et program i samråd med styreleder.
'

Erfaringsutveksling
Styremedlemmene
utvekslet
aktuelle i kontrollutvalgene.

erfaring

omkring

problemstillinger

og saker som er

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

lngvar Hals
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Synnøve Egge
varamedlem

Jostein Øverås
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær
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Aspen, Jane Anita
Fra:
Sendt:

”—

lfllhirollutvalgssekretariatet

for Romsdal

Kommunenr.

!".) OC)

saw: 27APR
2018
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Veslemøy Ellinggard <Veslemoy.EllinggardCtDmrrevisjon.no>
27. april 2018 14:52
'post@gjemnes.kommune.no';
'post@rauma.kommune.no';
'postmottak@eide.kommune.no';
'postmottakQDfranakommune.no';
'postmottaqDmolde.kommune.no';
'postmottakCtPnesset.kommune.no';
'postmottakébvestneskommune.no';
postmottakéöaukrakommune.no;
postmottasunndalkommuneno
Postmottak —Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal; Kirkeslett, Ann
Katrin; Smørholm, Britt; Sæter, Terje Tveeikrem
Signerte dokumenter fra dagens Sluttmøte i KOMREV2
Årsberetning 2017 Slgnertpdf; Avviklingsregnskap Signertpdf;
Driftsregnskap 2017 Signertpdf; Revisjonsmelding distr. 2.pdf

Hei,

Det gamle selskapet Kommunerevisjonsdistrikt
2 Møre og Romsdal (KOMREV2) var oppløst i 2017. Styrets leder fikk
fullmakt til å håndtere avviklingsregnskapet for selskapet.
Hele det gamle styret var i dag invitert til et endelig punktum for selskapet og vedta avviklingsregnskapet.
ble 4 av de tidligere

styremedlemmene

avviklingsregnskapet
Etterfølgende

Møre
Med

vil Molde

og Romsdal
vennlig

for selskapet
kommune

Revisjon

inkl. styrets

leder.

De har signert

være kontaktpunkt

IKS er kontaktpunkt

REVISJON

for forhold

for eksisterende

IKS

Veslemøy E. Ellinggard
Daglig

leder/Statsautorisert

revisor

Tlf. 90 75 00 45
veslemo

.ellin

ard

for 2017, samt

per 4. april 2018.

hilsen

MØRE OG ROMSDAL

på årsregnskapet

mrrevis'on.no

1

som gjaldt

revisjon

det gamle

og nye forhold.

selskapet.

Oppmøtet

Årsberetning
Kommunerevisjonsdistrikt
Kommunerevisjonsdistrikt
Revisjon [KS 1. februar
oppsatte

rettigheter

2 Møre og Romsdal sin virksomhet

ble overdratt

til Møre og Romsdal

2017. Alle ansatte fulgte med ivirksomhetsoverdragelsen.

til pensjon for tidligere

Selskapet ble formelt

2 Møre og Romsdal

slettet

Pensjonister

og

ansatte ble ikke med i virksomhetsoverdragelsen.

i enhetsregisteret

05. april 2017. Årsregnskapet

for 2017 reflekterer

dermed driften torjanuar, samt avslutningstransaksjoner.

Det er utarbeidet
som vil forvaltes
i hovedsak
Revisjon

avviklingsbalanse

med noter per 4. april 2018. Dette viser hvilke regnskapsposter

videre av Molde kommune

pensjoner

(KS i tiilegg

og oppsatte
til Molde

rettigheter

på vegne av de tidligere

eierne i selskapet.

til pensjon, samt mellomvaerene

kommune.

Selskapet har ingen ansatte.

Molde,

27. april 2018

Signatur av
Avviklingsstvret
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Dette gjelder

med Møre og Romsdal
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ElENDELER
Anleggsmidler

713 150

713 150

713 150

713 150

Herav:

Aksjer og andeler

1

O

O

0

O

0

O

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige

fordringer

Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM

EIENDELER

713 150

713 150

150 258

150 258

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:X

:

Regnskapsmessig

merforbruk

Kapitalkonto
Kortsiktig

2

-562 892

“562 892

1

713 150

713 150

562 892

562 892

562 892

562 892

713 150

713 150

gjeld

Herav:

Annen kortsiktig
SUM

gjeld

EGENKAPITAL

Oppstillingen

2

OG GJELD

er utarbeidet

Avviklingsregnskapet

iht. kommunelovens

bestemmelser.

Viser den Økonomiske stillingen

Molde kommune tar over de gjenværende
vegne av eierkommunene.
pensjonskostnader

Vertskommunene

på avslutningstidspunktet.

posisjonene og pensjonsforpliktelse

på

vil årlig bli belastet med andel av

iht: tidligere eierbrØk.

Note 1:
Posten består av egenkapitaltilskudd
Note

i KLP.

2:

Tidligere års merforbruk

gjenspeiles gjennom gjeld til henholdvis:

Moide kommune

170 920

170 920

Møre og Romsdal Revisjon iKS

391 972

391 972

Sum

562 892

562 892

' JEg/”77777
sååå/f
/ ']
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10111 LØNNFASTESTILUNGER
10811 GODTGJØRELSE
TILSWRET
10812 TAPTARBEIDSFORTJENESTE
10911 PENSJONSANDEL
KLP
10915 BRUKAv PREMIEFOND
KLP
10917 TILSKSIKRORONING
OVF.AVTALE
KLP-avg.pl
10951 GRUPPEUVFORSIKRING
AVG.PL
10952 T—YRKESSKADE/FRITIDS
FORSIKRING
AVG.PL.
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT
11001 KONTORUTGIFTER
11152 KOMMUNALBEVERTNING
11220 GAVER TILANSATFE

11231 HOTELL—
OG OPPHOLDSUTGIFTER,
IKKEOFFGF
11299 ANDREUTGIFTER
11301 TELEFON
11307 ELEKTRONISKE
TRANSAKSJONSKOSTNADER
11309 BANKOMKOSTNINGER/PORTO
11401 ANNONSEUTGIFTER
11501 KURS/KONF
ENKLREISE/OPPH
IKKEOPPGPL
11601 REISE—KOSTGODTGJ
—OPPGAVEPL/AVGFRITT
11602 REISE—KOSTGODTGJ
- OPPGAVEPL/AVGPL
11650 TELEFONGODTGJ.
AVGPL.
11731 REISEUTGIFTER
-IKKEOPPGPL
11851 FORSIKRINGSPREMIE
INVENTAR
11852 YRKESSKADE/SYKDOMSFORSIKR
IKKEAVG PL
11855

ADMTILSKUDD

SIKRDRDNINGEN

DOOOOGOOOQ
11901
"HUSLEIE

323807,58
803,00
0,00
510056,00
»152958,00
2 522,00
958,35,

175,00
92052,53
11316,00
759,00
0,00
0,00,
-12775,97
246,32
0,00
915,50

11952

KONTlNGENTER
OU—MJDLER ABB GIV ANDEL

11961

16 060
3 248
911 446
—42 179
2 750
11 459
2 504
651 210
14 422
13 313
7 510
3 656
384 541
S 311
188
680

0,00;

14 397

0,00

94 135

7 153,10

71 879

470,85

4 936

1 200,00

9 000

2 479,83

17 687

0,00

456

3 983,00

3 804

KLP, IKKE AVGPL.

24,80

27

0,00

102 727

11 642,20

116 610

DGO0,0000000DOODDQQOOOODOOOODDODOOOODGOOD

11955

3 695 999

0,00

2 869

LISENSER

9 668,00

52 284

12001

INVENTAR

0,00

54 667

12211

EDB UTSTYR

0,00

10 300

12721

REVISJONSHONORAR

10 000,00

13 600

12722

ANDRE KONSULENTTJENESTER

0,00

34 055

14290

BETALT MVA DRIFT

14501

OVERF MOMSKOMP

14509

ADM KOSTNADER

14701

OVERFØRlNG

15009

ANDRE RENTEUTGIFTER

TIL MOLDE KOMMUNE
MOLDE KOMMUNE

TIL ANDRE

Sum utgifter

16212 VARSELGEBYR
16501 DIVERSE
AVGPLINNTEKTER
17101 REFUSJON
SYKELØNN
17290 KOMPENSERT
MVA DRIFT
17751 REFUSJON
FRA1I<S
17801 REFUSJON
FRAKOMMUNENE
19001 RENTEINNTEKTER
19009 RENTEINNTEKTER
EKKO
19801 REGNSKAPSMESSIG
MERFORBRUK
Sum "Inntekter

TOTALT

I

8 208,66

55 329

8 208,00

55 328

74 825,00

146 000

80 027,00

65 141

781,00”
996 548,75

0,00
0,00
-34180,00
—8
208,66
-109125,00.
-498777,00.

6 609 881

~335
—621 416
—3141
—55 329
0
—5816 000

-4 043,05

-22 637

0,00
-342215,04.
-996548,75

—89 142

0,00

v‘

2 533

—1882

-6 609 881

0

I

I

'
'l'

0

'0

0

I

'

IÅ
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ElENDELER
Anleggsmidler

Herav:

713 150,00

633 123,00

713 150,00

633 123,00

713 150,00

633 123,00

l

Aksjer og andeler
22170100

EGENKAPlTALTlLSKUDD

KLP

Omløpsmidler

0,00

1 114 415,08

Herav:
Kortsiktige

fordringer

21375590

Kasse,

FAKTURERING KOMMUNEREVISJONEN

postgiro,

bankinnskudd

, drift/OCR

21020001

SMN

21098001

SMN —skattetrekk

SUM

—42120559359

—4212.05.59340

EIENDELER

713

0,00

145 807,00

0,00

145 807,00

0,00

968 608,08

0,00

677 416,44

0,00

291 191,64

150,00

1 747 538,08

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

150 258,30

412 446,34

Herav:

Regnskapsmessig

merforbruk

25900114

MERFORBRUK

2014

25900116

MERFORBRUK

2016

25900117

MERFORBRUK

2017

Kortsiktig

~22O 676,65
—131 535,12

—89 141,54

-89 141,54

842

Kapitalkonto
25990001

-562 891,70
—131 535,12

KAPITALKONTO

gjeld

215,04

0,00

713 150,00

633 123,00

713 150,00

633 123,00

562 891,70

1 335 091,74

562 891,70

1 335 091,74

Herav:

Annen kortsiktig

gjeld

23214002

SKYLDlG

23214003

FORSKUDDSTREKK

0,00

210 907,00

SKYLDlG ARB GlV AVG

0,00

145 914,00

23214200

OPPGJØRSKONTO MVA 11,2

0,00

155 354,00

23250505

MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE

170 920,00

0,00

23250506

MELLOMREGNING

391 971,70

0,00

MØRE OG ROMSDAL REVISJ

23275002

FERlEDAGER/AVSPASERlNGSTlMER

23299102

PÅLØPNE

23299103

PÅLØPT

23299300

LEVERANDØRGJELD

SUM

EGENKAPITAL

2016

FERIEPENGER—INNEV/ERENDE
ARB GEV AVG FERlEPlNEV

ÅR
ÅR

OG GJELD

713

jfr/af"WMgm;
/>
éifl’Z/ffiw’j

/”

Å/f/

Gummi/s

(1&4

,4/

7.7;, (z//

52071722”q

i/

i//

40172
/

0,00

363 000,00

0,00

359 703,27

0,00

50 718,22

0,00

49 495,25

150,00

1 747 538,08

KOMREV3 IKSE]

KOMMUNEREVISJONEN
Kornmunerevisjonsdistrikt

Til styret i
Kommunerevisj

UAVHENGIG

Uttalelse

nr.3 i Møre og Romsdal IKS

onsdistrikt 2 i Møre og Romsdal

REVISORS

om revisjonen

BERETNING

av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Kommunerevisjonsdistrikt
2 i Møre og Romsdal interkommunalt samarbeid
som viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 342 215,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2017 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen.
Etter vår mening

er det medfølgende

årsregnskapet

i det alt vesentlige

avgitt i samsvar

med lov og forskrilter

og gir en dekkende fremstilling av samarbeidets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av resultatet for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommuneloven med tilhørende
regnskapsbesternmelseri
forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene
(ISA—ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av
samarbeidet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med
disse kravene, Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon.

Øvrig informasjon består av informasjon i samarbeidets

årsmelding, men inkluderer ikke årsregnskapet
årsregnskapet

dekker ikke øvrig informasjon,

og årsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av

og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

Iforbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det Vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet,
vi har opparbeidet

oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

kunnskap

inneholder vesentlig

feilinformasj on. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig

feilinforrnasj on er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse:
Postboks 7734, Spjelkavik

Besøksadresse:
Lersladvegen
545, 4 etg.

Telefon:
70 17 21 50

Bankkonto:
6540 05 00465

6022 Ålesund

Epost:
komrcv3(a)komrev3.no

Telefaks:
70 17 21 51

Føretaksregisteret:
NO 97] 562 587

KOMREVB lKSä—ä

KOMMUNEREVISJONEN

I
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S Kym/S og daglig

leders ansvar-för

årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet
i samsvar med lov og forskrifter,
herunder
for at det gir en dekkende fremstilling
i samsvar med kommuneloven
med tilhørende
regnskapsbestemmelser
i forskrift om årsbudsjett,
årsregnskap
og årsberetning
for interkommunale
regnskapsskikk
i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll

selskaper og godkommunal
som den frnner nødvendig

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
misligheter eller utilsiktede feil.

for å

verken som følge av

Revisors Oppgaver og plik/er ved revisjonen av årsregnskapet
V årt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilirr'for—rirasiorr,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjons—
beretning

som inneholder

vår konklusjon.

Betryggende

sikkerhet

er en høy grad av sikkerhet,

men ingen

garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk iNorge.,
herunder ISA—cue, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar
basert på årsregnskapet.

Por videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
ewnkrfno/revisj

Uttalelse

onsberetnin

orm øvrige

ger

lovmessige

krav

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet
om årsregnskapet
Konklusjon

som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene

er konsistente med årsregnskapet

0m registrering

Basert på vår revisjon

i årsberetningen

og i samsvar med lov og forskrifter,

0‘0 dokmneniasjon

av årsregnskapet

som beskrevet

ovenfor,

og kontrollhand

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

linger vi har funnet

(ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
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Saks og «men.

Lope—nr:

Arkivkode:

Gradering:

Møteistyretnr.2-2018s ”»i”

C9

i ' 1‘25 N—IR

C2
Tidspunkt:
Fredag 20. april 2018 kl. 10.00.
Sted:

NIR, Vågeveien 7, Kristiansund
Protokoll sendes:
Styrets medlemmerog varamedlemmer
Representantskapetsleder
Ordførere, rådmennog tekniske sjefer (eller tilsvarende)i NIR-kommunene
Kontrollutvalgene
Møre og Romsdal Revisjon IKS (Nl revisor)
Øvrige tilstedeværendepå møtet
Saker til behandling:
02/18
Anbud på transport og sluttbehandling av restavfallet fra husholdningene i
NIR-kommunene

03/18 Støttetil NTNU
Ålesund
04/18

Etiske retningslinjer for NIR

05/18

Skisse til samarbeid med HAMOS og Envina

06/18
07/18

Bemanningsøkning i NIR —NB Unntatt Offentlighet
Årsregnskap for 2017 —endringer

08/18

Årsberetning
for 2017

09/18
10/18

Revidert budsjett for 2018
Budsjett for 2019

Medlemmer til stede:
Aure/Smøla:

Birger Træthaug

Averøy:

Svein Kongshaug

Halsa/lingvoll:
Kristiansund:
Oppdal:
Rauma:
Sunndal:

Solvår Skogen Sæterbø
Maritta B. Ohrstrand
Eli Dahle
Ole Kjell Talberg
Eilif Lervik

Forfall:
Ingen.
I tillegg møtte:
RepresentantskapslederArne Hoem.
Else Mari Strand, Pål Harstad,Linn Stamnes Stokke, Torbjørn Aae og Hilde Ødegaard Harstadfra
administrasjonen.

GODKJENNINGAV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styret fattet følgende enstemmige
vedtak:

Innkallingog saksliste godkjennes.

SAKERTIL ORIENTERING
MØTER, KURS OG KONFERANSER
Saksbehandler:Hilde ØdegaardHarstad

Fagmøte i NIR ble avholdt 21. mars. Det ble orientert om aktuelle saker som ny renovasjonsordning,
SESAM, HAMOS, anbud og informasjonskampanjer.Det var totalt 19 personer til stede i tillegg til
administrasjonen.
SeSammen har hatt møte om felles avfallsstrategiog mulige samarbeidspunkteri Midt-Norge. Det har
også vært felles møter i forbindelsemed anbudet på farlig avfall og strandryddeaksjonen.Andre aktuelle
saker for SeSammener matsvinn-kampanjeog selvfølgelig SESAM.
Det er utført medarbeidersamtalerfor samtlige ansatte.
Det er opprettet en NITO bedriftsgruppe,med Pål Harstad som leder. NITO er største fagforening i NIR
med 3 medlemmer.
Det har vært kontakt med daglig leder i Orkidé om Nl

samarbeid mot Trøndelag.

ANBUD UNDERARBEID
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

NIR har følgende anbud under arbeid:
Tittel
Ansvar/i
Su Ierendeinnk'øp av dunker
TA
Innsamling og behandling av farlig avfall (prosjekt i regi av PH
SeSammen)
Innsamlingav avfall i Oppdal
PH
Transport og behandlingav avfall fra gjenvinningsstasjonene PH
iTingvoll
Transport og behandling av avfall fra gjenvinningsstasjoneni PH
Kristiansund

2

Status
Lyst ut, frist
Under utarbeidelse
Under
utarbeidelse,
lyses uti au ust.
Avgjørelse
tatt,
karenstid, kontrakt klar
for si nerin 25.04.18
Under
utarbeidelse,
lyses uti mai.

Transport og behamg
Kristiansund

av slam

fra

renseanlegg

Transport og behandlingav restavfallet (se sak 02/18)

i

PH

Under
utarbeidelse,
lyses ut i mai.

HØH

Under

utarbeidelse,

lyses uti mai.

RAUMA KOMMUNEVURDEREREIERSKAPET
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Rauma kommuneskal behandlesak om mulig utmeldelsei formannskapet25. april og kommunestyret8.
mai. Innstillingenfra rådmannengår ut på å forhandlefram en overgang til RIR.

INFORMASJONS-

OG PROFILERINGSARBEID

Saksbehandler." Linn Stamnes Stokke / Pål Harstad

Nytt iRetur er under planleggingog vil komme ut tidlig ijuni.
Vi samarbeider i SeSammen om ny strandryddekampanje og har fått midler fra Miljødirektoratet til

prosjektet. Strandryddeaksjonenforegår fram til 20. juni, med den store strandryddedagenden 5. mai.
Det er anledning til å rydde også utenom kampanjeperioden,altså hele året.
Appen er nå lastet ned nesten 13 000 ganger. Vi antar at vi når rundt 40 % av befolkningen med app.

Appen vil komme i ny og forbedret versjon i løpet av våren.

NY MILJØSTASJON OG OMLASTESTASJONI KRISTIANSUND
Saksbehandler."

Pål Harstad

Både med tanke på kostnader til transport og ny renovasjonsløsninger det viktig at disse anleggene
kommer raskt på plass. NIR har meldt fra om at 01.05.20 er en kritisk dato for oss da flere av
innsamlingsanbudene går ut da.

MULIGHETER FOR HENTEORDNINGFOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE l FLERE
KOMMUNER
Saksbehandler."

Pål Harstad

Det ser ut til at vi fåri gang henteordning for glass- og metallemballasje i Smøla fra høsten 2018 innenfor
gjeldende innsamlingskontrakt.

AVFALLSPLAN FOR KRISTIANSUND
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Avfallsplan for Kristiansundskal behandles i utvalgsmøtetden 3. mai. Planen tar for seg utviklingen av
miljøstasjonen og satsing på nedgravde løsninger og NIR har vært rådgiver.

SESAM
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Daglig leder følger styremøtene i Sesam RessursAS. Det jobbes med et beslutningsgrunnlagsom skal
være klart til 22. juni. Endelig beslutning om realisering skal etter planen tas 5. desember, men dette

avhenger av reguleringsplanarbeidettil Trondheim kommune.
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ØKONOMI

Styret fattet følgende enstemmige

Pr1s

v e d ta k :
Sakene tas til orientering.

SAKERTIL BEHANDLING

02/18 ANBUD PÅ TRANSPORTOG SLUTTBEHANDLINGAV RESTAVFALLET FRA
HUSHOLDNINGENEl NIR-KOMMUNENE
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Tidligere behandling:

Ingen

Vedlegg;

ingen

Som orientert om tidligere skal transport og sluttbehandlingav restavfallet fra husholdningenei NlRkommuneneut på anbud. Kontraktsperiodener tenkt å vare fra 1. januar 2019 og fram til SESAMer klare
for å ta imot avfallet (i løpet av 2021). Verdien på oppdrageter ca. 15 mill. kr i året.
Anbudspapirene er under utarbeidelse og følger i hovedsak mal fra Difi. Overordnede spørsmål som
garantier, overtredelsesgebyr,sosial dumpingog menneskerettigheterer berørt i disse.
Styret må ta stilling til hvor stor vekt pris skal ha i forhold til andre vurderingskrlterier,som miljø og
referanser.
Det foreslås at følgende kriterier avgjør konkurransen med tilhørende vekting:
Vekt

Tildelingskriterier

60 %

Tilbudspris

Kvalitets-

%
H
LIJ

E

15 %

Reserveløsm'nger

15 %

Energlgjenvmmng

åå
n

O

srutiner

Forbehold som ikke kan prissettes

<

>
M

og registren'n

. .

.

.

Nærhet

.
5)

5%

Referanser

5%

Miljø— og samfunnsansvar

l

>x

&

"[;
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Vinneren av konkurransenberegnesslik:
— Både for pris og kvalitetskriterienegis poengsumfra 0 til 10, der 10 er best.
— Billigste tilbyder får 1Opoeng. Deretter gis 1/3 poeng fradrag for hver 1 % dyrere tilbudet er.
— For kvalitetskriteriermåles tilbyder opp mot beste mulige poengsum (ikke beste tilbyder), med
prosentvisavvik ned mot null.
— Den gjennomsnittligepoengsummenfor hvert kriteriumvektes som vist i tabellen
— Tilbyder med høyest totalsum vinner konkurransen.
Kriteriene ble gjennomgåtti møtet, og det ble vist et regneeksempel.

Styret fattet følgende enstemmige
vedtak:
Anbud på transportog sluttbehandlingav restavfalletfra husholdningenei NIR-kommunenelyses ut med
tildelingskriteriersom vist i saken.

03/18

STØTTE TIL NTNUÅLESUND

Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Tidligere behandling:

Styresak 17/15

Vedlegg:

Oppsummering- NTNU

NIR har gjennom Avfallsforum Møre og Romsdalstøttet oppstart av faget "avfall—
og kretsløpsteknologi"
som en del av bachelorutdanningenved NTNU Ålesund. Støtten har vært på ca. 38 000 kr pr. år i to år.
Gjennom Avfallsforum har det kommet en henvendelseom å støtte dette prosjektet i ytterligere to år.
Målet er at faget skal bli statlig finansiert, men dette avhenger av at studenttalleter høyt nok. Vedlagt er
en oppsummeringav NTNUserfaringer så langt.
De øvrige selskapenei Møreog Romsdalsom harvært med på dette prosjektethari hovedsakvidereført
sin støtte, deriblant forumet selv. Nl andel vil for 2018 og 2019 være 22 000 kr pr. år.
Det anses som positivt at det finnes en høgskoleutdanninginnen avfallsfaget i fylket og det anbefales
derfor at NIR fortsatt bidrar inn i dette Spleiselaget.Midlene foreslås dekket av fond og innarbeides i
revidert budsjett for 2018 og i budsjettetfor 2019.
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Styret fattet følgende enstemmige
vedtak:

NIR ønsker å fremme rekrutteringeninnen avfallsfagetog bidrar med vår andel overforAvfallsforumMøre
og Romsdalfor å finansieredeler av en stilling ved NTNU i Ålesund.
Beløpet er begrensetoppad til 22 000 kr pr. år i 2 år. Midlene dekkes av fond og innarbeidesi revidert
budsjett for 2018, og tas inn i det ordinære budsjettetfor 2019.

04/18 ETISKE RETNINGSLINJERFOR NIR
Saksbehandler:

Pål Harstad

Tidligerebehandling:

Ingen

Vedlegg:

Forslag til etiske retningslinjer for NIR av 10.04.18

NIR har frem til nå ikke hatt egne nedskrevneetiske retningslinjer,men har fått forespørselom dette fra
bl.a. revisor og medlemskommuner.
Med dette som bakteppe, i tillegg til "metoo"-kampanjen,mener vi det er på sin plass at også NIR har
sine egne etiske retningslinjer.
I utgangspunktetvar tanken at retningslinjeneskulle gjelde de ansatte i selskapet (administrasjonen),
men underveis i arbeidet kom vi fram til at de også bør gjelde alle som representererselskapet i en eller
annen sammenheng. Retningslinjene er derfor utformet slik at de er gjeldene for både styrets og
representantskapetsmedlemmeri situasjonerder de representererNIR.

Styret legger saken enstemmigfram for representantskapetmed følgende forslag til
vedtak:

Etiske retningslinjerfor NlR datert 10.04.18 vedtas.
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05/18 SKISSE TIL SAMARBEID MED HAMOS OG ENVlNA
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Tidligerebehandling:

Styresak 15/17

Vedlegg:

Forslag til intensjonsavtaledatert 20.03.18.

Eiermøtet i NIR i september 2017 ble oppsummertmed at både RlR og HAMOS skulle kontaktes med
tanke på mulig samarbeid. Bakgrunnenfor dette var stadig større krav til sortering av avfallet samtidig
som kundene forventer høy service til en lav pris.
Styret nedsatte en arbeidsgruppe med det formål å se nærmere på mulig samarbeid med begge
selskapene langs hele aksen fra sak-til—sak—samarbeid
til sammenslåing.Arbeidsgruppenhar hatt møter
med både RlR og HAMOS.
Konklusjonenetter møtene med RlR er at her foreliggerdet kun grunnlagfor å samarbeidefra sak til sak
der det er naturlig.
.
HAMOS hadde allerede vært i dialog med Envina (Melhus) om mulig sammenslåing.De så det som
naturlig at også Envina deltok i våre samtaler. De tre selskapene har hatt ett møte hvor det ble enighet
om at det var grunnlagforå gå videre med en prosessdersammenslåingkunne bli detendelige resultatet.
Prosesser om samarbeid og mulig sammenslåing er ressurskrevendeog det forventes en grad av
forpliktelse før et slikt arbeid starter opp. Det har derfor blitt utarbeideten intensjonsavtale(vedlagt)som
legger de overordnede rammene for en mulig fusjon. Representantskapenei de tre selskapene skal
behandle denne før arbeidetstarter opp.

Styret legger saken enstemmigfram for representantskapetmed følgendeforslag til
vedtak:
Forslag til intensjonsavtale mellom HAMOS, Envina og NIR datert 20.03.18 godkjennes med slike
endringer:
Punkt 4:

grunnlag for mulig etableringav nytt felles innovativtmiljøselskap....

Punkt 6.4: ingen skal mistejobben som følge av eventuelletablerin av et n
Punkt 9: Siste avsnitt strykes.
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selska

07/18 ÅRSREGNSKAPFOR 2017 —ENDRINGER
Saksbehandler:

Else Mari Strand

Tidligerebehandling:

Styresak 01/18

Ved/egg:

Årsregnskap for 2017 datert 13.04, 18

Det vises til vedlagtejusterte årsregnskapfor 2017.

-..,—..—

Etter revisjon av årsregnskapet anbefalte revisor en endring i oppsettet av drifts— og
...-.investeringsregnskapet,
samt å benytte nye begreperpå en del av postene. Endringeneer i henhold til
endring i "Forskriftom årsbudsjett,årsregnskapog årsberetningfor interkommunaleselskaper"av 2014.
Disse endringenehar ingen konsekvenserfor årsresultatet.
Følgendeendringerer gjort i årsregnskapetsom ble presentertpå styremøtet 14. februar 2018:

9

Oppsett av investeringsregnskap

pr. 14.02.18:
*Noter

Regnskap

Rev.budsjett

2017

Regnskap

2017

2016

Undemnansiering 2015 fra dispfond. RS sak 11/16-1

-129 752

Kjøp av aksjeri Rekom. RS sak 10/16

—158863

KLP—innskudd
2016
SUM finansieringsbehov

-17 352
2016

-305 967

Dekning av underfin. 2015 fra dispfond. RS sak 11/16-1

129 752

Dekning av aksjer Rekom fra dispfond. RS sak 10/16

158 863

SUM finansiert i 2016

288 615

Underfinansiert i 2016, til dekning i 2017

-17 352

Udekket egenkapitalinnskudd til KLP 2016

—17352

-17 352

KLP—innskudd
2017 .

-18 222

-30 000

-35 574

-47 352

Dekning undernnansierti 2016. RS sak 05/17—1

17 352

17 352

DekningKLP—innskudd
2017.RSsak 05/17—6
SUMfinansiert i 2017

18 222
35 574

30 000
47 352

SUM finansieringsbehov

2017
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Følgende endringer er gjort:
Noter

Regnskap

Rev.budsjett

2017
Kjøp av aksjeri Rekom. RS sak 10/16

'

KLP-innskudd

Regnskap

2017

18222

2016
'

30000

17352

Dekning av tidligere års udekket

17 352

Sumtinansieringstransaksjoner

35 574

30 000

305967

Sumfinansieringsbehov

35 574

30000

305967

Overført fra driftsregnskapet

18 222

30 000

0

0

O

129 752

17 532

17 352

158 863

35 754

47 352

288 615

0

17 352

-17 352

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

.

Sum finansiering

12

Udekket/udisponert

‘

158 863

129 752

NIR har to store saker som er under utredningi disse tider; deltakelsei SESAiVl-prosjektet
og et eventuelt
samarbeid med HAlVlOSog Envina. På styremøtet i november 2017 ble det også gjort vedtak om
deltakelse i SeSammen. Med bakgrunn i dette servi et behov for å tilføre ekstra midler til budsjettetfor
inneværende år. Det anbefales derfor å gå bort fra tidligere signaler om å betale ut mindreforbruketfra
2017 til eierkommunene og i stedet tilføre disse midlene til driftsbudsjettene for 2018 og 2019. Dette vil

bli fremmet i sak 09/18 og 10/18.
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Styret legger saken enstemmigfram for representantskapetmed følgende forslag til
v edt ak :

Årsregnskapfor 2017 datert 20.04.18godkjennes.
Årets regnskapsmessigemindreforbrukpå kr 605 774 overførestil disposisjonsfond.Budsjettetfor 2018
endres tilsvarende.

Mindreforbruketi 2017 tilføres driftsbudsjettenefor 2018 og 2019.

08/18 ÅRSBERETNINGFOR 2017
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Tidligerebehandling:

Ingen

Vedlegg:

Årsberetningfor 2017 datert 13.04.18

Det vises til vedlagte årsberetningfor 2017.

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til
v edtak:

Årsberetningfor 2017 datert 20.04.18godkjennes.

09/18 REVIDERTBUDSJETT FOR 2018
Saksbehandler:

Else Mari Strand

Tidligerebehandling:

Ingen

Vedlegg:

ingen

.

Flere forhold gjør at årets budsjett må justeres. Under er endringenebeskrevetfør de er oppsummerti
revidert budsjett til slutt i saken.

Årsoppgjørsdisposisjoner
Årsregnskapetfor 2017 fører til endringeri avsetningertil fond som det ikke var budsjettertfor. Det vises
til vedtak i styresak 07/18 (og 01/18).
12
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1. Regnskapsmessigresultat i 2017 (jf. note 15 i årsregnskapet) på 605 774 kr overføres til
disposisjonsfond.

Øvrige endringer i budsjettet for 2018
Styret vedtok i sak 15/17 å delta i samarbeidetSeSammenfra og med 2018. For inneværendeår vil dette
gi en kostnad på 100 000, som må inn i årets budsjett.
2. Budsjettposten"Årsavgifterog medlemskap"økes med 100 000 kr.
Det er budsjettert med godtgjørelse fra prosjektet Hold Midt-Norge Rent for 2018. God deltakelse i 2017

gjør at både inntekts—
og kostnadspostenøkes til 120 000 kr. Kostnader tilknyttet dette prosjekteter lagt
til posten ”Prosjekter/Aktiviteter/lnnovasjon”.Det var opprinnelig budsjettert med 50 000 kr i kostnader,
men ingen inntekter. Økningenpå kostnadssidenbestår derfor i 70 000 kr.
Relatert til de pågående prosjektene SeSammen,Sesam og Samarbeid med Hamos og Envina, vil det
også kunne bli snakk om ytterligere utredningerog underprosjektersom vi på det nåværendetidspunkt
ikke har oversikt over. For å ta høyde for dette økes posten ”Prosjekter/aktiviteter/innovasjon"med

50000kr.

'

3. Budsjettposten"StrandryddeaksjonenHold lVlidt—Norge
Rent" føres opp med en inntekt på
120 000 kr. På kostnadssiden økes posten "Prosjekter/Aktiviteter/lnnovasjon" med til
sammen 120 000 kr, slik at den totale summen blir 320 000 kr.

lVledreferanse til styresak 06/18 om behov for økt bemanningi NlR, økes budsjettpostenfor lønn og
feriepenger med 50 000 kr.
Deltakelse i SeSammenog utredningsarbeidrelatert til Sesam, samt mulig samarbeidmed Hamos og
Envina (sak 05/2018) medførerøkt møte- og reiseaktivitet.Det vil også bli behov for et tredje
representantskapsmøte og et eiermøte når det skal gjøres vedtak i de nevnte sakene høsten 2018, noe

som vil påvirke posten "Styre—
og repskapshonorar”.Som følge av endringer i lønnspostenevil også
posten arbeidsgiveravgift(aga) bli økt.
4. Budsjettposten"Lønns—
og personalkostnader"økes med 130 000 fordelt slik:
”Lønn og feriepenger" med 50 000 kr
"Styre—
og repskapshonorar"med 65 000 kr
"Aga” med 15 000 kr
Budsjettpostenfor møter og reiser, m.m. økes med 65 000 kr.
Endringene i budsjettposteneovenfor medfører en merkostnad på 295 000 kr. For å dekke inn dette
forslås det å bruke 295 000 kr av overskuddetfra 2017.
5. 295 000 kr overføres fra disposisjonsfondtil driftsregnskapetfor 2018.

Summert blir revidert driftsbudsjett

2018 som følger:
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REVIDERT DRIFTSBUDSJETTFOR 2018
Regnskap

Øk.plan

Budsjett

2017

2018

2018

6 697 015
235 000

6 575 000

Andre inntekter

6 186376
342311
79162

O

O

Sum inntekter til drift av NIR

6 607 849

6 932 015

7 040 000

18 985 984
1 279 016

18 385 000
1 200 000

19 365 000
2 300 000

Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner

86 853
20 351 853

19 585 000

21 665 000

19 365 000
2 300 000
120 000
21 785 000

Sum driftsinntekter

26 959 70

26 517 015

28 705 000

28 825 00

4 467 015
55 000

4 165 000
60 000

4 295 000
60 000

391 670
916 049
244 199

675 000
380 000
1 200 000
260 000

645 000
400 000

645 000
465 000
1 300 000

109 940
6 582 272

Transport og behandling av avfall

18 974 841

Div. innkjøp for videresalg.

1 332 088
20 306 929
26 889 201

Rev.budsj Punkt i
2018
saken

Driftsinntekter
Inntekter til drift av NIR

ArsavgittNIR—kommunene
Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal

465 000

6 575 000
465 000
0
7 040 000

Avfallsbehandling

Salg og viderefakturering
av avfall
Diverse innkjøp og tjenester viderfaktNIR-kommunene
Strandryddeaksjonen
Hold Midt—Norge
Rent

3

Driftskostnader
Kostnaderrelaterttil drift av NIR
4 158 602
31 500
730 312

Lønns- og pensjonskostnader

Revisjon,juridiskbistand,konsulenthonorar
Kontorkostnader,
husleie,lisenser,m.m.
Fag-, styre- og repskapsmøler, konferanser, reiserm.m.

lnfonnasjonsarbeid
på vegne av kommunene

100 000
7 137 015

1 300 000
300 000
200 000
7 070 000

400 000
320 000
7 485 000

18 385 000
1 200 000

19 365 000
2 300 000

19 365 000
2 300 000

19 585 000
26 722 015

21 665 000
28 735 000

21 665 000
29 150 000

70 501

-205 000

-30 000

-325 000

Renteinntekter og utbytte

43 242

105 000

60 000

60 000

Ordinærtdriftsresultat

113 743

460 000

30 000

-265 000

Arsavgitter/medlemskap
Prosjekter/aktiviteter/innovasjon
Sum kostnaderrelaterttil drift av NIR

4

4

Avfallsbehandling

Sum avfallsbehandlingtil fordelingkommuner
Sum driftskostnader
Bruttodriftsresultat
Finansinntekterog kostnader

Bruk
Brukav lidtårs mindreforbruk
(reduksjonårsavgift)

349 423
160 830
518 468
1 028 721

Brukav tidligereårs regnskapsmessige
mindreforbruk
Mindreforbruk
2016/2017
Sum bruk

Avsetninger
Overførselfradritttil investering.KLP-innskudd

100 000

605 774

100 000

—18
222
-518 468
-536 690

Mindreforbruk
overførttildisposisjonsfond
Sum avsetninger

Regkapsmessgesuat
: :.

_ £69521;
;

295 000

900 774
-30 000

-30 000
—605 774

0

.: ..i

-30 000

.

0}

1

-635 774

1,0

*Økonomiplanfor2018vedtattav representantskapeti
2016.

Styretleggersakenenstemmigframfor representantskapet
medfølgendeforslagtil
vedtak:

Budsjettetfor 2018justeresi henholdtil punktene1-5 i saken.
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BUDSJETT FOR 2019

Saksbehandler:

Else Man" Strand

77dligerebehandling:

Ingen

_ Vedlegg:

Ingen

Forslag til budsjett for 2019 har noen endringer i forhold til økonomiplan for 2019, som ble vedtatt i
representantskapsmøteti juni 2017, men bygger videre på revidert budsjettfor 2018.
Årsaken til endringeneer alle relaterttil de store prosessenesom ble påbegynti 2017 og som videreføres
i 2018 og 2019. Det gjelder deltakelse i prosjektet om bygging av ettersorteringsanleggetSESAM i
Trondheim, Midt-Norge-samarbeidetSeSammenog utredning/intensjonsavtaleom samarbeideller fusjon
mellom NIR, HAMOS og Envina.
Alle disse prosjektene handler også om effektiviseringav drift, om å få til de beste og mest miljøriktige
løsningene for en best mulig pris, samt å være godt rustet til å nå de nasjonale målene om 65 %
materialgjenvinninginnen 2035.
Følgende budsjettposterer endret i forhold til økonomiplanen:
Kostnader og inntekter på avfallsbehandlingog diverse innkjøp for viderefaktureringer justert
etter regnskap for 2017, erfaringstall og forventet noe økt innkjøp av dunker som følge av nye
avfallsordning.
l posten for lønns- og pensjonsutgifterer det tatt høyde for bemanningsøkning(sak 06/18) og
økte honorarer på grunn av ett ekstra representantskapsmøte og ett eiermøte.

Prosessene relatert til SESAM-anlegget,SeSammen-samarbeidetog arbeidet med å se på et
samarbeid mellom NlR, HAMOS og Envina, vil gi en noe større møte- og reiseaktivitet. Posten
for møter, kurs osv. er derfor justert opp.
Prosessene

som

er

nevnt

ovenfor,

samt

utfordringene

med

å

nå

de

nasjonale

gjenvinningsmålene,gjør at det vil være behov for utredninger,deltakelse på relevante seminar
o.l. Pottenfor prosjekt og innovasjon økes derfor.
l posten for Årsavgifter og medlemskap er det tatt med årsavgift til SeSammen.

Det budsjetteres med bruk av 487 000 kr fra fond. Av disse kommer 310 000 kr fra
mindreforbruketi 2017.
Årsavgiften til kommuneneer beholdt uendret i forhold til økonomiplanen.
Detaljene i budsjettet ser slik ut:
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DRIFTSBUDSJETT FOR 2019
Regnskap

Rev. budsjett Økonomiplan

Budsjett

2017

2018

2019

2019

6 186 376

6 575 000

6 745 000

6 745 000

342 311

465 000

480 000

480 000

79162

0

6 607 849

7 040 000

7 225 000

7 225 000

18 985 984

19 365 000

19 535 000

19 715 000

1 279 016

2 300 000

2 300 000

4 600 000

86 853

120 000

0

130 000

Sum avfallsbehandlingtil fordeling kommuner

20 351 853

21 785 000

21 835 000

24 445 000

Sum driftsinntekter

26 959 702

28 825 000

29 060 000

31 670 000

4 158 602

4 295 000

4 280 000

4 467 000

.
Driftsinntekter
Inntekter til drift av NIR
ArsavgiftNIR-kommunene
SekretarialAvfallsforum
Møre og Romsdal
Andre inntekter

Sum inntekter til drift av NIR
Avfallsbehandling
Salg og viderefakturering
av avfall
Diverse innkjøpog tjenesterviderfakt NiR—kommunene
StrandryddeaksjonHold Midt—NorgeRent

Driftskostnader
Kostnaderrelatert til drift av NIR
Lønns-og pensjonskostnader
Revisjon,juridiskbistand,konsulenthonorar

31 500

60 000

60 000

65 000

Kontorkostnader,
husleie,lisenser,m.m.

730 312

645 000

675 000

690 000

Fag-, styre-og repskapsmøter,konferanser,reiser m.m.

391 670

465 000

410 000

525 000

lnforrnasjonsarbeid
på vegne av kommunene

916 049

1 300 000

1 325 000

1 325 000

Arsavgilter/mediemskap

244 199

400 000

305 000

400 000

Prosjekter/aktiviteter/innovasjon

109 940

320 000

200 000

400 000

6 582 272

7 485 000

7 255 000

7 872 000

18 974 841

19 365 000

19 535 000

19 715 000

1 332 088

2 300 000

2 300 000

4 600 000

Sum avfallsbehandlingtil fordeling kommuner

20 306 929

21 665 000

21 835 000

24 315 000

Sum driftskostrader

26 889 201

29 150 000

29 090 000

32 187 000

Sum kostnaderrelatert til drift av NIR
Avfallsbehandiing
Transportog behandlingav avfall
Div. innkjøpfor videresalg.

Bruin)
driftsresultat

70501

425000

-3'o
000

-517
ooo

43 242

60 000

60 000

60 000

113 743

-265 000

Finansinntekter- og kostnader

Renteinntekter
og utbytte
Ordinært resultat

.

»

30 000

49

000

Bruk

Brukav tidl.årsmindreforbruk
(Reduksjon
årsavgift)

349423

Brukav tidligereårs regnskapsm.mindreforbruk

160 830

Mindreforbruk2016
Sum bruk

295 000

487 000

518 468

605 774

1 028 721

900 774

-

487 000

-18 222

-30 000

-30 000

-30 000

-518 468

-605 774
-30 000

-30 000

Avsetninger
Overførselfra drifttil investering.KLP-innskudd
Mindreforbrukoverførttil disposisjonsfond
Sum avsetnin er

ganska 11!

-635 77

.

*Økonomiplanfor 2019 vedtattav representantskapetl 2017
GENERELLEMERKNADER
Styretgismyndighettil å regulerebudsjettpostene
innenfortotalrammen.ldettebudsjetteter det ikketatt
høydefor effektenav prosjekterdet ikkeer tatt avgjørelseri og der manhar for litefaktapå plass.Det vil
si SESAM-utbygging,
samarbeidellerfusjonmed Hamosog Envinaog lignende.
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INNTEKTER
SekretariatAvfallsforumMøre og Romsdal (AMR)
Avfallsforum Møre og Romsdal er lagt inn med 50% stilling i henhold til ny avtale. Avtalen er uten

tidsbegrensningog har ett års gjensidig oppsigelsesfrist.

Årsavgift:
Arsavgiften for 2019 blir 6.745.000 kr, eller 108,50 kr/innbygger. Dette er en økning fra 105,44
kr/innbyggeri 2018 (+ 2,9 %).
Salg og viderefakturering av avfall
Avfallsmengdene er justert etter erfaringstall og prognoser for 2019. Prisene beregnet etter gjeldende
avtaler og med en forventet indeksregulering.Posten innkjøp til viderefaktureringer økt på grunn av
innføring av avfallsdunkerfor papir, restavfallog matavfall i Oppdal kommune.
Renteinntekter og utbytte
Vi forventer renteinntekterfra bankinnskuddpå 45.000 kr, utbytte fra Gjensidige på 5.000 kr og utbytte
fra Rekom på 10.000 kr.

KOSTNADER
Lønns og pensjonskostnader
Posten består av lønn og feriepenger, møtegodtgjørelser til styret og representantskapet,
pensjonskostnaderog arbeidsgiveravgift.Årets pensjonspremiedekkes i sin helhet av premiefondet i
KLP. Det budsjetteres i 2019 med 4,9 stillinger i NIR, ref. styresak 06/2018. Det budsjetteres med 5
styremøter, 3 representantskapsmøterog 1 eiermøte.
Kontorkostnader, husleie, lisenser, m.v.
Posten dekker kostnader til husleie, renhold, lisenser/programvare, datautstyr, inventar, lT-kostnader og

andre driftsutgifter.
Kurs-, møte- og konferanseutgifter

Deltakelse på kurs, konferanser og generalforsamlingerfor ansatte, styrets leder og styret. Kostnadertil
styre- og representantskapsmøter, eiermøter og fagmøter og reisekostnader. Det er tatt høyde for økt
møte—og reiseaktivitet relatert til SeSammen, Sesam og prosjektet om samarbeid med Hamos og Envina.

lnformasjonsarbeid på vegne av kommunene
lnformasjonsarbeidblir enda viktigere med tanke på de kommendeendringer i avtallsløsningeneog målet
om økt gjenvinningsgrad. Vi fortsetter med iRetur inkludert tømmekalender, informative nettsider og
facebook. Produksjon av små filmer har hatt god effekt. Deltakelse i lokale og nasjonale
intormasjonskampanjerviser seg både effektivt og kostnadsbesparende.

Årsavgifterlmedlemskap
Medlemskontingent Avfall Norge, Avfallsforum Møre og Romsdal og SeSammen utgjør den største

andelen av beløpet. ltillegg kommer kontingent i Avfallsforum Midt-Norge, Nordmøre Næringsråd,
Miljøfyrtårn,Bedriftshelsetjeneste,Sortereno (oppslagom hvordan kildesortereriktig), Loop (materiell til
skoler og barnehager),m.fl.

17

Prosjekter,aktiviteterog innovasjon
Prosjektene rundt SESAM-anlegget,SeSammen-samarbeidetog en eventuell fusjon med Hamos og
Envina vil kunne gi behov for utredninger, befaringer og deltakelse på relevante seminarer osv. I disse
store prosessene er det viktig å ha økonomisk rom til å sikre et godt beslutningsgrunnlag, for igjen å

kunne ta de rette avgjørelseneog velge de riktige løsningene.I denne posten er det også satt av 22.000
kr i støtte til avfallsfagved NTNUÅlesund og 130.000kr til StrandryddeaksjonenHMNR.

BRUK
Det budsjetteres med bruk av 487 000 kr fra disposisjonsfondet.Av disse kommer 310 000 kr fra
mindreforbruket i 2017.

lNVESTERINGSBUDSJETT
FOR
2019
Budsjett Budsjett
KLP—innskudd

Regnskap

2019
30 000

2018
30 000

2017
18 222

-

-

17 352

Dekning av tidligere års udekket
Sum finansielingstransaksjoner

30 000

30 000

35 574

Sum finansieringsbehov

30 000

30 000

35 574

Overført fia driftsregnskapet

30 000

30 000

18 222

Bruk av disposisjonsfond
Sum finansiering

0

O

17 352

30 000

30 000

35 574

0

0

0

Udekket/udisponert

NIR har pr. dato ingen avklaring om hvilke investeringer,eller størrelsen på disse, som må på plass i
2019, med unntak av at det årlige EK—innskuddet
i KLP må dekkes. Dette gjøres ved en overførsel fra

driftpå30.000
kr.

Styret legger saken enstemmigfram for representantskapetmed følgende forslag til
vedtak:
Forslag til budsjett for 2019 vedtas.
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Årsregnskap
for2017

ÅRSREGNSKAP
FOR2017

Regnskapsprinsipper
Regnskapet for Nordmøre interkommunale Renovasjonsselskap er avlagt etter kommunale
regnskapsforskrifter, med atskilt drifts—,lnvesterlngs—og balanseregnskap.

Årsregnskapet
for2017serslikut:

Nordmøre interkommunaleRenovasjonsselskapIKS

1
Årsregnskap,for 2017

Driftsregnskap
Noter

Regnskap

Rev. budsjett

Regnskap

2016

2017

2017

6 186 376
79 162
342 311

6 186 377
330 000

326 177

6 607 849

6 516 377

5 084 954

Driftsinntekter
Inntekter til drift av NIR
Arsavgift NIR-kommunene

1

Andre inntekter

SekretariatAvfallsforumMøre og Romsdal

3

Sum inntekter til drift av NIR

4 758 777

Avfallsbehandling
Salg av avfall og viderefakturen'nglil NlR—kommunene
Diverse innkjøp og ijenesterviderefakt. NIR—kommunene

3,4

18 985 985

18 120 000

18 775 600

1 005 000

2113000

Midlerfra Hold Midt—Norge
Rent—aksjonen
(strandrydding)

3

1 279 016
86 853

Sum avfallsbehandling

20 351 853

19 125 000

20 888 600

Sum driftsinntekter
Driftskostnader

26 959 702

25 641 377

25 973 554

4 158 602

4 484 130

4 024 425

Kostnader relatert til drift av NIR

Lønns-og pensjonskostnader

35,6
13

Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar
Kontorkostnader, husleie, lisenser m.m.

31 500

55 000

48 900

730 311

615 000

559 001

Fag—,
styre—og repskapsmøter,kurs, konferanser,reiser m.m.

391 670

400 000

352 112

lnformasjonsarbeidfor kommunene

916 049

1 150 000

1 239 324

Arsavgitterog medlemskap, bl.a. på kommunenesvegne

244 199

260 000

239 822

Prosjekt støttetil avfallsstudiumved NTNUAlesund

37 760

37 500

37 500

Prosjekt StrandryddeaksjonenHoldt Midt—Norge
Rent

72 180

50 000

33 330

6 582 271

7 051 630

6 534 414

18 974 842
1 332 088

18 120 000
1 000 000

18 779 074
2 135 949

20 306 930
26 889 201

19 120 000
26 171 630

20 915 023

70 501

-530 253

-1 475 883

43 242

50 000

56 726

113 743

-480 253

-1 419 157

- 349 423
123 330

349 423

1 830 225

123330
37 500

70 000
37 400

Sum kostnader relatert til drift av NIR
Avfallsbehandling
Transportog behandling av avfall

3,4

Diverse innkjøp og tjenesterfor NlR—
kommunene
Sum avfallsbehandling

Sum driftskostnader
Brutto driftsresultat
Finansinntekter

27 449 437

og -kostnader

Renteinntekterog utbytte

7

Ordinært resultat
Bruk
Bruk av tidl. års mindreforbruk(red. årsavgift)RS sak 05/17—4
Budsjettertbruk av tidl. års mindreforbrukRS sak 05/17—3

1,11

Bruk av disposisjonsfond (NTNUAlesund) RS sak 05/17—3
Bruk av disposisjonsfond. RS sak 05/17 (KLP)

37 500

'

Mindreforbruk2016
SUM bruk

17 352

17 352

518 468
1 046 073

518 468
1 046 073

1 863 613
3 801238

-18 222
—17352
-518 468
#554042

-30 000
-17 352
—518
468
-565 820

—1863 613
-1 863 613

0

518 468

Avsetninger
Overførselfra drift til investering. RS sak 05/17-6
Overførseifra disposisjonsfond. RS sak 05/17 -1
Mindreforbruk2016 til disposisjonsfond. RS sak 05/17—2
Sum avsetninger
Regnskapsmessig resultat

2

14,15

605774

NordmøreinterkommunaleRenovasjonsselskaplKS

1

l

a

Årsregnskapfor 2017

Investeringsregnskap
Noter

Regnskap

Rev.budsjett

2017.

2017
Kjøp av aksjeri Rekom. RS sak 10/16
KLP—inns
kudd

18 222

Dekningav tidiigere års udekket

17 352

Sum finansieringstransaksjoner

35574,

30 000

Sum finansieringsbehov

35 574

30 000

Overført fra driftsreg nskapet

18 222

50000
0
17352
47352
17352

0

Bruk av disposisjonsfond

17 532

Bruk av disposisjonsfond
Sum finansiering

Udekket/udiäponert

12

' 35754
O

L0

Nordmøre inierkomrnunaieRenovasjonsseiskapiKS

30 000

Regnskap

2015

155553
17352
129752
305957
305957
0
129752
158853
288615
-17352

Årsregnskap
for 2017

Balanseregnskap
Noter

Regnskap

Regnskap

31.12.2017

31.12.2016

ElENDELER
Anleggsmidier
Pensjonsmidier

' AGAnettopensjonsforpiikteiser

9 635 790

9 611 330

337 240

326 780

Aksjer REKOM AS

314 629

EK-innskudd KLP

136 284

118 062

10 423 943

10 370 801

-331 458

210 977
2 678537
405 113
341 135
161396
93 568
1 587 525
5 478252
(D
15 849053

Sum anleggsmidler

314 629

Omløpsmidler
Premieavvik inkl. AGA

10

Kundetordringer

2 419 993

Andre fordringer, periodiseringer

566 867

Sparebank 1 Nordvest Fenepenger

343 643

Sparebank 1 Nordvest Skattetrekk

157 249

Sparebank 1 NordvestArbeidsgiveravgitt

78 411

Sparebank 1 Nordvestdriftskonto
Sum omløpsmidler

3 071 612
6 306 317

NG)

SUM ElENDELER

16 730 260

O7

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Kapitaikonto
Prosjektiond (disponeres av styret)
Disposisjonsfond

11
12
12

3 179929
100000
900000

Udekket i investeringsregnskapet
Regnskapsmessig mindreforbruk

15

605 774
4 785 703

Sum egenkapital

3 077059
100000
909 137
—17
352
518468
4 587 312

Langsiktig gjeld

Pensjonsforplikteiser

6

Sum langsiktig gjeld

7 244 014

7 293 742

7 244 014

7 293 742

3 776 986
153850
—128
091
112986
475411
309401
4 700 543

2 940459
157996
—84
065
126116
534454
293 038
3 967999

16 730 260

15849053

Kortsiktig gjeld
Leverand ørgjeid

10

Forskuddstrekk
Merverdiavgift
Arbeidsgiveravgitt
Annen kortsiktig gjeld
Avsatte feriepenger
Sum kortsiktig gjeld
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Noter

Note1:ÅrsavgiftNIR—kommunene
Kommuneneble fakturertfor 6 535 800 kroneri årsavgifti januar 2017. Etter behandlingav årsregnskapet
for2016 ijuni 2017, vedtok representantskapetat 349 423 kroner skulle tilbakebetalestil eierkommunene.
Utbetalingen ble gjennomført i juli 2017 og reduserte årets inntektspost "Årsavgift NIR-kommunene",
samtidig som 349 423 kroner ble overført fra disposisjonsfondet. Dette framkommer under posten
overføringer i driftsregnskapet.

Note 2: Garantiansvar

Selskapet har ingen garantiansvar.

Note 3: Virksomhet

utenfor

selvkostområdet

Næringsavfall i 2017:
.
Noen bedrifter har levert næringsavfall til behandling sammen med husholdningsavfallet.Kostnadene
forbundet med dette har i sin helhet blitt fakturert ut på bedriftene uten påslag på prisen, på følgende
måte:
,
Konto

Debet

Næringsavfalltil forbrenning

746 069

Transport av næringsavfall

218 565

Kredit

Utfakturertnæringsavfalltil forbrenning

746 069

Utfakturerttransportav næringsavfall

218 565

Det anslås forøvrig at ca. 5% av avfallet som samles inn gjennom den kommunale renovasjonsordningen

er næringsavfall.Dette er ikke skilt ut i regnskapet,da rapporterings-og skattepliktenfor dette ligger hos
kommunen.

Strandryddeaksjonen 2017 —Hold Midt—NorgeRent:
NIR deltok i 2017 på dugnadsløftet "Hold IVIidt-NorgeRent” sammen med 9 andre renovasjonsselskap.

Aksjonen har fått tildelt midler fra lVIiødirektoratet.Disse skal dekke kostnadersom kommuneneog NIR
har hatt ved å delta i aksjonen. Kommunenefår utbetalt til sammen 239 616 kr.
Konto

.

Debet

NIRsin andel av lVIiødirektoratetsmidler
NIRsine kostnadermed aksjonen (lønn,sekker, premie)

6

Kredit
86 853

86 853
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Sekretariat for Avfallsforum Møre og Romsdal:
Konto

Debet

Kredit

FakturertAvfallsforum Møre og Romsdal

342 311

Lønnskostnaderog kontorutgifter

342 311

Note 4: Avfallsfraksjoner
Avfallsfraksjoner i 2017:
Inntekter

Restavfilfl:
Forbrenning, transport
og omlasting
Kildesortert papir

Kostnader

15 433 944

15 432 756

1 622 083

1 622 080

'

Farlig avfifl

688 865

678 965

EIE—avfall

301 645

301 643

Plastemballasje

278 563

278 513

Andre avfitllsfiaksjoner

660 885

660 885

18 985 985

18 974 842

SUM

'

Note 5: Lønnsrelaterte kostnader

Disse postene består av lønn til 4,2 årsverk.
Lønn, feriepenger

2 902 378

Styre—og repskapshonorar

295 000

Pensjonskostnader KLP

-28 898

Premieavvik KLP

475 403

Arbeidsgiveravgift

447 687

AGA av Premieavvik KLP

67 032

Totale lønnskostnader

4 158 602

Av dette utgjør ca. 1 130 000 kroner lønn, pensjonskostnaderog aga fordaglig leder.

Note 6: Pensjonsmidler

og -forplikte!ser

NlR har avtale om offentlig tjenestepensjoni KLP, inkludertegen avtale om 100% utjevning for AFP 6264 år, 65—67år og 85—årsregelen.
Ordningen omfatter fast ansatte, samt forpliktelserfor tidligere ansatte
og pensjonister.
lht. §131érsregnskapsforskriftenskal driftsregnskapetbelastes med pensjonskostnadersom er beregnet
ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G—regulering.
Forskjellen mellom betalt
pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik og skal inntekts—eller utgiftsføres i

Nordmøre interkommunaleRenovasjonsselskaplKS

7

i

Årsregnskap
for2017

driftsregnskapet. NIR benytter 1 års amortisering av premieavvik. Beregnede pensjonsmidler og
pensjonsforpliktelsereropptørt i balansensom henholdsvisanleggsmidlerog langsiktiggjeld.
NlR sitt premiefondi KLP hadde en saldo på 3 498 347 kr pr. 31.12.17. (3 760 591 kr pr. 31.12.16). Det
er i 2017 brukt av premiefondettil å dekke pensjonspremiepå 497 079 kr.
KLP
Netto pensjonskostnad

280 292

Sum amortisertpremieavvik

184 905

Administrasjonskostnad

35 771

Åretspensjonspremie

—25
565

Arets premieavvik

475 403

Pensjonsforpiiktelser

7 244 014

'Pensjonsmidler

—9635 790

Netto forpliktelse

-2 391 776

Økonomiske forutsetninger 2017
4 %

Diskonteringsrente

2,97 %

Forventet lønnsvekst
F01ventet G—reguten'ng

2,97 %

Forventet pensjonsreguter

2,20 %

Forventet avkastning

4,50 %

Note 7: Renteinntekter og utbytte
Renteinntekterpå bankinnskudd
Utbytte fra Gjensidige
Til sammen

38 124
5 118
43 242

Note 8: Aksjer og andeleri varig eie

Selskapets navn

REKOlVl(122 aksjer)
KLP

Balanseført

Markeds—

verdi

verdi

314 629

627 006

136 284

136 284

Eierandel
2,6 %

l
8
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Note 9: Arbeidskapital
Endring i arbeidskapital:

i

Balanseregnskapet

31.12.2017

31.12.2016

Omløpsmidler

6 306 317

5 478 252

Kortsiktig gjeld

4 700 543

3 967 999

Arbeidskapital

1 605 774

1 510 253

Endring
__
95 521

Note 10: Fordringer og gjeld
ingen av kundefordringene anses som usikre.

Fordringer og gjeld til kommunaleforetak, bedrifter og samarbeidji. kommunelovens§ 11 og § 27'.
Kommunal virksomhet

Fordringer

Aure kommune

181 975

Averøy kommune

141 227

Halsa kommune

Gjeld

39 634

Kristiansund kommune

938 587

Oppdal kommune

161 594

Rauma kommune

228 230

. '

3212

Smøla kommune

53161

Sunndal kommune

110 026

Tingvoll kommune

,

66 989

Note 11:Bevegelserpå kapitallrontoen
Debet

inngående balanse

Kredit

3 077 059

Egenkapitaiinnskudd KLP

18 222

Endring pensjonsmidler ifølge aktuar

24 460

Endring pensjonsforpliktelse ifølge aktuar

49 728

Endring aga av nettoforpliktelse ifølge aktuar

10 460

Utgående balanse

3 179 929

Sum

3179 929

3179 929
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Note 12: Fond

Disposisjonsfond:
Beløp

SaldoDisposisjonsfond
*

909137

'

Saldo Prosjektfond (disponeres av styret)*

100 000

Beholdning 01.01.2017*:

1 009137

Bevegelser i 2017:
Avsafti driftsregnskapet (mindreforbruk2016)

518 468

Bruk i driftsregnskapet:

-510 253

Tilbakebetalingav årsavgiff fil N/R—kommunene

Støttetil avfallssfudium
vedNTNU
Ålesund
Budsjettert bruk av tidligereås mindreforbruk

—349
423

-37500
-123 330

Bruk i investeringsregnskapet:

-17 352

Dekning av unde/finansieringi 2016

—1
7 352

Beholdning 31.12.2017:
Disposisjonsfond

900 000

Fond Prosjekter (disponeres av styret)

100 000

Sum fond til disposisjon 31.12.2017

1 000 000

Ubundne investeringsfond:
Beløp

Beholdning 01.01.2017:

-17 352

Underfinansieringi investeringsregnskapet2016

—1
7 352

Bevegelser i 2017:
Overført fra disposisjonsfond

17 352

EK-innskudd 2017

—18
222

Overføring fra driftsregnskapet

18 222

Sum ubundne investeringsfond 31.12.2017

Note 13: Revisjon

Revisjon av NIR er utført av Møre og RomsdalRevisjon lKS.
Kostnadentil revisjon beløp seg i 2017 på 31 500 kr.

10
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Note 14: Hendelser etter balansedagen
Det er ingen hendelseretter balansedagensom påvirkerårsregnskapetfor 2017.

Note 15: Årets regnskapsmessige resultat"
Det var i 2017 et regnskapsmessig mindreforbruk på 605 774 kroner. Styret forslår overfor
representantskapefat beløpet overførestil disposisjonsfond.
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En kort oppsummering av 2017
2017 har vært starten på en brytningstid for NIR. Nye krav fra EU og norske myndigheter gjør at
materialgjenvinningen må økes, noe som får store konsekvenser i hele avfallssystemet. For første gang
i NIRs snart 30 år lange historie ble det derfor gjennomført et eiermøte for å informere om situasjonen og
hvordan den kan løses.
—
Nye krav utløser spørsmål om effektivisering, digitalisering og stordriftsfordeler. Dette påvirker NIR både
internt og eksternt, blant annet gjennom at ansvarsfordelingen mellom NIR og eierkommunene må

justeres.Selskapethar som en del av dettegjort vedtakom å se på samarbeidmotSESAIVI,SeSammen,
RIR og HAIVIOS.
Teknologisk beveger vi oss stadig mer inn i den digitale tidsalder. Nettsider, facebook'og app gjør at vi
kan drive informasjon og holdningsskapende arbeid mer effektivt, og åpner samtidig opp for dialog og
mer Samhandlingmed kundene.
Økonomisk har det vært et godt år for NIR, med et mindreforbruk på over 600 000 kroner. Hovedårsaken
til mindreforbruket er lavere kostnader til lønn og pensjon enn budsjettert på grunn av utleie av mannskap,
og mindreforbruk på informasjonssiden.
De viktigste hendelsene i 2017 harvært:
e

Strategisk
o Eiermøte
o Mulig deltakelse i SESAM
() Samtaler om samarbeid med RIR og HAMOS

o
e

SeSammen—samarbeidmed IKSi Midt-Norge

Administrativt
() Ny avtale med Avfallsforum Møre og Romsdal om 50 % sekretariatstilling
o Ny medarbeider
o Digitalisering av faktura og regnskapsbilag

«» Nyeordninger
o Båtretur
n

lnformasjonssatsing
o Nye nettsider
o Strandrydding og tekstilkampanje i samarbeid med IKS i Midt-Norge
() Nyhetsbrev

e

StørreprosjekterNIR har medvirketi:
0
()
o

Ny omlaster og miljøstasjon i Kristiansund
Avfallsplan for Kristiansund
Anbud på transport og behandling av avfall fra gjenvinningsstasjonene i Tingvoll

Alt avfall som ble samlet inn fra husholdningene i NIR i 2017 ble sendt til gjenvinning. Avfallet som ble
levert til miljøstasjonene ble også gjenvunnet så langt det har vært teknisk og økonomisk mulig.
I2017 ble det solgt kildesortert avfall for over 2,4 mill. kr. Dette har bidratt til å holde eierkommunenes

og

NIRs kostnader nede, slik at det blir mindre som må hentes inn fra abonnentene gjennom
renovasjonsgebyret.
'
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Noen nøkkeltallfor året:
e
e
e
e
0
o

Den totale avfallsmengden fra husholdningene gikk ned med 3,5 %.
Hver innbygger leverte i snitt 390 kg avfall.
Hver abonnent betalte i snitt 2 621 kri renovasjonsgebyr (4 % under landssnittet).
Driftstilskuddet fra eierne til NIR var på 105,44 kr/innbygger (før utdeling fra fond).
Det ble utdelt 349 423 kr til eierne fra fond.
Det regnskapsmessige mindreforbruket ble på 605 774 kr.

Kort oppsummert har NlR i 2017 ivaretatt sine forpliktelser overfor eierne og både sørget for høy
gjenvinning og gode økonomiske betingelser for avfallshåndteringen.

i

Virksomhetsområde
Nl
oppgaver er ifølge selskapsavtalen:
é Å planlegge, bygge og drive anlegg for innsamling, transport, behandling og disponering av alt
forbruksavfall i medlemskommunene.
0 Å utnytte ressursene i avfallet i størst mulig grad og å tilstrebe en størst mulig utnyttelse, på høyest

mulignivå.
«

Selskapet kan også ta hånd om innsamling, transport, behandling og disponering av slam,
produksjons—
og spesialavfall i regionen.

Administrasjonen og politisk ledelse
Medlemmer til representantskapet i NIR ble valgt av de enkelte kommunene etter valget 1.2015.
Kommunene foreslo også personer til styret. i februar 2016 valgte representantskapet styre, samt leder
og nestleder for styret og representantskapet.

Representantskap og styre
Arne Hoem har vært leder og Ola Rognskog nestlederi representantskapet. Eilif Lervik har vært leder og
Maritta Ohrstrand nestleder i styret. Styret harjevn kjønnsrepresentasjon.
Representantskapet og styret har bestått av følgende personer (hver med 2 personlige vara):

'Auyrel »

Smøla

»Erlend vaag

Averøv'ngrrd
Halsa
Tingvoll
Kristiansund
Oppdal

Rauma
Sunndal

2

'

Svein Roksvåg

Rangønes

Ola Rognskog
Liv Solemdal
ldar Anton Slatlem
Henrik Stensønes —
lngvill Dalsegg

W..-”ArneHoem
Janne lVlereteR. Seljebø

Anna Lovrsa Melland

Svein
Kongshaug
Stig Fjeldset

l
1

lViarittaOhrstrand
Eli Dahle

Ole KjellTalberg
Eilif Lervik
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Administrasjonen
i 2017 ble antallet stillingshjemler i NlR utvidet fra 4 til 4,5. Torbjørn Aae ble høsten 2017 ansatt i en
midlertidig 50 %—stilling.
Aae har vært ansatt hos NIR tidligere og er godt kjent med selskapet.
Pål Harstad har vært leid ut til Kristiansund kommune i en 20 %-stilling fra september og uti 2018. Else

Mari Strandog TorbjørnAae har biståttOppdalkommunepå timesbasis,totalt 37 timer i 2017.
Ansatte og deres stillingsstørrelser har vært slik i 2017:

i:"-

at? ,

€

Dagligleder
Miljøingeniør

__
lVliljøingeniør
. Miljøingeniør
Kontorleder

.»; at.

egaardHarstad
Pål Harstad

_________
LinnS, Stokke
TorbjørnAae
Else Mari Strand

o
100 %

100 %

100%
50 %
100 %

100 %
20 %
100 %

Det diskrimineresikke på bakgrunnav kjønn,religion,politiskståstedeller lignendei NlR.

Medlemskap og eierinteresser
Medlemskommunene eier følgende andeleri NIR:

Lo

Kristiansund

39,5%

24507"

Oppdal
Rauma

11,0 %
12,0 %

6 852
7 445 ”

Smøla
Sunndal
Tingvoll

3,5 %
11,5%
5,0 %

2 146 ..
7155."3090

tekte"

å»

f

få f ' (i

*Eierandel justeres etter folketall hvert 4. år
NlR eier følgende andeler i andre selskap:
— 2,6 % av aksjene i avfallsmeglerselskapetRekom AS.

~

lnnskuttegenkapitali KLPer på kr. 136 284.

NlR er medlem av følgende organisasjoner:
— KS Bedrift
— Avfall Norge
— Avfallsforum Møre og Romsdal
— Avfallsforum lVlidt-Norge
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- Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste
— Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
— Hold Norge Rent

Møter og representasjon
Representantskapet har hatt 2 møter (2 i 2016) og behandlet 9 saker (15 i 2016). Styret har hatt 5 møter
(5 i 2016) og behandlet 15 saker (13 i 2015). Det har vært avholdt 2 fagmøter.

Hilde ØdegaardHarstadhar vært medlemav styreti AvfallsforumMøreog Romsdal.
NIR har vært representertpå følgendeårsmøteri 2017: '

c'
"gag:
.-.as-f

.

stresse* ;,»—
særs stem

_ «t

Avfallsforum Midt-Nor e

Hell, 14.46. februar

Linn S. Stokke

KS Bedrift
Avfallsforum Møre og Romsdal
Rekom AS
Avfall Norge

Fornebu, 7.-8. mars
Geiran er, 4.5. april
Bergen, 23: 24. mai
Kristiansand 13.—15.
'uni

Eilif Lervik og Hilde Ø. Harstad
Hilde Ø. Harstad
Eilif Lervik
Hilde Ø. Harstad

NlR har også vært representertpå andrekurs og konferanseriløpetav året.

Revisjon
Møre og Romsdal Revisjon [KS har vært revisor for NlR i 2017.

Arbeidsmiljø
N lR er lA—bedrift,
og rutiner for å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet er nedfelt i internkontroll—systemet.
På grunnlag av den årlige vernerunden og kontormøter er det laget en handlingsplan som viser hva som
skal gjøres og hvem som er ansvarlig.

i løpet av året ble følgendegjennomført:
«

Samarbeidsmøte med Bedriftshelsetjenesten.
Gjennomgang og oppdatering av HMS-håndbok med Bedriftshelsetjenesten.

Sykefraværet i 2017 var på 1,7 %, noe som er en nedgang fra 22 % i 2016 Målsettingen i lA—avtalener
et sykefravær på under 5 %.
Totalt antall arbeidsdager

937

Sykefraværsdager
"w.-VfDerav
legemeldt
sykefravær

16
0

Derav fravær pga. sykt barn

0

,..t.

"»IA',V.5°

Det har ikke vært skader eller ulykker i selskapet i løpet av året.
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Sekretariatfor Avfallsforum Møre og Romsdal
NIR har vært sekretariat forAvfalIsforum Møre og Romsdal også i 2017. Ny avtale ble inngått med virkning
fra 01.08.17, og innebærerfra denne dato en 50 % stilling.
Totalt utgjorde Avfallsforum 699 arbeidstimer i 2017 med varierende belastning over året. Linn S. Stokke
og Else Mari Strand harvært sekretær og økonomikonsulentfor forumet.
Det vises for øvrig til årsberetning for Avfallsforum Møre og Romsdal.

Strategiarbeid
Strategiplan for NIR og Avfallsstrategi for NIR ble vedtatt i 2016. Selskapet følger i hovedsak framdrift og

mål som er satt i disse planene.

Digitalisering
NIR har stort fokus på digitalisering av flere grunner. Først og fremst så bidrar digitalisering til en enklere
kommunikasjon med kunden. Vi har derfor dreid mye av vår kommunikasjon bort fra trykte medier og over
til digitale plattformer som app og sosiale medier. Vi kan se at vi når mange på denne måten.
Videre gir digitalisering bedre sporbarhet. let system med mange kunder og aktørergirdigital håndtering
en sikkerhet for at oppdrag blir utført og at avvik blirfulgt opp. På sikt er det et mål at kontakt med kunden
skal automatiseres. For eksempel skal kunden kunne bestille mindre dunk på nett, og denne meldingen
skal gå direkte til den som utfører endringen. Når oppdraget er kvittert utført skal gebyrsystemet

oppdateresautomatisk.

'

I løpet av 2017 gikk NIR over til digital håndtering av alle faktura og regnskapsbilag. Dette forenkler
prosesser og sikrer sporbarhet. En fin bieffekt av slik digitalisering er at det oppstår mindre avfall siden

papirbrukengår ned.

EUs sirkulærøkonomi

EU lai desember 2015 fram sitt forslag til avfallsstrategi—sirkulærøkonomi ~ som ble justert i desember
2017. Hersettes det krav om 65 % materialgjenvinningav avfall fra husholdningene innen 2035. Stortinget

har i februar2018 vedtattat dette også skal være nasjonalstrategi.
Måletfra EU tilsvareromtrentdobbeltså høy materialgjenvinning
som NIR nåddei 2017.Tiltak for å nå
disse målenevil være en av de viktigstearbeidsoppgavene
i NIR de nesteårene.

Eiermøte

Som en følge av strategien fra EU ble det gjort en oppsummering av situasjonen for NIR og NIR—

kommunenevåren 2017. Dette ble presenterti eiermøtet21. september2017. Eiermøtetsummerte3
punkter som styret fikk i oppdrag å jobbe videre med:

Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
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Det innledes samtaler med SESAM (sentralt ettersorteringsanleggfor Midt—Norge)
om mulig
' deltakelse

e

Både RlR og HAlVlOSkontaktesmedtanke på samarbeid

a

Kommunestyrene orienteres om situasjonen og valgmuligheter

Ny avfallsløsning

Etter å ha jobbet videre med signalenefra eiermøtethar styret og senere representantskapet,
etter en
helhetsvurdering, vedtatt at det skal innføres henteordning for matavfall og glass- og metallemballasje
hos alle husholdninger. I tillegg skal restavfallet leveres til ettersortering i SESAM. For abonnentene vil
den nye løsningen se slik ut:

Matavfall

Papir

Glass/metall

Rest

Plast

Arbeidet med å implementere ny ordning vil bli startetopp i 2018.

SESAM
Det er totalt 10 interkommunaleselskap som står bak ettersorteringsanleggetSESAM. Totalt
representerer prosjektet nå 75 kommuner og nesten 600 000 innbyggere i Midt-Norge. Planen er å få på
plass et anlegg i Trondheim i løpet av første halvår 2021.
Detotale investeringene er beregnet til 538 mill, kr, hvorav Trondheim kommune frnansiererl underkant
av 300 mill. kr gjennom tomt og bygg, og leier dette ut til SESAM.

Eierkommunenei NIR vil få saken til behandlingi løpet av høsten 2018, og endelig beslutningom
realisering er ventet innen utgangen av 2018.

SeSammen

Som en følge av SESAM er det også dannet et samarbeid på andre plan enn ettersortering. Dette
samarbeidet omfatter i tillegg til selskapene som er med i SESAM, også RIR og Arim.
SeSammen jobber med en regional avfallsstrategi, informasjonsarbeidog anbudssamarbeid,for å nevne
noe.
Styret i NIR vedtok i november 2017 å delta som fullverdig medlem av SeSammen.
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Samarbeid med RIR eller HAMOS

Etter eiermøtet nedsatte styret en arbeidsgruppe for å jobbe mer med samarbeid med RlR eller HAMOS.
Arbeidsgruppa består av representantskapsleder, styreleder, nestleder i styret, daglig leder og en
representant fra Kristiansund kommune (kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth).
Arbeidsgruppa har hatt møter med begge selskaper og vurderer samarbeid langs hele aksen fra sak—til—
sak—samarbeid
til sammenslåing.

Arbeidsgruppajobbervideremed dennesaken i 2018.

Anbud
Det er gjennomførtanbudpå innkjøpav sekkeri 2017.
i tillegg ble følgende anbudsprosesser startet opp:
e Anbud på transport og behandling av avfall fra gjenvinningsstasjonene l Tingvoll
o Anbud på transport og behandling av restavfallet fra NlR-kommunene.

e

Anbud på innkjøpav dunker.

Husholdningsavfall
Statistisk sentralbyrå beregner hvert år den samlede avfallsproduksjonenfra husholdningene.Tallene er

basertpå våre innrapporteringerog omfatterogsåde avfallsmengdenesom blir leverttil miljøstasjonene.
Vihar i skrivende stund ikke tall for andre enn NIR i 2017, men i 2016 var den årlige avfallsmengden slik:
NIR

Norge

Nl

404 kg/innb gger

'

433 kg/innbygger

Møre og Romsdal

403 kg/innbygger

Sør—Trøndelag

396 kg/innbygger

.

tall for 2017 viser en nedgang i avfallsmengden til 390 kg/innbygger i 2017 (—3,5 %).

For 2016 ligger NlR altså 7 % lavere enn landsgjennomsnittet,likt med fylkessnittet for Møre og Romsdal

og 2 % høyere enn fylkessnittet for Sør—Trøndelag.
Målet i strategiplanen om at mengden
husholdningsavfall skal være lavere enn landsgjennomsnitteter dermed oppfylt.
Vår egen statistikk viser at den gjennomsnittlige mengden Ordinærthusholdningsavfall gikk ned fra 320
kg/innbygger i 2016 til 316 kg/innbygger i 2017 (—1 %). Dette tallet har vi brukt som en indikator på
utviklingen fra år til år i NIR og i NlR-kommunene, og kan ikke brukes til å sammenligne mengder med
andre.
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De totale avfallsmengdene l NlR—kommunene
fordelt pr. innbygger harvært slik det siste året:

500
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400
350
300
250
200
150
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Den store variasjonen mellom kommunene skyldes blant annet at det er ulik andel av hytte- og
næringsavfall i husholdningsavfallet.
Husholdningsavfallet i NlR ble sendt videre til følgende behandling i2017:

Avfallsfraksjonene som leveres til materialgjenvinning er papir, mat, plastemballasje, glass- og
metallemballasje, metall og klær. Det meste av det miljøfarlige avfallet gjenvinnes også. Herunder regnes
maling, lim, sprøytemidler og lignende, samt EE—avfall
(elektrisk).

8
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Avfallsmengdene etter type har vært slik (innbyggertallet varierer over årene):

Papir (papir/papp/drikkekartong)

Plastemballasje
Våtorganisk(mat mm)
Glass—
og metallemballasje
Klær
Farligavfall
EE—avfall
(elektrisk)
Metall
Restavfall
.. h .,
.

A-

%-

...
.,.

nu.-'

4 189

3 041

2 850

2 741

50
569
864
154
235
788
606
13 597

321
340
890
223
247
612
687
13 841

343
200
904
216
227
587
792
13 783

364
187
996
291
270
657
833
13 413

"!

..!

-l

.

,

.,

Legg merke til at den totale avfallsmengden gikk ned med 1 % fra 2016 til 2017 til tross for at folketallet
økte.
Restavfall og papir er de to største avfallsfraksjonene. Til sammen utgjorde de 82 % av alt

husholdningsavfallet
i NIR.

Restavfall

Restavfallet fra NIR-kommunene ble levert gjennom avtalen med Rekom AS i hele 2017. Vårt avfall ble
, levert til Statkraft Varme i Trondheim (25 %) og Tafjord KrattVarme iAlesund (75 %). Rekom har gjort en
utmerket jobb for oss.
Gjennom avtalen med Rekom AS er det Brødrene Bakk AS som transporterer avfallet fra
omlastestasjonene i Kristiansund, Oppdal, Sunndal og Rauma til forbrenningsanleggene. Restavfallet fra
Smøla kommune ble fraktet av Brødrene Sætran i hele 2017.
På Hagelin i Kristiansund har det også i 2017 vært nødvendig å laste om restavfallet med hjullaster i
perioder. Kristiansund kommune er i gang med å finne ny permanent løsning for omlastingen, og NIR er
med som rådgiver i denne prosessen.
Restavfallsmengdeni NIR ble redusert med hele 3 % fra 2016 til 2017. Restavfallet utgjorde 13 413 tonn,

eller 215 kg/innbygger. NIR har hatt som mål å holde restavfallsmengdeneunder 2005-nivå (226
kg/innbygger). Dette har vi greid med god margin også i 2017.

Papir, papp og drikkekartong
NIR har kontrakt med Retura TRV på omlasting (unntatt Oppdal, Rauma og Sunndal), transport (unntatt
Sunndal), sortering og viderelevering av papiravfallfra husholdningene. NIR får inntekter fra salg av papp
(Peterson EmballasjeAS), drikkekartong(Grønt Punkt Norge AS) og papir (Norske Skog ASA).

Nordmøre Interkommunale RenovasjonsselskapIKS
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Papiret (aviser og ukeblader) ble til nytt avispapir på Skogn, bølgepappen ble til ny papp på Ranheim i
«H
Trondheim, mens drikkekartongen ble til ny emballasjekartong i Sverige.
frir-[jg
l2017 ble det samlet inn 2 741 tonn papir, eller 44 kg/innbygger. Dette er en nedgang på 4 % iforhold til
2016 og hele 35 % iforhold til 2008. Dette skyldes i hovedsak en overgang til bruk av digitale medier (etaktura, nettaviser osv.).
Totaltsolgte NIR papirfor over 1,5 mill. kri 2017. Netto inntekt forviderelevering av papiret, inkludert prisog transportutjevning men uten omlastekostnader, har vært på 71 kr/tonn.

x

un. *
å»:

L.

i”

»

Glade vinnere i gul/dunklotteriet og returkartongiotteriet i 2017.

Plastemballasje
Plasten presses i baller hos Logistikk og baseservice i Kristiansund, Franzefoss Gjenvinning på
Sunndalsøra, J. O. Moen Miljø på Åndalsnes og lVliøgjenvinning på Oppdal. NIR selger plasten til Grønt
Punkt Norge som henter plasten på disse fire stedene.
'

Totalt ble det samletinn 365 tonn plastemballasjei 2017,noe som er en økningpå 6 % iforhold til 2016.
Dette tilsvarer 5,9 kg/innbygger i snitt.

Alle kommuneneliggernå på over 5 kg/innbygger,som var vårførste målsetting.Nestemål blir å komme
opp på 7,5 kg/innbygger.
Totalt solgte NIR plastemballasje for 530 000 kr i 2017. Netto inntekt for viderelevering av plasten,
inkludert pris—og transportutjevning, harvært på 259 kr/tonn.
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Miljøfarlig avfall
Med miljøfarlig avfall menes farlig avfall (maling, lim, syrer, olje) og EE—avfall
(elektrisk og elektronisk).

Måleter alltid å samle inn mest mulig miljøfarligavfall. Ved siden av å ha fokus på farlige kjemikalierer
det viktig å oppfordretil returav småelektronikk(fønere,mobiltelefonerosv.)somlett havneri restavfallet.
Disse inneholder miljøfarlige komponenter som er uønsket i forbrenningsanleggene.
Veglo Miljøservice AS henter inn farlig avfall i NIR—kommunene
og sørger for forskriftsmessig behandling
av dette.
l 2017 ble det samlet inn 270 tonn farlig avfall, eller 4,3 kg/innbygger. 23 % av totalmengden ble samlet
inn gjennom aksjonsdagene på vår og høst, da det er flere henteplasser rundt om i kommunene enn
ellers. Totalt gikk den innsamlede mengden opp med 18 % iforhold til 2016. Økningen skyldes trolig at vi
er tilbake til normalnivå etter en nedgang i 2016.
NlR har organisert felles transport og deponering av eternitt (asbest) fra miljøstasjonene. Eternitten blir

leverttil RlR sitt deponii Arødalen.Det ble levert91,38tonn eternittgjennomdenneordningeni 2017.
To NlR—kommunerleverte til sammen 11,40 tonn med klorparafinvindu. Disse ble levert til godkjent
behandling via Rekom. Det ble også levert 13 tonn med PCB-ruter gjennom avtalen med Ruteretur.
Kommunene får en godtgjørelse pr. tonn innleverte PCB-ruter.
Elektrisk og elektronisk avfall har i 2017 blitt samlet inn gjennom Stena Recycling Norway AS og Norsik
AS. Det ble samletinn 657 tonn EE—avfall
på miljøstasjonene l NIR-kommunenei 2017. Dette er en økning

på 12 % fra 2016.Totalt solgteNIR EE—avfall
for 166 000 kr i 2017.

Glassemballasje, metallemballasje og annet metall
Glass og metall egner seg svært godt til gjenvinning, og kommunene får betalt for det som videreleveres.
ltillegg er dette materialer som brenner dårlig, og derforgjør lite ”nytte" i restavfallet.
Kildesortering av glass—og metallemballasje er godt innarbeidet. Både Kristiansund, Oppdal og Sunndal
har henteordning for dette. Ide øvrige kommunene må glass—og metallemballasjen bringes til returpunkt

som finnes på sentralesteder.Totalt er det 89 returpunkti NlR-området.
lVlengdeglass-og metallemballasjehar stegetjevnt og det ble levert 996 tonn i 2017 (+ 10 %).
Det ble levert 833 tonn annet metall (sykler etc.) på miljøstasjonene,noe som er en økning på 5 % i
forhold til 2016. Med gode priser på skrapmetall er det ikke usannsynlig at husholdninger også har levert
direkte til skraphandlere.
Totalt solgte NlR glass—og metallemballasje for 233 000 kri 2017 gjennom vår avtale med Syklus.

Nordmøre interkommunale Renovasjonsselskap[KS
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Klær og andre tekstiler
Det kastes stadig mer tekstiler og det er derfor viktig at mest mulig av dette sendes til ombruk eller

materialgjenvinning.
NIR har avtale med Fretex om mottak av alle tekstilerfra vårt område. Fretex kan ta imot alle typer tekstiler
så lenge de er rene og tørre. Det ble levert 291 tonn tekstiler fra NIR—kommunene
til Fretex i 2017. Dette
er en økning på hele 35 % iforhold til året før.

Høsten 2017 ble det kjørt en kampanjei Midt-Norgefor å minne om at også hullete klær og "enslige"
sokker kan leveres til Fretex. Om dette alene gjorde at resultatet for 2017 ble så godt, er vanskelig å si,
men det er tydelig at det er større fokus på gjenbruk enn det har vært tidligere.
Som en følge av økte mengder ble det i 2017 inngått en avtale mellom Fretex, Varde, NIR og Kristiansund

om å samle inn og pakke tekstiler fra kommunens returpunkt. Avtalen hadde oppstart i 2018.

.

Matavfall

Foreløpig er det bare Tingvoll kommune som har henteordning for matavfall. Det ble samlet inn 53 tonn

matavfalli 2017, noe som er en økningpå 7 % fra året før.
6 av NIR-kommunene har tilbud om hjemmekompostering til abonnenter ønsker dette. Kristiansund
kommune gjeninnførte en slik ordning i 2017 med bistand fra NIR.

Båtretur

Fra 1. oktober2017 ble det innførten ordningmed pant på båtvrak.Kommuneneer pliktigtil å sørgefor
at det finnes et mottakfor båter inntil 15 fot (4,57 meter)"i eller i nærhetenav kommunen".Båteneskal
tas imot gratis og båteierfår et tilskuddfra IVliljødirektoratet
på 1000kr pr. levertebåt.
NIR har inngått avtale med Viking Gjenvinning som henter båtvrak på miljøstasjonene i vårt område.

Slam
Innsamling, transport og behandling av septikslam utføres i regi av IVliljøserviceAS i Stryn.
I2017 ble det tømt 7 412 slamtanker i NIR—området.
8 % av disse var ekstratømminger utenom plan. Det
ble samlet inn 31 618 m3 (ikke avvannet) septikslam.
Det avvannede septikslammet ble kjørt til behandlingsanlegg på Vestnes. Avvannet slam fra Oppdal ble
levert til Sel (lVlyrmoen)i Gudbrandsdalen. Totalt i NIR kommunene ble det levert 1 939 tonn slam i 2017.

12

Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

ll

I
l
1
I
r
i
I

Årsberetning
for 2017

Renovasjonsgebyrene
Det er den enkelte kommune som fastsetter renovasjonsgebyrene for sine abonnenter. Det
gjennomsnittligegebyret I NIR lå på 2 621 kr (eks. mva.) j2017 mot 2 593 kr 12016, det vil si en økning på
1 %. Snittet i NIR ligger 4 % under Iandsgjennomsnittet,som er på 2 719 kr. Måleti strategiplanen om at
gjennomsnittsgebyretskal ligge lavere enn landsgjennomsnltteter dermed oppfylt for 2017.

i
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Vær oppmerksom på at kommunene har ulike tilbud inkludert i sitt normalabonnement. For eksempel har
noen kommuner levering på mlljøstasjonen inkluderti renovasjonsgebyret.
Aure, Halsa, Kristiansund, Rauma, Sunndal og Tingvoll har reduksjon i gebyret for abonnenter som driver
hjemmekomposterlng. Den gjennomsnittlige reduksjonen var på 775 kr i 2017.

Informasjon
Informasjon og holdningsskapende arbeid er svært viktig for å sikre at kildesorteringen fungerer godt.
Som tidligere nevnt dreier vi nå satsningen mer over på digitale medier.

Hjemmeside
Nettsidene våre (nir.mr.no) gir en toteloversiktover avfallsordningenei alle medlemskommunene.Sidene
blir løpende oppdatert med nyheter om endrede tømmedager, aksjoner og nye ordninger. Her blir også

alle møteprotokollerlagt ut.

I
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l samarbeid med IKT Orkidé startet vi arbeidet med å oppgradere nettsidene våre i 2016. i arbeidet med

oppdateringenble det lagt vekt på at det skal være enkelt å finne frem for både innbyggere'ogde som
jobber ute i våre kommuner.De nye sidene ble lansert12. september2017.
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iRetur

,lnformasjonsbladet kommer ut to ganger i året, juni og november. Bladet inneholder nyheter, fakta, råd
og praktiske tips om renovasjon, avfall og gjenvinning. Forsiden av iRetur er et Særtrykk for hver enkelt
kommune. Dette muliggjør at kommunevåpenet er med på alle utgivelser og bidrar til at kunden
identifiserer informasjonen opp mot "sin" kommune. Særtrykket har også gjort det mulig å trykke
tømmekalender på siste side av bladet. Kommunene sender derfor ikke ut tømmekalendere i posten
lenger. Da er det viktig å ta vare på kalenderen som enkelt kan rives av bladet når det er lest ferdig.

Tømme-app
Samtlige renovasjonsruteri NIR-områdeter lagt inn i tømmeappen, noe som betyr at hverenkelt abonnent

kan få opp sin tømmeplanpå mobiltelefonen.Tømmingkan også varsles,for dem som ønskerå få en
påminnelse om å sette fram dunken eller sekken på tømmedag.
Appen giroversiktover returpunkt, miljøstasjonerog hytterenovasjonspunktmed kartanvisning. Den viser

også åpningstidenepå miljøstasjonene.i tillegg gir det oss mulighettil å varsle driftsproblemertilbaketil
kunden, og kunden kan melde inn spørsmål eller aWik til oss. Vi ser at det er mange som benytter seg
av denne muligheten til å stille oss direkte spørsmål om renovasjonsordningen.

Ved årsskiftetvar appen lastet ned til over 10 000 enheteri NIR—området.
Vi antar at vi når ca. 35 % av
husstandene på denne måten.
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Facebook og andre digitale medier
Facebook brukes aktivt for å nå ut til innbyggerne i våre kommuner. Her legges det ut informasjon om
sortering, kampanjer eller andre nyheter. Siden hari dag 245 følgere og mange av våre innlegg har nådd
ut til flere tusen.
Vi har også laget flere filmer i løpet av året som vi har lagt ut på NIR sin egen Youtube-kanal. Noen av
filmene er egenproduserte i forbindelse med iRetur, mens andre har vi fått tilgang til via kampanjer vi har
vært med på. Filmene har vært relativt rimelige å produsere og har enkle budskap, men viser seg å være

de innleggenesomfår flest treff når de markedsførespå Facebook.

Lotterier

”Gulldunklotteriet” fortsatte i 2017. Ved å skrive navn og telefonnummer på plastsekkene som ble levert
til gjenvinning ble to heldige vinnere trukket ut til å motta en "gulldunk" og gratis renovasjonsavgift i ett år.
Vinnerne i år kom fra Averøy og Kristiansund.
l Returkartonglotterietfikk vi 2 heldige vinnere i løpet av året. De kom fra Kristiansund og Tingvoll.

Nyhetsbrev
Etter eiermøtet i september 2017 har det vært behov for å informere om utviklingen i prosjekter i NlR. Det
har derfor vært sendt ut nyhetsbrev til aktuelle mottakere innenfor våre eierkommuner.
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Strandrydding
12017 ble NIR med på strandrydde-samarbeidet Hold Midt-Norge Rent (en del av SeSammen). Dette er
en kampanje for å få med frivillige til rydding av søppel langs strendene i Midt-Norge. 10
renovasjonsselskap fra Helgeland til Romsdal har samlet kreftene til en felles ryddeaksjon. Kampanjen
består av felles markedsføring og deltakerkonkurranser. Alle selskapene delte ut gratis ryddesekker og
hentet avfallet kostnadsfrittl 2017 samlet NlR—kommuneneinn over 48 tonn marint avfall. Det ble
registrert 95 aksjoner hvor frivillige plukket søppel langs kysten.

Nordmøre Interkommunale RenovasjonsselskapIKS

15

Årsberetning
for20l 7

N

Tekstilkampanje
Denne kampanjen var et samarbeid mellom 1Oavfallsselskap i Midt Norge (SeSammen), samt Fretex og
UFF som ble lansert i november 2017. Selskapene gikk sammen om å lage felles informasjonsmateriale
forå øke bevisstheten rundt innsamling av tekstiler. Målet var å nå ut til de norske hjem med informasjon
om at vi tar imot alt av tekstiler og sko. Gammelt og nytt, utslitt eller helt, bare det er rent og tørt og leveres
inn i en lukket pose så kan du levere deti innsamlingsboksen. Dette var en ren informasjonskampanje

via sosialemedierog hjemmesidenetil selskapeneog deres kommuner.
l NIR-kommunene så vi en klar økning i mengder rundt kampanjeperioden. Totalt endte vi opp med en

økningpå 35%fra 2016.

Næringsavfall
Næringsavfallet er ikke kommunenes ansvar. NlR har derfor ikke gått inn og analysert mengdene og
behandlingen av denne typen avfall. Vi registrerer at noen kontor og butikker leverer til det kommunale

innsamlingssystemet
der detteer mest hensiktsmessig.innslagetav næringsavfalli husholdningsavfallet

er anslåtttil 5%.

Ytre Miljø
NIR er rådgiver for eierkommunene og driver dermed ikke virksomhet som direkte medfører forurensing

eller utslipp som kan skade det ytre miljø. Hensynettil miljøetstår imidlertidi fokus ved hele NlR sin
virksomhet, både i den daglige driften av selskapet og ved valg av avfallsløsninger i eierkommunene. Det
stilles også miljøkrav til alle entreprenører og utstyrsleverandører.

Fortsatt

drift

Styret anser at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Årsregnskap og årsberetning for 2017 er satt opp
under denne forutsetning.
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Disponering av resultat
Det har i 2017 vært et regnskapsmessig resultat på kr. 605 774. Styret forestår overfor representantskapet at resultatet overføres til disposisjonsfond.

Kristiansund
den20.april2018
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Sunndal

kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen,

Dato:

21.03.2018

Tidspunkt:

10:00 —16:00

Følgende faste medlemmer

Sunndal

rådhus

møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ståle Refstie

Ordfører

AP

Janne Merete Rimstad Seljebø

Medlem

AP

Bjørn Røkkum

Medlem

AP

Anisa Ali Aden

Medlem

AP

Lusie Gjersvoll

Medlem

AP

Malene Aaram Vike

Medlem

AP

Trygve Stavik

Medlem

AP

Jonny Meland

Medlem

AP

MayJorid

Medlem

AP

Jorunn Ellinor Silseth

Strand

Medlem

AP

Edgar Normann

Medlem

AP

Arne Magne Rønningen

Gundersen

Medlem

AP

Erling Outzen

Medlem

SV

Jonas Bjørnson Koksvik

Medlem

SV

Arne Christen Drøpping

Medlem

KRF

Jørgen Inge Singsdal

Medlem

SP

Eystein Endreson Opdøl

Medlem

SP

Stig Rune Andreassen

Medlem

FRP

Erling Rød

Medlem

FRP

Følgende medlemmer

hadde meldt forfall:

Navn

Funksjon

Representerer

Synnøve Helland

Medlem

SP

Lill-Elin Vangen

Medlem

FRP

Einar Mo

Medlem

SP

Tone

Hustad

Medlem

H

Bjørn Flemmen Steinland

Medlem

AP

Marit Selfors Isaksen

Medlem

AP

Sander Løken Berntsen

Medlem

AP

Maja Solli

Medlem

V

Følgende varamedlemmer

møtte:

Navn

Møtte

Ole—Anders Andreassen

Bjørn Flemmen Steinland

for

AP

Representerer

AP

Laila Rønningen

Sander

Linn Rødset

Marit Selfors isaksen

AP

Arne Reiten

Synnøve Helland

SP

Steinar Husby

Maja Solli

V

Endre

Tone

H

Nisja

Ken Morten

Stavne

Løken Berntsen

Hustad

Lill-Elin Vangen

FRP

Merknader
Oppmøte/voterende:
Senterpartiet

manglet

Kommunestyret

en representant

da ingen av varaene som ble kontaktet

var derfor 26 voterende

kunne stille.

til dette møtet.

Spørrehalvtimen

Arne Drøpping: Om merking av gatenavn i kommunen,
gode

nok.

Teknisk

spesielt ute i kretsene, som ikke er

sjef Eilif M. Lervik svarte.

Erling Rød: Om valgkomiteen

i henhold til eierskapsmeldinga

det protokoller

Ordfører Ståle Refstie svarte og ba om å få komme tilbake til

spørsmålet

fra møtene?

—er det i virksomhet

om protokoller.

Eystein Opdøl: Om Nato—øvelsen i høst. Har Sunndal kommune fått informasjon
og om landbruket
Ordføreren

i kommunen

og

rådmann

kommunestyremøtet

har fått varsel? Hva har kommunen

Randi

Dyrnes

med ordførere

Ordføreren
Edgar

svarte.

om øvelsen

gjort i forhold til dette?

Det

planlegges

til ACER. Vil ordføreren

ta initiativ

en

orientering

i

2. mai 2018.

Jonny Meland: Om norsk tilslutning
nettverk

og finnes

og andre

og reise til Island for

å påvirke

til å ta med seg sitt
deres beslutning?

svarte.

Gundersen:

kommunestyret

Om

plastforsøpling

på

Håsøran.

høsten 2017. Hva har kommunen

gjort?

Spørsmålet

ble

også

stilt

i

Teknisk sjef svarte.

. Orienteringssaker:
Håkon Slutaas fra Vatn— og naturforvaltninga

i Møre og Romsdal fylkeskommune

orienterte

om vanndirektivet/vannforskriften.
Teknisk

sjef

Eilif

renovasjonsordning

M.

Lervik

orienterte

i Sunndal kommune.

nye renovasjonsordningen.

om

innføringen

Orienteringen

og

erfaringer

er en del av evalueringen

ved

ny

av den

ES
PS 21/18 Sunndal

kommunes

næringsfond

- revidering

"301/1€

av vedtekter

2018
Rådmannens

innstilling

Kommunestyret

tilrår

kommunes

næringsfond

Behandling

i Økonomi-

at vedlagte

forslag

1.) til reviderte

vedtekter

for Sunndal

-13.03.2018

og planutvalget

Rådmann Randi Dyrnes orienterte
Representanten

(se vedlegg

godkjennes.

innledningsvis.

Malene Aaram Vike, AP, la fram følgende endringsforslag

«Ta ut setning om søknadsfrist.

Faste søknadsfrister

1. februar

fra AP og SV:

og 2. september,

under § 6

søknad.»

VOTERING:

Det ble først votert over endringsforslaget,
Deretter

ble innstillingen

enstemmig

Økonomi-

som ble enstemmig

med det vedtatte

endringsforslaget

vedtatt.
tatt opp til samlet votering

og

vedtatt.

og planutvalgets

Kommunestyret
kommunes

tilrår

innstilling

at vedlagte

næringsfond

godkjennes

til kommunestyret:

forslag

(se vedlegg

Faste søknadsfrister

Behandling

- 21.03.2018

Innstillingen

vedtekter

for Sunndal

med følgende endring:

Ta ut setning om søknadsfrist.

i Kommunestyret

1.) til reviderte

fra økonomi— og planutvalget

1. februar

ble enstemmig

og 2. september,

under 5 6 søknad.

vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret
kommunes

tilrår

at vedlagte

næringsfond

godkjennes

Ta ut setning om søknadsfrist.

forslag

(se vedlegg

1.) til reviderte

vedtekter

for Sunndal

med følgende endring:

Faste søknadsfrister

1. februar

og 2. september,

under § 6 søknad.

65
PS 22/18 Etablering
Rådmannens
Kommunestyret

av distriktsmedisinsk

senter

(DMS)

4M3

i Kristiansund

innstilling
slutter seg til at arbeidet

blir prosjektorganisert

med å utvikle Distriktsmedisinsk

og ledes av en egen styringsgruppe.

senter i Kristiansund

Partene

utnevner

sine respektive

representanter

til styringsgruppen.

Prosjektets oppdrag og mandat er:
Operasjonalisere

mål og ambisjonsnivå

for DMS Kristiansund

Foreslå faglig innhold i DMS Kristiansund
— Spesialisthelsetjenestetilbud
—

Kommunale

—

Interkommunale

—

Forskning / innovasjon

—

Private aktører

Bygningsmessig

tjenester

(Kristiansund

tjenester

utvikling

(muligheter

—

Utvikling av bygningsmasse

—

eierforhold

Beskrive kompetanse—

kommune)

og begrensninger)
og fellesareal

og personellbehov

Synergier

Gevinstrealisering
—

Faglig

— Økonomisk
—

Produktivitet

Foreslå framtidig

driftsmodell

for DMS Kristiansund

—

Utarbeide forslag til eierskap, organisering

—

Utarbeide

Utarbeide

forslag

framdriftsplan

til avtaler

interessentanalyse

Sunndal kommunestyre

Sunndal

og kommunikasjonsstrategi

bevilger kr 60.826 til opprettelsen

av DMS i Kristiansund.

dekkes av disposisjonsfondet.

kommunestyre

funksjoner

av bygget

Etablering av de ulike tilbudene

Utarbeide

Bevilgningen

partene

over de ulike fasene i prosjektet

— Renovering / oppgradering
—

mellom

og styring

gir rådmannen

som kan overføres

fullmakt

eller opprettes

til å innlede

drøftinger

i et interkommunalt

om stillinger

samarbeid

og

i DMS. Dette

gjelder også tjenestekjøp.

Behandling
Siv

lren

i Kommunestyret

Stormo

styringsgruppa

Andersson,

for prosjektet

—21.03.2018
helse— og

for etablering

innledningsvis.

Innstillingen

ble enstemmig

vedtatt.

sosialsjef

i Kristiansund

av distriktsmedisinsk

kommune

og

observatør

senter i Kristiansund

orienterte

i

Vedtak:

Kommunestyret

slutter seg til at arbeidet

blir prosjektorganisert
Partene utnevner
Prosjektets

med å utvikle Distriktsmedisinsk

senter i Kristiansund

og ledes av en egen styringsgruppe.

sine respektive

representanter

til styringsgruppen.

oppdrag og mandat er:

Operasjonalisere

mål og ambisjonsnivå

for DMS Kristiansund

Foreslå faglig innhold i DMS Kristiansund
— Spesialisthelsetjenestetilbud
—

Kommunale

tjenester

—

Interkommunale

—

Forskning / innovasjon

(Kristiansund

kommune)

tjenester

— Private aktører
Bygningsmessig
—

utvikling

(muligheter

Utvikling av bygningsmasse

og begrensninger)
og fellesareal

— eierforhold
Beskrive kompetanse—

og personellbehov

Synergier

Gevinstrealisering
— Faglig

— Økonomisk
—

Produktivitet

Foreslå framtidig
—

Utarbeide

— Utarbeide

driftsmodell

forslag til eierskap, organisering

Renovering

og styring

forslag til avtaler mellom partene

Utarbeide framdriftsplan
—

for DMS Kristiansund

over de ulike fasene i prosjektet

/ oppgradering

av bygget

— Etablering av de ulike tilbudene
Utarbeide

interessentanalyse

Sunndal kommunestyre
Bevilgningen
Sunndal
funksjoner

og kommunikasjonsstrategi

bevilger kr 60.826 til opprettelsen

av DMS i Kristiansund.

dekkes av disposisjonsfondet.

kommunestyre
som

gir rådmannen

kan overføres

gjelder også tjenestekjøp.

eller

fullmakt

opprettes

til å innlede

i et interkommunalt

drøftinger

om stillinger

samarbeid

i DMS.

og

Dette

indé/(

%””

Qs «ii/is)

Lill—ElinVangen

Medlem

FRP

Malene Aaram Vike

Medlem

AP

Bjørn Flemmen Steinland

Medlem

AP

Sander Løken Berntsen

Medlem

AP

Maja Solli

Medlem

V

Følgende varamedlemmer

møtte:

Navn

Møtte

for

Representerer

Ole-Anders Andreassen

Malene Aaram Vike

AP

Laila Rønningen

Bjørn Flemmen Steinland

AP

Linn Rødset

Sander

AP

lngunn Karijord

Arne Christen Drøpping

KRF

Halvard G Hagen

Eystein Endreson Opdøl

SP

Anveig B. Halkjelsvik

Synnøve Helland

SP

Steinar Husby

Maja Solli

V

Christian Husby

Lill—ElinVangen

FRP

Løken

Berntsen

Merknader

Til opprop

og oppmøte:

Representanten

Erling Rød, FrP, ba om en strengere

kommunestyret

da noen av representantene

Resell orienterte

om reglene i Sunndal kommunes

40 nr. 1 om møteplikten.

Begrepet «lovlig forfall»

er derfor

gjenstand

tvilstilfelle

tas saken opp med ordføreren.

for tolkning.

praksis ved vurdering

har stort fravær.

av forfall

Utvalgssekretær

eget møtereglement

og i kommunelovens

er ikke nærmere beskrevet i reglementet

Det gjøres en konkret

vurdering

til

Brit Helene

i hvert enkelt

§
og

tilfelle.

l

Tillegg til dagsorden:
Ordfører Ståle Refstie ba om å få legge fram forslag til høringsuttalelse
for

støtte

til

Kommunestyret
forkant

utkantbutikker.
ga sin tilslutning

av kommunestyremøtet

Saken

tas

opp

etter

til dette. Høringsuttalelsen

behandlingen

om Merkurprogrammet
av interpellasjonen.

ble sendt ut til representantene

og delt ut i møtet.

Habilitetsvurderinger:
Isak 36/18:
Ordfører

Ståle Refstie ba om å få vurdert

i styret for Havnerådet.

Ståle Refstie ble erklært

med bakgrunn

i at han sitter

inhabil, jf. Forvaltningslovens

sin habilitet

§ 6, 1. ledd

bokstav e).

l.

Spørrehalvtimen:
— Erling

Rød, FrP: Det har versert

kartselskap,

en sak i media

om et fiktivt

som har forsøkt å svindle kommuner

Sunndal kommune

Det norske

i Norge ved å sende ut faktura.

står på kundelista til kartselskapet.

Rådmann Randi Dyrnes svarte.

selskap,

Har kommunen

betalt fakturaen.

i

— Jonny Meland, AP: Hvordan har kommunen
anbud på mottaksdrift.

sikret seg kompetanse

— Halvard G. Hagen, SP: Hvordan vil rådmannen
planutvalget

innen utarbeidelse

følge Opp vedtaket

angående anbud på drift av asylmottak.

- Stig Rune Andreassen,

FrP: Hvor langt

øke heltidsstillingene.

er Sunndal

— Jonas Koksvik, SV: Hva vil ordføreren

i økonomi— og

Rådmannen svarte.

kommune

kommet

Ordfører Ståle Refstie og personalsjef

i arbeidet

Ordføreren

Har Sunndal kommune

Har økonomi- og planutvalget

saken om anbud på drift av særboløsning
det ikke kommet

slepes forbi langs

svarte.
i Levanger går ut snart. Vil

ta ansvar for å levere inn anbud og få etablert

kommunen.

et nytt asylmottak

(ØP) myndighet

enn det kommunestyret

har gjort.

Sunndal asylsøkermottak,

demontere

ll.

Tredalsvegen

kommunen

har hatt.

bygningsmassen

8 —12. Vil Sunndal kommune

og ta med seg utstyret før eieren tar over, eller eventuelt

de utgiftene

Hvorfor er
i ØP.

svarte.

- Erling Rød, FrP: De senere årene ble det gjort flere større investeringeri
i tidligere

i

til å gjøre annet vedtak i

ny sak om dette til dagens møte på bakgrunn av vedtaket

Rådmannen og ordføreren

svarte.

et lager at jod—tabletter og hvordan

ut til ungene våre. Ordføreren

— ingunn Karijord, KrF: Avtalen om drift av asylmottak
rådmannen

i kommunale

og rådmannen

- Ole-Anders Andreassen, AP: Verdens største flytende atomkraftverk
norske—kysten i disse dager.

med å

lldri Solbakk svarte.

gjøre for å få i gang kildesortering

bygg i henhold til vedtak i Sunndal ungdomsråd.

vil disse bli distribuert

av

Rådmannen svarte.

fakturere

eier for

Rådmannen svarte.

Orienteringssak

- Assisterende rådmann Harriet Berntsen og plansjef Anne Guri Aase orienterte
planlagte

NATO-øvelsen «Trident Juncture» som skal foregå i Midt-Norge

om den

høsten 2018.

Tilleggssak:
Følgende forslag til høringsuttalelse

ble fremmet

«Høring av rapport fra ekspertutvalget
Høringssvar

fra Sunndal kommune

lekspertutvalgets
programmet

Sunndal Kommunestyre
dette forslaget,

er foreslått

be om at uttalelsen

å uttrykke

fra ekspertutvalget,

for de mindre butikkene
nettverk

lVlerkur i 23 år bidratt

For distriktene

til å utvikle

utkantbutikker.

ressurs, både med tanke på at lokalsamfunn

bygdesamfunn,

kommune

på punktet

ute i lokalsamfunn

Norge. Med verktøy innen faglig kompetanseheving,

For Sunndal

en sterk motstand

til
som

avvises.

er av stor betydning

samtidig spiller disse butikkene

med Merkur-

av å legge ned Distriktssenteret

i dag, også legges ned.

ønsker med denne høringsuttalen

og vil med dette

—

er et av forslagene

å ta over arbeidet

vil da konsekvensene

slik det er organisert

Merkur-programmet

lVlerkurprogrammet

nye oppgaver til fylkeskommunene

av oppgaver til fylkeskommunen,

Distriktssenteret

fra 2019. Slik det foreligger

være at iVierkurprogrammet,

omhandler

som har vurdert

Ståle Refstie:

om Merkur-programmet

forslag til overføringer

å legge ned Distriktssenteret.

av ordfører

og økonomiske

hjelpemidler,

er nærbutikken

har tilgang til det de trenger

over hele
har

en viktig

i hverdagen,

men

en stor og viktig rolle som samlingsplass og sosial arena.

er nærbutikken

viktig.

Vi er en kommune

og i de samfunn som har egen nærbutikk,

som

består

av flere

er den en viktig sosial arena. Våre

2.
a.

Sunndal

kommune

skal

bidra

til å styrke

Indre

Nordmøre,

og Surnadal

er en ønsket

samarbeidspartner.
b. Tingvoll er en ønsket samarbeidspartner.
3. Sunndal kommune
samarbeid

skal bidra til å styrke Nordmøre,

mellom

4. Sunndal kommune
Nordmøre

og det er ønskelig med et godt

nordmørskommunene.

vil være pådriver for, og bidra til, et tettere

samarbeid

mellom

og Romsdal.

$2m
PS 32/18 Kontrollutvalget
Kontrollutvalgets

tar Kontrollutvalgets

2017

Leder for kontrollutvalget

årsmelding

for 2017 tas til etterretning.

-02.05.2018

i Kommunestyret

Innstillingen

- årsmelding

innstilling

Sunndal kommunestyre
Behandling

i Sunndal

Trond Hansen-Riise orienterte

ble enstemmig

innledningsvis.

vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre

tar Kontrollutvalgets

PS 33/18 Budsjettreguleringer
Rådmannens

årsmelding

mars

for 2017 til etterretning.

2018

innstilling

Kommunestyret

Forslag til korrigeringer

vedtar følgende budsjettreguleringer

av budsjettet

mars 2013

Ansvar

Endring

Formål/finansi

Økte inntektereiendomsskatt

Eiendomsskatt

»3 978 300 Eiendomsskatt

Økte inntektereiendomsskatt

Eiendomsskatt

»194 (DO Eiendomsskatt

Økte inntektereiendomsskatt

Eiendomsskatt

~63 000 Eiendomsskatt

Redusert

inntekt

skatt på inntekt

Redusert

inntekt

rammetilskudd

Ramm etiiskudd

Redusert

inntekt

vertskommunetilskudd

Ver'tskommunetiåskudd

Reduserte

utgifter

og formue

til vaig

Skatt på inntekt

og formue

1 359 000 Korrigert
121 DOD Korrigert
3 358 000

inntekt

kraftverk/verk
bolig
næring

i henholdtil

ny prognose

i henhold til ny prognose
hittil i 2018 kr 241 903

Valg

-350 (DO

Ikke valg i 2018

Korrigering

av feil ibudsjettet,

fastlonn

Ordfører

-297 825

Korrigert

Korrigering

av feil i budsgettet,

pensjon

Ordfører

747 205

Korrigert

konto og funksjon

Korrigering

av feil i budsjettet,

arte idsg'ueravgft

Ordfører

~36 573

Korrigert

konto og funksjon

Økte utgifterkr'sesenter

NAV

168000

Saksnummer

Økt bruk av fond

Disposisjonsfond

39 097

Bruk avdlsposisjonsfond

Behandling

i Økonomi— og planutvalget

Representanten

ering
og bruk

konto og funksjon

ie-Phorte

2008/2016

(NAV)

-17.04.2018

Lusie Gjersvoll, AP, fremmet

følgende tilleggsforslag

på vegne av AP og SV:

//7

.(k »

/.
f

/

Rådmann Randi Dyrnes orienterte
Økonomi-

og planutvalget

Økonomi-

og planutvalgets

1.

Sunndal kommune

sluttet

innledningsvis.
seg enstemmig

innstilling
vurderer

til innstillingen.

til kommunestyret:

endelig deltagelse i prosjektet

når funksjoner

og pris for å

tiltre opsjonen er kjent.
2.

Sunndal kommune

er positiv til å delta i en felles prosjektstilling

15 mnd. begrenset til 100% stilling. Sunndal kommune
midlene dekkes av disposisjonsfondet.
IKT Orkide med hovedfokus

Behandling

i Kommunestyret

sin andel er kr 92 209, og

Stillingen bør knyttes til etablert

på gevinstrealisering

i

kompetanse

i

for kommunene.

- 02.05.2018

Rådmann Randi Dyrnes orienterte
Økonomi— og planutvalgets

til utredningsprosjekt

innledningsvis.

innstilling

ble enstemmig

vedtatt.

Vedtak:

1.

Sunndal kommune

vurderer

endelig deltagelse i prosjektet

når funksjoner

og pris for å

tiltre opsjonen er kjent.
2.

Sunndal kommune

er positiv til å delta i en felles prosjektstilling

15 mnd. begrenset til 100% stilling. Sunndal kommune
midlene dekkes av disposisjonsfondet.
lKT Orkide med hovedfokus

til utredningsprosjekt

Stillingen bør knyttes til etablert

på gevinstrealisering

kompetanse

PS 36/18 Godkjenning
av revisjon
av selskapsavtale
Kristiansund
og Nordmøre
havn IKS

Sunndal

og vedtekter

43/73
for

innstilling

kommunestyre

Kristiansund

i

for kommunene.

2

Rådmannens

i

sin andel er kr 92 209, og

godkjenner

og Nordmøre

den

reviderte

havn IKS slik de ble vedtatt

selskapsavtalen
i havnerådets

og

vedtektene

for

møte 10.11.17 som det

framgår av vedlegg 2.

Behandling
Ordfører

i Kommunestyret

Ståle Refstie ba om å bli erklært

Kristiansund

og

Nordmøre

habilitetsspørsmålet.
Kommunestyret
6, l.ledd

-02.05.2018

Varaordfører

erklærte

bokstav e).

havn

lKS.

inhabil
Ståle

med bakgrunn
Refstie

fratrådte

i at han sitter
under

Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte

Ståle Refstie inhabil i behandlingen

i styret for

behandlingen

av

som ordstyrer.

av saken, jf. Forvaltningslovens

§

Representanten
«Vedtekter

Erling Rød, FrP, la fram følgende endringsforslag:

til havneselskapet

§7—S:og havnerådet

utgår.»

VOTERING:
Det ble først votert over endringsforslaget,
Deretter

ble innstillingen

Kommunestyret

som falt med 9 mot 17 stemmer.

tatt opp til votering

og vedtatt

med 23 mot 3 stemmer.

har etter dette gjort slikt vedtak:

Vedtak:

Sunndal

kommunestyre

Kristiansund

godkjenner

og Nordmøre

den

reviderte

havn lKS slik de ble vedtatt

selskapsavtalen
i havnerådets

og

vedtektene

for

møte 10.11.17 som det

framgår av vedlegg 2.

PS 37/18 Retningslinjer
for støtte fra kommunalt
viltfond
inngjerding
av rundballelager,
forlager
og foringsplasser
Rådmannens

til

innstilling

Sunndal kommunestyre

vedtar vedlagte «Retningslinjer

for bruk av det kommunale

viltfondet

i

viltfondet

i

Sunndal kommune».

Behandling

i Teknikk-,

miljø- og kulturutvalget

Teknikk—, miljø— og kulturutvalget
Teknikk-,

miljø- og kulturutvalget

Sunndal kommunestyre

-19.04.2018

slutter seg enstemmig
fremmer

slik innstilling

vedtar vedlagte «Retningslinjer

til innstillingen.
til kommunestyret:
for bruk av det kommunale

Sunndal kommune».

Behandling

i Kommunestyret

Representanten

-02.05.2018

Einar Mo, SP, la fram

«Sunndal kommunestyre

ber teknikk-,

følgende

oversendelsesforslag:

miljø- og kulturutvalget

vurdere ein auke i fellingskvoten

for hjort for 2018. Samtidig bør ein vurdere tiltak for å auke fellingsprosenten.»

VOTERING:

03/(3’

03
RS 17/18

Protokoll

møte

fra

fylkesmøte

i

— Kontrollutvalget

01.02.2018

fra

2008/262

Sunndal
RS 18/18

Protokoll

og

i KS Møre

Romsdal

2010/351

nye

2018/300

som

2018/300

08.02.2018

RS 19/18 Høring

som

ekspertutvalget

av

oppgaver til fylkeskommunene
RS 20/18 Høring til uttalelse

—rapport

nye oppgaver

har vurdert

vurdert

har

(frist 09.05.2018)
fra ekspertutvalget

(frist

til fylkeskommunene

09.05.2018)
og brukerombudet i Møre
RS 21/18 Årsmelding 2017 —Pasient—
("M/{25’
05
og Romsdal
R522/18

Avslutning

RS 23/18

Beslutninger

RS24/18

av tilsyn av arkivene i Sunndal kommune
fra

Politidirektoratet

som

i Møre og Romsdal politidistrikt

informasjonsbrosjyre

om

planer

om nytt

Nasjonalt

Bergmesteren

Raudsand

anlegg for gjenvinning

uorganisk farlig avfall og deponering

2010/1291

berører

namsmanssfunksjonen

av rest—avfall

2009/850

av

2018/39

2017/482

SUNNDAL

Saksmappe:

KOMMUNE

Arkiv:

Kontrollutvalget

2018—1563/03
210&13

Saksbehandler:

Sveinung Talberg

Dato:

04.05.20l8

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 14/18

Utvalg
Kontrollutvalget

REGNSKAPSREVISJON
KOMMUNE
Sekretariatets
Kontrollutvalget

Møtedato
14.05.2018

-PRESENTASJON

ÅRSOPPGJØR

FOR 2017 SUNNDAL

innstilling
tar revisjonens

rapport

fra årsoppgjøret

2017 til orientering.

Kontrollutvalget
ber revisj onen melde tilbake til kontrollutvalget
opp av administrasjonen,

om anbefalingene

blir fulgt

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

har fått følgende

orienteringer

' Kommunikasjons—/revisjonsplan
. lnterimrapport
regnskapsrevisjon
Etter oppdragsavtalen
IKS, skal revisjonen
årsoppgjørsrevisjon.

fra oppdragsansvarlig

revisor:

2017 i møte 21.09.2017, sak PS 28/17
—revisjonsåret
2017 i møte 01.02.2018,

som er inngått mellom kontrollutvalget
også rapportere tilbake til kontrollutvalget

sak PS 04/18

og Møre og Romsdal
etter utført

Revisjon

VURDERING
Revisjonen har nå avsluttet sin revisjon av årsregnskapet
til Sunndal kommune for
regnskapsåret
2017. Revisjonen har utarbeidet en revisjonsberetning
datert 02.05.2018
avvik. Revisjonen har gjennom sitt revisjonsarbeid
likevel observert forbedringsforhold,
som ikke har innvirkning på revisjonsberetningen.
Revisjonen vil i dette møte orientere
utført revisjonsarbeid
og summere opp forbedringspunkt
og merknader.
Kontrollutvalget
må i det videre arbeidet se til at revisors
forbedringer
blir fulgt av administrasjonen.

Sveinung
rådgiver

Talberg

merknader

og forslag til

uten
men
om

SUNND

AL

KOMMUNE

Saksmappe:

2018-1563/03

Arkiv:

Kontrollutvalget

210&l3

Saksbehandler:

Sveinung Talberg

Dato:

04.05.2018

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 15/18

SUNNDAL

Utvalg
Kontrollutvalget

KOMMUNE

Sekretariatets
Kontrollutvalget
for 2017.

forslag

Møtedato
14.05.2018

—ÅRSREGNSKAP

FOR

2017

til uttalelse

har i møte 14.05.2018

i sak 15/ 18 behandlet

Sunndal

kommunes

årsregnskap

Grunnlaget for behandlingen
har vært kommunens årsregnskap
for 2017 og rådmannens
årsberetning
samt revisor sin beretning datert 02.05.2018.
I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef
supplert utvalget med muntlig informasjon
om aktuelle problemstillinger
i møtet.
Årsregnskapet
inneholder de oppstillinger
og noter som er Lov— og forskriftsbestemt.
Årsregnskapet
er ikke avlagt innen fristen 15.02.2018 av rådmann og økonomisjef.
Det er
avlagt 15.03.2018 som også medførte at revisor har avlagt en beretning om dette og at revisor
sitt arbeid først kunne avsluttes 02.05.2018.
Frist er 15.04.2018 for revisors beretning,
såfremt kommunen overholder sine frister.
Sunndal kommunes driftsregnskap
for 2017 viser kr 559 538 000 til fordeling til drift, og et
regnskapsmessig
mindreforbruk
på kr 36 839 000. Netto driftsresultat
viser kr 18 445 000 i
mindreforbruk,
som utgjør 2,2 % av driftsinntektene.
Netto driftsresultat bør ifølge Teknisk
beregningsutvalg(TBU)
minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.
Det er budsjettert med
et netto driftsresultat
på minus kr 17 125 000. Dette er et avvik mellom regnskap og budsjett
på kr 35 570 000. Etter forskriftene skal budsjettet korrigeres når det viser avvik mellom
regnskap og budsjett. Kommunen
har de 3 foregående årene hatt et netto driftsresultat
på vel
3 % av driftsinntektene.
Regnskapet viser at enhetene totalt har et mindreforbruk
på kr 21 960 000. Det er innenfor
innvandrertj enesten at det er størst avvik i forhold til budsjettet med kr 13 523 000,
eller 186 % av budsjettet.
Etter forskriftene skal budsjettet korrigeres når det viser avvik
mellom regnskap og budsjett.
Kontrollutvalget
merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1A og skjema 1B.
Rådmannen kommenterer
til regnskapet at en bør vurdere en endring av praksis og det støtter
kontrollutvalget.
Informasjon
og forklaring om differansen er gjort, men det bør etter
kontrollutvalgets
syn likevel foretas en endring av praksis.
Kontrollutvalget
merker seg at det i Sunndal kommune sitt investeringsregnskap
og balanse
de siste år er ført påkostninger
som vedrører Sunndalsøra Samfunnshus
AL. Kommunen eier
knapt 60 % av andelene i dette selskapet.
Kommunen har vedtatt budsj ettdekning av
utgiftene uten at det er vurdert å sikre dette med pant i eiendommen.
Finansieringen
er i tråd
med inngått avtale. Avtalen sier ellers at påkostninger
skal godkjennes av Sunndalsøra

Samfunnshus
AL. Det er ikke gjort. Utgiftene burde blitt ført som et utlån i Sunndal
kommune sitt investeringsregnskap
og ikke blitt ført som investeringsutgifter
i anleggsmidler
og aktivert i balansen.
Dette burde blitt ført i Sunndal Samfunnshus
AL sitt regnskap.
Det er
ikke opplyst om hvor store beløp gjennom årene dette dreier seg om, men etter det
kontrollutvalget
er kjent med dreier seg om vesentlige beløp.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet
kommunal regnskapsskikk.

avgitt i samsvar

med lov og forskrifter

og god

Etter utvalgets gjennomgang
av årsmelding og årsregnskap,
samt revisors beretning, mener
kontrollutvalget
at årsregnskapet
gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal kommunes
virksomhet og for kommunen sin økonomiske
stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget
anbefaler at kommunestyret
for 2017 slik det er avlagt.

godkjenner

årsregnskapet

for Sunndal

kommune

Saksopplysninger
l henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven)
§ 77 nr. 4 skal
kontrollutvalget
”påse at kommunens
eller fylkeskommunens
regnskaper
blir revidert på en betryggende
måte.”
Med hjemmel i bestemmelsen
har Kommunaldepartementet
gitt forskrift om kontrollutvalg
i
kommuner og fylkeskommuner
(kontrollutvalgsforskriften)
hvor kontrollutvalgets
oppgaver
ved regnskapsrevisjon
fremkommer
i kapittel 4.
Det følger av forskriftens
§ 7 at kontrollutvalget
skal avgi uttalelse om årsregnskapet
før det
vedtas av kommunestyret.
Uttalelsen avgis til kommunestyret
med kopi til formannskapet
som følger formannskapets
behandling og innstilling om årsregnskapet
til kommunestyret.
Vedlagt saken følger:
'
Årsregnskap
2017 for Sunndal kommune,
'
Årsmelding 2017 for Sunndal kommune.
'
Revisjonsberetning
datert, 02.05.2018.

datert 15.03.2018.

VURDERING
Grunnlaget
årsberetning
I tillegg har
om aktuelle

for behandlingen
har vært kommunens
årsregnskap for 2017 og rådmannens
samt revisor sin beretning datert 02.05.20] 8.
revisjonen og rådmanmøkonomisj
ef supplert utvalget med muntlig informasjon
problemstillinger
i møtet.

Årsregnskapet
inneholder de oppstillinger
og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.
Årsregnskapet
er ikke avlagt innen fristen 15.02.2018 av rådmann og økonomisjef.
Det er
avlagt 15.03.2018 som også medførte at revisor har avlagt en beretning om dette og at revisor
sitt arbeid først kunne avsluttes 02.05.2018.
Frist er 15.04.2018 for revisors beretning,
såfremt kommunen overholder sine frister.
Sunndal kommunes driftsregnskap
for 2017 viser kr 559 538 000 til fordeling til drift, og et
regnskapsmessig
mindreforbruk
på kr 36 839 000. Netto driftsresultat viser kr 18 445 000 i
mindreforbruk,
som utgjør 2,2 % av driftsinntektene.
Netto driftsresultat bør ifølge Teknisk
beregningsutvalg(TBU)
minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.
Det er budsjettert med
et netto driftsresultat på minus kr 17 125 000. Dette er et avvik mellom regnskap og budsjett

på kr 35 570 000.Etter kommuneloven
skal budsjettet
regnskap og budsjett. Kommunen har de 3 foregående
3 % av driftsinntektene.

korrigeres når det viser avvik mellom
årene hatt et netto driftsresultat
på vel

Regnskapet viser at enhetene totalt har et mindreforbruk
på kr 21 960 000. Det er innenfor
innvandrertjenesten
at det er størst avvik i forhold til budsjettet med kr 13 523 000,
eller 186 % av budsjettet.
Etter kommuneloven
skal budsjettet korrigeres når det viser avvik
mellom regnskap og budsjett.
Kontrollutvalget
merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1A og skjema lB.
Rådmannen
kommenterer
til regnskapet at en bør vurdere en endring av praksis og det støtter
kontrollutvalget.
Informasjon
og forklaring om differansen er gjort, men det bør etter
kontrollutval gets syn likevel foretas en endring av praksis.
Kontrollutvalget
merker seg at det i Sunndal kommune sitt investeringsregnskap
og balanse
de siste år er ført påkostninger
som vedrører Sunndalsøra
Samfunnshus
AL. Kommunen eier
knapt 60 % av andelene i dette selskapet.
Kommunen har vedtatt budsjettdekning
av
utgiftene uten at det er vurdert å sikre dette med pant i eiendommen.
Finansieringen
er i tråd
med inngått avtale. Avtalen sier ellers at påkostninger
skal godkjennes av Sunndalsøra
Samfunnshus
AL. Det er ikke gjort. Utgiftene burde blitt ført som et utlån i Sunndal
kommune sitt investeringsregnskap
og ikke blitt ført som investeringsutgifter
i anleggsmidler
og aktivert i balansen.
Dette burde blitt ført i Sunndal Samfunnshus
AL sitt regnskap.
Det er
ikke opplyst om hvor store beløp gjennom årene dette dreier seg om, men etter det
kontrollutvalget
er kjent med dreier seg om vesentlige beløp.
Etter utvalgets gjennomgang
av årsmelding og årsregnskap,
samt revisors beretning, mener
kontrollutvalget
at årsregnskapet
gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal kommunes
virksomhet og for kommunen sin økonomiske
stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget
anbefaler
for 2017slik det er avlagt.

at kommunestyret

godkjenner

årsregnskapet

for Sunndal

kommune

Sunndal kommunes disposisjonsfond
utgjør pr. 31.12.2017 kr 133 571 000. Det er i 2017
brukt kr 14 410 000 av disposisjonsfond,
men samtidig avsatt kr 34 092 000. Dette er i tråd
med budsjettet.
Disposisjonsfondet
utgjør 16 % av driftsinntektene.
Anbefalingene
i
måltallene fra Fylkesmannen
er at disposisjonsfondet
minimum bør utgjøre
4 % av driftsinntektene.
I tillegg til årets netto avsetning kommer evt. avsetning av
mindreforbruk
i 2017 på kr 36 839 000, slik at disposisjonsfondet
da blir på kr 170 410 000,
eller 20 % av driftsinntektene.
Kontrollutvalget
sin konklusjon er at Sunndal kommune har
en god buffer til å møte uforutsette driftsutgifter
samt egenfinansiering
av investeringer.
Sunndal kommunes brutto lånegjeld utgjør kr 568 012 000 pr. 31.12.2017.
Korrigert for
ubrukte lånemidler og utlån utgjør kommunens netto lånegj eld kr 505 914 000. Dette
tilsvarer 60 % av driftsinntektene.
Kommunens
lånegj eld er under landsgjennomsnittet
som
er på 75 % av driftsinntektene.
En bør også ta i betraktning at en del av lånegj elden er
selvfinansierende
da den er knyttet til betalingsområder
og kompensasj onsområder som bla.
VAR.
Noen nøkkeltall:
Netto driftsresultat
prosent av brutto
driftsinntekter
Sunndal

kommune

i

2017

2016

2015

Fylkesmannens
og TBU sitt
måltall

2,2

3 ,0

3 ,6

Minimum

1,75 %

Dette

nøkkeltallet

at kommunen

Disposisjonsfond
av brutto
Sunndal

viser

andelen

har et resultat

i prosent

av driftsinntektene

som ikke er brukt

som ligger over Fylkesmannen

2017

2016

2015

Tallene

måltall
16,0

13,8

12,0

Minimum

4 %

Kommunen trenger et disposisjonsfond
av en viss størrelse for å møte uforutsette
svikt i de frie inntektene.
Disposisjonsfondet
er av tilfredsstillende
størrelse.
*Nettolånegjeldiprosent
av brutto
for

viser

Fylkesmannens

driftsinntekter
kommune

i driften.

og TBU sitt måltall på 1,75 %.

2017

2016

2015

utgifter

og

Fylkesmannens

driftsinntekter

måltall

kommunekonsern

Sunndal

kommune

* Netto lånegjeld

60,0

er sum langsiktige

58,2

62,6

lån korrigert

50 %

for ubrukte

lånemidler

og utlån.

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens
fordeling mellom gjeld og egenkapital.
Kommunens
lånegjeld er under landsgjennomsnittet
som er på 75 % av driftsinntektene.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk.
Etter utvalgets gjennomgang
av årsrapport og regnskap, samt revisors
kontrollutvalget
at årsregnskapet
gir et forsvarlig uttrykk for resultatet
virksomhet og for kommunen sin økonomiske
stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget
anbefaler
for 2017 slik det er avlagt.

at kommunestyret

godkjenner

årsregnskapet

beretning, mener
av Sunndal kommunes

for Sunndal

kommune

Tidligere år har kontrollutvalget,
sammen med revisj onsberetningen,
mottatt revisjonens
kommentarer
til regnskapet som ikke fremgår av revisjonsberetningen.
Det er mottatt et notat
fra revisor om oppsummering
fra årsoppgjørsrevisjonen.
Oppdragsansvarlig
revisor vil i møte
gi denne informasjonen
som en presentasjon
i sak PS 14/18.
Sekretariatet mener det ikke har framkommet
forhold som må omtales spesielt i
kontrollutvalgets
uttalelse. Dersom gjennomgangen
i møtet ikke frembringer nye
opplysninger,
kan det gis en uttalelse på bakgrunn av sekretariatets
forslag, med eventuelle
endringer gjort i møtet.

Sveinung
Rådgiver

Talberg

Kontrollutvalgssekretariatetfor Romsdal
Kommunenr

[ 563
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Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet for 2017
Konklusjon
Vi har revidert Sunndal kommune
regnskapsmessig mindreforbruk

sitt årsregnskap som viser kr 559,538 mill til fordeling drift og et

på kr 36,839 mill. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag

av regnskapsprinsipper og

organisering av kommunens virksomhet.
Etter vår mening er det medfølgende

årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sunndal kommune per 31.
desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunn/ag for konklusjonen
Vi har gjennomført

revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale
disse standardene

revisjonsstandardene

(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens
årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer

ikke den

øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet,

kunnskap vi har opparbeidet

inneholder vesentlig feilinformasjon.
inneholder vesentlig feilinformasjon

oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
er vi pålagt å rapportere

det. Vi har ingenting å rapportere

i så

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

et årsregnskap

misligheter

som ikke inneholder

eller utilsiktede

Revisors oppgaver

vesentlig

feilinformasjon,

verken som følge av

feil.

og plikter ved revisjonen

av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder

vesentlig

revisjonsberetning

feilinformasjon,

verken som følge av misligheter

som inneholder

vår konklusjon.

men ingen garanti for at en revisjon utført
revisjonsskikk

i Norge, herunder

Feilinformasjon

Se htt

:

dersom den enkeltvis
som brukerne

www.nkrtno

Vi kommuniserer
revisjonen

i samsvar med lov, forskrift

revis'onsberetnin

med kontrollutvalget

som vi har avdekket

feil, og å avgi en

er en høy grad av sikkerhet,

og god kommunal
feilinformasjon

som eksisterer.

feil. Feilinformasjon

kan forventes

blir vurdert

å påvirke økonomiske

basert på årsregnskapet.
er for nærmere
og rådmannen

og til hvilken tid revisjonsarbeidet

av betydning

eller utilsiktede

eller samlet med rimelighet

foretar

eller utilsiktede

sikkerhet

lSA-ene, alltid vil avdekke vesentlig

kan oppstå som følge av misligheter

som vesentlig
beslutninger

Betryggende

beskrivelse

av revisors oppgave og plikter.

blant annet om det planlagte

skal utføres. Vi utveksler

i løpet av revisjonen,

herunder

omfanget

også informasjon

om eventuelle

av

om forhold

svakheter

av

betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse
Konklusjon

om øvrige lovmessige

krav

om budsjett

Det er vesentlig

budsjettavvik

vedrørende

lnnvandrertjenesten.

(Jfr regnskapsskjema

18) Med

unntak av dette og basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de
dispOSisjoner

som ligger til grunn for årsregnskapet

budsjettvedtak,

og at budsjettbeløpene

i det alt vesentlige

i årsregnskapet

stemmer

er i samsvar med

med regulert

budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet
årsberetningen

om årsregnskapet

som beskrevet

er konsistente

ovenfor,

mener vi at opplysningene

med årsregnskapet

i

og er i samsvar med lov og

forskrifter.
Konklusjon

om registrering

og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet
nødvendig

i henhold

til internasjonal

som beskrevet
standard

ovenfor,

og kontrollhandlinger

for attestasjonsoppdrag

vi har funnet

(ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroli av historisk finansiell
informasjon»,
registrering

mener vi at ledelsen har oppfylt
og dokumentasjon

bokføringsskikki

av kommunens

sin plikt til å sørge for ordentlig
regnskapsopplysninger

og oversiktlig

i samsvar med lov og god

Norge.

Andre forhold
Denne beretning
forskriftens

erstatter

tidligere

avgitt beretning,

datert

15.04.2018,

som ble avgitt ved utløpet

frist for å avlegge revisjonsberetning.

på?/f*(zfö
"
n'e Dyrnes

op dragsonsvailig/r'evisor

Poslodresse: Møre og Romsdal Revisjon lKS. Koibokken i, 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Julsundveien 47A. 6412 Molde -Avd. Surnodol: Bördshougvegen
], 6650 Surnadal
e-posi: gostémrrevis'onno
Orgonisasjonsnummer
917 802 149

av

S UNNDAL

KOMMUNE

Saksmappe:

2018-1563/03

Arkiv:

Kontrollutvalget

210&13

Saksbehandler:

Sveinung Talberg

Dato:

05.05.2018

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 16/18

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

14.05.2018

- PRESENTASJON

REGNSKAPSREVISJON
ENERGI KF
Sekretariatets
Kontrollutvalget

ÅRSOPPGJØR

FOR 2017 SUNNDAL

innstilling
tar revisjonens

rapport

fra årsoppgøret

2017 til orientering.

Kontrollutvalget
ber revisj onen melde tilbake til kontrollutvalget
opp av administrasjonen.

om anbefalingene

blir fulgt

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

har fått følgende

orienteringer

. Kommunikasjons—/revisjonsplan
. lnterimrapport

regnskapsrevisj

fra oppdragsansvarlig

2017 i møte 21.09.2017,
on » revisj onsåret

revisor:

sak PS 28/17

2017 i møte 01.02.2018,

Etter oppdragsavtalen
som er inngått mellom kontrollutvalget
IKS, skal revisjonen også rapportere tilbake til kontrollutvalget
årsoppgjørsrevisj
on.

sak PS 04/18

og Møre og Romsdal
etter utført

Revisjon

VURDERING
Revisjonen har nå avsluttet sin revisjon av årsregnskapet
til Sunndal Energi KF for
regnskapsåret
2017. Revisjonen har utarbeidet en revisj onsberetning
etter at styret har hatt
møte 08.05.2017 og behandlet regnskapet.
Revisjonen vil i dette møte orientere om utført
revisjonsarbeid
og summere opp forbedringspunkt
og merknader.
Kontrollutvalget
må i det videre arbeidet se til at revisors
forbedringer
blir fulgt av administrasjonen.

Sveinung
rådgiver

Talberg

merknader

og forslag til

SUNND

AL

KOMMUNE

Saksmappe:

2018—1563/03

Arkiv:

Kontrollutvalget

210&l3

Saksbehandler: SveinungTalberg
Dato:

07.05.2018

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 17/18

SUNNDAL
Sekretariatets

Utvalg
Kontrollutvalget

ENERGI
forslag

KF - ÅRSREGNSKAP

FOR

2017

til uttalelse

Kontrollutvalget
har i møte 14.05.2018
årsregnskap
for 2017.
Grunnlaget

Møtedato
14.05.2018

for behandlingen

i sak 17/18 behandlet

har vaert Sunndal

Sunndal

Energi KF sitt

Energi KF sin årsberetning

for 2017.

Årsregnskapet,
som består av balanse, resultatregnskap,
oppstilling over endringer i
egenkapital,
kontantstrømanalyse
og noter samt en beskrivelse av vesentlige og anvendte
regnskapsprinsipp,
er avlagt av daglig leder. Årsregnskapet
er innarbeidet i årsberetningen.
Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2017 viser et årsoverskudd
på kr 8 759 491.
Årsoverskuddet
er foreslått disponert til utdeling av utbytte med kr 4 380 000 og overført
egenkapitalen
med kr 4 379 491.
Revisor har den 15.04.2018 avgitt beretning til Sunndal
årsregnskap
og årsberetning
for Sunndal Energi KF for
innen fristen som følger av forskrift om årsregnskap
og
grunn ikke vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar
revisj onsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetning

til

kommunestyre
der det er opplyst at
regnskapsåret
2017 ikke er avlagt
årsberetning.
Revisor har av den
med lov, forskrift og god kommunal
den 15.04.2018.

Etter utvalgets gjennomgang
av årsberetning
mener kontrollutvalget
at årsregnskapet
gir et
forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal Energi KF sin virksomhet 1 2017 og for foretaket
sin økonomiske
stilling pr. 31. 12 2017.
Ut over det som fremgår av saksframlegget
til kontrollutvalget
merknader til Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2017.
Kontrollutvalget
anbefaler at kommunestyret
KF 2017 slik det er avlagt.
Saksopplysninger
I henhold til lov 25.september
nr 4 skal kontrollutvalget
”påse

at kommunens

godkjenner

1992 nr 107 om kommuner

eller fylkeskommunens

regnskaper

har kontrollutvalget

årsregnskapet

for Sunndal

og fylkeskommuner

blir revidert

på en betryggende

ikke

Energi

(koml.)

§ 77

måte.”

I medhold av bestemmelsen
har Kommunaldepartementet
gitt Forskrift 15.juni 2004 nr 905
om kontrollutvalg
i kommuner og fylkeskommuner
(kontrollutvalgsforskriften)
hvor
kontrollutvalgets
oppgaver ved regnskapsrevisj
on fremkommer
i kapittel 4.

Det følger av forskriftens
”Kontrollutvalget
fylkeskommunale

§ 6:

skal påse at kommunens
eller fylkeskommunens
årsregnskap
foretaks årsregnskap
blir revidert på en betryggende
måte.”

og kommunale

og

Det følger av forskriftens
§ 7 at kontrollutvalget
skal avgi uttalelse om årsregnskapet
før det
vedtas av kommunestyret.
Uttalelsen avgis til kommunestyret
med kopi til formannskapet
som følger formannskapets
behandling og innstilling om årsregnskapet
til kommunestyret.
Likelydende
årsberetning

følger det av Forskrift 24.august 2006 nr 1033 om særbudsjett,
for kommunale og fylkeskommunale
foretak § 16 tredje ledd.

Sunndal

Energi KF fører regnskapet

Vedlagt

saken følger:

'

etter regnskapsloven

særregnskap

og

og god regnskapsskikk.

Årsberetning 2017 Sunndal Energi KF

VURDERING
Grunnlaget for sekretariatets
behandling har vaert årsberetningen
for Sunndal Energi KF for
2017 som er avlagt av daglig leder, men som ikke blir styrebehandlet
før 08.05.2018.
Før styret har vedtatt årsberetning
og regnskap vil det heller ikke foreligge beretning fra
revisor. Følgelig har ikke sekretariatet hatt dette som grunnlag for saken. Styrets beretning,
vedtak og revisor beretning vil bli ettersendt til kontrollutvalget.
Regnskapet viser et årsoverskudd
for 2017 på kr 8 759 491. Årsresultatet
er kr 760 078 lavere
enn for 2016 og kr 5 658 491 høyere enn budsjettert.
Driftsresultatet
for 2017,
kr 10 397 963, er kr 884 lavere enn fjorårets driftsresultat
og kr 4 952 963 høyere enn
budsjettert.
Det er store avvik mellom regnskap og budsjett.
Fra og med inntektsåret 2016 var det ikke anledning til å rapportere inntekter og utgifter for
felles virksomhet. For 2017 fikk virksomhetsområde
marked et driftsresultat på kr 4 004 000.
Nettvirksomheten
fikk et driftsresultat på kr 1 592 000. Fj ernvarmevirksomheten
fikk et
driftsresultat på kr 2 851 000. Øvrig virksomhet fikk et positivt driftsresultat på kr 2 092 000.
Sunndal Energi KF har ikke utnyttet inntektsrammen
fra NVE på nettvirksomheten
fullt ut.
Det er tatt inn 2,6 mill. kr for mye fra kundene i 2017. Det er 31.12.17 en akkumulert
mindreinntekt
på 5,1 mill. kr som må tas inn fra kundene de neste årene.
Egenkapitalen
er pr. 31.12.17 på 125 mill. kr og gir en egenkapitalandel
på 54,22 %.
Egenkapitalen
viser en positiv endring fra 31.21.16 til 31.121 på 4,4 mill. kr. Den
langsiktige lånegjelda er på 48,9 mill. kr. En nedgang på 2,9 mill. kr. I tillegg til eksterne
kommer et ansvarlig lån på 24 mill. kr til Sunndal kommune.
Det er investert

18,3 mill. kr i 2017.

lån

Dette er 1,3 mill. kr mindre enn budsjettert.

l årsberetningen
går det fram at det forventes at rammebetingelsene
for kraftbransjen
vil
kunne gi utfordringer for nettselskapene
de kommende årene. Selskapet anses som godt rustet
for å møte strengere rammebetingelser
innen nettvirksomheten,
men dette vil kreve høyt
fokus og samtidig må man være i stand til å opprettholde
egne krav til avkastning,
forsyningssikkerhet,
og leveransekvalitet.

Sekretariatet
mener det ikke har framkommet
forhold som må omtales spesielt i
kontrollutvalgets
uttalelse. Når styrets behandling og revisors beretning foreligger må omtale
av dette fremgå av Kontrollutvalgets
uttalelse. Dersom gjennomgangen
i møtet ikke
frembringer
nye opplysninger
som følge av styret i Sunndal Energi KF sin behandling
08.05.2018 eller revisors beretning med årsoppgjørsrapportering,
kan det gis en uttalelse på
bakgrunn av sekretærens forslag, med eventuelle endringer gjort i møtet.

Sveinung
råd giver

Talberg

SUNND

AL

2018-1563/03

Saksmappe:

KOMMUNE

033

Arkiv:

Saksbehandler: Sveinung Talberg

Kontrollutvalget

05.05.2018

Dato:

Saksframlegg

Møtedato
14.05.2018

Utvalg
Kontrollutvalget

Utval ssaksnr
PS 18/18

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
Oppfølgingsliste
observasjon.
til
ha
å
man ønsker å følge opp eventuelt
for aktiviteter som kontrollutvalget
Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap
befaringer.
eksempelvis
rette,
til
ligger
forholdene
når
gjennomføre
ønsker å
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

gitt eller saken behandlet
fra kontrollutvalgets

som egen ordinær

side)

Vedlagt:
'

Ajourført

oppfølgingsliste

pr. 07.05.2018.

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 oppfølgingslisten.

Sveinung
Rådgiver

Talberg

KONTROLLUTVALGET
SUNNDAL KOMMUNE

I

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

til

31.01.17

elgjk'nad:
KU

,

**

,

: f:

.

pr.—07.05. 1 8)

g , .St'a’tu

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

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 pr epost til kontrollutvalget.
Det
oversendes en oversikt senest 29.03.17.
05.04.17:
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
perioden 2008-2016?
06.04.17:
Kontrollutvalget
fikk oversendt et byggeregnskap
med
sluttrapport den 6.4.17 via Altinn som vil bli behandlet i
kontrollutvalget
11.05.2017, sak PS 16/17.
11.05.17:
Kontrollutvalget
fikk i møtet en ny liste over pågående og
ferdige prosjektregnskap.
Kontrollutvalget
er opptatt av at
vedtatte rutiner for investeringsprosjekt
følges og at
prosjektene 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 overlevert, og senest 1 år etter at overlevering
har
skjedd.
12.12.17:
Det ble opplyst at det nå kommer to nye investeringsprosjekt
til
Kontrollutvalget.
De er oversendt til revisjonen.
Det gjelder

1

Ålvundeid Skole og Sunndal Kulturhus.
01.02.18:
Revisor orienterte om at de har disse to prosjektregnskapene
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
øvrig det er en raskere ekspedering
fra administrasjonen
på
prosj ektene nå.

til

04.04.18:
Kontrollutvalget
avventer oversendelse
av 2 avsluttede
prosjektregnskap
og vil i forbindelse med behandlingen
av
regnskapet for 2017 følge opp pågående eller avsluttede
investeringsprosjekt.
Kontrollutvalget
vil følge saken videre
ved å ha den på oppfølgingslisten.

Trygghetsalarmer

Sak PS 08/16.

og rutiner.

31.01.17

KU

Gjennom oppslag i avisene Aura Avis og Tidens Krav 28.12.2016,
er
kontrollutvalget
i Sunndal v/leder blitt kjent med en sak relatert til utløsning
av trygghetsalarm
og manglende varsling og utrykking.
Kontrollutvalget
ønsker å få en redegjørelse
i saken fra rådmannen.
Det ble
derfor sendt et brev til rådmannen 05.01.2017 med følgende spørsmål:
].
Kontrollutvalget
ønsker svar på hvilke rutiner og prosedyrer
gjelder for tildeling, bruk, opplæring, varsling og utrykking angående
trygghetsalarmer.

som

Kontrollutval
et ønsker å føl e 0
saken videre.
27.03.17:
Brev fra rådmannen.
Vedlagt er dokumentasjon
fra 1986-87

vedr formidling av trygghetsalarmer,

2.
Kontrollutvalget
ønsker å bli orientert om avtalen Sunndal
kommune har med Kritiansund
kommune angående trygghetsalamer.

Lege kobles rutinemessig
politi skal kobles inn

,,
.).

Hendelser

Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å sikre innbyggernes
tillit til denne viktige og sårbare tjenesten?

forslag til kontrakt samt

instruks for ansatte. Dette ligger langt tilbake i tid, og det har
derfor tatt tid å finne disse dokumentene.
Det finnes ikke
dokumentasjon
hvorvidt dette er politisk eller administrativt
behandlet.
Generell rutiner ved alvorlige hendelser i pleie- og
omsorgstjenesten:

journalføres

Avvik meldes

inn ved alle dødsfall.

ipasientjournal.

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: —retningslinj ene for
tildeling av trygghetsalarm
-drift av trygghetsalarm
v/saksbehandler
-drift v/ ansvarlig på vakt
-Drift v/servicetekniker
- rutiner ved nedetid og feil i
kommunikasjonsnettet

2

- rutiner ved brudd på veiforbindelse
b) ny rutine er avtalt med alarmsentralen
i Kristiansund:
alle
innkomne alarmer skal sendes direkte til vakttelefonen
i
hjemmesykepleien
i Sunndal —uten noen form for

i

siling/vurdering

e) bedre opplæring og informasjon til brukeren ved tildeling av
trygghetsalarm
'
Avviksmeldinger
og ROS—analyser
l sum ble det meldt 519 avvik i Sunndal kommune i 2016
i
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 1 Sunndal kommunestyreg flår ut på at kommunen skal
delta 1 prosjektet
og innebærer at dagens analoge
trygghetsalarmer
erstattes med digitale alarmer. Ytterligere
kvalitetsmessige
vurderinger og kravspesifikasjon
til tjenesten
vil utarbeides 1 samarbeid mellom deltagende kommuner.

'
j
'

11.05.17:

'

Kontrollutvalget
ønsker° a følge saken videre nå når kommunen
skal tilknyttes det digitale responssenteret.

'

21.09.17:

'

Avtalen
kommet

26.10.17:

om tilknytning
til behandling

til det digitale
i ØP 4.10.17.

responssenteret

er
I

'

Rådmannen orienterte.
Avtale med Kristiansund
kommune
som vertskommune
fordet digitale responssenteret
ble vedtatt 1 '
kommunestyret
04.10.2017,
sak PS 78/17. Det er nå signert
avtale og utrulling av tjenesten skjer 1 uke 45. Deretter vil det
j
skje en videre utvikling og utrulling.
Helsetilsynet
har åpnet
I
tilsyn 1 saken som gjaldt manglende utrykning fra
alarmsentralen
8.12.2017, men rapport etter tilsynet er ennå

3

ikke mottatt.

12.12.17:
Helsetilsynet
har åpnet tilsyn i saken som gjaldt manglende
utrykning fra alarmsentralen
8.12.2017, men rapport etter
tilsynet er ennå ikke mottatt,

01.02.18:
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 ifm 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.

04.04.18:
Kontrollutvalget
v/leder vil ved behandlingen
av utvalgets
årsmelding i kommunestyret
særlig påpeke de alvorlige avvik
som fremkommer
i Helsetilsynet
sitt avholdte tilsyn og
poengtere viktigheten av at kommunen følger opp avtaler,
rutiner og system i de tilfeller de kjøper tjenestene fra andre.
Dette gjelder også nå når kommunen går inn i avtaler i det nye
digitale responssenteret.
Kontrollutvalget
vil følge opp den nye
ordningen og vil følge saken videre ved å ha den på
oppfølgingslisten.

Selskapskontroll
av
Kristiansund
og Nordmøre
Havn IKS.
Sak PS 08/16.

4

31.01.17

KU

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

Kontrollutval
et ønsker å føl e 0
saken videre.
3 1 .01 . 17:
Kontrollutvalget
ønsker å følge opp saken om eventuell
selskapskontroll
i Kritiansund og Nordmøre Havn IKS ved å
føre den opp på oppfølgingslisten.
31.03.17:
Kontrollutvalgssekretariatet
bes undersøke om andre
eierkommuner
er interessert i en eierskapskontroll
i
Kristiansund
og Nordmøre Havn IKS.
02.06.17:
Brev til eierkommunene
om invitasjon til selskapskontroll.
06.09.17:

,
.
.
.
.

Nordmørskommunene

er ikke interssert. Hemne har svartja.

Hitra har svart ja, under forutsetning

at minst 50 % av

eierkommunene blir med. Egen sak på saklisten til
kontrollutvalget

sitt møte 21 .9.I7.

21.09.17:
Kontrollutvalget
ønsker å gjennomføre
selskapskontroll
Kristiansund
og Nordmøre Havn IKS, men avventer å bestille
inntil alle kontrollutvalg
har behandlet saken.

j

Det er ønskelig at en vesentlig andel av eierinteressene ønsker
) en slik selskapskontroll
før bestilling gjøres hos revisjonen.
I neste møte ber en om at eierskapssekretariatet
i Sunndal og
Sunndal kommune redegjør for status i selskapet og en
redegjørelse
fra representantskapet.

l
'
l

28.09.17:

l

Nytt brev (tidl. 02.06.17)

er sendt til eierkommunene

som ikke

har svart på første henvendelse.
26.10.17 :

'

Rådmannen
sa at det i kommunestyremøtet
14.06.2017 var et
tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd
i selskapet
selv uten tilskudd fra Sunndal kommune.
Rådmannen,
som var
tilstede som varamedlem
fra Sunndal kommune på
representantskapsmøtet
28.07.2017,
sa at selskapet nå har en
drift som er innenfor de nye inntektsrammene.
Hvorfor brevet
som låg ved sak PS 25/17 fra Hurtigruten til kontrollutvalget
datert 20.06.20] 7 ikke kom frem til kontrollutvalget
før det ble
etterlyst av representanten
Erling Rød 29.06.2017 kan være at
det ble etterspurt før det ble journalført.
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
Sunndal kommune orienterer om forvaltning av eierskapene
i
Varde AS, Kristiansund
og Nordmøre Havn IKS og Sunndal
Parkering AS.

06.12.17:
Det er nå mottatt

svar fra alle eierkommunene.

12.12.17:
Rådmannen

sa at det i kommunestyremøtet
14.06.2017 var et
at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet

*tydelig budskap
selv

uten

tilskudd

fra Sunndal

kommune.

Rådmannen.

som

l 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

5

var

'

når
Erling Rød fremhevet at det er en feil i saksbehandlingen
forslag til
ikke får til realitetsbehandling
kommunestyret
Rådmannen begrunnet dette
i representantskapet.
godtgjørelse
i KNH
med at en ønsket lik avlønning av representantskapet
uavhengig av kommune.

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

06.03.18:
Mottatt

epost

fra politisk

sekrtariat

i Kristiansund

kommune,

bystyre 27.02.18.
sak PS 15/2018 i Kristiansund
og forslag fremmet i møtet, gjorde
I samsvar med innstillingen
bystyret følgende
vedtak
ser positivt på at Kristiansund
1. Bystyret i Kristiansund
og
av Kristiansund
kommune deltar i en felles selskapskontroll
Nordmøre Havn lKS.
deltar i
2. Bystyret forventer at alle eierkommuner
av en slik selskapskontroll.
finansieringen
Bystyret ber om at det avsettes nødvendige midler til
i budsjettet for
deltakelse i en slik selskapskontroll
kommunens

2019.
04.04.18:

1
l

behandlet saken i møte 27.02.20] 8, og
Bystyret i Kristiansund
i 2019 hvis alle andre eiere er
vil prioritere selskapskontrollen
vil følge opp saken og sende ny
med. Kontrollutvalget
som var negativ ved sist
til de eierkommunene
henvendelse
behandling og be om ny behandling på bakgrunn av bystyret i
sin leder vil i tillegg
sitt vedtak. Kontrollutvalget
Kristiansund
i de berørte kommunene.
ta kontakt med kontrollutvalgslederne
Kontrollutval

Samfunnshus
Sunndalsøra
BA —forvaltning

6

31.03.17

Ordf./Rådm

i
for en av andelshaverne
er gjennom Bjørn Stomsvik(repr.
Kontrollutvalget
BA) blitt kjent med at det i Sunndal
samfunnshus
Sunndalsøra
siden 2006. Det
BA ikke er blitt avholdt Generalforsamling
Samfunnshus
er også andre forhold i dette selskapet som en er blitt kjent med som en vil
Sunndal kommune eier i dag 58,937 % av
ha verifisert og bekreftet.
andelene i selskapet.
ønsker å undersøke forholdene nærmere og vil sende et
Kontrollutvalget
Hvis disse forholdene
brev til ordføreren der en ber om en redegjørelse.

et ønsker

å føl e 0

saken

videre.

05 .04. 17:
ønsker en redegjørelse
Kontrollutvalget
Brev til rådmannen.
foregår relatert til
hvordan eierskapsforvaltningen
Samfunnshus
og saken om Sunndalsøra
eierskapsmeldingen

BA.
05.04.17:
Brev til ordfører.
Kontrollutvalget

Det listes opp 11 forhold/spørsmål.
i Sunndal

ser svært alvorlig

på disse påståtte

på

!
l
l
l

1l
1
i
l
I
l
l
1
l

kan bekreftes,

ber kontrollutvalget

om en redegjørelse

fra ordføreren

om

hvilke tiltak som blir satt i verk for å rydde opp i forholdene.
Uavhengig av ordførerens redegjørelse
vil kontrollutvalget
gjennomføre
en selskapskontroll
av selskapet.

vurdere

å

forholdene.
Kontrollutvalget
ber ordføreren verifisere og
stadfeste om disse forholdene er slik som det er beskrevet.
Hvis disse forholdene kan bekreftes, ber kontrollutvalget
om en
redegjørelse
fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk
for å rydde opp i forholdene påpekt i ovennevnte punkt.
Uavhengig av ordførerens redegjørelse
vil kontrollutvalget
vurdere å gjennomføre
en selskapskontroll
av selskapet.
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
redegjørelse

opplyser i brev datert 02.05.17
i møte 11.05.17.

at hun vil gi en

11.0517:
Ordføreren

var tilstede

i møte og redegjorde

for saken og viste

til svaret han hadde gitt i notat datert 8.5.2017 til
kontrollutvalget
som svar på kontrollutvalgets
brev med
spørsmål av 05.04.2017.
Det er fortsatt flere uavklarte
spørsmål i saken og kontrollutvalget
avventer engasjert advokat
fra Sunndal kommune sin vurdering av saken. Sunndal
kommune er nå i ferd med «å rydde opp». En skal få bedre
rutiner på eierskapsforvaltning
og rådmannen skal arbeide
videre med dette i eierskapssekretariatet.

14.06.17:
Sak i Sunndal kommunestyre
14.06.17:
PS 48/17
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
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

7

selskapet så snart disse oppgavene
fram for denne.
21.09.17:
Se RS 32/17 til kontrollutvalget.
26.10.17:
Rådmannen orienterte om avholdt

er utført, og legge sakene

generalforsamling

og valg

av styre.

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

ber Sunndal kommune
§ 8.2. ivedtektene.

vurdere

lovligheten

av

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.
Kontrollutvalgets
behandling:
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
skal komme med forslag til styre. Representanten
spurte også
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
samfunnshuset.
Kommunen sin tillit er her satt under press.
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
fremmet forslag om at kontrollutvalget
ber Sunndal kommune
vurdere lovligheten i valg av styre jf. § 8.2. i vedtektene.
En
ber Sunndal kommune som største eier medvirke til at valg og
forvaltning av selskapet skjer å en måte som ska er tillit blant

8

andre eiere og innbyggerne.

12.12.17:

l

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:

l

Kontrollutvalget
registrerer via revisor at det vil komme et
prosjektregnskap
på Sunndalsøra
Samfunnshus
i regi av
Sunndal kommune.
Kontrollutvalget
registrerer at

l

l

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

l
l
l

sin eierskapsforvaltning.

l
l
l

l

04.04.18:
Kontrollutvalget
vil følge saken videre og be om en orientering
fra eierskapssekretariatet
i møtet 30.08.2018.
Kontrollutvalget
venter også på behandling av prosjektregnskap
for Sunndalsøra
Samfunnshus
BA samt den videre saksbehandling
av
organisasjonsform
og eierforhold.
Kontrollutval

Orientering fra
eierskapssekretariatet

26.10.17

Rådm.

Kontrollutvalget
ønsker i neste møte at eiei'skapsselqetariatet
i Sunndal
kommune orienterer om strategi og forvaltning av eierskapene
i Varde AS,
Kristiansund
og Nordmøre Havn IKS (KNH) og Sunndal Parkering AS.
l
l
l
l
l
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et ønsker

å føl

e 0

saken

videre.

12.12.17
Kontrollutvalget
ba i møte 26.10.2017
om at
eierskapssekretariatet
var tilstede for å orientere om
oppfølgingen
og forvaltning av eierskapet i Varde AS, KNH
og Sunndal Parkering
AS. Rådmannen tok denne
orienteringen.
Sunndal Parkerin
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
kommunen.

l

01.02.18:

l

Kontrollutvalget
vil ha en slik orientering i et senere møte der
oppfølging og forvaltning av flere av kommunen sin eierskap
blir et tema.
Sak 06/18; Sunndalsøra
Samfunnshus
BA. Kontrollutvalget

l

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
eierskapsforvaltning
i selskap generelt og enkeltselskap
nevnt i
oppfølgingslisten
spesielt.

04.04.18:
Rådmannen
og ordfører orienterte om eierskapssekretariatet
og
at det var rom for forbedringer.
Leder spurte rådmannen hva
rådmannen tenker om eierskapsforvaltningen
i Sunndal
kommune.
Rådmannen svarte at eierskapsmeldingen
er en god
plan for forvaltningen
av eierskap.
Kommunen har sendt et
brev til selskapene der en gjør oppmerksom
på hva kommunen
skal ha inn av dokumenter.
Kommunen følger dette opp igjen
ved en sjekkliste.
O1dføreren mente eierskapssekretariatet
er
nøkkelen på god oppfølging av eierskap.
Edel Hoeml urte på
om det er god nok opplæringen
1 det° a inneha et styreverv?
Ordfører svarte at et styreverv er et personlig verv med plikter
og ansvar. Det er gitt tilbud om opplæring to ganger i regi av
næringsforeningen
med positive tilbakemeldinger.
Kontrollutvalget
vil ha en grundigere orientering i møte
30.08.2018 der oppfølging og fowaltning
av flere av

kommunen sine eierskap blir et tema.
Kontrollutval
Salg av kommunale
næringseiendommer

Sak PS

07/18
01.02.18

Rådm.

Kontrollutvalgets
behandling
Kontrollutvalget
registrerer at det i sak 9/18 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
næringseiendommer.

et ønsker

å føl e 0

saken

videre.

01.02.18:
Kontrollutvalgets
vedtak:
Kontrollutvalget
ber revisjonen undersøke og gi en redegjørelse
til kontrollutvalget
om kommunens
rutiner, retningslinjer
og
praksis når det gjelder salg av kommunale
næringseiendommer.

13.03.18:
Epost fra MRR IKS v/Bjame Dyrnes som svar på
kontrollutvalgets
vedtak i møte 01.02.18.

16.03.18:
Brev fra Sunndal
kontrollutvalgets

kommune v/rådmannen
vedtak i møte 01.02.18.

som svar på

04.04.18:
Det forelå et svar fra Sunndal kommune datert 16.03.2018 og
et svar fra revisor datert 13.03.2018 på bakgrunn av
kontrollutval
ets s ørsmål og behandling i møte 01.02.2018.
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l
1
l
1
l

Talgø Invest AS har i brev til kommunen 19.03.2018 kommet

1
1
1
l
Protokoller
kommune

i Sunndal

Sak PS
07/ l 8

Ordf.

med synspunkter på prisen for næringsareal
på bakgrunn om
ønske om kjøp av tilleggsareal.
Kommunen har svart i brev av
21.03.2018.
På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget
å be

'

om at revisor undersøker nærmere saken rundt prissetting og

'

praktiseringen

'

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

01.02.18

av salg av kommunale
et ønsker

å føl e 0

næringstomter.
saken

'

videre.

01.02.18:
Kontrollutvalgets
vedtak:
Kontrollutvalget
ønsker i et senere møte en redegjørelse
om
hvordan protokollene
fra politiske utvalg i Sunndal kommune

'

blir kvalitetssikret før de offentliggjøres.

1

'

04.04.18:
Ordfører og rådmann redegjorde for praksis og reglement for
protokoller i Sunndal kommune.
Dette reglementet
er nå under
revisjon.
Praksis i dag er at den foreløpige møteprotokollen
blir skrevet av møtesekretær
og distribuert til leder av utvalget,
rådmann, 2 som er valgt til å signere protokollen
samt til
media. Det presiseres at protokollen
er foreløpig.

Oppfølging av
tilstandsrapport
for
grunnskoletj enesten 2016.

Oppfølging

av tilsynsrapport

fra Arkivverket
i Sunndal

om arkivene

kommune

Sak PS
10/18
04.04.18

Sak PS
10/18
04.04.18

Rådm.

Rådm.

1
l
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Sekretæren viste i sak RS 17/18 til saksutredningen
i saken til
kommunestyret
i PS 1/18 Tilstandsrapport
for grunnskoletjenesten
2016
og protokoll og saksframlegg
fra Sunndal kommunestyre
14.02.2018 der
det fremgår at det for 10.trinn i 2016 var et negativt resultat på læringsmiljø
og mobbing.
Resultatene for 8. og 9.trinn var bedre, men dette er fremdeles
et område som må følges op
å ungdomstrinnet
ifølge saksutredninven.
Sekretariatet
viste i sak RS 28/18ti1 brev fra Arkivverket
datert 07.02.2018
der det vises til at det er gått over tre år siden Arkivverket oversendte
Sunndal kommune endelig tilsynsrapport
med pålegg om å utbedre avvik.
Arkivverket
registrerer at kommunen ikke har overholdt fastsatte frister, og
at fire avvik fortsatt står åpne (1, 3, 5 og 8). Arkivverket
velger på
nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet.

I
l
'
'

Kontrollutval
et ønsker å føl e 0
saken videre.
04.04.18:
Rådmannen svarte kontrollutvalget
at dette ville en følge opp.

Kontrollutvalget viser til behandling i sak RS 17/18 i sak PS

'

09/18 og ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten
svar på elevundersøkelsen
for 2017 i møtet 30.08.2018.

'

og få

04.04.18:
Rådmannen svarte at de avvikene som ennå sto åpne til dels
berodde på at en sto foran innføring av elektroniske
system og
digitalisering.

Kontrollutvalget viser til behandling i sak RS 28/18 i sak og
ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten
og få svar på
oppfølging av resterende avvik i møtet 30.08.2018.
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Saksmappe:

2018-1563/03

Arkiv:

Kontrollutvalget

033

Saksbehandler:

Sveinung Talberg

Dato:

07.05.2018

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 16/18

Utvalg
Kontrollutvalget

Møtedato
14.05.2018

EVENTUELT
Saksbehandlin
Kontrollutvalgets

stid ikla
vedtak

esaker
12.12.17,

0

saker

om lovli

hetskontroll

av

olitiske

vedtak

sak PS 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.
Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget
Romsdal.
Kontrollutvalgets

vedtak
i Sunndal

04.04.18,

sak PS 11/18

sender purring

behandling

på henvendelsen

til Fylkesmannen

i Møre og

04.04.18

Kontrollutvalget
i Sunndal har ennå ikke mottatt svar på sin henvendelse
til Fylkesmannen
brev datert 24.01.2018.
Kontrollutvalget
Ønsker å sende en purring på henvendelsen.
Kontrollutvalget

har den 1 1.04.2018

mottatt

svar fra Fylkesmannen.

Vedlegg:
0

Brev fra Fylkesmannen

Sveinung
rådgiver

Talberg

i Møre og Romsdal,

datert 1 1 042018

i

FYLKESMANNEN
I MØREoe ROMSDAL
Saksbehandler,

innvalgstelefon

seniorrådgivar

Frida

Farstad

Brevik,

Vår dato

Vår ref.

11.04.2018

2018/620/FRJE/323

Deres dato

Deres ref.

71 25 84 51

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Koritiizummr'

.
Kontrollutvalget

——————
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- saksbehandlingstid

i

og lovlighetskontroller

Jeg viser til brev av 24.01.2018.
lang saksbehandlingstid

Det blir i brevet

på lovlighetskontroller

ønsker svar på hvorfor Fylkesmannen
angår lovlighetskontroll

av politiske

vist at man opplever
fra Sunndal

at Fylkesmannen

kommune.

har lang saksbehandlingstid

har

Kontrollutvalget

i klagesaker og saker som

vedtak.

Det er ikke nærmere spesifisert hvilke klagesaker det gjelder og vårt svar er gitt ut i fra vår
saksbehandlingstid

knyttet

Vi har gått gjennom
2014-2017

til lovlighetskontroller

lovlighetskontroller

behandlet

vi totalt

at det er lang saksbehandlingstid,
saksbehandlingstid

stiller

5 saker fra Sunndal

§ 11 a som gjelder.

Det er ikke nærmere

bestemt

for ulike sakstyper

øvrig saksmengde,

prioriteringer

redegjør

og tilgjengelige

Fylkesmannen

2014-2017

Saksbehandlingstiden

registrerer

vi

Vi har likevel gjort en konkret

I en slik foreløpig

vurdering

en rask avklaring

av saken.

uten ugrunnet
vurdering

svar som

tidspunkt.

store restanselister
prioritert

av

Dersom det vil ta

skal det sendes ut et foreløpig

på et tidligere

for klagesaker
å benytte

etter

ressurser

plan- og

til å

om 12 ukers saksbehandlingstid.

har som følge av dette blitt lengre enn

vurdering

ser vi nærmere

og det er

opphold».

etter en konkret

ressurser.

har i denne perioden

på lovlighetskontroller

«uten ugrunnet

fastsettes

behandle disse klagesakene i tråd med forskriftskravet

ønskelig.

I denne perioden

for lovlighetskontroller

hva som liggeri
vil måtte

saken ikke kan avgjøres

hadde i perioden

bygningsloven.

de siste årene. i perioden

Det vil si at saker skal avgjøres

lang tid før saken kan avgjøres,

for hvorfor

Fylkesmannen

kommune.

§ 59.

i snitt ligger den på 374 dager. l2017 er gjennomsnittlig

Saksbehandlingstid
uforholdsmessig

kommune

ikke krav til saksbehandlingstid

forvaltningslovens

opphold.

fra Sunndal

kommunelovens

246 dager.

Kommuneloven
derfor

etter

av alle lovlighetskontroller

på hva saken gjelder

(sakstype)

vi har mottatt.
og behovet

snr:

for

974 764 067

side 2 av 2

Fylkesmannen

opplyser

saksbehandlingstiden

avslutningsvis

at vi kontinuerligjobber

med å redusere

for lovlighetskontroller.

Med hilsen
Helge Mogstad

(e.f.)

Frida Farstad Brevik

direktør
Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har ingen signatur.

Kopi:
Sunndalkommune

Postbok594

6601
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