KONTROLLUTVALGET I
EIDE KOMMUNE

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

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

4/18
18.06.2018
Kl. 13.00 – 16.00
Nye Formannskapssal, Eide rådhus
17/18 – 21/18
Kåre Vevang, leder (Ap)
Synnøve Egge, nestleder (H)
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)
Willy Farstad
Ingen
Odd Magne Bolli
Sveinung Talberg, rådgiver
Ingen
Egil Strand(ordfører), Ole Bjørn Moen(rådmann) sak PS 17/18-20/18

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

TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.

TITTEL

PS 17/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9.MAI 2018

PS 18/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 19/18

DRIFTSRAPPORT 1.TERTIAL 2018 – EIDE KOMMUNE

PS 20/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 21/18

EVENTUELT
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9.MAI 2018

PS 17/18

Kontrollutvalgets vedtak:
Protokollen fra møte 9.mai 2018 godkjennes.
Til å signere protokollen sammen med møteleder 9.mai 2018, velges:
1. Synnøve Egge
2. Bjørn Ståle Sildnes

Kontrollutvalgets behandling:
Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen fra møte 9.mai 2018. Leder fremsatte
forslag på Synnøve Egge og Bjørn Ståle Sildnes til å signere protokollen fra 9.mai 2018.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder.
(5 voterende)

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 18/18

Kontrollutvalgets vedtak:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling:
Sekretæren gikk gjennom referat- og orienteringssakene og kommenterte i forhold til sakene.
Referatsaker:
RS 28/18

Rapport fra virksomhetsbesøk Eide barneskole 09.05.2018
Kontrollutvalget vedtok i møte 12.02.2018, sak 07/18 at utvalget ønsket et
virksomhetsbesøk hos Eide barneskole den 09.05.2018 i forkant av Kontrollutvalget
sitt møte. Dette ble avtalt og besøket ble gjennomført som planlagt hos tjenesten med
kontrollutvalget og deler av de ansatte til enheten. Besøket ble ledet av enhetsleder
Kjetil Øvermo. Rapport vedlagt. (vedlegg)

RS 29/18

Spørrehalvtimen og orienteringer
Protokoll fra Eide kommunestyre 03.05.2018 (vedlagt)

RS 30/18

RS 18/5 Kontrollutvalget i Eide - møteprotokoll fra møte
12.02.2018
Protokoll fra Eide kommunestyre 03.05.2018 (vedlagt)

RS 31/18

RS 18/8 Kontrollutvalget i Eide - møteprotokoll fra møte
26.03.2018
Protokoll fra Eide kommunestyre 03.05.2018 (vedlagt)

RS 32/18

PS 18/16 Lyngstad og Vevang skoler - Valg av modell
Protokoll fra Eide kommunestyre 03.05.2018 (vedlagt)
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RS 33/18

PS 18/20 Lovlighetskontroll - Sak 2017/841 Lyngstad og Vevang skoler - valg av
modell
Protokoll fra Eide kommunestyre 15.05.2018 (vedlagt)

RS 34/18

Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 22.05.2018 (vedlagt)

RS 35/18

Representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS, protokoll fra møte
20.4.2018 (vedlagt)

RS 36/18

Eiermøte Møre og Romsdal Revisjon IKS, protokoll fra møte 20.04.2018 (vedlagt)

RS 37/18

Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal 25.04.18
(vedlagt)

RS 38/18

Avviklingsmøte for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal 27.04.18
(Dokumenter vedlagt)

RS 39/18

Innkalling til møte i Fellesnemda Eide-Fræna 12.06.2018 (vedlagt)

RS 40/18

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet(BUFDIR) – Statistikk og analyse
barnevern Eide kommune 2016 (vedlagt)
Rådmannen orienterte om at han tilrår at kommunen melder seg ut av det
interkommunale barnevernssamarbeidet i Molde kommune. Eide kommune inviterer
til et samarbeid med barnevernstjenesten i Fræna kommune.

Orienteringssaker:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 19/18

DRIFTSRAPPORT 1.TERTIAL 2018 – EIDE KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak:
Driftsrapport 1.tertial 2018 – Eide kommune tas til orientering
Kontrollutvalgets behandling:
Rådmannen redegjorde for innholdet i driftsrapporten. For å få ned merforbruket er det nå
tillyst et dialogmøte med administrasjon og politikere den 30.8.18. Her vil det forhåpentligvis
komme tiltak til nedskjæringer med konsekvenser. Kommunestyret har nå sagt ja til
nedskjæringer i utgiftene. Eide kommune er dessuten klar på at de ikke klarer balanse i drifta
ved inntreden i Hustadvika kommune slik intensjonsavtalen forutsatte. En underbalanse på
ca. 10 mill. kr er en realitet. Kommunen ser på mulige samarbeidsområder med Fræna
kommune som kan gi gevinst før en danner ny kommune 1.1.2020. Dette gjelder som
eksempel Teknisk sektor og barnevern. Odd Magne Bolli spurte om det en nå gjør er å senke
tjenestene i Eide kommune til et annet og lavere nivå enn det som blir en realitet i Hustadvika
kommune der en forutsetter at tjenestene skal være lik.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær. (5 voterende)
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PS 20/18

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.
Følgende saker blir strøket fra oppfølgingslista:
1.
2.
3.
4.
5.

Samhandlingsreformen i Eide kommune
Energi- og klimaplan i Eide kommune
Etikk
Varsling
Tilsyn med sosiale tjenester NAV Fræna-Eide

Kontrollutvalgets behandling:
Rådmannen og sekretær orienterte til sakene på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget har
mottatt svar fra rådmannen datert 11.06.18.
«Samhandlingsreformen»:
Kontrollutvalget har mottatt skriftlig oppdatering på punktene i anbefalingene som ikke var
fulgt opp. Kontrollutvalget mener med det mottatte svaret at anbefalingene er fulgt opp og
velger å avslutte saken på oppfølgingslisten.
Energi- og klimaplan:
Energisparende tiltak i 2018 - prioritering av avsatte investeringsmidler har vært til
behandling og vedtatt i Teknisk, miljø og næringsutvalg den 22.05.2018, sak 18/8.
Teknisk avdeling har problemer med å få kapasitet til å revidere Energi- og klimaplanen i
2018. Temaet vil bli drøftet på dialogmøtet 30.08.2018. Kontrollutvalget ønsker å avslutte
saken på oppfølgingslisten på bakgrunn av nedprioriteringer av kommunestyret i budsjettet.
Kontrollutvalget vil rapportere uttaket til kommunestyret og begrunnelse.
«Ressurser til barn med spesielle behov»:
Kontrollutvalget fikk en muntlig status av rådmannen på de 20 punkt som har vært til
oppfølging siden rapporten ble avlagt i 2013. Kontrollutvalget har også rapportert til
kommunestyret den 19.03.2018 at administrasjonen har utfordringer med å følge opp
anbefalingene. Sist rapportert status var 27.11.2017. Kontrollutvalget ba om en skriftlig
tilbakemelding på status pr. 18.06.2018.
Innkjøpsreglement:
Revisjonen rapporterer i interimsrevisjon og årsoppgjør at kommunen ikke har et eget
innkjøpsreglement og enhetlige system eller rutiner for innkjøp. Kontrollutvalget har den
19.03.2018 spurt rådmannen hva han vil gjøre for å følge opp dette. Svar foreligger fra
rådmannen 23.04.2018 og i epost 11.06.2018. Kommunen vil ikke utarbeide eget
innkjøpsreglement når en om kort tid skal inn i Hustadvika kommune. En har brukt noe av
det som står i innkjøpsreglementet til Fræna kommune. En er godt i gang med å lage rutiner
som skal sikre prosess og dokumentasjon rundt innkjøp.
Etikk:
Kontrollutvalget har i brev av 19.03.2018 spurt rådmannen om etiske reglement og
praktisering. Svar fra rådmannen den 23.04.2018. På bakgrunn av svaret vil kontrollutvalget
avslutte saken på oppfølgingslisten.
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Varsling:
Kontrollutvalget har i brev av 19.03.2018 spurt rådmannen om reglement for varsling og
praktisering. Svar fra rådmannen den 23.04.2018. På bakgrunn av svaret vil kontrollutvalget
avslutte saken på oppfølgingslisten.
Tilsyn med sosiale tjenester NAV Fræna-Eide:
På bakgrunn av at Fylkesmannen har konkludert med at Fræna kommune som vertskommune
har svart ut merknader og avvik i tilsynsrapporten, vil ikke kontrollutvalget på selvstendig
grunnlag følge saken videre. Kontrollutvalget avslutter saken på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

PS 21/18

EVENTUELT

Eide kommune – regnskapsresultat for 2017
Rådmannen orienterte om at Eide kommune i 2017 vil få et regnskapsmessig merforbruk på
ca. 2 mill. kr, og et netto driftsresultat på minus 10,7 mill. kr. Dette er foreløpig ureviderte
tall. Det er et merforbruk i enhetene på 4,2 mill. kr. Synnøve Egge spurte om hva som er
gjort for å redusere merforbruket. Rådmannen svarte at en har foreslått tiltak som
eiendomsskatt og strukturendringer tidligere, men dette er blitt nedstemt. Rådmannen trakk
fram Eide barneskole som et eksempel der det har vært merforbruk. Kontrollutvalget lurte på
hvorfor det har vært merforbruk på kurs og etterutdanning. Rådmannen svarte at det nok har
vært noen uheldige hendelser eller misforståelser som medførte dette.
Kontrollutvalgets behandling 12.02.18
Kontrollutvalget ønsker å undersøke bevilgninger og bruk av ressurser til kurs og
etterutdanning i Eide kommune.
Brev og spørsmål er sendt rådmannen 19.03.2018. Kontrollutvalget har mottatt svar fra
rådmannen i brev av 23.04.2018.
Kontrollutvalgets behandling 09.05.18
Saken gjelder et vedtak i Formannskapet 17.02.2016. Kontrollutvalget finner ikke dette
møtet i Formannskapets møtekalender.
Kontrollutvalgets vedtak 09.05.18
Kontrollutvalget finner ikke dette møtet i Formannskapets møtekalender og ber om en utskrift
av dette møtet og vedtaket.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget viser til mottatt epost med vedlegg fra rådmannen 28.05.2018 der protokoll
fra formannskapet 17.02.2016 ligger ved.
Kontrollutvalget henstiller til at kommunen legger ut alle innkallinger og protokoller også fra
møter som er unntatt offentlighet jf. kommuneloven §§ 31 og 32.
Kontrollutvalget avslutter saken.
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Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget har mottatt epost fra rådmannen den 28.05.2018 der protokoll fra
formannskapets møte 17.02.2016 er vedlagt. Vedlegget ble delt ut i møtet da kontrollutvalget
anser dette som dokument unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13, 1.ledd. Møtets
innhold var en utviklingssamtale mellom formannskapet og rådmannen.
Kommunen skal følge kommunelovens bestemmelser i §§ 31 og 32 om møteoffentlighet og
fastsetting av møter, sakliste, innkalling og møteledelse også i saker som er unntatt
offentlighet. Dette er ikke gjort i dette tilfellet.
Kontrollutvalget velger å avslutte saken med bakgrunn i mottatt materiale og epost.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)
Henvendelse til kontrollutvalget – selvkostberegninger
Kontrollutvalget har den 19.03.2018 mottatt en henvendelse fra en kommunestyrerepresentant
i Eide kommune der avsender ber kontrollutvalget se på om beregningene av selvkost som ble
lagt fram i kommunestyret 23.11.2017 i sak PS 17/62 er riktig.
Kontrollutvalgets behandling 09.05.2018
Kontrollutvalget ber om at leder for Tekniske tjenester redegjør for beregningsgrunnlaget for
selvkost på oppmålingsområdet til møtet i kontrollutvalget 18.06.18 på bakgrunn av mottatt
henvendelse til kontrollutvalget 19.03.2018.
Kontrollutvalgets vedtak 09.05.18
Kontrollutvalget ber om at leder for Tekniske tjenester redegjør for beregningsgrunnlaget for
selvkost på oppmålingsområdet til møtet i kontrollutvalget 18.06.18.
Kontrollutvalgets vedtak
Med bakgrunn i mottatt epost og redegjørelse fra Teknisk sjef velger kontrollutvalget å
avslutte saken.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget har den 11.06.2018 mottatt svar i epost fra Teknisk sjef. Teknisk sjef sier at
påstanden i henvendelsen som kontrollutvalget mottok den 19.03.2018 ikke stemmer. Det er
ikke riktig at selvkostområdet oppmåling er belastet med 0,55 årsverk. Det korrekte er 0,9
årsverk. På bakgrunn av denne oppklaringen velger kontrollutvalget å avslutte saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Krav om forvaltningsrevisjon i Eide kommune
Kontrollutvalget i Eide har i epost den 29.05.2018 mottatt en henvendelse fra Kolbjørn
Gaustad der det rettes et krav til kontrollutvalget om å sette i gang forvaltningsrevisjon. Dette
gjelder Kommuneplan for Eide. Det vises til hjemmel i plan- og bygningsloven med
bakgrunn i vedtak i Eide kommunestyre den 03.05.2018 om nedleggelse av Vevang skole fra
01.08.2018.

Side 6 av 11

Kolbjørn Gaustad viser til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tirsdag 19.
desember 2017 fastsatte forskrift om sammenslåing for Eide og Fræna kommune til
Hustadvika kommune. I § 5 slås det fast at Kommuneplaner og kommunedelplaner etter planog bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer
vedtatt av det nye kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de
erstattes av nye planer eller de vedtas opphevet.
Kolbjørn Gaustad ber om en bekreftelse på at dette er den juridiske stillingen og at Vevang
skole har lovhjemmel til å fortsette til 2020 for deretter å være en del av skoletilbudet i
Hustadvika kommune.
Vedtaket i kommunestyret er sendt til behandling hos Fylkesmannen etter krav om
lovlighetskontroll med oppsettende virkning. Fylkesmannen har behandlet saken og avvist
klagen. Vedtaket er etter Fylkesmannens vurdering lovlig fattet.
Som part i klage ber Kolbjørn Gaustad om at kontrollutvalget til sitt junimøte forbereder og
legger fram sak om forvaltningsrevisjon av Kommuneplan for Eide.
Henvendelsen reiser to problemstillinger som Kolbjørn Gaustad ber kontrollutvalget i en
forvaltningsrevisjon ta stilling til:
1. Kan kommunestyret i Eide fravike gjeldende kommuneplan og kommunedelsplaner
inntil de erstattes av nye planer i Hustadvika kommune, jf. Forskrift om sammenslåing
av Eide kommune og Fræna kommune til Hustadvika kommune fastsatt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19.12.2017?
2. Har kommunestyret i Eide i tilstrekkelig grad etablert en ordning for å ivareta barn og
unges interesser i planleggingen, jf. Plan og bygningsloven § 1-1. § 3-1 a og §3-3
tredje avsnitt, samt kap. 11?
Sekretærens vurdering
Fylkesmannen kan ut ifra de foreliggende saksdokumenter slå fast at saksbehandlingen i
saken har vært forsvarlig. Vedtaket er fattet av riktig organ og det er innholdsmessig lovlig.
Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det foreligger forhold ved sak 18/16 som medfører at
kommunens vedtak om samlokalisering av Vevang skole og Lyngstad skole og nedleggelse
av Vevang skole er ulovlig jf. koml. § 59.
Til spørsmål 1: Kan kommunestyret i Eide fravike gjeldende kommuneplan og
kommunedelsplaner inntil de erstattes av nye planer i Hustadvika kommune?
Kommunestyret står fritt i å gjøre om på tidligere vedtak. Gjeldende vedtak gjelder inntil nytt
vedtak foreligger. Fylkesmannen slår fast at Kommuneplanens samfunnsdel ikke legger
juridiske føringer for skolestrukturen i kommunen.
Fylkesmannen sin konklusjon i brev av 29.05.2018:
Kommuneplanens samfunnsdel legger ikke juridiske føringer for skolestrukturen i
kommunen. Drift og organisering av kommunens ansvars- og tjenesteområder kan skje
uavhengig av de generelle kommuneplanprosessene. Det må være rom for at
prioriteringsmessige endringer kan skje utenom vedtatt plandokument. Fylkesmannen finner
at kommunestyrets avgjørelse i sak 18/16 har et innholdsmessig lovlig innhold.
Til spørsmål 2: Har kommunestyret i Eide i tilstrekkelig grad etablert en ordning for å ivareta
barn og unges interesser i planleggingen, jf. Plan og bygningsloven § 1-1. § 3-1 a og §3-3
tredje avsnitt, samt kap. 11?
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Sekretariatet har på eget initiativ sett i vedleggene til saken i kommunestyret den 03.05.2018.
Der ligger det ved saken uttalelser fra elevrådet ved skolen. Det er gitt mulighet for uttalelse
og medvirkning etter plan- og bygningsloven. Uttalelser er gitt.
Fylkesmannen sin konklusjon i brev av 29.05.2018:
Når det gjelder høringer i saken så kan Fylkesmannen være enig med klagerne i at tittelen på
høringsnotatet er noe vagt formulert (Rektorsituasjonen ved Lyngstad og Vevang skoler
2017). Det fremgår likevel av høringsnotatet som klart at saken gjelder skolestruktur hvor ett
av de opplistede alternativer innebærer samlokalisering og skolenedleggelse. Det er
Fylkesmannens vurdering at det ikke i vesentlig grad ville bidratt til andre høringsuttalelser
dersom høringsnotatet hadde en mer beskrivende tittel. Også forholdet til problemer med
rekruttering av rektor og virkningstidspunktet for en evt. nedlegging tilsier en snarlig
virkning. Høringsnotatet vurderes samlet sett å være tilstrekkelig utformet som grunnlag for
en forsvarlig høring av saken. Fylkesmannen har vurdert oppfylling av Barnekonvensjonens
artikkel 3 som omhandler at en skal ta hensyn til «barnets beste» og artikkel 12 som slår fast
at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Fylkesmannen finner ut fra det
saksgrunnlag som finnes bla. med hensyn til uttalelser fra elevråd, og samarbeidsutvalg at
dette punktet i Barnekonvensjonen er etterkommet. Når det gjelder den konkrete avveiningen
av de hensynene som gjør seg gjeldende i saken vil det være en skjønnsmessig vurdering som
ligger til kommunen å avgjøre. Fylkesmannen kan ikke prøve kommunens frie
skjønnsutøvelse i en lovlighetskontroll med mindre det foreligger myndighetsmisbruk. Det er
i denne saken ikke grunnlag for å si at det foreligger myndighetsmisbruk. Fylkesmannen kan
ut ifra de foreliggende saksdokumenter slå fast at saksbehandlingen i saken har vært
forsvarlig. Vedtaket er fattet av riktig organ og det er innholdsmessig lovlig. Fylkesmannen
kan etter dette ikke se at det foreligger forhold ved sak 18/16 som medfører at kommunens
vedtak om samlokalisering av Vevang skole og Lyngstad skole og nedleggelse av Vevang
skole er ulovlig jf. koml. § 59.
Kontrollutvalget har fått nesten samme spørsmål i henvendelsen fra Kolbjørn Gaustad som
noen av de spørsmål som gikk i lovlighetsklagen til Fylkesmannen.
Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for å gjennomføre forvaltningsrevisjon eller
stille spørsmål ved saksbehandlingen i gjeldende sak og henviser til Fylkesmannens
behandling av saken.
Kontrollutvalget avviser kravet om forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget viser til Fylkesmannen sin vurdering og konklusjon i saken samt
kontrollutvalgssekretariatets vurdering og kan ikke se at det er grunnlag å sette i gang en
forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget avslutter saken.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget viser til Fylkesmannen sin vurdering og konklusjon i saken samt
kontrollutvalgssekretariatets vurdering og kan ikke se at det er grunnlag å sette i gang en
forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget avslutter saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)
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Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
I følge budsjett og oppdragsavtalen med revisjonen er det lagt opp til at Eide kommune får
levert 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter pr. valgperiode. Kontrollutvalget i Eide fikk levert
forvaltningsrevisjonsprosjektet på samhandlingsreformen i første møte i 2016 og på PPTtjenesten i møte 09.05.2018. Kontrollutvalget har dermed fått to prosjekt i inneværende
periode. Fræna kommune har ett forvaltningsrevisjonsprosjekt igjen å bestille i inneværende
valgperiode og vil diskutere valg av prosjekt i sitt møte 18.06.2018, som avholdes før
kontrollutvalget i Eide sitt møte. Dette prosjektet bør rette seg mot læring og utbytte for den
nye kommunen Hustadvika. En ser for seg at temaet og bestilling også blir tatt opp på felles
møte i høst slik at Fræna kommune kan foreta bestilling i sitt møte 30.10.2018.
Det var forutsetningen at dette skulle diskuteres på det planlagte fellesmøtet med
kontrollutvalget i Fræna den 14.06.2018. Møtet ble på grunn av mange forfall vedtatt utsatt.
Kontrollutvalget bør i møtet 18.06.2018 diskutere mulige forvaltningsrevisjonsprosjekt som
kan tjene begge kommunene og inn i Hustadvika kommune.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget i Eide er orientert om de diskusjoner og tema om bestilling av nytt
forvaltningsrevisjonsprosjekt som kom frem i kontrollutvalget i Fræna sitt møte 18.06.2018.
Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til bestillingen i fellesmøtet med kontrollutvalget i
Fræna.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget i Eide ble orientert av sekretæren om de diskusjoner og tema om bestilling
av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt som kom frem i kontrollutvalget i Fræna sitt møte
18.06.2018.
Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til bestillingen i fellesmøtet med kontrollutvalget i
Fræna.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Forslag på dato for nytt fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Fræna og Eide.
Kontrollutvalgene i Fræna og Eide skulle etter planen møtes til et felles møte den 14.06.2018
angående kommunereformen og Hustadvika kommune. Møtet ble dessverre avlyst på grunn
av mange forfall. En har tidligere i år (25.1.) avholdt ett møte og et forutsatte to møter til i
2018. Kontrollutvalget i Fræna har i møte 18.06.2018 behandlet sak om ny møtedato og vil
legge frem sitt forslag for kontrollutvalget i Eide.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til kontrollutvalget i Fræna om møtedato 28.08.2018,
alternativt 04.09.2018.
Alternative møtedatoer utover dette blir opp til leder og sekretær å formidle og avgjøre.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til kontrollutvalget i Fræna om møtedato 28.08.2018,
alternativt 04.09.2018.
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Alternative møtedatoer utover dette blir opp til leder og sekretær å formidle og avgjøre.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Oppsummering fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin fagkonferanse 29.5.-30.5.18
Kontrollutvalgssekretariatet, leder i kontrollutvalget Kåre Vevang og medlem Oddbjørn
Hellen Nesheim deltok på FKT sin årlige fagkonferanse for kontrollutvalg som denne gang
ble arrangert på Gardermoen 29.5.-30.5.18. Denne fagkonferansen er et årlig arrangement og
har samme form som NKRF sin fagkonferanse som arrangeres i februar. Det er ønskelig med
en erfaringsutveksling fra konferansen. Temaene var bla. barnevern, arbeidslivskriminalitet
og forholdet mellom rådmann og kontrollutvalg.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget vil likestille deltakelse på NKRF sin fagkonferanse og FKT sin
fagkonferanse når en setter opp budsjettet og deltakelser på disse konferansene.
Kontrollutvalgets behandling
Leder refererte til fagkonferansen som meget utbytterik. Leder mente en må kunne vurdere å
likestille deltakelse på NKRF sin fagkonferanse og FKT sin fagkonferanse når en setter opp
budsjettet og deltakelser på disse konferansene.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Nye Personvernregler fra 26.05.2018 og GDPR
Kontrollutvalget spurte rådmannen hva kommunen har foretatt seg for å tilpasse seg nye
personvernregler fra 26.05.2018. Rådmannen svarte at kommunen har utpekt en person til å
forvalte dette regelverket.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Administrasjonsutvalget og offentlighet
Kontrollutvalget spurte ordføreren om saksbehandlingsregler og møteoffentlighet i henhold til
bestemmelsene i Kommuneloven §§ 31 og 32. Kontrollutvalget registrerer at det ikke er
offentliggjort møter i administrasjonsutvalget siden 31.05.2017. Kontrollutvalget ser at dette
er et partssammensatt utvalg som ikke har samme regler ihht. kommunelovens bestemmelser i
§§ 31 og 32. På den annen side så står det i «Reglement for politiske råd og utvalg og
delegeringsreglementet, Eide kommune» vedtatt i formannskapet den16.03.2017 og i
kommunestyret 30.03.2017 når det gjelder administrasjonsutvalget(side 18) at utvalget følger
reglene under generelt(side 2-3) eller reglene som gjelder for kommunestyret for innkalling,
møter og møtebok. Det betyr møteoffentlighet og kunngjøring av sakliste og protkoll.
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Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget ber ordføreren til neste møte i kontrollutvalget om en redegjørelse til
hvordan Administrasjonsutvalget tolker og praktiserer delegasjonsreglement angående
saksbehandling og møteoffentlighet og jf. Kommuneloven §§ 31 og 32
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Kåre Vevang
leder

Synnøve Egge
nestleder

Oddbjørg Hellen Nesheim

Bjørn Ståle Sildnes

Odd Magne Bolli

Sveinung Talberg
rådgiver
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