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Dersom det er saker kontrollutvalget
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Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato:
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Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 22/18

GODKJENNING
Sekretariatets
Protokollen

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

03.10.2018

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

18.JUNI

2018

innstilling
fra møte 18.juni 2018 godkjennes,

Til å signere protokollen
]. ..............

sammen

med møteleder

18.j uni 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 møteleder.

Sveinung
rådgiver

Talberg

KONTROLLUTVALGET
EIDE

I

KOMMUNE

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

medlemmer:

Forfall:

Ingen

Ikke møtt:
Møtende

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
Odd Magne Bolli
Sveinung Talberg, rådgiver

vara:

Fra sekretariatet:

Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

Ingen

Egil Strand(ordfører),

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

Ole Bjørn Moen(rådmann)

og sakliste.

sak PS 17/18—20/18

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:
UTV.

SAKSNR.

TITTEL

PS 17/18

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

PS 18/18

REFERAT

PS 19/18

DRIFTSRAPPORT

PS 20/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 21/18

EVENTUELT

FRA MØTE 9.MA12018

OG ORIENTERINGER
1.TERTIAL

2018 — EIDE KOMMUNE
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PS 17/18

GODKJENNING

Kontrollutvalgets
Protokollen

FRA

MØTE

9.1V1Al 2018

vedtak:

m mote

Til å si nere
] . Synnøve

AV PROTOKOLL

9. mai 2018

rolokollen

sammen

vodk'ennes.
med møteleder

9.17mi 2018,

vel fes:

Egge

2. B "ørn Ståle

Kontrollutvalgets

Sildnes

behandling:

Leder orienterte.
Ingen merknader til protokollen fra møte 9.mai 2018.
forslag på Synnøve Egge og Bjørn Ståle Sildnes til å signere protokollen
Kontrollutvalget

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med framlegg

Leder fremsatte
fra 9.mai 2018.

framsatt

i møtet av leder.

(5 voterende)

PS 18/18

Kontrollutvalgets

REFERAT

()G ORIENTERINGER

vedtak:

Re 'erat— o<7orienteringssakene

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
03.05.20]

8 (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 2017/84]

Lyngstad

og Vevang skoler - valg av

modell

Protokoll fra Eide kommunestyre

15.05.2018

(vedlagt)

RS 34/18

Protokoll

RS 35/18

Representantskapsmøte
204.2018
(vedlagt)

RS 36/18

Eiermøte

Møre og Romsdal Revisjon

RS 3 7/18

Protokoll
(vedlagt)

fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet

RS 38/18

Avviklingsmøte
for Kommunerevisjonsdistrikt
(Dokumenter vedlagt)

RS 39/18

Innkalling

RS 40/18

Barne- ungdoms— og familiedirektoratet(BUFDIR)
barnevern Eide kommune 2016 (vedlagt)

fra møte i Fellesnemda

Eide-Fræna

22.05.2018

Møre og Romsdal Revisjon

til møte i Fellesnemda

(vedlagt)

IKS, protokoll

IKS, protokoll

fra møte

fra møte 20.04.2018

(vedlagt)

i Romsdal 25.04.18

2 i Møre og Romsdal

Eide—Fræna 12.06.2018

27.04.18

(vedlagt)

— Statistikk

og analyse

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

PS 19/18

DRIFTSRAPPORT

Kontrollutvalgets
Dri

[sm

fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

LTERTIAL

2018 — EIDE

(5 voterende)

KOMMUNE

vedtak:

orl l.lerlial

2018 —Eide kommune

tas til orienlerin

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
Kontrollutval

Folgende

vedtak:

fet lar/rede

følelsen

soker blir stroke!

].

Samhandlinvsr'e

2.

Emery i—00 klima

m rådmannen

lil orien/erin

.

ra o, ) ol rinrslis/a:

ormen

i Eide kommune

lan iEide

kommune

3, M
4.
5.

Varsling
Tils

n med

Kontrollutvalgets

sosiale

tenester

NA V Fraena-Eide

behandling:

Rådmannen og sekretær orienterte ti] sakene på oppfølgingslisten.
mottatt svar fra rådmannen datert ] 1.0618.

Kontrollutvalget

har

<<
Samhand lin Isreformen >>:
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.
Ener Ii- 00 klima lan:
Energisparende
tiltak i 2018 —prioritering av avsatte investeringsmidler
har vært til
behandling og vedtatt i Teknisk, miljø og næringsutvalg
den 22.05.2018, sak ]8/8.
Teknisk avdeling har problemer med å få kapasitet til å revidere Energi— og klimaplanen i
2018. Temaet vil bli drøftet på dialogmøtet 30.08.20] 8. 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 s esielle 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 27.1 1.2017. Kontrollutvalget
ba om en skriftlig
tilbakemelding
på status pr. 18.06.20] 8.
]nnk'ø sre lement:
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 11.06.20] 8. 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 19.03.20] 8 spurt rådmannen om etiske reglement og
praktisering.
Svar fra rådmannen den 23.04.20] 8. På bakgrunn av svaret vi] kontrollutvalget
avslutte saken på oppfølgingslisten.
Side
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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.
Tils n med sosiale tenester 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
(5 voterende)

PSZIHS

Eide

kommune

fattet enstemmig

vedtak

i samsvar

med framlegg

framsatt

i møtet.

EVENTUELT

— re

nska

sresultat

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
etterutdanning
i Eide kommune.
Brev og spørsmål er sendt rådmannen
rådmannen i brev av 23.04.2018.

og bruk av ressurser

19.03.2018.

Kontrollutvalgets
behandling
09.05.18
Saken gjelder et vedtak i Formannskapet
møtet i Formannskapets
møtekalender.

Kontrollutvalget

17.02.2016.

Kontrollutval

. ra

ormannska

Kontrollutval
meter

møtekalender

svar fra

finner ikke dette

og ber om en utskrift

vedtak
et viser til mottatt

et I 7. 02.2016
et henstiller

som er unntatt

Kontrollutval

har mottatt

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets
vedtak 09.05.18
Kontrollutvalget
finner ikke dette møtet i Formannskapets
av dette møtet og vedtaket.
Kontrollutvalgets

til kurs og

til at kommunen

o "entli

yet avslutter

e ost med ved/e r r ru rådmannen

28. 05.2018

der

rotokoll

lig fer ved
le , rer ut alle innkallin

hel ' . kommuneloven

Jer ()

Jrotokoller

() så la

98”3] o , 32.

saken.
SdeSavll

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, l.ledd. Møtets
innhold var en utviklingssamtale
mellom formannskapet
og rådmannen.
Kommunen skal følge kommunelovens
bestemmelser
i §§ 31 og 32 om møteoffentlighet
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

Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

Henvendelse

et — selvkostbereonin

til kontrollutval

i mottatt materiale

med framlegg

framsatt

og

og epost.
i møtet.

er

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
23.1 1.2017 i sak PS 17/62 er riktig.
Kontrollutvalgets
behandling
Kontrollutvalget
ber om at leder
selvkost på oppmålingsområdet
henvendelse til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets

vedtak

09.05.2018
for Tekniske tjenester redegjør for beregningsgrunnlaget
for
til møtet i kontrollutvalget
18.06.18 på bakgrunn av mottatt
19.03.2018.

09.05.18

Kontrollutvalget
ber om at leder for Tekniske tjenester redegjør for beregningsgrunnlaget
selvkost på oppmålingsområdet
til møtet i kontrollutvalget
18.06.18.
Kontrollutvalgets
Med bakvrunn
avslul/e

for

vedtak
i mortal!

e 70.91 0O recieverelse

m Teknisk

S "e 'velver

kontrollutvalvel

(?

saken.

Kontrollutvalgets
behandling
Kontrollutvalget
har den 1 1.06.2018 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 forvaltnin
srevis'on
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 forvaltningsrevisj
on. 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.
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Kolbjørn Gaustad viser til at Kommunal— og moderniseringsdepartementet
tirsdag 19.
desember 2017 fastsatte forskrift om sammenslåing for Eide og Fræna kommune til
Hustadvika kommune. 1 § 5 slås det fast at Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan—
og bygningsloven kapittel 1 1, 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
legger fram sak om forvaltningsrevisjon
av Kommuneplan for Eide.
Henvendelsen reiser to problemstillinger
forvaltningsrevisjon
ta stilling til:

som Kolbjørn

forbereder og

Gaustad ber kontrollutvalget

i en

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—1a og §3-3
tredje avsnitt, samt kap. 1 1?

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 ulovligjf.
koml. § 59.
Til 5 ørsmål 1: Kan kommunest ret i Eide fravike
'eldende kommune lan o
kommunedels laner inntil de erstattes av n e laner 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 5 ørsmål 2: Har kommunest
barn 0 I un Ies interesseri
tred'e avsnitt.

ret i Eide i tilstrekkeli

lanle I 7in en "f. Plan 0

b

I )rad etablert

en ordnin

nin

1—1. ' 3-1 a o

sloven

for å ivareta
3—3

samt ka . 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 ulovligjf. koml. § 59.
Kontrollutvalget
har fått nesten samme spørsmål
noen av de spørsmål som gikk i lovlighetsklagen

i henvendelsen
fra Kolbjørn
til Fylkesmannen.

Kontrollutvalget
kan ikke se at det er grunnlag for å gjennomføre
stille spørsmål ved saksbehandlingen
i gjeldende sak og henviser
behandling av saken.
Kontrollutvalget

avviser

kravet om forvaltningsrevisj

Gaustad

forvaltningsrevisjon
til Fylkesmannens

som

eller

on.

Kontrollutvalgets
ved tak
Kontrollutval
et viser til F lkesmannen sin vurderin r 07 konklus'on i saken samf
kontrollutval
S.S'ekrelariatets vurderin I 00 kan ikke se at det er frunnla
å sette i aan , en
. orvalmin 7srevis "on.
Kontrollutvalget

avslutter

saken.

Kontrollutvalgets
behandling
Kontrollutvalget
viser til Fylkesmannen
kontrollutvalgssekretariatets
vurdering
forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget

avslutter

Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

sin vurdering og konklusjon i saken samt
og kan ikke se at det er grunnlag å sette i gang en

saken.
vedtak i samsvar

med framlegg

framsatt

i møtet.
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Bestillin
av 11 tt forvaltnin
srevis'ons
ros'ekt
] 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
forvaltningsrevisj
onsprosjektet
på samhandlingsreformen
i første møte i 2016 og på PPT—
tjenesten i møte 09.05.2018.
Kontrollutvalget
har dermed fått to prosjekt i inneværende
periode. Fræna kommune har ett forvaltningsrevisjonsprosj
ekt igjen å bestille i inneværende
valgperiode og vil diskutere valg av prosjekt i sitt møte 18.06.20] 8, 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 14.06.20] 8. Møtet ble på grunn av mange forfall vedtatt utsatt.
Kontrollutvalget
bør i møtet
kan tjene begge kommunene

18.06.20] 8 diskutere mulige forvaltningsrevisjonsprosjekt
og inn i Hustadvika kommune.

som

Kontrollutvalgets
vedtak
Kontrollutvalvet
i Eide er orientert om de div/{us 'oner og tema om bestillinrf av n tt
. orvaltnin isrevis "ons ros 'ekt som kom rem i kontrollutval
et i Fræna sitt mate 18. 062018.
Kontrollutvaloet

Ønsker

å komme

tilbake

til bestillinven

i ellesmo'tet

med kontrollutvaloet

i

Fræna.

Kontrollutvalgets
behandling
Kontrollutvalget
i Eide ble orientert
av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
18.06.2018.

av sekretæren om de diskusjoner
som kom frem i kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Fræna.

ønsker å komme

tilbake

til bestillingen

Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

i fellesmøtet

med framlegg

og tema om bestilling
i Fræna sitt møte

med kontrollutvalget

framsatt

i

i møtet.

Forsla
å dato for n tt fellesmøte
mellom kontrollutval
ene i Fræna 0 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
Kontrollutval
7et slutter se I til orSlafet
alternativt
04. 09. 2018.
Alternative

møtedatoer

til kontrollutval

utover dette blir 0 9 til leder o

Kontrollutvalgets
behandling
Kontrollutvalget
slutter seg til forslaget
alternativt 04.09.20] 8.

til kontrollutvalget

et i Fræna

sekretær

om møtedato

å armidle

28.08.2018

() av fare.

i Fræna om møtedato

28.08.2018,
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Alternative

møtedatoer

Kontrollutvalget
(5 voterende)

utover dette blir opp til leder og sekretær å formidle

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med framlegg

framsatt

og avgjøre.
i møtet.

O
summerin
fra Forum for kontroll o tils n FKT sin fa konferanse
29.5.—30.5.18
Kontrollutvalgssekretariatet,
leder i kontrollutvalget
Kåre Vevang og medlem Oddbjørn
Hellen Nesheim deltok på F KT sin årlige fagkonferanse
for kontrollutvalg
som denne gang
ble arrangert på Gardermoen 29.5.—30.5.l8.
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

Kant/”011111111!
vel 10k rede

'Ørelsen lil ()rienlerin

.

Konlrollufvalvel
vil likestille deltakelse
7d NKRF sin bur/{0n ei'cmse 0? FKT sin
. a kon femme når en seller 0) loads 'ellel 0f deltakelser
%? disse kan 'ercmsene.
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
(5 voterende)

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med framlegg

framsatt

i møtet.

N fe Personvernre
ler fra 26.05.2018 0 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
Kan/rollulvalg
et lok rede førelsen
Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

til orienterin

)

vedtak i samsvar

med framlegg

framsatt

i møtet.

Administras'onsutvalcet
o offentli het
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
Kontrollutval
ret ber ord øreren til neste møte i kon/rollutval
et om en rede førelse til
hvordan Administras 'onsutval et tolker of , raktt'serer dele as "onsre lemen] any ående
saksbehandling
() ,’ moteo entli Ihe] 0" ' . Kommuneloven
W 3] o? 32
Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig

Kåre Vevang
leder

Oddbjørg

Hellen Nesheim

vedtak

i samsvar

med framlegg

Synnøve Egge
nestleder

framsatt

i møtet.

Odd Magne Bolli

Bjørn Ståle Sildnes

Sveinung Talberg
rådgiver
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EIDE

KOMMUNE

Saksmappe:
Arkiv:

Kontrollutvalget

2018—1551/05
033&17

Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato:

07.09.2018

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 23/18

REFERAT

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

03.10.2018

OG ORIENTERINGER

Sekretariatets

innstilling

Referat— og orienteringssakene

tas til orientering.

Saksopplysninger
Referatsaker:

RS41/18

Orienteringer
Anne Thorsrud(prosjektleder
Hustadvika kommune) orienterte om
kommunesammenslåingsprosessen.
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018(ved1agt)

RS 42/18

Ungdataundersøkelsen
v/ folkehelsekoordinator
Ellen Marie Krakeli
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)

RS 43/18

PS 18/46 Kontrollutvalgt
i Eide - forvaltningsrevisjonsrapport
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)

RS 44/18

PS 18/34 Saksframlegg
Regnskap 2017
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018

(vedlagt)

RS 45/18

PS 18/35 Saksframlegg
Årsrapport 2017 —Eide kommune
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)

RS 46/18

PS 18/36 Driftsrapport
Eide kommune —1.tertial 2018
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)

RS 47/18

PS 18/37 Revidering av investeringsbudsjett
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018

2018
(vedlagt)

RS 48/18

PS 18/38 Økonomireglement
2018
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018

(vedlagt)

PS 18/39 Finansreglement
2018
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018

(vedlagt)

RS 49/18

RS 50/18

PPT GEF

PS 18/46 Dialogmøte 2018 - Tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019
Protokoll fra Eide kommunestyre 30.08.2018 ikke utlagt. (Saksframlegg vedlagt)

RSSl/I8

RS 52/18

Spørrehalvtimen
Protokoll fra Eide kommunestyre

13.09.2018

(vedlagt)

Temadel
Protokoll fra Eide kommunestyre

13.09.2018

(vedlagt)

RS 53/18

PS 18/47 Etablering av felles barnevernstjeneste
i Fræna og Eide kommuner
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

RS 54/18

PS 18/48 Budsjett 2018 og 2019 —Endelige tiltak for å bringe driften
innen 31.12.2019
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

RS 55/18

PS 18/53 Svanpro AS - Fusjonering/makebytte
av aksjer med Torabu
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

RS 56/18

Protokoll

fra møte i Fellesnemnda

Eide-Fræna

12.06.2018

(vedlegg)

RS 57/18

Protokoll

fra møte i Fellesnemnda

Eide-Fræna

04.09.2018

(vedlegg)

RS 58/18

Egenkontroll
i den nye kommuneloven —De vesentligste endringer fra 01.01.2020
Utdrag fra ny kommunelov angående egenkontroll, FKT og NKRF (vedlagt)

RS 59/18

Ungdataundersøkelsen
2018 —resultat for Eide kommune
Sammendrag fra undersøkelsen (vedlagt)

RS 60/18

Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet
05.09.2018 (vedlagt)

RS 61/18

Innkalling
(vedlagt)

RS 62/18

Protokoll
(vedlagt)

RS 63/18

Vurdering
kommune,

RS 64/18

Referat fra fellesmøte 11.09.2018
Eide (vedlagt)

til representantskapsmøte

fra representantskapsmøte

Møre og Romsdal

—Kontrollutvalget

AS

for Romsdal

i Møre og Romsdal Revisjon

av oppdragsansvarlig
revisors uavhengighet
datert 12.9.2018 (vedlagt)

i balanse

IKS 7.9.2018

Revisjon

IKS 7.9.2018

i forhold

til Eide

i Fræna og kontrollutvalget

Orienteringssaker:
OS 16/18

RS 18/14 Eide kommune - vedtak - lovlighetskontroll
18/16 Lyngstad og Vevang skoler
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018(vedlagt)

OS 17/18

RS 18/15 Kontrollutvalget
i Eide - møteprotokoll
09.05.18
Protokoll fra Eide kommunestyre l4.06.2018(vedlagt)

OS 18/18

RS 18/19 Kontrollutvalget
i Eide - møteprotokoll
18.06.18
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

Sveinung Talberg
Rådgiver

etter kommuneloven

- sak

i

DEL I Spørrehalvtimen
Egil Trygve

Representanten

Ekhaugen

Stor fart over Fræneide — fylkesveg

(AP) kom med følgende

spørsmål:

64

Jeg har fått noen henvendelser fra innbyggere
Fræneide i meget høy hastighet.

som er engstelige

forat mange kjorer over

ofte har nok også registrert dette. Mange Mennesker
Vi som ferdes på vegstrekningen
omkommet i trafikkulykker i Fræna og Eide giennom årene.
Kan ordforeren ta initiativ til trafikk og holdningstiltak for okt sikkerhet?
Kan ordforeren ta initiativ ovenfor rette offentlig myndighet for hyppigere
over Fræneide?

har

måling av hastighet

Svar fra ordfører:
Jeg vil ta kontakt med vår politikontakt Stig Lyngstad. det kan være muligheter
eller en fotoboks.
tratikkontroll ved f.eks. gjennomsnittsmålig

for automatisk

”> Lll/tg

Orienteringer
Anne 'l'horsrud orienterte om kommuncsammenslåingsprosessen.

Temadel:

Ungdataundersøkelsen

v/ tolkehelsekoordinator

Ellen

Marie

Krakeli

QSX) Lia/13

Saksliste
Utvalgs-

Innhold

Unntatt

offentlighet

saksnr

Arkiv—
saksnr

Referatsak

-vedtak - lovlighetskontroll
etter
-sak 18/16 Lyngstad og Vevang skoler

RS 18/14

Eide kommune
kommuneloven

RSl8/15

Kontrollutvalget

RS18/16

Årsrapport for 2017 - MOT

RSl8/l7

Referat fra møte i representantskapet
for Molde og omegn lKS

PS 18/46

Kontrollutvalgt
PPT GEF

PS 18 33

Uttale Eide kommune

PS 18/34

Saksframlegg

Regnskap

PS 18/35

Saksframlegg

Årsrapport

PS 18/36

Driftsrapport

Eide kommune

PS 18/37

Revidering

PS 18/38

Økonomireglement

PS 18/39

Finansreglement

PS 18/40

Etablering av bolignemnd
og felles tildelingskriterier
for kommunale
utleieboliger
for vanskeligstilte

PS 18/41

Utbygging av omsorgsboliger
prosjektering
høst 2018

PS 18/42

Strategisk

i Eide —møteprotokoll

2017/841
2018/288

09.05.] 8

2018/622
2012/838

for krisesenteret

i Eide - forvaltningsrevisjonsrapport

2018/649

-Vevang Friskole SA

2018/269
2018/370

2017
2017 - Eide kommune

2018/371

- Martial 2018

2018/532

av investeringsbudsjett

2018/574

2018

2018/572

2018

2018/573

2018

ved Bo og habilitering

kompetanseplan

Helse og omsorg

2018 -

2017/286

-

2018/376
2012/690

2020
PS 18/43

Søknad

om fritak fra politisk

PS 18/44

Revidert

PS 18/45

Omadressering
kommune

politisk

møteplan

verv —Kim Atle Kvalvåg

2017/1361

2018

av like vegnavn

2017/1223

i Eide og Fræna

2018/165

Interpellasjon
av plastavfall.

2018/882

busskommunikasjon

2018/872

FO 18/1

Interpellasjon

om reduksjon

FO 18/2

Interpellasjon

offentlig

Referatsak

.

.

RS 18/14 Elde kommune —vedtak —lovllghetskontroll
Lyngstad og Vevang skoler 2017/841-32

etter kommuneloven

05 16/1

—sak 18/16

RS 13/15Kontrollutvalgeti Eide - møteprotokoll09.05.182018/288—6
RS 18/16 Årsrapport
RS 18/17 Referat
2012/838-36

fra møte i representantskapet

for krisesenteret

for Molde og omegn

i Eide —forvaltningsrevisjonsrapport

IKS

PPT GEF

12s“3/8

- 14.06.2018

i Eide kommunestyre

Saken ble lagt inn som en referatsak. men skal behandles
18/46 istedenfor RS 18/18.

som en politisk sak med saks nr. PS

Kontrollutvalgets

ble enstemmig

Vedtak

vedtak og innstilling

(enstemmig

til kommunestyret

vedtatt.

vedtatt)

.

Hide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten
«Drift og forvaltning av
Pedagogisk-psykologisk
tjeneste for Gjemnes. Eide og Fræna» til etterretning og
slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 4.3.

.

Eide Kommunestyre ber rådmann om å sorge for at revisjonens
4.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomtbres.

.

Eide Kommunestyre
på l2 — 18 mnd.

ber Kontrollutvalget

PS 18/33 Uttale Eide kommune
Rådmannens

—Vevang

anbefalinger

i kapittel

om å folge opp rapporten innen en periode

Friskole

SA 2018/269-2

innstilling

Kommunestyret
i Eide stiller seg negativ til etablering
av Vevang Friskole SA.
Dette gjøres med bakgrunn
i:
1. Manglende
skolefaglig
og økonomisk
effekt av kommunestyrets
vedtak av
3.5.18
om samlokalisering
av Vevang
og Lyngstad
skoler.
2. Lite behov for supplement
til den offentlige
grunnskolen

Behandling

i Eide formannskap

- 31.05.2018

Etter 96 i forvaltningsloven
(habilitetskrav) er Birgit Dyrhaug meldt inhabil. da hun er ektefelle
med styreleder i Vevang friskole SA og fratrer sin posisjon. Finn Joralf Lyngstad tiltrer som

vara.
Votering:

Rådmannen

sin innstilling

vedtatt mot to stemmer (Sp, Ap)

;p

l 9/{2

for 2017 - MOT 2018/622—1

PS 18/46 Kontrollutvalgt
2018/649—1
Behandling

06

Vedtak

Kommunestyret
i eide stiller seg negativ
Dette gjøres med bakgrunn
i:

til etablering

av Vevang

1. JÅUJKXJ—
Manglende skolefaglig og okonomisk
effekt av kommunestyrets
FVN.—
samlokalisering av Vevang og Lyngstad skoler.
2. Lite behov for supplement til den offentlige grunnskolen.

Behandling

i Eide kommunestyre

Friskole

SA.

vedtak av 3.5. I 8 om

- 14.06.2018

Etter §6 i forvaltningsloven
(habilitetskrav) er Birgit Dyrhaug meldt inhabil. da hun er ektefelle
med styreleder i Vevang friskole SA og fratrer sin posisjon. Ole Gunnar Stakvik tiltrer som vara.
Representanten Finn .loralflyngstad
(SP) fremmet folgende forslag:
«Kommunestyret
i Eide stiller seg positiv til etablering av Vevang Friskole.»
Votering over forslaget til representanten Finn Joralf Lyngstad (SP):
Falt med 5 stemmer for. og 16 stemmer imot.

Vedtak

Kommunestyret
i Eide stiller seg negativ til etablering
av Vevang Friskole SA. Dette
gjøres med bakgrunn
i:
3. Manglende
skolefaglig
og økonomisk
effekt av kommunestyrets
vedtak av
3.5.18 om samlokalisering
av Vevang og Lyngstad
skoler.
4. Lite behov for supplement
til den offentlige
grunnskolen.

PS 18/34 Saksframlegg
Rådmannens

Regnskap 2017 2018/370—6

Rb (”l'i/

innstilling

Regnskapet for Eide kommune 2017 godkjennes.
Regnskapet er framlagt i samsvar med lover og forskrifter.
Regnskapet for 2017 viser et merforbruk på kr. 1 068 790.—.
Merforbruket
å kr. 1 068 790: dekkes av dis osis'onsfond i 2018 regnska

Behandling

i Eide formannskap

Rådmannens innstilling

Vedtak

(enstemmig

et.

-31.05.2018

ble enstemmig vedtatt.

vedtatt)

Regnskapet for Eide kommune 2017 godkjennes.
Regnskapet er framlagt i samsvar med lover og forskrifter.
Regnskapet for 2017 viser et merforbruk på kr. 1 068 790,-.
Merforbruket

på kr. 1 068 790.- dekkes av disposisjonsfond

i 2018 regnskapet.

Behandling

i Eide kommunestyre

Ved votering ble rådmannens

Ved ta k (cnstem

—14.06.2018

innstilling

enstemmig

vedtatt.

mig vedtatt)

5. Regnskapet for Eide kommune 2017 godkjennes.
6. Regnskapet er framlagt i samsvar med lover og forskrifter.
7. Regnskapet for 2017 viser et merforbruk på kr. 1 068 790.—.
Merforbruket på kr. 1 068 790.- dekkes av disposisjonsfond
i 2018 regnskapet.

423 45/13
PS 18/35 Saksframlegg
Rådmannens
Eide

kommunest

Behandling

2017 - Eide kommune

Årsrapport

2018/371—1

innstilling
re Yodk'enner

Årsra

i Eide formannskap

ort 2017

for Eide

kommune

-31.05.2018

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

(enstemmig

Eide kommunestyre

Behandling

vedtatt)
godkjenner

for Eide kommune

innstilling

enstemmig

vedtatt.

(enstemmig)

Eide kommunestyre

godkjenner

PS 18/36 Driftsrapport
Rådmannens
Eide

2017

- 14.06.2018

i Eide kommunestyre

Ved votering ble rådmannens

Vedtak

Årsrapport

kommune

Behandling

Årsrapport

2017 for Eide kommune

Eide kommune

- 1.tertia12018

2018/532—1

innstilling
tar

driftsra

i Eide formannskap

ort

1.tertial

2018

til orienterin

- 31.05.2018

Fellesforslag til ny innstilling fra formannskapet:
1. Eide kommune tar drr'fixmpporl ]. rer/ia] 2018 fil Wien/ering
2.

Eide. formannskap

forvente/* at ved/(tlf budsjett 2018 overholdes

.

”123ste/r8

Vedtak

(enstemmig

Kommunestyret

vedtatt)

tar driftsrapporten

til orientering:

4.

Eide kommune tar driftsrapport

5.

Eidc kommunestyret

forventer at vedtatt budsjett 2018 overholdes

6.

Eide kommunestyret

vedtar folgende

.

1. tertial 2018 til orientering

Utgifter avdrag reduseres

budsjettendringer:

med 575 000,-

.

Inntekter

på rammetilskudd

.

Inntekter

eiendomsskatt

økes

.

Bruk av disposisjonsfond

-

Tidligere vedtak i kommunestyret som begrenser rådmannens
legge fram forslag som innebærer besparelser oppheves.

økes

med 660 000,—

med 500 000,-

reduseres

med 1 735 000,muligheter

til å

Rådmannen sammen med Formannskapet legger fram forslag på strukturelle endringer,
effektiviseringstiltak
og organisatoriske endringer for å få driften i balanse innen 31.12.2019.
Det legges også fram forslag på tiltak for å bringe driften i balanse for 2018.
Forslagene presenteres i dialogmøtene
hosten 2018.
Behovet for ekstern bistand i prosessen vurderes.

PS 18/37Revideringav investeringsbudsjett
20182018/574-1
Rådmannens
Eide

innstilling

kommunest

Behandling
Rådmannens

Vedtak

ret vedtar

innstilling

Eide kommunestyret

ene

som

er vist

i saksframle

-31.05.2018

enstemmig

vedtatt.

vedtatt)
vedtar budsjettendringene

i Eide kommunestyre

Ved votering ble rådmannens

Vedtak

buds'ettendrin

i Eide formannskap

(enstemmig

Behandling

123 Kil/13

som er vist i saksframlegget.

- 14.06.2018

innstilling

enstemmig

vedtatt.

(enstemmig)

Eide kommunestyret

vedtar

budsjettendringene

som

er vist

i saksframlegget

et

12$«tg/tg
PS 18/38 Økonomireglement
Rådmannens

innstilling

Eide komAmunestyre
15.06.2018.

Behandling

godtar

(enstemmig

Eide kommunestyre

Behandling

nytt

økonomireglement.

blir gjeldende

fra—

ble enstemmig vedtatt.

vedtatt)
godtar nytt økonomireglement.

Reglementet

blir gjeldende

fra 15.06.2018.

blir gjeldende

fra 15.06.2018.

- 14.06.2018

i Eide kommunestyre

Ved votering ble rådmannens innstilling

Vedtak

Reglementet

-31.05.2018

i Eide formannskap

Rådmannens innstilling
Vedtak

2018 2018/572—1

enstemmig vedtatt.

(enstemmig)

Eide kommunestyre

godtar nytt økonomireglement.

PS 18/39 Finansreglement
Rådmannens

R$ qq/Is

2018 2018/573-1

innstilling

1.Eide kommunestyre
godkjenner
gjeldende
fra 16.06.2018.
2. Eide kommunest
rettar
rutiner

Behandling

i Eide formannskap

Rådmannens

innstilling

Vedtak(enstemmig

Reglementet

ble enstemmig

finansreglementet,
til finansforvaltnin

Finansreglementet
til orienterin

-31.05.2018
vedtatt.

vedtatt)

1.Eide kommunestyre godkjenner finansreglementet.
Finansreglementet
2. Eide kommunestyret
tar rutiner til finanstorxf'altning til orientering.

Behandling

blir

i Eide kommunestyre

- 14.06.2018

Ved votering ble rådmannens innstilling

enstemmig vedtatt.

blir gjeldende

fra 16.06.2018.

Vedtak

(enstemmig)

l.Eide kommunestyre godkjenner linansreglementet,
2. Eide kommunestyret
tar rutiner til tinansforvaltning

Finansreglementet
til orientering.

blir gjeldende

PS 18/40 Etablering av bolignemnd og felles tildelingskriterier
kommunale utleieboliger
for vanskeligstilte
2017/286-10
Rådmannens

Vedtak

for

innstilling

Eide kommunestyre vedtar etablering av bolignemnd
for tildelin 7 av kommunalc utleiebolioer

Behandling

fra l6.06.2018.

i Helse og omsorgsutvalg

(enstemmig

med tilhørende

retningslinjer

og tildelingskriterier

—26.04.2018

vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar etablering av bolignemd med tilhørende retningslinjer
tildelingskriterier
for tildeling av kommunale utleieboliger.

Behandling

i Eide formannskap

Rådmannens innstilling

og

-31.05.2018

enstemmig vedtatt.

Vedta k (enstem mig vedtatt)
Eide kommunestyre vedtar etablering av bolignemnd
for tildeling av kommunale utleieboliger.

Behandling

i Eide kommunestyre

retningslinjer

og tildelingskriterier

retningslinjer

og tildelingskriterier

—14.06.2018

Ved votering ble rådmannens innstilling

Vedtak

med tilhørende

enstemmig vedtatt.

(enstemmig)

Eide kommunestyre
vedtar etablering av bolignemnd
for tildeling av kommunale utleieboliger.

med tilhørende

Eide

ME

kommune

I

Arkiv:

150

Arkivsaksnr:
Saksbehandler:

2018/974—8
Ole Bjørn Moen

kDXlO'XUT-IÅLUN

Saksframlegg

Utval
Eide

Utval
kommunestyre

18/46

Dialogmøte
2018
innen
31.12.2019

Rådmannens

ssak

—Tiltak

for

å bringe

driften

Møtedato
30.08.2018

i balanse

innstilling

1.

Dialogmøte
2018 anbefaler
følgende tiltak for å bringe driften i balanse
innen 31.12.2019.
Totalt 12.5 millioner
kroner.
2. Kuttliste.
3. Anbefalingen
fra Dialogmøte
2018 fremmes
formelt
for Eide formannskap
den 30.8.2018
kl.15, som gjør sin innstilling
til Eide kommunestyre.
Endelig vedtak fattes 13.9. 2018 av Eide kommunestyre.
Tiltakene
gjøres
gjeldende
fra vedtaksdato.

Ingress:(

Kort

innledende

Dialogmøte
2018
: innen 31.12.2019.
dag, med endelig

avsnitt

som

oppsummerer

hovedpunktene

i saken)

skal drøfte ulike tiltak som fører til økonomisk
balanse
Formell innstilling
gjøres av formannskapet
samme
vedtak den 13.9.2018
av kommunestyret.

_________________________________________________________________________________

Vedlegg
1
Driftsrapport
Eide kommune
— 1.tertail
2018
KOSTRA— og effektivitetsanalyse
Eide kommune
2017
Kuttforslag
—Administrasjon
(Støtte/service)
Felles innsparinger
Eide skolen
Kuttforslag
barnehagesektoren
Økte kostnader
ved ny pedagognorm
i Eide kommune
Kultur og familie —tiltak
Mestringsenheten
2017

5

;
'
:

10 Kuttforslag
ll Kuttforslag

— Oppdrag PLO
—Teknisk avdeling

Saksopplysninger
1.
2.
3.
4.
5.

1.0

Vedtatt budsjett 2018 —Økonomiplan 2018-2021av 14.12.2017.
Vedtatt l.tertial 2018 — av 14.06.2018
Kuttforslag fra enhetene —gruppearbeid på ledermøte 30.05.2018 med tillitsvalgte
Ny KOSTRA og effektivitetsanalyse
for Eide kommune, utarbeid av 'l”elemarksforsking.
Ny pedagognorm for barnehagesektoren —Netto virkning —3 ulike løsningsalternativ

Konklusjon:

Dialogmøtet 2018 må samles om tiltak som fører til en reduksjon av driftsnivået i Eide
kommune med 12,5 mill. Ny pedagognorm i barnehagesektoren innarbeides i budsjettprosessen
til høsten.
Formelt gjør formannskapet sin innstilling overfor kommunestyret, som vedtar kuttene

139.201 8.

2.0

Bakgrunn:

Eide kommunestyre vedtok nytt økonomireglement
14,6.2018, gjeldende fra 15.6.2018.
Årshjulet angir tidspunkt for viktige politiske og administrative oppgaver. Her inngår
dialogmøte som et fast møtepunkt mellom politisk ledelse og administrativ ledelse i forbindelse
med budsjettarbeidet. Kommunestyret har vedtatt Dialogmøte som møteform.
Hensikten med Dialogmøte
31.12.2019.

3.0

2018 er å drøfte ulike tiltak som fører til balanse i driften innen

Vurdering:

Utgangspunktet for Eide kommune er meget vanskelig. Vedtatt Økonomiplan 2018-2021
inneholder generelle kutt for 2019 på 8.8 mill. kroner. Disse generelle kuttene må nå omdannes

til kontrete tiltak som fører til reduksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne våre. Tiltakene må
være varig. Gjeldende økonomiplan

forutsetter balanse i driften for 2018.

l.tertial 2018 ble fremmet for kommunestyret den 14.06.2018 med følgende vedtak:

Eide kommune

tar drihsrapport

1. tertial 2018 til orientering

E ide-formannskap forventer at vedtatt budsjett 2018 overholdes
Eide kommunestyret
vedtar-folgende budsjettendringer:
Utgi/ter avdrag reduseres med 5 75 000,Inntekter

på rammetilskudd

okes med 660 000,-

Inntekter eiendomsskatt okes med 500 000,Bruk av disposisjonsfond reduseres med I 735 000,Tidligere vedtak i kommunestyret som begrenser rådmannens
Ieggefram forslag som innebærer besparelser oppheves.

6

muligheter

til å

Rådmannen,
sammen med Formannskapet,
legge/(fram)?)rslag
på strukturelle
endringer,
effektiviseringstiltak
og organisatoriske
endringerfor
åfå driften i balanse
innen 31.12.2019.
Det legges også framforslag
på tiltak for å bringe driften i balanse
for 2018. Forslagene
presenteres
i (lia/ogmotet
hosten 2018. Behovetfor
ekstern
bistand i prosessen
vurderes.
De vedtatte budsjettendringene
fører til ny sum for generell kutt i 2019, som nå er på
Kr 5 692 000.- i den nye versjonen etter revidert budsjett i mai 2018.
1.tertia1 2018 viser en årsprognose på kr 6,8 mill. i merforbruk på driften. Dette merforbruket
kommer i tillegg til de generelle kuttene. Totale kutt blir kr 125 millioner.
Hovedgrunnen
til at vi får lavere generelle kutt i 2019 er budsjettvedtaket
som ble vedtatt
sommer med lavere utgifter på rente/avdrag, og større inntekter på eiendomsskatt.
Det er også en del ting som vi &
millioner
.

Eventuelle

0

Ny pedagognorm

.

Skolenorm

o

Flyktningetjenesten

.

Ressurskrevende

Disse utfordringene

har tatt hensyn

tiltak fra enhetslederne

til når vi kom fram til innsparing

for budsjettet

for barnehagesektoren

i

på 12,5

2019

(3 alternative

løsninger)

(Tap av tilskudd)
brukere

kommer

Oppdraget som kommunestyret
Hvilken strategi skal vi velge?

(mindre

vi tilbake

inntekter

både i 2018 og 2019)

til i budsjettprosessen

senere i høst.

har gitt, er å kutte i tjenestetilbudet

med 12,5 millioner

kroner.

Rådmannen
har innhentet ekstern bistand fra Fræna kommune
ved økonomisjefOle
Rødal. I
tillegg er det kjøpt ny KOSTRA— og effektivitetsanalyse
fra Telemarksforsking.
Dette gir et
objektiv bilde og kan være et greit utgangspunkt.
Lysark nr. 7 i rapporten gir en illustrasjon av
mer-/mindreutgifter
fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner
for Eide kommune
i 2017.
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Objektivt sett er det 4 KOSTRA— funksjoner
KOSTRA

funksjon:

som skiller seg ut:
Korrigert

1. Barnehage
21 1
Styrket tilbud til førskolebarn
221
Førskolelokaler

— spesialpedagogisk

for inntektsnivå

hjelp

og utgiftsnivå:

3.0
3,5

2. Administrasjon
120

Administrasjon

3,1

3. Grunnskole
202
Grunnskole
215
Skolefritidstilbud
4. Pleie og omsorg
253
Pleie, omsorg,
254
Pleie, omsorg,

12,8
1,3

hjelp i institusjon
hjelp i hjemmet

5,5
7,0

Objektiv sett bør vi kutte innen disse 4 områdene. Tallene viser at nevnte sektorer har et høyere
kostnadsbilde enn landsgjennomsnittet,
etter at vi har korrigert for inntektsnivå og utgiftsnivå.
Vi ser at barnehagesektoren
ligger 3 millioner over landsgjennomsnittet
på spesialpedagogisk

hjelp. Våre barnehager har forholdsvis nye lokaler og vi ligger høyt her. Denne funksjonen er
vanskelig å få gjort noe med. Administrasjon ligger 3,1 millioner høyere. Her føres en rekke
fellesfunksjoner
som ikke er fordelt ut på enhetene, samt administrative kostnader ved å innføre
eiendomsskatt. Dette arbeidet ble i sin helhet utført i 2017. Grunnskole ligger meget høyt, hele

8

12,8 millioner på funksjon 202 og 1,3 på 215. Pleie og omsorg ligger også høyt med
henholdsvis
5.5 millioner på institusjon og 7 millioner i hjemmet. Totalt for PLO hele 12,5.
Bruker vi denne kunnskapen
bildet se slik ut:

til å fordele

vårt kuttbehov

på 125 millioner

innen 31.12.2019

Vi summerer merutgiftene
fra KOSTRA—rapporten
på de 4 sektorene, men holder funksjon
førskolelokaler
utenfor beregningen.
Vi får da 327 i korrigert merkostnad.
Sektor:
Barnehagesektoren
Administrasjon

Andel:
9,2%.
95%

Må kutte med:
Kr 1.150 000
Kr 1.187 500

Grunnskole

43,1%

Kr 5.387

PLO

38.2%

Kr 4.775 000

Sum

[00%

Kr 12.500

kan

221

500

000

Eks.

PLO

Kr 125 mill ); 38.2%
100

Etter gjennomgang
oss inn slik:

Gruppe:

: Kr 4.775 000

av KOSTRA— og effektivitetsanalysen

Utvalg+

enhetsledere*:

v/Ole Rødal. går vi i grupper.

Rom:

Ansvarlig:

l

Formannskap

Ordførers

2
3
4

OKU
Helse- og omsorg
Teknisk, miljø og næring

Nye formannskapssalen
Kommunestyresalen
Gamle formannskapssalen

*) De respektive

enhetsledere

slutter

Vi deler

seg til «riktig

kontor

Egil Strand
Terje Lyngstad
Birgit Leirmo
Merete Egge

utvalg». —se program

på

innkalling/sakliste.
Gruppe [, formannskapet
har totalansvaret
og skal kl. 15 realitetsbehandle
saken med innstilling
til kommunestyret.
Gruppeoppgaven
blir å se helheten og fremme forlag på å kutte i funksjon
120 Administrasjon

med

kr 1.187

500,—

Gruppe 2, OKU får ansvaret med å fremme forslag på kutt som reduserer driften innen sin
sektor Grunnskole og Barnehage med henholdsvis
kr 5.387 500 innenfor grunnskole og kr 1.150
000.- innenfor spesialpedagogisk
hjelp. Totalansvar
for å kutte kr 6.537 500,Utvalget bør spesielt drøfte kommunens
høye andel av spesialpedagogisk
hjelp, både i
barnehagesektoren
og i grunnskolen.
Gruppen må også gi sin anbefaling på hvilket alternativ
kommunen
skal velge for å innfase ny pedagognorm
for barnehagesektoren.
Denne kostnaden
kommer i tillegg til innsparingssummen.
Gruppe 3, Helse og omsorgsutvalget
samordningen
med Fræna kommune.

har ansvaret

for å kutte kr 4.775 000,- Utvalget

bør drøfte

Gruppe 4. Teknisk, miljø og næring har fått store kutt i sitt budsjett, men får i oppdrag å se
mulige

effektivisering/samarbeid

med Fræna der vi kan ta ut gevinsten

9

før

kommunesammenslåingen
1.1.2020. Utvalget bor drøfte sammenslåing av teknisk sektor i Eide
med Fræna og at det kan skje så snart som mulig. Dro ft innsendt kuttforslag fra teknisk sjef og
vurder om tiltak skal gjennomføres.
Leder av utvalget er ansvarlig

for å legge fram gruppens forslag i plenum.

Klokken 15 samme dag vil formannskapet ha formelt møte for å behandle saken og gjore sin
innstilling til kommunestyret 13.9.2018. Del endelige vedtaket danner premissene for
budsjettarbeidet senere i høst.
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Eide

kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Eide kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen,

Dato:

13.09.2018

Tidspunkt:

17:00 —21 :30

Følgende

faste medlemmer

Eide

møtte:

Navn
Egil Karstein Strand
Stian Magne Teistklub
Eli lren Sildnes
Terje lngar Lyngstad
Charlotte Lyngstad Inderhaug
Egil Trygve Ekhaugen
Kari Nergård
Birgit Leirmo
Jarle Ugelstad Klavenes
Arne Birger Silnes
Edith Øyen Risvik
Ragnvald Olav Eide
John Helge Strand
Kolbjørn Gaustad
Finn Joralf Lyngstad
Birgit Dyrhaug
Merete Kristin Egge
Følgende

medlemmer

hadde

rådhus

Funks'on

Re

Ordfører

H

Medlem

H

Medlem

H

Medlem

H

Medlem

H

Medlem

AP

Medlem

AP

Medlem

AP

Medlem

AP

Medlem

AP

Medlem

AP

Medlem

V

Medlem

V

Medlem

SP

Medlem

SP

Varaordfører

SP

Medlem

KRF

meldt

forfall:

Navn

Funks'on

Re

Rune Strand
Willy Farstad
Ole Helge Nerland
Odd Arne Halaas

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP

Følgende

varamedlemmer

Navn
Ingunn Bolli Finholt
Synnøve Egge

resenterer

resenterer

H
H
SP

møtte:
Møtte for
Ole Helge Nerland
Willy Farstad

Re
H
H

resenterer

Tone

Kristiansen

Rånes

Odd Magne Bolli

Rune Strand

AP

Odd Arne Halaas

SP

Merknader

I sak 18/41 i formannskapsmøte 30.08.18 — Budsjett 2018 og 2019 punkt nr. 3 skulle det stå
budsjettprosessen 2019 istedenfor budsjettprosessen 2018.
Kommunestyret ble opplyst om mulig feil i møteprotokoll fra formannskapsmøte 30.08.18 der
Birgit Dyrhaug(SP) påpekte at voteringen i sak 18/41 - Budsjett 2018 og 2019 ikke var helt
korrekt, da hennes forslag til innstilling inneholdt omtrent alle de samme punktene som
formannskapet sitt, med noen få endringer som beskrevet i møteprotokollen, og at det ble
avholdt punktvis avstemning i formannskapet. Formannskapet tar saken opp i neste møte.

Fra administrasjonen

møtte:

Navn

StillinI

Ole Bjørn Moen
Marianne Slutås Sildnes
Christina Hammervik

Rådmann
Konstituert leder for servicekontoret
Møtesekretær

Håvard

Konsulent

Herskedal

Målfrid Monge
Sverre Hovland
John Olav Gautvik
LeifArild
Lervik

Kommunalsjef
Kommunalsjef
Teknisk leder
Enhetsleder kultur og familie

Kåre Vevang

Leder kontrollutvalget

Underskrift:
Vi bekrefter
på møtet.

med underskriftene

Egil Strand (Ordfører)

våre at det som er ført i møteboka.

Finn .loralf Lyngstad (SP)

er i samsvar med det som ble vedtatt

Jarle Klavenes (AP)

läs 5"/l8
DEL l Spørrehalvtimen
Spørsmål

fra representanten

Til Ordfører

Arne

Birger

Silnes(AP):

Egil Strand.

Jeg har følgende

spørsmål

til Spørrehalvtimen

torsdag

13.september

2018.

1. Jeg og Arbeiderpartiet
ønsker at ordføreren orienterer kommunestyret
om fremdrift
og finansiering av prosjektet støyvold mellom boligfeltet Rabben lll og industriområdet.
Jeg ønsker at ordføreren orienterer om vedtak og finansiering som er gjort i forkant av
dette

prosjektet.

Og når dette skal være ferdig

Hilsen Hustadvika

Arbeiderparti

v/Arne

opparbeidet

og ferdigstilt.

Birger Silnes

Svar fra ordføreren:
lanbudskonkurransen
Indre Eide industriområdet
ble det i utgangspunktet
anbud der entreprenørene
hadde egen post for bortkjøring og deponi av
overskuddsmasser

i fra Indre eide industriområde.

Denne

posten

gitt inn

i anbudet

ble fjernet

og entreprenør ble henvist til å og bruke kommunalt deponi i den hensikt å få begynt å
bygge støyvoll i Rabben. Bakgrunnen for dette var at beboerforeningen
i Rabben ytret
ønske

om å få fjernet

skogen

som var plantet

som en form for støydemping

og som det

senere har blitt en stor utfordring å vedlikeholde. Gatelys som er inngrodd i mellom
trærne og ikke minst at høyden på trærne påvirket solforholdene til de nærmeste
naboene. Det er ikke nok masser i dette prosjektet til å bygge ferdig støyvollen i hele
sin lengde men den skal bygges ferdig ovenfra og nedover så langt massene rekker og
nedre del vil bli ordnet

slik at man kan komme

inn med mere masser

senere

og

fortsette på vollen etter hvert som det er overskuddsmasser
i fra andre prosjekt i
kommunen. Entreprenør skal også sikre støyvollen slik at det ikke er til fare for barn, og
ferdes der.
Kostnader
med vollen
Deponikostnadene
som entreprenør
forhandlinger

disposisjon

og som kommunen

hadde med i første anbudsinnlevering

fikk trukket

ut når vi stilte kommunalt

før

deponi

til

er det vi nå bygger støyvoll for.

2. Følger også opp spørsmålet som jeg stilte 22.mars 2018 om trafikksikkerheten
den nye gangveien som er etablert oppe ved veien til Ellingårdskogen.
Nærmere
bestemt

mellom

Melby

snekkerverksted

og Eide barnehage.

Kommunen

ved

satte opp ett

autovern som skulle skille mellom gående og kjørende. Og som skulle gjøre det sikrere
for myke trafikanter å gå denne veistrekningen.
Når blir dette arbeidet gjort, sånn at vi
unngår en ny vinter med problemer med å få ryddet vekk snø fra gangvegen.
Hilsen Hustadvika

Arbeiderparti

v/Arne

Birger Silnes

Svar fra ordføreren:
Frist for utbedring av gangfelt i løpet av oktober.
henhold til anbudspriser
for maskinene.

Oppdraget

er tildelt en entreprenøri

Spørsmål
fra representanten
Jarle Klavenes:
Hvordan vil ordføreren
framover følger opp arbeidsgiveransvaret

å bygge tillit, få til et godt samspill og forebygge

overfor

rådmann

mhp

konflikter?

Svar fra ordføreren:
Ved å være årvåken overfor brudd på Arbeidsmiljøloven
som setter krav til
arbeidsmiljøet og ved å oppfordre til gjensidig respekt og vanlig folkeskikk. Oppfordre
å respektere politiske vedtak og sørge for best mulig kommunikasjon.

Spørsmål

fra representanten

Jarle

Hvilke verdier mener ordføreren
samhandling og kommunikasjon

til

Klavenes(AP):

er viktige at kommunestyrerepresentantene
til rådmannen, og hvordan vil ordføreren

følge opp at kommunestyrerepresentantene

opptrer

har mhp
framover

i tråd med disse verdiene?

Svar fra ordføreren:
Det er viktig at kommunestyrerepresentantene

er bevisst

på arbeidsgiveransvaret

og

opptrer i tråd med arbeidsmiljøloven
og etiske retningslinjer. Ved uenighet og konflikter
er det viktig at vedtatte retningslinjer for håndtering av dette følges. Videre forventes at
alle arbeider med å forhindre destruktive former for konflikter.

DEL ll Temadel
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1. Helseplattformen

Revidert samarbeidsavtale
med Helse Midt—Norge
RHF om anskaffelse av felles pasientjournalsystem
v/kommunalsjefi
Fræna kommune Jan Morten Dale

2. Barnevernstjenesten

Orientering

DEL

om barneverntjenesten

lll Vedtaksdel

i Fræna kommune

v/ barnevernsleder

ingrid Krekvik

,

Referatsak
i Eide - møteprotokoll

RS 18/19 Kontrollutvalget

PS 18/47 Etablering

2018/990-1
Rådmannens

18.06.18

av felles barnevernstjeneste

2018/288-10

i Fræna og Eide kommuner

innstilling

Eide kommestyre

vedtar:

1. Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å si opp avtalen om
interkommunalt

barnevern

med

Molde,

Aukra

og Midsund.

2. Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å forhandle frem en

3.

samarbeidsavtale
om interkommunalt
barnevern
med Fræna kommune
frem til 31.12.2019.
Rådmannen
i Eide kommune
gis fullmakt til å søke om forkortet
oppsigelsestid
fra avtalen
om interkommunalt
barnevern
med Molde

kommune,

Behandling

0

til å få avklare utmeldelsestids

i Eide formannskap

unktet.

—23.08.2018

Finn Joralf Lyngstad fratrer. Birgit Dyrhaug tiltrer mote.
Votering: Rådmannen sin innstilling enstemmig

Vedtak

(enstemmig

vedtatt

vedtatt)

Eide kommestyre vedtar:
4. Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å si opp avtalen om interkommunalt
barnevern med Molde. Aukra og Midsund.
5. Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å forhandle frem en samarbeidsavtale
interkommunalt barnevern med Fræna kommune frem til 31.12.2019.

Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å soke om forkortet oppsigelsestid
interkommunalt
Behandling

barnevern med Molde kommune.

i Eide kommunestyre

Representanten

Jarle Klavenes

Saken tilbakesendes.

Votering

— 13.09.2018

Eide kommunestyre

over forslaget

fra avtalen om

og til å få avklare utmeldelsestidspunktet.

(AP) kom med følgende

forslag:

avvente/”fellesnemdcm'

til Jarle Klavenes

videre ulredning

i saken.

(AP)

Vedtatt med l7 stemmer for og 4 stemmer imot.

Vedtak

Saken tilbakesendes.

Eide kommunestyre

avventer fellesnemdas

om

videre utredning i saken.

Q3 sa,/P

*5

ÅSV/fs”
PS 18/48 Budsjett 2018 og 2019 - Endelige
innen 31.12.2019 2018/974-10
Rådmannens

blir gjort

Administrasjonen
Behandling

for å bringe

følgende

gjeldende

fra dags

orienterte

om reglene

i Eide formannskap

-30.08.2018

Formannskapets

i balanse

tiltak

for å bringe

driften

i balanse

innen

dato.

rundt skyss til grunnslwleelevene.

forslag til innstilling

1. Eide kommunestyre
vedtar folgende
Adminstrasjon:
ikke ansette fagsjef oppvekst
ikke vask Vevang skole
Halvering av politiske moter i 2019
innsparing valg 2019

tiltak For å bringe driften

innen 31.12.2019:

vask av kontor

Teknisk miljø og næringsutvalget:
Øke inntekter Fra investeringsprosiekt
Redusere kursvirksomhet
mot 0
Sette vannmåler i komm. Bygg
ikke reparere brannvesnets
tankbil
Oppmålingsarbeid
flyttes til Fræna
Lar være å utlyse byggesaksbehandler

50 000
30 000
25 000
100 000
150 000
700 000*

Helse og omsorgsutvalget:
Brukere flytte fra Slettatunet. 5 ferre sykehjemsplasser
Redusere 20% kjøkkenet
Barnevern - interkommunalt
samarbeid med Fræna
Fortsette nedbemanning
avlastningsboligen

700 000*
50 000
1 000 000
600 000*

Oppvekst
og kulturutvalget:
Felles SFO i ferier
Sparing drift etter nedlagt Vevang
Reduksjon merktantilt personale
innsparing adm personal Vevang

150
250
270
350

Innsparing porto

skole

l

i balanse
500 000
300 000
150 000
200 000
20 000
50 000

Sjeldnere

driften

innstilling

Eide kommunestyre
vedtar
31.12.2019:
1. .................

Tiltakene

tiltak

000*
000
000
000

Redusert bemanning
Lyngstad/Vevang
skole
Bibliotekansvarlig
Kreve betaling (leie) for private arr. i kommunale
bygg
Administrasjonen
skal undersøke kapasiteten
i barnehagene

Sette inn vannmåler

Tiltakene

i alle kommunale

blir gjort gjeldende

2. Det er en forutsetning
administrasjonen

3. Rådmannen
budsjettprosessen

Birgit Dyrhaug

bygg som kan ha gevinst

1 600 000*
20 000
20 000
*

av det

*

fra dags dato.

at alle tiltak/beløp

og formannskapet

merket

skal i fellesskap

med * skal undersøkes/utredes

søke å løse resterende

utfordring

nærmere

av

i

2018

(Sp) kom medfølgende

]. Eide konmmnestyre
vecltarfalgende
A dminstmsjon
:
Ikke ansette fagsjef
Ikke vask Vevang skole
Halvering av politiske møter i 2019
Innsparing
valg 2019
Innsparing porto
Sjeldnere vask av kontor

Iiltakfbr

endringsforslag
å bringe

driften

til innstilling:
i balanse

innen 31 . 12.201 9:

500 000
300 000
150 000
200 000
20 000
50 000

Teknisk miljø og næringsutvalget:
Øke inntekter—fra investeringsprosjekt
Redusere kursvirksomnet
mot 0
Sette vannmåler
i komm. Bygg
Ikke reparere brannvesnets
tankbil
Oppmålingsarbeid
flyttes til F rcena

50 000
30 000
25 000
100 000
150 000

Lar være å utlyse byggesaksbehand/er

700 000*

Helse 0g omsorgsutvalget:
Brukere flylle‘ fra Slettan/net,

700 000*

5‘ ferre syken/"emsplasser

Redusere
Barnevern

Fortsette

20% kjøkkenet

50 000

—interkommunalt

nedbemanning

samarbeid

med

F rcena

600 000*

Oppvekst og kulturutvalget:
Felles SFO inferier
Sparing drift etter nedlagt Vevang skole
Reduksjon merktantilt personale
Innsparing adm personal
Vevang
Redusert bemanning Lyngsfad/ Vevang skole
Bibliotekansvarlig
Kreve beta/ing (leie) for private arr. i kommunale

Administrasjonen

skal undersøke

Sette inn vannmaler

Tiltakene

2. Det er en forutsetning
administrasjonen.

0
250 000
270 000
350 000

0
bygg

20 000
20 000

*

i barnehagene

bygg som kan ha gevinst

av det

dags dato.

at alle tiltak/beløp

og formannskapet

budsjettprosessen

kapasiteten

i alle kol/tinntnale

blir gjort gjeldende/ra

3. Rådmannen

] 000 000

avlastningsboligen

merket

skal i fellesskap

med * skal undersøkes/utredes

søke å løse resterende

utfordring

nærmere

i

2018

4. Politisk nivå skal ta initiativ til gjennomgang

av økonomiske

muligheter

for Hustadvika

kommune

Votering
Votering

over forslaget

Forslaget

falt med 4 stemmer

Formannskapets
Vedtatt

til representanten

Birgit Dyrhaug(SP)

(H, ll, AP, AP) imot og 1 stemme

for. (SP)

vedtak

med 4 stemmer

for (H, H, AP, AP) og 1 imot (SP).

1. Eide kommunestyre
vedtar følgende
Adminstrasjon:
lkke ansette fagsjef oppvekst

tiltak for å bringe driften
l

i balanse
500 000

innen 31.12.2019:

av

lkke vask Vevang skole
Halvering av politiske møter i 2019
lnnsparing valg 2019
Innsparing porto
Sjeldnere vask av kontor

300 000
150 000
200 000
20 000
50 000

Teknisk miljø og næringsutvalget:
Øke inntekter fra investeringsprosjekt
Redusere kursvirksomhet
mot O
Sette vannmåler i komm. Bygg
lkke reparere brannvesnets
tankbil
Lar være å utlyse byggesaksbehandler

50 000
30 000
25 000
100 000
150 000
700 000*

Helse og omsorgsutvalget:
Brukere flytte fra Slettatunet, 5 ferre sykehjemsplasser
Redusere 20% kjøkkenet
Barnevern - interkommunalt
samarbeid med Fraena
Fortsette nedbemanning
avlastningsboligen

700 000*
50 000
1 000 000
600 000*

Oppmålingsarbeid

flyttes til Fraena

Oppvekst
og kulturutvalget:
Felles SFO i ferier
Sparing drift etter nedlagt Vevang skole
Reduksjon merktantilt personale
Innsparing adm personal Vevang
Redusert bemanning
Lyngstad/Vevang
skole
Bibliotekansvarlig
Kreve betaling (leie) for private arr. i kommunale
bygg
Administrasjonen
skal undersøke kapasiteten
i barnehagene

Sette inn vannmåler

Tiltakene

i alle kommunale

blir gjort gjeldende

2. Det er en forutsetning
administrasjonen

3. Rådmannen
budsjettprosessen

*

*

av det

fra dags dato.

at alle tiltak/beløp

og formannskapet
2018

bygg som kan ha gevinst

150 000*
250 000
270 000
350 000
1 600 000*
20 000
20 000

merket

skal i fellesskap

med * skal undersøkes/utredes

søke å løse resterende

utfordring

naermere av

i

Behandling

- 13.09.2018

i Eide kommunestyre

Representanten

Terje Lyngstad

(H) lafremfellesjo/ns'lagfra

Howe,

Senterpartiet,

Venstre og

K If

1. Eide kommunestyre

vedtarfølgende

å

innen 31.12.2019:

i balanse

bringe driften

tiltakfor

Administrasjon
Ikke ansette

fagsjef

Ikke vask Vevang
Halvering

oppvekst

sko/e

valg 2019

lnnsparing

porto

150 000
200 000
20 000

vask kontorer

50 000

1 220 000

adm

Teknisk,

miljø og næring

øvrige inntekter
Redusere

fra

investeringsprosjekter

50 000
30 000

kursvirksomhet

Vannmålere

kommunale

lkke reparere

teknisk,

85 000

bygg

brannvesenets

Oppmålingf/yttes
Sum

i 2019

møter

lnnsparing

Sum

300 000

av politiske

Sjeldnere

500 000

100 000

tan/< bil

150 000

til Fræna

miljø

415 000

og næring

Helse og omsorg
Redusere

50 000

20% kjøkkenet

Utredes
Slettatunet,

flytting

Barnevern,

interkommunalt

og kultur

Redusert

SFO tilbud

Sparing

1 050 000

312 000

drift etter nedlagt

Reduksjon

merkantilt

lnnsparing

adm. Personale

250 000

Vevang sko/e

270 000

personale
Vevang sko/e

350 000
Forutsetterful/

Redusert

bemanning

Lyngstad/Vevang

sko/e

1 200 000
20 000

Bibliotekansvar/ig
Kreve leie ved utleie av kommunale
Sum oppvekst

av

1 000 000

samarbeid

Sum Helse og omsorg

Oppvekst

av videre

administrasjonen.

av brukere

og kultur

bygg

20 000
2 422 000

Totalt

5 107 000

lærertimer

dekning

Tilleggsforslagfra

representanten

Jarle

Ugelstad

Klavenes

i tillegg til representanten

Ha medfølgende

punkt

Terje Lyngstad

sitt forslag:

SFO felles ferier

Ta ut følgende
Lyngstad

150 000

punkt

ifra representanten

Halvering

interkommunalt

av politiske

3. Rådmannen

Votering
Punktvis

150 000

Birgit

Dyrhaug

(SP):

skal ifellesskap

søke å løse resterende

utfordringeri

skal gjennomføre

månedlig

økonomisk

rapportering.

Rapportene

legges frem

for formannskapet.
skal ta initiativ

kommune

på politisk

som kan skape

2020.Administrasjonen
forespørres

i 2019

2019

4. Formannskapet
Hustadvika

1 000 000

og formannskapet

budsjettprosessen

fortløpende

samarbeid

møter

fra representanten

2. Rådmannen

Votering
Forslaget

Terje

sittforslag:

Barnevern,

Forslag

(AP)

nivå til åfinne

besparelser

bistår med nødvendig

og/e/ler

økonomiske
gevinster

informasjonsgrunn/ag.

muligheterfor

som kan hentes

om bistand.

over tilleggsforslaget
falt med 14 stemmer

over representanten
votering.

Punkt 2. enstemmig

til representanten
mot og 7 stemmer

Birgit

Dyrhaug

Jarle Ugelstad
(AP) for

Klavenes

(SP) sitt forslag:

vedtatt

Punkt 3. vedtatt

mot 1 (H) stemme

Punkt 4. vedtatt

mot 2 (Krf, H)

Votering
over fellesforslaget
Enstemmig
vedtatt

til Høyre,

Senterpartiet,

Venstre

utfør

Prosjektorganisasjonen

og Krf:

(AP):

Vedtak

1. Eide kommunestyre

vedtar følgende tiltak for å bringe driften

i balanse innen 31.12.2019:

Administrasjon

Ikke ansette fagsjef oppvekst

500 000

Ikke vask Vevang

300 000

skole

Halvering av politiske

150 000

møter i 2019

200 000

lnnsparing valg 2019
lnnsparing

20 000

porto

50 000

Sjeldnere vask kontorer

1 220 000

Sum adm

teknisk,

miljø

og næring

Øvrige inntekter

fra

50 000

investeringsprosjekter

30 000

Redusere kursvirksomhet
Vannmålere

kommunale

Ikke reparere brannvesenets
Oppmåling

85 000

bygg

100 000

tank bil

150 000

flyttes til Fræna

Sum teknisk,

415 000

miljø og næring

Helse og omsorg
50 000

Redusere 20% kjøkkenet

Utredes av videre av
Slettatunet,
Barnevern,

flytting

administrasjonen

av brukere

interkommunalt

1 000 000

samarbeid

1 050 000

Sum Helse og omsorg
Oppvekst

og kultur

Redusert SFO tilbud

312 000

Sparing drift etter nedlagt Vevang skole

250 000

Reduksjon merkantilt

270 000

lnnsparing

adm.

personale

Personale

Vevang

skole

350 000
Forutsetter

Redusert bemanning

Lyngstad/Vevang

skole

20 000

Bibliotekansvarlig

Kreve leie ved utleie av kommunale
Sum oppvekst
Totalt

1 200 000

og kultur

bygg

20 000
2 422 000
5 107 000

lærertimer

full dekning

2. Rådmannen og formannskapet
budsjettprosessen

i

månedlig økonomisk

rapportering.

Rapportene legges frem

for formannskapet.

4. Formannskapet
Hustadvika

søke å løse resterende utfordringer

20 l 9

3. Rådmannen skal gjennomføre
fortløpende

skal i fellesskap

skal ta initiativ

på politisk

nivå til å finne økonomiske

muligheter

for

kommune som kan skape besparelser og/eller gevinster som kan hentes ut før 2020.

Administrasjonen

bistår med nødvendig informasjonsgrunnlag.

Prosjektorganisasjonen

forespørres om bistand.

PS 18/49 Tomtevalg
Rådmannens

- bygging av nye omsorgsboliger

2018/1161-1

innstilling

Eide kommunestyre vedtar å bygge nye omsorgsboliger for psykisk
utviklingshemmede/personer
med nedsatt funksjonsevne på tomt, l64/3. Tomten eies av Eide
kommune og er regulert til offentlig formål. Nødvendig infrastruktur er i området. Se
kartskisse.

Behandlingi

Kommentar

Råd for personer

med nedsatt funksjonsevne

-05.09.2018

til saken:

Ved bygging av flere omsorgsboliger tilhørende området Mikalmarka
om bommen i Slettavegen bør Hernes.

Vedtak

bør det vurderes på nytt

(enstemmig)

Eide kommunestyre vedtar å bygge nye omsorgsboliger for psykisk
utviklingshemmede/personer
med nedsatt funksjonsevne på tomt, 164/3. Tomten eies av Eide
kommune og er regulert til offentlig formål. Nødvendig infrastruktur er i området. Se kartskisse.

Behandling

i Eide kommunestyre

—13.09.2018

Prosjektering

av kulturskole

og påbygg/nybygg

Eide

barneskole
Nytt tak Eide ungdomsskole
Oppgradering
Gjerde

av garderober

rundt

Ombygging

svømmehall

Eide barnehage
Lyngstad

skole

1 000 000

0

300 000

0

700 000

0

300 000
ifm. sammenslåing

skoler

O

1 000 000
300 000
1400

000

0

300 000

300 000

300 000

-

30 500
Brannsikring

Furutoppen/Helseforetaket

Inventar Eide sykehjem
Oppgradering

fellesareal

Nye omsorgsboliger
Klatrevegg

Slettatunet

Mikalmarka

Eide sykehjem

Energitiltak

i kommunale

lndustriområdet

vest for Vikavegen

Oppgradering
Regulering

av veilys
gangvei

Overtagelse
Avløp

bygg

(LED-lys)

Krakeli

av Lysgårdvegen

utenfor

sentrum

Utvidelse

O

000

1 068 000

533 000

1 601 000

450 000

0

450 000

500 000

O

gravplass

Krakeli

Salg av boligtomter
investering

Refusjon

fra fylkeskommuner

Refusjon

fra private

0

265 000

1 350 000

O

1 350 000

1 000 000

O

1 000 000

250 000

O

250 000

250 000

0

0

400 000

0

45 268

1 370

000

000

»1 500 000

0

-7 460 000

—392 OOO

550 000

»814 000
0

—45268

-1 370

revidert investeringsbudsjett

000

3 585 000
400 000
48 588

1 950 000

000

—1500 000
—290 000

—8142 000
»214 000

—164 OOO

000

godkjenner

1 450 000

0

—830 000

Sum oppdekking

250 000

—600 000

3 035 000

-35 264
000

Eide kommunestyre

265 000
400 000

0

investeringsfond

500 000
922 000

O

-214 000

Bruk av lån
Bruk av ubundne

922 000

400 000

Sum investering

MVA , kompensasjon

O

2 050 000

Avløp i sentrum

30 500

000

Eidehallen

Slukkevann

2 100 000

-164 000

—1660 000

-37 738
000
>830 000

-48 588
-1 950 000

000

for 20l8

125557/8
PS 18/53 Svanpro
2018/1081-1
Rådmannens
].

2.
3.

AS - Fusjonering/makebytte

av aksjer med Torabu

AS

innstilling

Eide kommune og Fræna kommune er enige om å makebytte aksjer i selskapene
Svanpro AS og Torabu AS slik at Eide kommune tiltrer 50 % av aksjene i Torabu AS,dvs 275 aksjer a kr 2 000,-, mens Fræna kommune tiltrer 50 % av aksjene i Svanpro
AS: dvs 50 aksjer a kr 1000.-.
Det er et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
Det er videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjor likelydende vedtak.

Behandling

i Eide formannskap

- 23.08.2018

Votering: Rådmannen sin innstilling

Vedtak

4.

(enstemmig

enstemmig vedtatt

vedtatt)
00

Eide kommune og Fræna kommune er enige om å makebytte aksjer i selskapene Svanpro
AS og Torabu

aksjer
aksjer
Det er
Det er

AS slik at Eide kommune

Behandlingi

Eide kommunestyre

50 % av aksjene

i Torabu

AS,-

dvs 275

- 13.09.2018

Ved votering ble rådmannens innstilling

Vedtak

tiltrer

a kr 2 000,-, mens Fræna kommune tiltrer 50 % av aksjene i Svanpro AS; dvs 50
a kr 1000,-.
et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjør likelydende vedtak.

(enstemmig

enstemmig vedtatt.

vedtatt)

7. Eide kommune og Fræna kommune er enige om å makebytte aksjer i selskapene Svanpro
AS og Torabu AS slik at Eide kommune tiltrer 50 % av aksjene i Torabu AS; dvs 275
aksjer a kr 2 000,—, mens Fræna kommune tiltrer 50 % av aksjene i Svanpro AS; dvs 50
aksjer

a kr 1000,-.

Det er et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
Det er videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjør likelydende

PS 18/54 Reguleringsendring
170/42 fra skoleformål
Egengodkjenning
2016/510-19
Rådmannens

til boligformål

vedtak.

-

innstilling

Eide kommune
egengodkjenner
reguleringsplan
for Lyngstad
boliger og
tjenesteyting
jfr plan— og bygningslovens
§ 12—12. Plankart og bestemmelser
datert 16.02.2018.

Behandling

Vedtak

i Plan og utviklingsstyre

- 23.08.2018

- enstemmig

Eide kommune
egengodkjenner
reguleringsplan
for Lyngstad
boliger og
tjenesteyting
jfr plan— og bygningslovens
§ 12—12. Plankart og bestemmelser
datert

er

16.02.2018.

er

123

56/6

7

m’

Fræna kommune

I“
m

Møteprotokoll

Utval:

Fellesnemnda

Møtestad:

Kommunestyresalen,

Dato:

12.06.2018

Tidspunkt:

12:00

Følgjande faste medlemmer

Eide-Fræna
Fræna

møtte:

Namn

Funksjon

"WW”,—

Representere—r—

Kjell Arne lversen

Medlem

SP

Johnny Varhol

Medlem

FRP

Kjell Lode

Medlem

KRF

Tove Henøen

Medlem

SP

Jan Arve

Medlem

AP

Dyrnes

Egil Strand (H)

Medlem

Eli Sildnes (H)

Medlem

Terje Lyngstad (H)

Medlem

Rune Strand (AP)

Medlem

Kari Nergård (AP)

Medlem

Jarle Ugelstad Klavenes (AP)

Medlem

Birgit Dyrhaug (SP)

Medlem

Odd Arne

Medlem

Halaas (SP)

Følgjande medlemmer

hadde meldt forfall:
Funksjon

Representerer

MEDL

AP

Annhild Viken Sunde

MEDL

V

Trond

MEDL

SP

MEDL

H

Namn
Sofie Elisabeth

Brekken

Malmedal

Elise Fiske
Ragnvald

Olav Eide (V)

Følgjande varamedlemmer
Namn
Ottar
Arne

Nerland
Stavik

Inger Lise Skogstad

MEDL

møtte:

Møtte for ____

Representflk

Annhild

SP

Viken

Sofie Elisabeth
Elise Fiske

Sunde
Brekken

AP
FRP

1
Erling Hustad

Trond Malmedal

SP

Merknader:

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Fellesnemnda

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig

var 17 stemmeberettigede

godkjent.

i møte, da det ikke lyktes å skaffe vara for Venstre i

Eide.

Orientering

fra prosjektleder

Overordnet
°

planlegging

Kommuneplan

Anne Thorsrud:

Hustadvika

kommune:

—

°

Planprogram

°

Skjønnsmidler

°

Retningsplan

ut til høring 12. juni
500 tusen
Helse, sosial og omsorg

°

Retningsplan

°

Retningsplan Teknisk, miljø og næring

Oppvekst, kultur og kunnskap

Kommunevåpen:
°

Møte

°

Avklare justeringerjf.

°

Søke nødvendige godkjenninger

Familiens

25. juni

vedtak i fellesnemnda

hus:

°

Sluttrapport

°

Høring—sendt

°

Høringsfrist

°

Elektroniske

fra arbeidsgruppen

mottatt

13.04.18

ut bredt

27.08.18
høringssvar

Personalhåndbok:
°

11 kapitler

°

3 av kapitlene til fellesnemnda

vedtatt

°

Etiske retningslinjer

°

Sosiale medier

°

Seksuell trakassering

Framtidens

pleie og omsorgstjeneste:

°

Anbudsdokument

°

Anbudene

°

Oppdraget ferdigstilt

Arbeidsgrupper

°

12. juni

utsendt

— avventer

tilbud

åpnes i dag
1. november

i virksomhet:

Gerica —prosjektet

finansierer

samordningsarbeidet

på tekniske løsninger

-

Barnevern
'

— ferdig

Vurderer

-

Brannvern

'

Forskrifter

'

rapport

mottatt

løsninger

om uttreden

Tidlig høst — utarbeide

'

fra samarbeidet

et problemnotat

med Molde

som oppstart

for videre arbeid

avgiftsområdet

Inngår avtale med eksterne

Andre ting:
'

Ca 50 dataprogram

°

Felles kommunestyremøte

Orientering
1.

—gjennomgått

og har kontroll

til høsten

fra rådmannen

i Eide kommune.

Lyngstad og Vevang skole fra høsten 2018.

Vevang skole er nedlagt og tilrettelegging
ventilasjon

ved Lyngstad skole er i rute. 2 klasserom deles,

justeres, skyssbehov er innmeldt

til fylkeskommunen

i ny modul. Vi er på plan og

skolen blir ferdig til høsten.
2.

Rektor Lyngstad og Vevang skole

Det har meldt seg 2 kvalifiserte
3.

søkere til stillingen.

Fastleger i Eide

Eide kommune

har 3 fastlegehjemler

og 1 turnuslege.

sommer løses dette ved at turnuslegen
Administrasjonen
4.

Avgjørelse før ferien.

blir fortløpende

P.t. er en fastlegehjemmel

jobber mer og tar en del av pasientene

orientert

om situasjonen.

Anbud sendt til 3 firma med frist 4.juli 2018. Utgifter til ekstern konsulent

og brannsikring

Oppgradering

av Eide sykehjem

Bygging av ny terrasse/uteområde

byggekomite

tusen til prosjektering

oppnevnes

medio oktober d.å.

—Slettatunet

—Uteområde

er stort sett ferdig. Kun detaljer som gjenstår.

Bygging av nye omsorgsboliger

Politisk

- Furutoppen

av Eide sykehjem

Er på plan, både budsjett og tid. Ferdigstilles

6.

deles 50/50 —Eide

og utbygger.

Renovering

5.

til den 3.legen.

Stillingen lyses ut på nytt.

Krakeli — Indre Eide

Kommunedelplan

kommune

ledig. I

Mikalmarka
av kommunestyret

torsdag

i 2018 og 12 mill. i økonomiplan

14.6.2018.

Det er avsatt

500

til bygging av nye omsorgsboliger

2019.

7.

Utvidelse

av gravplass Krakeli

Eide nye kirkegård er stort sett ferdig. Utvidelse av gravplass, oppjustering
eksisterende
belysning,

bygg. lnnen 30 september

vannposter,

porter,

asfaltert

av veier og

2108 skal det være bygd garasje, ordnet med
interne

veier/stier

+ div.

i

smådetaljer.

Avsatte midler vil bli benyttet.

(ingen overskridelser).

Eide 12. juni 2018
Ole Bjørn IVIoen
Rådmann

Orientering

1.

fra rådmannen

i Fræna kommune.

IKT

— I ekstraordinært

styremøte

i IKT ORKidé den 6. juni, ble Eide, Fræna og Nesset enige

med IKT ORKidé om de økonomiske
uttreden
—

av IKT-samarbeidet

Enigheten innebærer
(beregnet

betingelsene

i forbindelse

med kommunenes

fra 01.01.2019

at de uttredende

kommunene

får følgende sluttoppgjør

pr. 31.12.2017):

0

Eide

:

kr. 453.000,—

0

Fræna

:

kr. 904.000,—

0

Nesset:

kr. 437.000,—

— Disse midlene vil komme vel med i forbindelse

etableringen

av IKT Hustadvika

— Det var i hovedsak enighet mellom partene om prinsippene

for verdiberegning.

avstand mellom partene mht. håndteringen

av fondsmidler.

Noe

Her møttes partene på

halvveien
—

Som nevnt

over,

er denne

beregningen

basert

må bli enige om hvordan vi skal håndtere
— IVIøtet foregikk i en god og konstruktiv
kunne

samhandle

også i framtida

på regnskapet

investeringsmidler

atmosfære,

dersom

pr. 31.12.2017.

Partene

for 2018

der begge parter la vekt på at vi skal

vi har saker/utfordringer

der det ligger til

rette for dette
2.

Tertialrapport

I behandlet

i formannskapet

— Behandlet i formannskapet

i går

— Prognosen viser et merforbruk
o

3.

Forventet

—

på ca. 3 mill. Av viktige årsaker til avviket kan nevnes:

noe svakere skatteinngang

o

Reduserte overføringer

0

Økte kostnader

innenfor

hjemmebaserte

tjenester

Revidert budsjett
Relativt

mange

11.6

l behandlet
endringer

til kommunen

for ressurskrevende

noen enheter.

avviket

budsjett.

o

Tilskudd Romsdalsmuseet

0

Flere mindre vedlikeholdsinvesteringer

11.6
Følgende

for kjøp av Ergan

brukere

innenfor

og institusjon

i formannskapet
i revidert

Største

kan nevnes:

o

4.

Grunnkjøp

ved Jendem skole

Skolestruktur

PLØK behandlet

på møtet sitt 11.6 rapporten

Telemarksforskning
den strukturen
Kommunestyret

Renovering

som

enstemmig

har tilrådd;

å sende ut på høring

dvs. 1.-4. trinn på Sylte og Tornes,

av 5.-7. trinn ved Haukås skole
behandler

og ny forskrift

Kommunestyret
5.

PLØK besluttet

som Telemarksforskning

og samlokalisering
struktursak

har utarbeidet.

om skolestruktur

saken 21. juni,

og dersom

innstillingen

bli sendt ut på høring med høringsfrist

fra PLØK vedtas,

vil

1. september

vil behandle saken 4. oktober

av Brynhallen

—søknad fra Bryn IL om kommunal

Bryn IL planlegger en større renovering

medvirkning

av hallen på Hustad kostnadsberegnet

til ca. 19

mill.
Finansieringsplanen
driftstilskudd
Rådmannen

6.

forutsetter

positiv til medvirkning
—dersom Brynhallen

investering

i gymsal ved Hustad skole

Ekspropriasjon

har fremmet

av aktivitetstilbud

Etableres i samarbeid
I første

på 7 mill., samt årlig kommunalt
at alternativ

kostnad for

ikke renoveres og må stenges for bruk, vil være

—Lauvåsen
sak om at kommunen

Sylte for å hindre forsinkelse
Etablering

tilskudd

med hovedbegrunnelse

kommunen

Rådmannen

7.

kommunalt

på kr. 200.000

omgang

i utbyggingen

eksproprierer

grunn fra grunneier

av det nye boligfeltet

på Lauvåsen

for unge sosialhjelpsmottakere

med Torabu og NAV

vil dette

være en prøveordning

som går ut 2019

Elnesvågen, 12. juni 2018
Rådmannen

Etter behandling
Kommunesentrum

av saker var følgende drøftingssak
i Hustadvika kommune

lagt fram for diskusjon i Fellesnemnda:

(tettstedsprogrammet)

v/ Øystein Bull—Hansen fra BYLiv senteret.
Det blir mulighet for å stille spørsmål og diskutere

framtidens

kommunesentrum.

på

Fra administrasjonen

møtte:

W

Namn

Stilling

Anne Thorsrud

Prosjektleder

Merete Rødal

Utvalgssekretær

Sverre Hovland

Prosjektmedarbeider

Ole Bjørn lVIoen

Rådmann Eide

Anders Skipenes

Rådmann Fræna

Linn Eidem

Kommuneplanlegger

Fræna

Myrstad

Underskrift:
Representantene

Terje

Lyngstad

(H Eide) og Jan Arve

Dyrnes

(Ap Fræna)

ble enstemmig

valgt

å skrive under møteprotokollen.
Vi stadfester

med underskriftene

det som ble vedtatt

på møtet.

våre at det som er ført i møteprotokollen,

er i samsvar med

til

Sakliste
Saksnr

lnnhald

Ikkje
offentleg

utval

Arkiv—
saksnr

Saker til behandling
2018/32

PS 13/2018

Kommunestyrevalget
2019 —Oppnevning
og delegering av myndighet

PS 14/2018

Kommunestyrevalget
2019 —valgdag,
valgdagen og valgkretser

PS 15/2018

Planprogram
-høring —Hustadvika kommune —
oppstart kommuneplanens
samfunnsdel
2020—2032

2018/1530

PS 16/2018

Valg av fremtidig innkjØpssamarbeid/funksjon
Hustadvika kommune

2018/1452

PS 17/2018

Kjøp av arbeidsgiverkontroll

PS 18/2018

Nærdemokratiske
ordninger
HØRlNGSlNVl'l'ASJON

PS 19/2018

Masterplan

PS 20/2018

Etiske retningslinjer

PS 21/2018

Retningslinjer

for håndtering

PS 22/2018

Retningslinjer

for varsling

for reiseliv

av valgstyre

åpningstider

for

i Hustadvika

kommune

i Hustadvika

kommune

i Hustadvika

i Hustadvika

kommune
kommune

av seksuell

på

trakassering

2018/32

2018/342

-

2018/1579
2017/3812
2017/3726
2017/3726
2017/3726

Saker til behandling
PS 13/2018
myndighet

Kommuncstyrcvalget

2019 —Oppnevning

av valgstyre

og delegering

av

.

Innstilling:
1.

Disse velges

2.

Leder i valgstyret:
Nestleder

som valgstyre

Fellesnemnda
valgloven
delegert
enkelt

Behandling

kommune:

i valgstyret:

Administrasjonssjefen/
3.

i Hustadvika

prosjektleder

delegerer

åpner

ansvaret

for delegasjon

myndighet

peker

ut sekretær

for den praktiske
fra fellesnemnda

til å oppnevne

for valgstyret.

gjennomføringen

til valgstyret.

stemmestyrer

Deriblant

og til å administrere

stemmekrets.

i Partssammensatt

utvalg

- 04.06.2018

PSU tar saken til orientering.
Vedtak:
Det ble orientert

Behandlingi
Følgende

om saken

Fellesnemnda
representanter

1. Tove Henøen
2. Egil Strand

i PSU.

Eide-Fræna
ble foreslått

(Sp)

(H)

3. Kjell Lode (Krf)
4. Ragnvald
5. Johnny

Olav Eide (V)
Varhol (Frp)

6. Sofie Elisabeth

Brekken

Leder i valgstyret:

Tove Henøen

Nestleder

i valgstyret:

(Ap)

Egil Strand

(Sp)
(H)

—12.06.2018
som medlemmer

til valgstyret,

av Valgstyret:

i den grad

at valgstyret
stemmegivningen

får
i hver

Forslaget til sammensetning

av valgstyre ble enstemmig

Forslag til leder og nestleder

ble enstemmig

Forslag til punkt 3 ble enstemmig

vedtatt.

vedtatt.

vedtatt.

Vedtak:
1.

Disse velges som valgstyre

i Hustadvika

kommune:

1. Tove Henøen (Sp)
2. Egil Strand (H)
3. Kjell Lode (Krf)
4. Ragnvald Olav Eide (V)
5. Johnny Varhol (Frp)
6. Sofie Elisabeth Brekken (Ap)
2.

Leder i valgstyret:
Nestleder

Tove Henøen (Sp)

i valgstyret:

Egil Strand (H)

Administrasjonssjefen/
3.

Fellesnemnda
valgloven
delegert

prosjektleder

delegerer

ansvaret for den praktiske

åpner for delegasjon
myndighet

peker ut sekretær

fra fellesnemnda

til å oppnevne

for valgstyret.

gjennomføringen

til valgstyret.

stemmestyrer

til valgstyret,

Deriblant

og til å administrere

i den grad

at valgstyret

får

stemmegivningen

i hver

enkelt stemmekrets.

PS 14/2018

Kommunestyrevalget

2019 —valgdag,

åpningstider

på valgdagen

og valgkretser

innstilling:

Valgkrets

Valglokale

Åpningstider

Søre Fræna

Jendem skole, gymsalen

Mandag 13.00—20.00

Sylte/Malme

Bygdahuset Vonheim,

Mandag 13.00—20.00

Malmefjorden
Haukås

Fræna ungdomsskule,

Søndag 13.00-18.00

kantina
Mandag 13.00—20.00
Tornes

Tornes

skule,

gymsalen

Bud

Bud barne og ungdomsskule,

Mandag

13.00—20.00

Mandag 13.00—20.00

kantina
Hustad

Hustad barne og

Mandag 13.00—20.00

ungdomsskole
Farstad

Tusenborg

Mandag

13.00—20.00

Eide

Eide rådhus

Søndag 13.00—18.00

Mandag 13.00-20.00
Lyngstad

Lyngstad skole

Mandag 13.00-20.00

Vevang

Vevang skole, gymsalen

Mandag 13.00—20.00

Behandling

i Partssammensatt

utvalg —04.06.2018

PSU tar saken til orientering
Vedtak:
Det ble orientert

Behandlingi

Innstillinga

om saken i PSU.

Fellesnemnda

ble enstemmig

Eide-Fræna -12.06.2018
vedtatt.

Vedtak:

Valgkrets
Søre Fræna

Sylte/Malme

Åpningstider

Valglokale
, Jendem

skole,

gymsalen

Bygdahuset Vonheim,

Mandag 13.00—20.00

Mandag13.00-20.00

Malmefjorden
Haukås

Fræna

ungdomsskule,

Søndag 13.00—18. 00

kantina

Mandag 13.00-20.00
Tornes

Tornes skule, gymsalen

Mandag 13.00-20.00

Bud

Bud barne og ungdomsskule,

Mandag 13.00—20.00

kantina

Mandag 13.00—20.00

Hustad

Hustad barne og

Farstad

Tusenborg

Mandag 13.00-20.00

Eide

Eide rådhus

Søndag 13.00-18.00

Lyngstad

Lyngstad skole

Mandag 13.00—20.00

Vevang

Vevang skole, gymsalen

Mandag 13.00—20.00

ungdomsskole

Mandag

13.00—20.00

PS 15/2018
samfunnsdel

- høring —Hustadvika

Planprogram
2020—2032

Prosjektleders

kommune

—oppstart

tilråding:

]. Fellesnemnda
kommuneplanens

for etablering
samfunnsdel.

2. Planprogram

av Hustadvika

for kommuneplanens

kommune

samfunnsdel

melder

oppstart

1 l—15. På grunn av sommerferien

i Fellesnemnda

Prosjektleders

innstilling

utvides

av planarbeid

2020—2032 legges ut til offentlig

sendes ut på høring i 6 uker i henhold til plan- og bygningsloven

Behandling

kommuneplanens

høringsperioden

med

ettersyn,

og

§4—1jfr. §§ ll l-2 og l l—12til

med fire uker.

-12.06.2018

Eide-Fræna

ble enstemmig

vedtatt.

Vedtak:

1. Fellesnemnda

for etablering

kommuneplanens
2. Planprogram
og sendes

for kommuneplanens

PS 16/2018

av sommerferien

Valg av fremtidig

Prosjektleders

innstilling

Hustadvika

01.01.2020

høringsperioden

v/Fellesnemnda

påtar

Hustadvika

som skal være

kontaktpersonen/fagpersonen

mot innkjøpssamarbeidet.
støtte

perspektiv

Hustadvika

ettersyn,

§4~1jfr. §§ Ill—2
og 11—12

kommune

kommune

Denne

skal dekkes

og forsterket

innen

for en 40—50%stillingsressurs

som skal koordiner

utvides

gi alle kommunene

og Romsdal

i Nll.

skal også kunne
i forhold

alle aktiviteter

opp

bistå enheten

i

til enkeltkjøp.

I et litt

til 100% stilling. Arbeidsgruppen
økonomi
innenfor

det er viktig at en raskt kommer

vurderinger

for å se

til Møre og Romsdal

som medlem

i den fremtidige

og ressursen

initiativansvaret

i Nordmøre

tilrettelegge

ressursen

bør stillingsressursen
bør plasseres

til pkt. 1. Et formalisert

politiske

tenkingen.

inn mot enkle prisforespørsler

kommune

mener

seg det

kommune

skal Hustadvika

arbeidsgruppens

med

med fire uker.

for Hustadvika

Innkjøpsfunksjonen

Fra 01.01.2020

stillingsressursen

legges ut til offentlig

et nytt innkjøpssamarbeid

bør også inngå i denne

inntil videre fortsetter

Arbeidsgruppen

av planarbeid

til Fellesnemnda:

evt. fra 01.01.2021.

innkjøpsfaglig

2020-2032

til plan- og bygningsloven

utvides

for å opprette

fylkeskommune

lenger

melder oppstart

innkjøpssamarbeid/funksjon

kommune

på muligheten

forhold

samfunnsdel

ut på høring i 6 uker i henhold

til 11—15.På grunn

1.

av Hustadvika kommune

samfunnsdel.

samarbeid
åpenbare

mener

og regnskapsenheten
dagens

i

bemanning.

i gang med det politisk arbeidet
på området
effekter

innkjøp,
både

i

vil etter

økonomisk,

større

innkjøpsvolum

og følgelig større innkjøpsmakt.

Bruk av felles og enhetlige

prosesser vil også kunne frigjøre ressurser til kommunene
overordnet

regionalt

elektroniske

sine primære tjenester

i et

perspektiv.

Dersom pkt. 1 viser seg å bli politisk utfordrende
Nll. Dette etter en helhetsvurdering

mener arbeidsgruppen

av de punktene

som blir drøftet

at en bør fortsette

i kap. vedr.: «Fortsette

i
i

NII—innkjøp eller flytte til ROR—innkjøp?» (side 9 — 11 i rapporten.)
Ett viktig moment

i denne vurdering

er positive signaler fra NH på muligheten

for

kapasitetsøkning.

Behandling

i Partssammensatt

utvalg —04.06.2018

PSU tar saken til orientering.
Vedtak:
Det ble orientert

om saken i PSU.

Behandling

i Fellesnemnda

Innstillinga

ble enstemmig

Eide-Fræna -12.06.2018
vedtatt.

Vedtak:

1.

Hustadvika kommune
på muligheten

v/Fellesnemnda

for å opprette

et nytt innkjøpssamarbeid

01.01.2020 evt. fra 01.01.2021.
fylkeskommune

påtar seg det politiske initiativansvaret

innkjøpsfunksjonen

bør også inngå i denne tenkingen.

Inntil videre fortsetter

3.

Fra 01.01.2020 skal Hustadvika kommune tilrettelegge

Hustadvika kommune

som medlem i NM.

som skal være kontaktpersonen/fagpersonen
mot innkjøpssamarbeidet.

som skal koordiner

støtte inn mot enkle prisforespørsler
bør stillingsressursen

stillingsressursen

bør plasseres i den fremtidige

Hustadvika kommune

alle aktiviteter

i forhold til enkeltkjøp.

opp

i et litt

utvides til 100% stilling. Arbeidsgruppen

mener

økonomi og regnskapsenheten

og ressursen skal dekkes innenfor

i

dagens bemanning.

mener det er viktig at en raskt kommer i gang med det politisk arbeidet

forhold til pkt. 1. Et formalisert
arbeidsgruppens

for en 40—50%stillingsressurs

Denne ressursen skal også kunne bistå enheten i

lenger perspektiv

Arbeidsgruppen

og Romsdal innen

til Møre og Romsdal

2.

innkjøpsfaglig

i Nordmøre

for å se

vurderinger

og forsterket

samarbeid

gi alle kommunene

på området

åpenbare effekter

i

innkjøp, vil etter
både økonomisk,

større

innkjøpsvolum
prosesser

overordnet

Bruk av felles og enhetlige

og følgelig større innkjøpsmakt.
frigjøre

vil også kunne

regionalt

til kommunene

ressurser

eller flytte

mener arbeidsgruppen

av de punktene

NII. Dette etter en helhetsvurdering
Ett viktig moment

elektroniske

tjenester

i et

perspektiv.

Dersom pkt. 1 viser seg å bli politisk utfordrende
Nll— innkjøp

sine primære

i kap. vedr.: «Fortsette

i
i

(side 9 — 11 i rapporten.)

til ROR—innkjøp?»

i denne vurdering

som blir drøftet

at en bør fortsette

er positive signaler fra NII på muligheten

for

kapasitetsøkning.

i Hustadvika

PS 17/2018 Kjøp av arbeidsgiverkontroll
Molde kommune

v. Romsdal kemnerkontor

som de er i og har av den grunn ikke kommet
av arbeidsgiverkontroll.
Hustadvika

kommune

kommune

viser til prosessen med kommunesammenslåing
med pristilbud

til Hustadvika kommune

for kjøp

De har to ansatte og vil i fremtiden styrke arbeidsgiverkontrollen.
blir invitert til å delta i fremtiden også.
kemnerkontor

ved Nordmøre

Kristiansund

kommune

kompetanse

og god erfaring

De har rom for fleksibilitet

med hØy

samarbeid om arbeidsgiverkontroll.
på bestilling etter nærmere avtale.

med interkommunalt
og kan levere tjenester

på kr. 25 000 pr. kontroll.

De har gitt et pristilbud

har et arbeidsgiverkontrollmiljø

For 14 stk. kontroller

kr. 350 000.

som
Det er mottatt et konkret tilbud fra Kristiansund kommune ved Nordmøre kemnerkontor
vurderes å være et godt faglig og prismessig akseptabelt tilbud. Fra Molde kommune ved
er det slik prosjektleder oppfatter det ikke kommet et konkret tilbud
Romsdal kemnerkontor
om leveranse av tjenester

Prosjektleders
Kristiansund

kommune.

til fellesnemnda:

innstilling
kommune

til Hustadvika

v/Nordmøre
tilsvarende

Hustadvika

kommune

Behandling

i Fellesnemnda

Innstillinga

ble enstemmig

kemnerkontor

40% stilling (14 stk. kontroller)

Eide-Fræna -12.06.2018
vedtatt.

velges til levering av arbeidsgiverkontroll
fra 1.1.2020.

i

Vedtak:

Kristiansund

kommune

Hustadvika kommune

v/Nordmøre
tilsvarende

PS 18/2018 Nærdemokratiske
HØRINGSINVITASJON

kemnerkontor

velges til levering av arbeidsgiverkontrolli

40% stilling (14 stk. kontroller)

ordninger

i Hustadvika

fra 1.1.2020.

kommune

-

Tilråding:
Rapporten
innen

"Nærdemokratiske

ordninger

i Hustadvika kommune"

legges ut på offentlig

høring

23. juni 2018.

Høringsfristen

settes til 31. august 2018.

Prosjektleder

og leder for arbeidsgruppen

Nærdemokrati

får fullmakt

til å utferdige

høringsskriv.

Behandlingi

Fellesnemnda

lnnstillinga

ble enstemmig

Noen redaksjonelle

Eide—Fræna - 12.06.2018

vedtatt.

endringer

av innholdet

gjøres administrativt

før rapporten

legges ut på

høring.
Vedtak:
Rapporten
innen

"Nærdemokratiske

23. juni

ordninger

i Hustadvika kommune"

legges ut på offentlig

høring

2018.

Høringsfristen

settes til 31. august 2018.

Prosjektleder

og leder for arbeidsgruppen

Nærdemokrati

får fullmakt

til å utferdige

høringsskriv.

PS 19/2018 Masterplan

for reiseliv i Hustadvika

kommune

innstilling:
Det settes i gang et arbeid for å lage en reiselivsplan
Styringsgruppen
l forprosjektet

for Hustadvika kommune.

starter arbeidet med Fase 1, dvs. forprosjektet.
skal det utarbeides en situasjonsanalyse

situasjon og peker på muligheter

og utviklingspotensial.

for reisemålet

som beskriver dagens

Lokale forhold og aktørenes vilje til å

delta aktivt må også kartlegges.

l etterkant

jobber styringsgruppen

videre med fase 2 og

på grunnlag av det som kommer fram i forprosjektet.

reiselivsplanen,
Styringsgruppen

rapporterer

til fellesnemnda

prosjektleder

og prosjektansvarlig.

Fellesnemnda

finansierer

utredningskostnader

prosjektet

og kommer tilbake med forslag om valg av

med inntil 250 000 kr som dekkes innenfor

i budsjettet.

Behandling

i Fellesnemnda

Innstillinga

ble enstemmig

Eide-Fræna - 12.06.2018

vedtatt.

Vedtak:

Det settes i gang et arbeid for å lage en reiselivsplan
Styringsgruppen
l forprosjektet

starter arbeidet

kommune.

med Fase 1, dvs. forprosjektet.

skal det utarbeides

situasjon og peker på muligheter

en situasjonsanalyse

for reisemålet

og utviklingspotensial.

Lokale forhold

letterkant jobber styringsgruppen

delta aktivt må også kartlegges.
reiselivsplanen,

for Hustadvika

som beskriver dagens
og aktørenes vilje til å

videre med fase 2 og

på grunnlag av det som kommer fram i forprosjektet.

Styringsgruppen

rapporterer

til fellesnemnda

prosjektleder

og prosjektansvarlig.

Fellesnemnda

finansierer

utredningskostnader

prosjektet

og kommer tilbake med forslag om valg av

med inntil 250 000 kr som dekkes innenfor

i budsjettet.

PS 20/2018 Etiske retningslinjer

i Hustadvika

kommune

Innstilling
Hustadvika
gjøres

kommune

gjeldene

Behandling

vedtar vedlagte etiske retningslinjer

fra 01.01.2020,

i Partssammensatt

Forslag til innstilling

og blir en del av Hustadvika

utvalg - 04.06.2018

ble enstemmig

vedtatt.

(vedlegg 1). Etiske retningslinjer
kommunes

personalhåndbok.

Innstilling

til fellesnemnda:

Hustadvika

kommune vedtar vedlagte etiske retningslinjer

gjøres gjeldene fra 01.01.2020,

Behandling

Innstillinga

i Fellesnemnda

og blir en del av Hustadvika kommunes

Eide-Fræna

fra partsammensatt

(vedlegg 1). Etiske retningslinjer
personalhåndbok.

- 12.06.2018

utvalg ble enstemmig

vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika

kommune vedtar vedlagte etiske retningslinjer

gjøres gjeldene fra 01.01.2020,

PS 21/2018

Retningslinjer

Behandling

i Partssammensatt

Forslag til innstilling

og blir en del av Hustadvika

for håndtering

(vedlegg 1). Etiske retningslinjer
kommunes

personalhåndbok.

av seksuell trakassering

utvalg - 04.06.2018

ble enstemmig vedtatt, med følgende redaksjonelle

endring:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte retningslinjer
for håndtering av seksuell
trakassering
(vedlegg 1). Retningslinjene
gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av
Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Innstilling

til fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte retningslinjer
for håndtering av seksuell
trakassering
(vedlegg 1). Retningslinjene
gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av
Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandlingi

innstillinga

Fellesnemnda

Eide-Fræna -12.06.2018

fra partsammensatt

utvalg ble enstemmig

vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune
trakassering
(vedlegg

vedtar vedlagte retningslinjer
for håndtering av seksuell
1). Retningslinjene
gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av

Hustadvika kommunes personalhåndbok.

PS 22/2018

Retningslinjer

for varsling

Innstilling
Hustadvika kommune
gjøres gjeldene

Behandling

fra 01.01.2020,

i Partssammensatt

Forslag til innstilling

PSU sin innstilling
Hustadvika

Innstillinga

for varsling

og blir en del av Hustadvika

(vedlegg

kommunes

1). Retningslinjene
personalhåndbok.

utvalg —04.06.2018

ble enstemmig

vedtatt.

til Fellesnemnda:

kommune

gjøres gjeldene

Behandling

vedtar vedlagt retningslinjer

vedtar

vedlagt

fra 01.01.2020,

i Fellesnemnda

for varsling

og blir en del av Hustadvika

Eide-Fræna

fra partsammensatt

retningslinjer

(vedlegg

kommunes

1). Retningslinjene
personalhåndbok.

- 12.06.2018

utvalg ble enstemmig

vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika

kommune

gjøres gjeldene

vedtar

vedlagt

fra 01.01.2020,

retningslinjer

for varsling

og blir en del av Hustadvika

(vedlegg

kommunes

1). Retningslinjene
personalhåndbok.

m’

Q5 9/78

Fræna kommune

tu
m

Møteprotokoll

Utval:

Fellesnemnda

Møtestad:

Kommunestyresalen,

Dato:

04.09.2018

Tidspunkt:

16:00

Eide-Fræna

Følgjande faste medlemmer
Namn

Eide

møtte:
ÅÅ—F—unksjon

Medlem

Kjell Arne Iversen

Medlem

SP

Annhild

Medlem

V

Trond

Viken

Sunde

Malmedal

AP

Medlem

SP

Kjell Lode

Medlem

KRF

Elise Fiske

Medlem

H

Jan Arve

Medlem

AP

Dyrnes

Egil Strand (H)

Medlem

Terje Lyngstad (H)

Medlem

Rune Strand (AP)

Medlem

Kari Nergård (AP)

Medlem

Jarle Ugelstad Klavenes (AP)

Medlem

Birgit Dyrhaug (SP)

Medlem

Følgjande medlemmer

*

Representerer

Sofie Elisabeth Brekken

hadde meldt forfall:

Namn

Funksjon

Representerer

Johnny Varhol

MEDL

FRP

Tove

MEDL

SP

Henøen

Eli Sildnes(H)

MEDL

Odd Arne Halaas (SP)

MEDL

Ragnvald Olav Eide (V)

MEDL

Følgjande varamedlemmer

__

møtte:

Namn

Møtte

for

Representerer

Oddvar Myrseth

Johnny Varhol

KRF

Erling Hustad

Tove Henøen

SP

»

Kolbjørn Gaustad (SP)

Odd Arne Halaas (SP)

Merknader:

Ingen merknad til innkalling
Nestlederi

Fellesnemnda

Fræna) ble enstemmig

eller protokoll

fra forrige møte.

Tove Henøen hadde meldt forfall til møtet. Jan Arve Dyrnes (Ap

valgt som sette—nestleder i møtet.

Orientering

fra prosjektet

Administrativ

organisering:

Hustadvika

Drøfting med hovedtillitsvalgte

og hovedverneombud

Utsending av høringsdokument
Drøftingsmøte

kommune:

15.08

03.09

med HTV og HVO 12.09

Utsending partssammensatt

utvalg 18.09

Behandling PSU 24.09
Vedtak fellesnemnda
Personer

2.10

inn i lederteamet:

Drøftingsmøte

med HTV og HVO 12.09

o Drøfte hvordan rekruttere
Kartleggingssamtaler

0

Etter avklarte kriterier

Omstillingssamtaler
Framdriftsplan
Overordnet

Kommuneplanens

samfunnsdel

planlegging:
— høringsfrist

Kommuneplan

6 høringsinnspill

på planprogrammet

3.09.18

mottatt

Retningsplan

Helse, sosial og omsorg

Retningsplan

Oppvekst, kultur og kunnskap

Retningsplan Teknisk, miljø og næring
Felles visjon - felles møte 31.0.2018
Resultatet — retningsgivende
Fremtidens

for fremtidig

toppledelse

helse og omsorgstjeneste:

Utredningsoppdraget
Oppstartsmøte

gikk til pwc

23. august

Åpent informasjonsmøte
Workshop

23. august

17. og 18. september

Forslag til rapport 21. oktober
Oppdraget

ferdigstilt

1. november

Det skal gjøres en gjennomgang
framtidens

av dagens helse—og omsorgstjenester

helse—og omsorgstjenester

i den sammenslåtte

og en analyse av

Hustadvika kommune.

i den nye kommunen.

Analysene skal inngå i grunnlag for tjenesteutforming
Gjennomgangen

skal omhandle

institusjonstjenester,
avlastning,

herunder

uavhengig av brukergruppe

Prosjekteier

—prosjektet

Leder og koordinator
Styringsgruppe
politikere,

hjemmebaserte

tjenester,

omsorgsboliger

og diagnose

Hustadvika kommune

for arbeidet —Jan Morten

v/Per Sverre Ersvik
Dale

med 11 medlemmer

administrativ

Arbeidsgruppe

ledelse og 4 tillitsvalgte

med 22 medlemmer

Administrasjon

Virksomhetsledere
Brukerrepresentanter
Tillitsvalgte
Kommunevåpen
Ark med logo og rette farger mottas snart
Profileringsmanual14.09.18
Administrativ

og politisk godkjenning

Søke nødvendige
Familiens

godkjenninger

ultimo september

— Patentstyret

Hus:

Høringsfrist

27.08.18

Felles strategisk

ledermøte

27.08.18

AU —møte 28.08.18
Ca. 20 høringssvar
Høringssvarene

mottatt

behandles

av Per Sverre,

Prosjektledelsen

behandler

Prosjektledelsen

legger fram tilråding

Anne,

Leif Arild

og Jan Morten

rapport og høringssvar
om videre prosess eventuelt

sak til

fellesnemnda.
Avgjørelse i fellesnemnda

trolig i november

Personahåndboken:

14 kapitler vedtatt
2 nye er i sluttfasen
Lønnspolitisk
Arbeidsgrupper

plan —under utredning

i virksomhet:

KAD —seng; arbeidet satt på vent til januar/
-

Avventer

avklaringer

Gerica — prosjektet

Barnevern —ferdig rapport
'

Sak til behandling

'

Rapporten

februar 2019

i andre utredninger

finansierer

samordningsarbeidet

i Eide 13.09.18

legges fram for fellesnemnda

4.09.18

Brannvern

Tidlig høst —utarbeide

'

Utredning

Forskrifter

på tekniske løsninger

mottatt
i kommunestyret

°

et problemnotat

tilrås kjøpt eksternt

avgiftsom rådet

Inngår avtale med eksterne
Arbeidsgruppe

VA —forskrifter

Arbeidsgruppe

RBO —forskrifter

og

både korttids—langtids— og rehabiliteringsplasser

ledes av Ole Rødal
ledes av Ole Rødal

og

Samordne gebyrregulativ
Arbeidet

vil i hovedsak foregå i hØst

Andre ting:
IKT
Kommuneavis

Varholveien

—i postkassene

på torsdag

27. september

— ingen ting nytt å fortelle

Temaer på blokka:
Brann

Felles barnevern
Forvaltningskontor

Tekniske tjenester
Profilering

av Hustadvika kommune

interkommunale

— profileringsløsninger

samarbeid

Delegeringsreglement
Lokaldemokrati
Legevaktsamarbeid
Felles kommunestyremøte

13.09.18 kl. 14.00 ~ 16.00 på Vonheim?

Lokaldemokratikonferanse

25. og 26. september

27. november— heldagsseminar

i Trondheim

for fellesnemndene

i Møre og Romsdal i regi av fylkesmannen

og KS

Orientering
Utbygging

fra fungerende

rådmann

i Fræna Odd-Eirik

Bergheim:

av Jendem skole:

Veidekke er valgt som entrepenør
Vi valgte totalentreprise
Arkitektfirmaet
kontorsted

som entrepriseform.

som har tegnet bygget og som nå arbeider med detaljprosjektering

på Åndalsnes. Firmaets navn er «Streken»

Som i andre større byggeprosjekt

har vi opplevd utfordringer

For tiden er vi inne i sluttforhandlinger
opparbeiding

har

av parkeringsareal

komme opp til sluttbehandling

om grunnkjøp.

underveis

Dette er i forbindelse

for buss og bil. Reguleringsplan

med

for dette arealet vil

i PLØK den 20. sept. og så i Kommunestyret

den 04.

oktober.

Sist uke ble det foretatt

grunnboring

der nybygget skal stå. Ingen overraskelser.

støtte kun på berg.
Bygget er planlagt ferdigstilt

i januar 2020.

En

Renovering

av Malme skole:

.

Malme skole er vedtatt

.

Trolig skoledrift

.

Iløpet

2 —3 år frem i tid

Det kan bli aktuelt å sette inn et mindre

med retningsplanene:
Fellesnemda

bedt prosjektet

har tidligere

Hustadvika

Prosjektet

.

planlegging

De tre arbeidsgruppene

felles visjon for Hustadvika.

sist uke. Målet var å se på muligheten

Så langt kan det se ut som om det blir utfordrende

Ellers går dette planarbeidet

i barnehager

fra 01.08.2018

.

Minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år

.

Minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år

.

Styrerens tid til administrasjon

.

Ett barn til utløser ny fulltidsstilling

.

Pedagognormen

.

Kan søke dispensasjon

.

Grunnleggende

og ledelse skal ikke inngå i beregningen
som pedagogisk leder

skal oppfylles for barnehagen

som helhet

fra kravet om pedagogisk bemanning/utdanningskravet.

krav at stillingen har vært utlyst

Fræna:

.

Stor mangel på pedagogisk personell

o

Svært

Orientering

mange

dispensasjonssøknader

fra rådmann

—her er

sin gang og synes å være i rute til å levere disse planene

oppsatt tidsfrist.

Pedagognorm

for en

som skal brynes mot hverandre.

det mange meninger
.

frem mot 2020.

i nykommunen.

for tjenesteinnholdet
hadde fellesmøte

om å legge til rette for

som har som mandat å arbeide med

har derfor nedsatt tre arbeidsgrupper

overordnet

kommune

i planleggingen

gode prosesser for å ivareta helhetsperspektivet
.

av

i den gamle delen. Beslutning om dette vil bli tatt med det første.

ventilasjonsanlegg

.

renoveringsarbeid

er satt til 1,5 mill.

Kostnadsrammen

av skolebygget.

er på det meste avsluttet.

«» Arbeidet

et betydelig

er det gjennomført

av sommerferien

gamledelen

Arbeid

nedlagt. Vedtaket går tilbake til juni 2011.

i Eide Ole Bjørn Moen:

1.

Ny fastlege —Eide legekontor

A/S

Lars Hatlebakk har takket ja til fastlegehjemmel
2.

Dialogmøte

30.8.2018 —Budsjett

i Eide. Vi anser dette som svært positivt.

2018 og 2019.

Det var et godt møte der vi i fellesskap drøftet
driften innen 31.12.2019.
Økonomisjef

utfordringer

med balanse i

må kutte 12 5 mill.

Eide kommune

Ole Rødal gjennomgikk

de økonomiske

KOSTRA—og effektivitetsanalyse,

levert av

Telemarksforsking.
4 politiske grupper (formannskap
gruppearbeid.
formelt

Oppsummert

+ 3 hovedutvalg)

ble det fremmet

møte etter Dialogmøtet.

med sine respektive enhetsleder

kutt på 7,2 mill., som formannskapet

Forslagene skal kvalitetssikres

Bygging av 4-6 nye omsorgsboliger

Politisk byggekomite

er oppnevnt

av kommunestyret

torsdag 14.6.2018. Leder er Egil

mennesker
4.

med nedsatt funksjonsevne

Renovering

6.

Lyngstad

har møte i morgen 5.9. Val

av tomt for 4—6n e

13.9.

er 28.9.2018. Eide kommune

Eide barnehage —Stillingen

Søknadsfristen

til bygging

i dag, og Rådet for

av Eide sykehjem —Furutoppen

Ny dato for ferdigstilling
5.

i 2018 og 12 mill. i økonomiplan

i 2019. Det har vært møte i byggekomiteen

boliger vedtas av kommunestyret

13.9.

i høst.

for voksne med nedsatt funksjonsevne

Ekhaugen. Det er avsatt 500 tusen til prosjektering
av nye omsorgsboliger

vedtok i

før kommunestyremøtet

Vi mangler 5,3 mill., som søkes løst i fellesskap i budsjettprosessen
3.

hadde

som enhetsleder

har akseptert

utlyst

gikk ut 2.9. Det har meldt seg to kvalifiserte
og Vevang

datoen.

søkere. Ledig fra 1.1.2019.

skole

Det går bra. Rektor opplever

positiv skolehverdag

for elevene. Alle elever har møtt.

Klagesaker
Eide kommune

har mottatt

nedlagt. FM har gjennomført
kommunens

4 klager på nedleggelsen
lovlighetskontroll

vedtak er lovlig fattet. Kommunal

av 5.juli 2018 stadfestet
om lovlighetskontroll.
som er endelig.

Vevang

av Vevang skole. Vevang skole er lovlig

og har i brev av 29.5. 2018 avgjort at
og moderniseringsdepartementet

at det ikke er adgang til å klage på fylkesmannens
Departementet

har i sitt brev

beslutning

ser ikke grunn for å omgjøre fylkesmannens

i saker

avgjørelse,

skole er nedlagt.

De 4 som har klaget på nedleggelsen

anfører også andre momenter

i klagen. Jeg vil derfor

tilskrive disse forå be om at de presiserer på hva de klager på. Vedtak om å legge ned en skole
er ikke å anse som et enkeltvedtak
saksbehandlingsreglene

i forvaltningslovens

i forvaltningslovens

forstand.

Det vil si at

kapittel IV og Vi ikke kommer direkte til

anvendelse for slike vedtak.
Kommunen
innlemmet
behandlet

har også mottatt

klager på endring av skolekrets.

i Lyngstad og Bolli krets. Dette er et enkeltvedtak
på vanlig måte og oversendt

Gamle Vevang krets er nå
som har klagerett.

Disse blir

FlVl for endelig avgjørelse.

Skoleskyss
Det er fylkeskommunen

som er ansvarlig for skoleskyssen. Klager på skoleskyss skal sendes

Møre og Romsdal fylkeskommune.

Administrasjonen

i skolestruktursaken

orienterte
er oversendt

formannskapet
fylkeskommunen

den 30.8. om

regelverket.

Saksutredningen

orientering.

Rådmannen er enig i at busstur på over 45 min. fra bopel til skole, ikke er bra.

til

har ikke myndighet.
Rektor Sissel Lyngstad har derfor tatt initiativ til et nytt møte med saksbehandlerne på fylket.
har kommet sent ut med informasjon og at en del
Det er uheldig at fylkeskommunen

Kommunen

ikke ble utsendt.

enkeltvedtak

Dette blir nå drøftet

i møtet med fylkeskommunen.

Jeg vil gi ros til rektor som har fått mange henvendelser på ting som fylkeskommunen
ha ordnet opp i før skolestart. Rektors hovedoppgave er å drive grunnskoleopplæring.
7.

skulle

Vevang gamle skole

Eide kommunestyre

foreninger

skal i møte

den 13.9. drøfte

og bruken av uteområdet.

bygningsmasse

bruken

av Vevang

Administrasjonen

gamle

skole,

ønsker dialog med lag og

for å undersøke interessen av kjøp/leie.

Eide 4. september

2018

Ole Bjørn Moen
Rådmann

Drøftingsdel:
Bli kjent busstur etter møtet: Eide Rådhus — Svanviken —Kjøl Steinindustri

— Eide vassverk —

Nedre Bolli —
Krakelia FV 276 —Eidehallen

Fra administrasjonen

møtte:

Namn

Stilling

*

Per Sverre Ersvik

Administrasjonssjef

Anne Thorsrud

Prosjektleder

Odd-Eirik

Fungerende

Hustadvika

Hustadvika
rådmann, Fræna

Bergheim
Ole Bjørn Moen

Rådmann, Eide

lVlerete Rødal

Utvalgssekretær

Underskrift:
Representantene

Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide) og Birgit Dyrhaug (Sp Eide) ble enstemmig

valgt til å skrive under møteprotokollen.
Vi stadfester

med underskriftene

det som vart vedteke på møtet.

våre at det som er ført i møteprotokollen,

er i samsvar med

Sakliste
Saksnr

Innhald

utval

Ikkje

Arkiv—

offentleg

saksnr

Saker til behandling
RS 1/2018

Orientering

overfor

om Kontrollutvalgets

Fellesnemnda

rolle og ansvar

med tilhørende

2016/2964

underutvalg

Saker til behandling
PS 23/2018

Kommunestyrevalget

2019 —fastsetting

2018/32

av

godtgjørelser
PS 24/2018

Omadressering

i forbindelse

2018/2246

med

kommunesammenslåing
PS 25/2018

Rapport Barnevernstjenesten

i Hustadvika

kommune

2018/2376

Saker

til behandling

RS 1/2018 Orientering
tilhørende
underutvalg
Behandling

om Kontrollutvalgets

utvalg - 04.09.2018

i Partssammensatt

Saken ble tatt til orientering,

rolle og ansvar

ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Ingen vedtak ble fattet.

Behandling

Orienteringen

i Fellesnemnda

Eide-Fræna

- 04.09.2018

ble tatt til følge, ingen vedtak ble fattet i saken.

Vedtak

Ingen vedtak ble fattet i saken.

overfor

Fellesnemnda

med

Saker til behandling
PS 23/2018 Kommunestyrevalget

2019 —fastsetting

av godtgjørelser

Innstilling:
Satser

for valggjennomføring:

Valgstyret:
Avlønnet

3 i reglementet

i gruppe

til Fræna kommune,

0,50%0 av ordførers

årslønn.

Sats

nå er kr 484 pr møte
Stemmestyrene:

Kr 1000 pr dag for medlemmer
Kr 1500 pr dag for leder av stemmestyret
Tellekorps:
Kr 250 pr medgått
avtale

time eller 1,5 time i avspasering

i møte da denne

Sekretæriat

ikke har vært endret

pr time på jobb. (Sats oppjustert

etter

på 15 år)

valgstyret:

Kr 15 000 pr valgmedarbeider

som kompensasjon

medgått

ordinær

arbeidstime

Behandling

utenom

samt timelønn

pr

utvalg - 04.09.2018

i Partssammensatt

Saken ble tatt til orientering,

for merarbeid,

åpningstid.

ingen vedtak

ble fattet

Vedtak:
lngen

vedtak

Behandling

ble fattet

i Fellesnemnda

Eide-Fræna

På felles kommunestyremøte
politiske

møteri

Presisering
møter

13.09.2018 blir det satt opp en sak til diskusjon

Hustadvika

av godtgjørelse

skal det utbetales

-04.09.2018

kommune.
til valgstyret:

møtegodtgjørelse

Dette etter

om tidspunkt

ønske fra Fellesnemnda.

Om møtene
for møtene

finner sted før eller etter

andre

politiske

i valgstyret.

Vedtak:

Satser

for valggjennomføring:

Valgstyret:
Avlønnet

i gruppe

3 i reglementet

nå er kr 484 pr møte.
Stemmestyrene:

til Fræna kommune,

Det skal utbetales

finner sted før eller etter

andre

politiske

godtgjørelse
møter.

for

0,50 %0 av ordførers
for hvert møte,

årslønn.

uavhengig

Sats

av om det

Kr 1000pr dag for medlemmer
Kr

1500 pr dag for leder av stemmestyret

Tellekorps:
Kr 250 pr medgått time eller 1,5 time i avspasering pr time på jobb. (Sats oppjustert

etter

avtale i møte da denne ikke har vært endret på 15 år)
Sekretæriat

valgstyret:

Kr 15 000 pr valgmedarbeider
medgått arbeidstime

PS 24/2018

som kompensasjon

for merarbeid,

samt timelønn

pr

utenom ordinær åpningstid.

Omadressering

i forbindelse

med kommunesammenslåing

Tilråding:

Ut frå matrikkelforskrifta
FV242 — Eide beheld

§ 49 vert følgjande vegnamn innstilt:

Gjengstøvegen,

Fræna skiftar

FV663 — Hele vegen får namnet Stemmavegen.

namn.

Eide skiftar namn på Djupdalsvegen.

skiftar namn på Stemsvegen.
FV64 —alternativ

-

alternativ

1: Vegen består som i dag.
2: Vegen skiftar namn i krysset til Søndre Halåsveg.

Fjellvegen — Fræna beheld, Eide skiftar namn
Slettavegen —Eide beheld, Fræna skiftar namn.
Skolevegen/Skulevegen
Sjøvegen

— Fræna

Sandvikvegen
Kaivegen

— Eide beheld, Fræna skiftar namn.

beheld,

Eide skiftar

— Eide beheld,

— Fræna

beheld,

Fræna skiftar

Eide skiftar

Det blir sett ned ei arbeidsgruppe
Fellesnemnda
1.

Som leiar:

Som nesteleiar:

3.

Medlem

4.

Medlem

i Partssammensatt

Saken ble tatt

namn

namn.

som kjem med forslag til nye vegnamn.

peiker ut:

2.

Behandling

namn

til orientering,

Vedtak:

ingen vedtak ble fattet

utvalg - 04.09.2018

ingen vedtak

ble fattet.

Fræna

Behandling

Eide-Fræna -04.09.2018

i Fellesnemnda

Forslag på medlemmer

til arbeidsgruppa:

90.”a

Forslag fra Egil Strand (H Eide):
Ragnvald Olav Eide (V Eide), med/em
Forslag fra Birgit Dyrhaug (Sp Eide):
Kjel/Arne

Iversen (Sp Elde), med/em

Forslag fra Sofie Elisabeth Brekken (Ap) Fræna):
Aud Solveig

Pedersen

Malmedal,

foreslått

som leder

Forslag fra Terje Lyngstad (H Eide):
Stian Teistk/ub (H Eide), nest/eder
Gruppa får i oppdrag å se på &

veinavnene

Forslagene ovenfor ble enstemmig

som er omtalt

i innstillinga

i saken.

i innstillinga

i saken.

vedtatt.

Vedtak:

Arbeidsgruppe

som kjem med forslag til nye vegnamn er:

Som leiar: Aud Solveig Pedersen Malmedal
Som nesteleiar:

Stian Teistklub

lVledlem Kjell Arne lversen
IVledlem Ragnvald Olav Eide
Gruppa får i oppdrag å se på alle veinavnene

PS 25/2018

Rapport

Barnevernstjenesten

som er omtalt

i Hustadvika

kommune

Tilråding:
Fellesnemnda

Behandling

godkjenner

Rapport Barnevernstjenesten

i Partssammensatt

Saken ble tatt til orientering,

utvalg

- 04.09.2018

ingen vedtak ble fattet.

i Hustadvika kommune.

Vedtak:

ingen vedtak ble fattet.

Behandling

i Fellesnemnda

Representanten
Fellesnemnda

Eide-Fræna - 04.09.2018

Terje Lyngstad satte fram følgende forslag til vedtak:
tar Rapporten

Representanten

Barnevernstjenesten

i Hustadvika

kommune

til orientering.

Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide) satte fram følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake for videre utredning.
En ønsker ytterligere
saksutredning

Før voteringa

drøfting

bør ekstern

rundt de ulike fordelene

utredning

og ulempene ved alternativene.

! videre

vurderes.

trakk Terje Lyngstad sitt forslag.

Ved voteringa mellom forslaget fra Klavenes og innstillinga,
stemmer og innstillinga fikk 3 stemmer.

fikk Klavenes sitt forslag 13

Vedtak:

Saken sendes tilbake for videre utredning.
En ønsker ytterligere
saksutredning

drøfting

rundt de ulike fordelene

bør ekstern utredning

vurderes.

og ulempene ved alternativene.

l videre

Forum for kontroll

iden nye konununeloven

og tilsyn —Egenkontrollen

Side 1 av 2
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Egenkontrollen

i den nye kommuneloven

234%?
SA.)

til

i egenkontrollbestemmelsene
su

! den nye

kommuneloven
523-1
Minimum

antall medlemmer

i kontrollutvalget

utvides fra tre til fem. Lederen kan ikke være fra samme

parti som ordføreren.
Nytt er også at personer som har en Ledende stilling
bedriftsforsamlingen,
utelukket

i et selsksap som kommunen

fra valg til tcontoltutvalget.

som er medlem eller varamedlem

i, eller som er medlem eller varamedlem
eller fylkeskommunen

har eierinteresser

i styre eller
i, e

Det samme gjelder for personer som har ledende stilling i, eller

av styret i et interkommunalt

politisk

råd eller et kommunalt

oppgavefellesskap (jf. dagens § 27—selskap)
‘ 2 -3
Kontrollutvalget

skal minst en gang i valgperioden

risiko— og vesentlighetsvurderinger.

utarbeide en plan for torvaltningsretiäsjonet,

basert på

Planen skal vedtas politisk.

»23-ésg§24€=—ZE.G
(ontrollutvalget

og revisjonen får utvidet rett. til. innsyn i virksomheter

som utfører oppgaver på vegne av

kommunen.

Ei23—Fe3- g5 ~31
Det lovfestes at kontrollutvalgets

sekretariat

skal være uavhengig av kommunens

administrasjon,

og det

i egen kommune utelukket

fra valg

fastsettes nærmere regler for dette.
Etter ’3‘7—3er de som utfører sekretariatstjenester

for kontrollutvalget

til organer (jfé 7—2)i kommunen.
§2-—1
Ny bestemmelse
ansvarlige.
forskrifter

som slår fast at kommuner

Den krever systematisk kontroll

skal ha tntermcentmtl,
med administrasjonens

med kommunedirektøren
virksomhet

som øverste

for å sikre at lover,

og vedtak følges.

läZtix-Fl
Det lovfestes at kommuner
kommunens

prinsipper

og kommunens

Samordning

skal utarbeide

for eierstyring,

minst en eterskapsmetding

i perioden med krav til innhold:

oversikt over selskaper og foretak som kommunen

har interesser i

formål med eierinteressene.

av egenkontrolten

K
'-'
]

U:)

U'I

Her kan du lese de viktigste endringene

Sq

og tilsyn

äEG-éogii
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Kommunal komiteens innstilling

om ny kommuneiov

iommunallonnieair
innstilling
Ko m m u ne rense ifo rieun d
Stortingets

om ny kornntuneiov

kommunal— og forvaltningskomite

url,..—
marius," -,

! Norges Kommunerevisorforbund

; _.

itlornmunalkomiteens

innstilling

( it.—torgs
€”

nh

har lagt fram sin innstilling

"

om ny kommunelov.

___.g__._-__

om ny lnininunelov

Side 1 av 2

. ,_,__ a-.

.—
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______

04.06.2018
Stortingets

kommunal—
[saken

og forvaltningskomite
er grenda/tert

8. juni

har iagt fram sin innstilling

om ny kommunelov.

20f8]

innst. 369 L (20'l7—20i 8), som er den offisielle betegnelsen på komiteinnstillingen,
inneholder
ingen store overraskelser.
Stortinget behandlet forslaget til ny kommunelov
7. juni 20i8.
Nedenfor følger noen av merknadene av betydning for områdene kontrollutvalg
sekretariat,
revisjon, internkontroll, økonomiforvaltning
og selvkost.
Kontrollutvalget

og kontrollutvaigssekretariatet

og

(kap. 2.22)

Komiteen mener at forslaget om å øke minimumstalleti
kontrollutvalget
til fem er godt, og slutter seg til
begrunnelsen
for dette. Det er viktig at kontrollutvalget
har legitimitet, og en regel som går ut på at lederen av
kontrollutvalget
ikke kan være medlem av samme parti som ordføreren, vil være enkel å forstå og praktisere.
Komiteen mener det er en fordel at leder av kontrollutvalget
representerer et opposisjonsparti.
Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV, fremmer et forslag om å utvide den foreslåtte innsynsretten
omfatte kontroll av pengestrømmer
knyttet til oppdrag private driver på vegne av kommunesektoren:

til også å

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag som uavhengig av kommunal eller ikke kommunal drift
av offentlige oppgaver, sikrer åpenhet og innsyn i regnskap, kvalitetsindikatorer,
bemanningssituasjon
og
pengestrømmer,
samt at de endringer i sentrale deler av lovverket som er nødvendig for reelt innsyn i offentlig
drift, også gjøres gjeldende for private leverandører som kommunen har inngått kontrakter med, slik at
kommunesektoren
reelt kan kontrollere eventuelle misbruk av offentlige tilskudd.»
Revisjon

(kap. 2.23)

Komiteen slutter seg til utvalgets forslag om at kommuneloven
fortsatt skal dele revisjon i henholdsvis
regnskapsrevisjon
og forvaltningsrevisjon.
Dette videreføreri
hovedsak gjeldende rett. Revisjon utover det som
er lovbestemt regnskapsrevisjon
vil høre inn under forvaltningsrevisjon
og dermed være kontrollutvalgets
bestiller ansvar. Kommunens revisjon er en viktig del av kommunens egenkontroll som kommunestyret
har
ansvar for. Det er en del av det kommunale selvstyret at kommunestyret
og kontrollutvalget
påser at kommunene
revisjon er tilfredsstillende.
Hoveddelen av revisjonen er i dag i offentlig regi, og det er viktig at det opprettholdes
høy kompetanse i
kommunale
revisjonsenheter.
i denne sammenheng
er det av vesentlig betydning at variert praksis i kommunal
revisjon likestilles med praksis fra privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert
og registrert
revisor. På denne bakgrunn fremmer komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV følgende forslag:
«Stortinget
kommunal

ber regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven
gjennom å likestille praksis fra
og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert
og registrert revisor.»

Under Stortin ets behandlin
a 0 så KrF sin støtte til denne merknaden. l voterin en stemte alle arne-rå,
unntatt reg'erings
artiene for marknaden
o dermed står Stortin ets flertall bak denne henstillindengl
reolerinoen
vedtak 858 .
Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV merker seg at regjeringen ønsker å innføre en plikt for kommunene til å
utarbeide et samlet (konsolidert)
regnskap for kommunen som juridisk enhet. De merker seg videre at det
konsoliderte
regnskapet skal være gjenstand for regnskapsrevisjon
etter reglene i lovens kapittel 24, og at
utgangspunktet
er at kommunens regnskapsrevisor
også skal revidere det konsoliderte regnskapet. Komiteens
medlemmer fra Ap, Sp og SV vil bemerke at selv om det ikke foreslås en konsernregnskapsplikt
for kommunene,
kan det være enkelte kommuner som finner det hensiktsmessig
å utarbeide et konsernregnskap.
De mener at ny
revisorlov ikke må være til hinder for at kommunens revisor kan revidere et slikt konsernregnskap.
Det er derfor
av betydning at aksjeselskap
der kommunen eier flertallet av aksjene skal kunne revideres av kommunens
revisor.

internkontroll

(kap. 2.21)

http ://WwW.nkrf.110/11y11et61;_cms/2O i 8/juni/k011'11'nunalkomiteens~innsfiHing—Olmnyko ... 15 .08 20 i. 8
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Komiteen mener det er en fordel å ansvarliggjøre kommunen slik at den selv vurderer innretning og omfang av
internkontroll ut fra lokale og konkrete forhold. Den støtter vurderingen om at en ny internkontrollbestemmelse
i
kommuneloven
bør være mer omfattende enn dagens bestemmelse,
men samtidig mindre detaljert enn en del
av reguleringen i særlovgivningen.
Hensikten er å rette fokus mot der kommunen selv opplever som viktig og
riktig. Komiteens flertall (unntatt SV) støtter regjeringens vurdering at det er nødvendig med en
særlovgjennomgang
der målet er å oppheve mesteparten av særlovgivningens
internkontrollbestemmelser
for
kommuneplikter
og viser til at ett av målene med forslaget erå få en mer enhetlig og enkel regulering av
internkontroll.

Ølftonomiforvaltning

(kap. 2.18)

Komiteen støtter regjeringen at kommunelovens
kapittel om Økonomiforvaltning
skal innledes med en
bestemmelse som stiller overordnete krav til styringen og forvaltningen av kommunens Virksomhet og Økonomi,
samt forslaget om å lovfeste at kommunene skal utarbeide et Økonomiraglement.
Komiteen støtter også
forslaget om at kommunene skal få en ny plikt til å utarbeide et samlet (konsolidert) regnskap for kommunen
som juridisk enhet. Komiteen slutter seg til at alle interkommunale
politiske råd (regionråd) og kommunale
oppgavefellesskap
skal utarbeide eget årsbudsjett, eget årsregnskap og egen årsberetning. Dette gjelder
uavhengig av om de er eget rettssubjekt eller ikke.
Komiteen mener kommunenes plikt til å dekke inn merforbruk bidrar til at kommunene tilpasser aktivitetsnivået
inntektsrammene.
I utgangspunktet
skal merforbruk dekkes inn senest det andre året etter at merforbruket
oppstod. Det viktigste er at kommunen kommer i balanse og har en realistisk plan for dette.

til

Komiteen deler vurderingen om at kommunenes drift bare skal finansieres av løpende inntekter. Dette er et viktig
prinsipp for å opprettholde en sunn kommunal Økonomi over tid. Den støtter regjeringens syn i at realiserte
formuesverdier
ikke skal kunne nyttes til drift, samt at tilskudd til andre skal regnes som drift, men at en i
særskilte tilfeller og på visse vilkår kan lånefinansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som en annen
kommune

skal foreta.

Komiteen er enig iforslaget om at kommunene skal få adgang til å låne til kjøp av aksjene i (rene)
eiendomsselskaper.
Dette gjelder kun hvis det er tale om kjøp av alle aksjer i eiendomsselskapet.
Det ligger til
grunn at risikoforholdene
i slike selskaper som utgangspunkt knytter seg til den aktuelle eiendommen.
Komiteen
støtter også forslaget om å åpne for at kommuner og fylkeskommuner
kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til
investeringer som eies av andre, men bare i visse tilfeller.
Selvkost

(kap. 2.20)

Komiteen støtter regjeringens vurdering om at det behov for å fastsette grunnleggende
regler for hvordan samlet
selvkost skal beregnes. Dette vil gi et tydeligere og mer oversiktlig regelverk. Komiteen har merket seg at
lovforslaget § 15—1første ledd begrenser virkeområdet for beregningsprinsippene
for selvkost til kun å omfatte
gebyrer hvor selvkost er fastsatt i lov. Så lenge selvkostbegrensningen
for vann— og avløpsgebyrer
er regulert i
forurensingsforskriften,
vil ikke disse gebyrene være omfattet av departementets
forslag til lovtekst. Komiteen
tilrår derfor at det gjøres en tilføyelse til lovforslagets § 15—1første ledd slik at det lyder:
«Hvis det er fastsatt i lov eller forskrift at kommunale eller fylkeskommunale
gebyrer ikke skal være større enn
kostnadene ved å yte tjenesten, skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd.».
l> Her kan du lese hele lnnst. 369 L (20l7—20l8)
kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven)
D—Her kan du lese mer om regjeringens

innstilling

fra kommunal— og forvaltningskomiteen

om Lov om

forslag til ny kommune—lov -- Prop. 46 L.

Norges l—(ommunerevisorforbund
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Ungdataundersokelsen

kommunenivå.

2018 —resultat

som ma. publiserer
Siktemålet

ungdommers

som deltoki

Ungdata

og hvordan

rundt

240.700

gjennomført

skoler i åtte fylkeskommuner.

og 68 prosent

på videregående.

Kontrollutvalgssekretariatet

undersøkelser

resultat

er å gi et bredt og oppdatert

men det kan være enkelte
og hvordan

talberg@molde

kommune

områder

bilde av norske

og i videregående

er nasjonalt

Svarprosenten

er 84 prosent

på ungdomstrinnet

i undersøkelsen.

i Norge.

denne undersøkelsen

børfølge

resultat

og

I Eide er det 24

I det store og hele er det positive

Kontrollutvalget

og

og på samtlige

med grønt der vi mener det er positive
til snittet

opplæring

representative

på Svalbard

111 ungdommer

ned på

Undersøkelsen

i 391 kommuner,

sett iforhold

og 9 «røde» områder.

ungdom

blant

de har det på ulike områder.

/ Eide deltok

har markert

med rødt der det er negative

Rådmannen

53330320”

sveinung

NOVA ved Oslo/Wet —

elever på ungdomstrinnet

videregående

områder

sinstituttet

i årene 2015 til 201 7. Resultatene

baserer seg på undersøkelser

«grønne»

» sentralbord

2018

resultatfra

med undersøkelsen

fritidsaktiviteter

baserer seg på svarfra

10 00

for Eide kommune:

er en del av Vel erds orsknin

storbyuniversitetet

11

"

'

Dato. 24.09.2018

UNGDATAUNDERSØKELSEN

Ungdatasenteret

f

E—post

i Eide

REFERATSAK-

71

Telefon.

f“ R°m$da'
Kontrollutvalget

Lisa/18

resultatfor

Eide,

opp videre med spørsmål

blir brukt inn iHustadvika

til

kommune.

Blir mobbet
Prosentandel av ungdomsskoleelever

som ofte blir plaget. ertet eller frosset ut av andre. «Blir

du selv utsatt for plaging. trusler eller utfrysing
Indikatoren

av andre unge på skolen eller i fritida?»

viser hvor mange prosent som svarer «ja. flere ganger i uka», «ja. omtrent en

gang i uka» eller «ja. omtrent hver 14. dag».

—

5 " «»

More og Romsdal fylke:

8%

Region Hordaland og Nordvestlandet:

7%

Norge:

8 0o

no

Foreldreinvolverin

Prosentandel

'

av ungdomsskoleelever

ungdommenes

venner og fritid.

mine pleier å vite hvorjeg
kjenner

som opplever

Indikatoren

til vennene

er målt gjennom

er, og hvem jeg er sammen

de fleste av vennene jeg er sammen

foreldrene

at foreldrene

har god oversikt

følgende

med i fritiden»,

med i fritiden»

utsagn:

over

«Foreldrene

«Foreldrene

og «Foreldrene

mine

mine kjenner

mine».

—

93%

Møre og Romsdal

fylke:

87 %

Region

og Nordvestlandet:

86 %

Hordaland

Norge:

86 %

Arbeidsledi0
Prosentandel
gjennom

av ungdomsskoleelever

spørsmålet:

mange prosent

som tror de vil bli arbeidsledig.

«Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig?»

Indikatoren

er målt

Indikatoren

viser hvor

som svarer «ja».

lidt)littiiwiimt':

16%)

Møre og Romsdal

fylke:

14 %

Region

og Nordvestlandet:

13 %

Hordaland

Norge:

15 %

Et lvkkelig

liv

Prosentandel

av ungdomsskoleelever

målt gjennom
Indikatoren

spørsmålet:

som tror de vil få et godt og lykkelig

«Tror du at du vil komme

viser hvor mange prosent

i.

liv. Indikatoren

til å få et godt og lykkelig

er

liv?»

som svarer «ja».
81 %

Møre og Romsdal

fylke:

70 %

Region

og Nordvestlandet:

71 %

Hordaland

Norge:

72 %

Hø ere utdannin0
Prosentandel
gjennom

av ungdomsskoleelever

spørsmålet:

høgskole?»

«Tror du at du vil komme

Indikatoren

Indikatoren

på universitet

er målt

eller

som svarer «ja».

51%

Møre og Romsdal

fylke:

Region

og Nordvestlandet:

llordaland

Norge:

57 %
58 %
62 %

d med

Prosentandel
gjennom

til å ta utdanning

viser hvor mange prosent

—

Form)

som tror de vil ta høyere utdanning.

helsa

av ungdomsskoleelever

spørsmålet:

hvor mange prosent

«Hvor fornøyd

som er fornøyd
eller misfornøyd

som svarer «svært fornøyd»

med sin egen helse.
er du med helsa di?»

eller «litt fornøyd».

Indikatoren
Indikatoren

er målt
viser

_

85%

Møre og Romsdal

fylke:

83 %

Region

og Nordvestlandet:

84 %

Hordaland

Norge:

83 %

Fornø

d med lokalmil'øet

Prosentandel av ungdomsskoleelever
eller misfornøyd

er du med lokalmiljøet

svarer «svært fornøyd»
l—r:

:

som er fornøyd med lokalmiljøet
ditt?»

lndikatoren

«Hvor fornøyd

viser hvor mange prosent

som

eller «litt fornøyd».

jamn.)

72

0/0

Møre og Romsdal

fylke:

69 %

Region

og Nordvestlandet:

70 %

Hordaland

sitt.

Norge:

69 %

Idrettsanlegg

Prosentandel

av ungdomsskoleelever

lndikatoren
opplever

er målt gjennom
du at tilbudet

mange prosent
w—zu

,

som synes at tilbudet

spørsmålet:

til ungdom

av idrettsanlegg

«Tenk på områdene

der de bor er bra.

rundt der du bor. Hvordan

er når det gjelder idrettsanlegg?»

lndikatoren

viser hvor

som svarer «svært bra» eller «nokså bra».

runt";

880/0

Møre og Romsdal

fylke:

Region

og Nordvestlandet:

Hordaland

3 %
73 %

Norge:

72 %

Kollektivtilbudet
Prosentandel
Indikatoren
at tilbudet

av ungdomsskoleelever
er målt gjennom

til ungdom

lndikatoren

som synes at kollektivtilbudet

spørsmålet:

er når det gjelder

viser hvor mange prosent

l'i'

«Tenk på områdene
kollektivtilbudet

der de bor er bra.

rundt der du bor. Hvordan

du

(buss, tog, trikk eller lignende)?»

som svarer «svært bra» eller «nokså

lllllll'.

opplever

bra».

54 0/0

Møre og Romsdal

fylke:

50 %

Region Hordaland

og Nordvestlandet:

56 %

Norge:

61 %

Kulturtilbudet
Prosentandel
lndikatoren

av ungdomsskoleelever
er målt gjennom

opplever

du at tilbudet

bibliotek

eller lignende)?»

som synes at kulturtilbudet

spørsmålet:

til ungdom

«Tenk på områdene

viser hvor mange prosent

«nokså bra».

-I
Møre og Romsdal

53%
fylke:

rundt der du bor. Hvordan

er når det gjelder kulturtilbudet

lndikatoren

60 %

der de bor er bra.
(kino, konsertscener.
som svarer «svært bra» eller

or

Annen

av ungdomsskoleelever

Prosentandel

som er aktive i andre fritidsorganisasj

spørsmålet: «Hvor mange ganger

er målt gjennom

eller

møter

aktiviteter,

fritid

anisert

i en...»:

Øvelser

«... religiøs

Møre og Romsdal
Hordaland

fylke:

53 %

og Nordvestlandet:

53 %

kor, orkester»,
Indikatoren

forening».

viser

hvor

52 %

Norge:
Or

har du vært med på

5900

åmittanttttnji

Region

lag eller

indikatoren

som svarer minst én gang på minst en av disse spørsmålene.

mange prosent
l

«...korps,

forening»,

organisasjon,

og «...annen

«...kulturskole/musikkskole»

den siste måneden

oner.

anisert

fritid
av ungdomsskoleelever

Prosentandel

du, eller har du tidligere

kills; Mum

klubber,

vært, med i noen organisasjoner,

Indikatoren

du fylte 10 år?»

Spørsmålet:

som er med i en fritidsorganisasjon.

viser hvor mange prosent

«Er
etter at

lag eller foreninger

som svarer «ja, jeg er med nå».

69 %

rutt”:

Møre og Romsdal

fylke:

67 %

Region Hordaland

og Nordvestlandet:

68 %
66 %

Norge:
Alkoholberuset
Prosentandel

av ungdomsskoleelever

mange ganger

har du drukket

12 måneder)?»

Indikatoren

Spørsmålet:

som har vært beruset på alkohol.

så mye at du har følt deg tydelig beruset
viser hvor mange prosent

«Hvor

det siste året (de siste

som svarer at de har gjort dette minst én

gang.
150/0

\‘Mw‘wmmmmx

Møre og Romsdal
Region

Hordaland

fylke:

13 %

og Nordvestlandet:

10 %
12 %

Norge:
Cannabis
Prosentandel
gjennom

av ungdomsskoleelever

spørsmålet:

siste 12 må neder)?».

som har brukt hasj eller marihuana.

« Hvor mange ganger

Indikatoren

har du brukt hasj/marihuana/cannabis

viser hvor mange prosent

minst én gang.

4%

m
Møre og Romsdal
Region
Norge:

Hordaland

fylke:

2%

og Nordvestlandet:

3 %
3 %

indikatoren

er målt

det siste året (de

som svarer at de har gjort dette

Røyking
Prosentandel

av ungdomsskoleelever

mange prosent

som røyker

som svarer «røyker

-

daglig»

daglig eller ukentlig.

eller «røyker

ukentlig,

Indikatoren

viser hvor

men ikke hver dag».

1%

Møre og Romsdal

fylke:

2%

Region Hordaland

og Nordvestlandet:

2%

Norge:

2 %

Lekser

Prosentandel

av ungdomsskoleelever

som daglig bruker minst en time på lekser. Spørsmålet:

«Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig
skoletiden)?»

Indikatoren

per dag på lekser og annet skolearbeid

viser hvor mange prosent

(utenom

som svarer at de daglig bruker minst én

time på lekser.
,

;;t,;;i,,;v..:'

46 00

Møre og Romsdal

fylke:

44 %

Region Hordaland

og Nordvestlandet:

4l %

Norge:

44 %

Skoletrivsel
Prosentandel
på skolen».

av ungdomsskoleelever
Indikatoren

som trives svært godt på skolen.

viser hvor mange prosent

av ungdommene

Utsagnet:

«] eg trives

som svarer at de er «helt

enig» i utsagnet.

m

67%

Møre og Romsdal

fylke:

64 %

Region Hordaland

og Nordvestlandet:

65 %

Norge:

65 %

Skulk
Prosentandel

av ungdomsskoleelever

skolen det siste året?» Indikatoren

som har skulket

skolen.

viser hvor mange prosent

Spørsmålet:

«Har du skulket

som svarer at de har gjort dette

minst én gang.
I

Å—n'uwwv1

17%)

Møre og Romsdal

fylke:

21 %

Region Hordaland

og Nordvestlandet:

22 %

Norge:

22 %

Ensomhet
Prosentandel

av ungdomsskoleelever

plaget den enkelte

har vært i løpet av siste uke av følgende:

viser hvor mange prosent

—
Møre og Romsdal

som er mye plaget av ensomhet.

"Følt deg ensom".

som er "Veldig mye plaget" eller ”Ganske

16%
fylke:

21 %

Spørsmål

om hvor
Indikatoren

mye plaget”

av dette.

Region

Hordaland

og Nordvestlandet:

20 %

Norge:

20 %

H'emme

med venner

Prosentandel
uke.

av ungdomsskoleelever

Spørsmål

om hvor mange

med venner hjemme
mange

prosent

som

som har vært hjemme

ganger i løpet av de siste sju dagene de har "vært sammen

hos meg" og "vært sammen
har

vært

sammen

_

med

med venner hos dem”. Indikatoren

venner

minst

to ganger

siste

viser hvor

uke.

47

Møre og Romsdal

fylke:

57 %

Region

og Nordvestlandet:

58 %

Hordaland

Norge:

58 %

Sosial

på nett

Prosentandel

av ungdomsskoleelever

minst seks ganger

siste uke.

Spørsmål

som har vært sosial på nett størstedelen
om hvor mange ganger

har "vært sosial på nett eller mobil størstedelen
Indikatoren
l'i-

med venner minst to ganger siste

viser hvor mange prosent

,,

av kvelden

av kvelden

i løpet av de siste sju dagene de

(snakket.

Chattet eller lignende)".

som har gjort dette minst seks ganger

siste uke.

47%

Møre og Romsdal

fylke:

44 %

Region Hordaland

og Nordvestlandet:

43 %

Norge:

42 %

Ute med venner
Prosentandel

av ungdomsskoleelever

minst to ganger siste uke.

Spørsmål

har "vært ute med venner

størsteparten

som har vært ute med venner størsteparten

om hvor mange ganger i løpet av de siste sju dagene de
av kvelden”.

Indikatoren

som har vært ute med venner minst to ganger siste uke.

m

23%

Møre og Romsdal

fylke:

31 %

Region Hordaland

og Nordvestlandet:

31 %

Norge:

av kvelden

30 %

viser hvor mange prosent

Qs 60/18
Styret
for Kontrollutval

gssekretariatet

for Romsdal

MØTEPROTOKOLL
Møte

2/18
5.9.2018
Kl. 09.30 — kl. 12:15
Møterom «Innsikten».
9/18 — [8/18
Stig Holmstrøm

nr:

Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:

Av styrets medlemmer
Vestnes kommune:
Rauma kommune:

møtte:
Stig Holmstrøm. styreleder
Lars Ramstad. nestleder
Kåre Vevang
Ingar Hals (fra kl. 0955)
Oyvind Gjoen
Trygve Grydeland
Jostein Overås

Eide kommune:
Fræna kommune:

Gjemnes kommune:
Molde

kommune:

Nesset

komm une:

Molde rådhus

Forfall:
Aukra

kommune:

Sunndal
Møtende
Aukra

Oddvar

kommune:

Trond

vara:

Ole Rakvåg
Odd-Helge Gravem
Ingen
Jane Anita Aspen. daglig leder
Sveinung Talberg. rådgiver
Ingen

kommune:

Sunndal
lkke

kommune:

møtt:

Fra

Hoksnes
M. H. Riise

sekretariatet:

Av øvrige møtte:

Protokollen

Styrelederen Stig Holmstrom

ønsket velkommen

godkjennes

i neste styremøte

og ledet motet.

Det ble opplyst om at Jostein Øverås. Nesset kommune.
Ivar Trælvik. Tidligere har Øverås vært varamedlem.
Innkalling

formelt

nå er gått inn som styremedlem

etter

og sakliste ble godkjent.

TIL

BEHANDLING:

UTV.

SAKSNR.

TITTEL

ST 09/18

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

FRA S'l'YRIiIX/IO'I'IC

ST

10/18

VURDERING

AV SliKRIi'I'ARIA'I'Ii'I'S

ST

11/18

VURDERING

AV ANSVARSI'ORSIKRING

ST

12/18

PLAN FOR INFOMASJONSSIKKIÅRHFT
PI-ZRSONVERNOMBI
II)

MI-IDLICIX/ISKAP

OG ARISICID

25. APRIL
I NKRF

MED

2018

OG IJK'I'

TILPASSING

TIL

GDPR

-

Side I 21\'6

ST 13/18

BISNCIIIVIARKING

AV KON'I'ROLI,U'I'VAI,,(ISSIiKRIl'I'ARI/x'l'

ST 14/18

ØKONOMIRAPPORT

ST

15/18

BUDSJETT

ST

16/18

KONTROLIiU'TVAI[GSSI—ZKRI—Z'I”ARAI'I'I£'II
FREMDRIFTSPLAN

PR.31..IUI.I

FOR 2019

ST 17/18

REFER/V1136()RIICN'I‘ERINGER

ST 18/18

IiVIiN'I'UIlIfI'

ST 09/18

Styrets

2018

GODKJENNING

AV

PROTOKOLL

FRA

IFOR ROMSDAL

MØTE

25. APRIL

ET'I'I—ER 1.1.2020—

20l8

vedtak

Protokollen

fra styremøte 25. april 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
I. Trygve Grydeland
2. Ole Rakvåg
Styrets behandling
Det foreslås at Trygve Grydeland
med møteleder.

og Ole Rakvåg velges til å underskrive

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent
voterende)

protokollen

sammen

forslag fra styrets medlemmer.

(8

Daglig leders innstilling:
Protokollen

fra styremøtet 25. april 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive

protokollen

sammen med møteleder:

1. ......................

ST 10/18

VURDERING

AV SEKREARIATETS

MEDLEMSKAP

I NKRF

OG FKT

Styrets vedtak
].

KontrolIutvalgssekretariatet
for Romsdal vil fortsette sitt medlemskap
videre. Medlemskapet vurderes på nytt i 2020.

i NKRF,

2.

KontrolIutvalgssekretariatet

i FKT.

Styrets behandling
Styret diskuterte medlemstilslutningen

for Romsdal vil fortsette sitt medlemskap

inntil

og daglig leder svarte på spørsmål.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling.

(8 voterende).
Side 2 av 6

ST 11/18

Styrets

VURDERING

vedtak

Kontrollutvalgssekretariatet
ansvarslbrsikring.
Styrets

AV ANSVARSFORSIKRING

for Romsdal velger å følge styret i NKRFs anbefaling

behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling.

ST

knyttet til

12/18

PLAN
GDPR

FOR INFOMASJONSSIKKERHET
- PERSONVERNOMBUD

OG ARBEID

MED

(8 voterende).

TILPASSING

TIL

Styrets vedtak
1. Styret godkjenner fremlagte strategi og plan for informasjonssikkerhet.
har ansvar for å utarbeide rutiner for å ivareta planen.
2. Styret vil inngå avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen
Kontrollutval gssekretariatet for Romsdal.
Styrets

Daglig

leder

for

behandling

lngvar Hals tiltrådte

møte kl. 0955, under styret behandling av denne saken.

Daglig leder orienterte og svarte på spørsmål fra styret.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling.

ST 13/18

Styrets

BENCHMARKING

(9 voterende).

AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal skal også for fremtiden
dersom det er en tilgjengelig tjeneste.

delta i benchmarking.

Styrets behandling
Daglig leder svarte på spørsmål fra styret.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling.

ST 14/18

ØKONOMIRAPPORT

PR 3l.JULl

(9 voterende).

2018

Styrets vedtak
Økonomirapport

pr. 31.07.18 tas til orientering.
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Styrets

behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling.

ST

15/18

BUDSJETT

(9 voterende).

FOR 2019

Styrets vedtak
I.
2.

Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal for 2019
godkjennes.
Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet
januar 2018 —jfr. vedlegg.
3.

Styret ber daglig leder legge frem en vurdering

for fremtidig

pr. 1.

bruk av disposisjonsfond.

Styrets behandling
Daglig leder orienterte om enkelte poster i budsjettforslaget
styremedlemmene.

og svarte på spørsmål fra

Daglig leder gjorde spesielt oppmerksom på at det også for 2019 er budsjettert med 200 000,fra disposisjonsfondet. da det ikke er ønskelig at disposisjonsfondet
blir for stort.
Styreleder fremmet forslag om følgende tillegg til daglig leders innstilling:
3. Styre! ber daglig leder legge./rem en vurderingfl)rfi‘emlidig
disposisjonsfémd

bruk av

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med Styreleders forslag. (9 voterende).
Daglig leders innstilling
1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal for 2019
godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å om prioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.
Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet
januar 2018 —jfr. vedlegg.

ST

16/18

KONTROLLUVALGSSEKRETARIATET
FREMDRIFTSPLAN

FOR

ROMSDAL

ETTER

1.1.2020

pr. 1.

-

Styrets vedtak
1. Styret godkjenner daglig leder sitt utkast til fremdriftsplan med endelig avklaring av
framtidig struktur i styremøte i mars 2019. Styreleder og daglig leder vil vurdere
behov for eventuelle ekstramøter.
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2.

Styret ber daglig

leder in formere samarbeidskommunene

om den pågående prosessen.

Styrets behandling
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig

ST 17/18

REFERAT

leders innstilling.

(9 voterende).

OG ORIENTERINGER

Styrets vedtak
Referat— og orienteringssakene

tas til orientering.

Styrets behandling
Referatsaker:
RS 03/18

Uavhengig revisors beretning, underskrevet revisjonsberetning datert 2.5.2018 fra
KPMG.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling

ST 18/18

(9 voterende).

EVENTUELT

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:
0

Statusoppdatering
fra sekretariatet
o Det blir gjennomført opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer
og
varamedlemmer onsdag 7. november, rådhuset i Gjemnes.
Mari Granhus Langli, som er leder av kontrollutvalget
i Surnadal vil bidra med
kunnskap rundt habilitet. Langli er utdannetjurist
og har skrevet sin
masteroppgave om habilitet i kommunestyret.

.

Erfaringsutveksling
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring
aktuelle i kontrollutvalgene.

problemstillinger

og saker som er

Lars Ramstad

Stig Holmstrøm

Kåre Vevang

nestleder

leder

styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Ingvar Hals
styremedlem

Jostein Øverås
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær
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QS Cal/lg
Aspen,

Jane

Anita

Fra:

Veslemøy

Ellinggard

<Veslemoy.EllinggardCcDmrrevisjon.no>

Sendt:

31. august

Til:

'egil.karstein.strand@eide.kommune.no';
'geir.inge.lien@vestnes.kommune.no‘;
'ingrid.rangones@averoy.kommune.no';
'ingunngolmen@aure.l<ommune.no‘;
Janne Merete R. Seljebø;
‘jon.aasen@mrfylke.no'; 'Kjell Terje Fevåg;
'knut.sjomalingccägjemnes.kommune.no'; 'Iars.hustad(<?raumakommuneno';
'lilly.gunn.nyheicDsurnadalkommuneno';
'ola.heggemCl)rindal.kommune.no';
'ola.rognskog(cphalsa.kommune.no';
'peder.aasprangCIQtingvollkommuneno';
'per.ove(é3sunndals.net';
'ritarognskonahoono';
'Roger Osen;

2018 15:17

'rolfjonashurlenCéOnesset.kommune.no';

'torgeir.dahlC')moldekommuneno';

'tovehenoenCØfranakommuneno'
'harald.svendsenristiansundkommuneno';

Kopi:

'JaneAnitaAspeaDmoldekommuneno';

'postöaveroykommuneno';

'postCéDaukrakommune.no”;

'postCnemnes.kommune.no';

'postCéDhalsakommuneno'; 'post@mrfylke.no'; ‘post@rauma.l<ommune.no';
‘post@rindal.kommune.no';
‘post@sunndal.kommune.no‘;
'posturnadal.kommune.no';

'postmottakQaure.kommune.no';

'postmottakCQeidekommuneno';

'postmottakranakommuneno';

'postmottakristiansund.kommune.no';

'postmottakCcDmoldekommuneno';

'postmottakéönessetkommuneno';

'postmottaqösmolakommuneno';

'postmottatingvollkommune.no';

'postmottakövestnes.kommune.no';
Halaas'; Einar Andersen;

‘Frank

'tor.harald.hustaqDmrfylkeno';

'Anita

Sve‘,‘
Heidi Dahl; 'Per Ove Dahl'

Innkallelse og sakspapirer til møte i Representantskapet i MRR 7. september
kl 09.30
Repskap MRR 07.09.2018 —Innkalling med sakspapirerpdf

Emne:

Vedlegg:

Kontrollutvaigssekretariatet

Hei,

for Romsdal
»
u:

Kommunenr:

Vi innkaller

med dette

»

N,

fl;- (gb——

MØTE I REPRESENTANTSKAPET

I MØRE OG ROMSDAL

TID: 7. SEPTEMBER

2018 KL. 09.30

STED: Quality

Grand

Hotel

“uh—F7,
! "

til
REVISJON IKS

Dala:

33 SEPT
2818

Saks og «WM,,

i Kristiansund

il

(har;—h—ä—

Amir/kode;

mo

SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:

”ip " .
3531")

mmg:

j E5

——-—

7/2018 Åpning av møtet
8/2018 Registrering av deltagere/konstituering
9/2018

Godkjenning

av innkalling

og sakliste

10/2018 Valg av møteleder og møtesekretær
11/2018

Valg av 2 representanter

til å underskrive

møteprotokollen

sammen

med møteleder

12/2018 Halvårsregnskap 1. halvår 2018
13/2018 Budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020-2022
14/2018

Styrehonorar

15/2018 Åpenhetsrapport 2017
16/2018 Forhandlinger

om sammenslåing med Kommunerevisjonsdistriktet

Eventuelt
1

på Nordre Sunnmøre (KomRev 3)

l
l
ll
?
!

;

MRR
Møre og Romsdol

MØTE

TID:

Revisjon

IKS

lREPRESENTANTSKAPET I MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

7. SEPTEMBER 2018 KL. 09.30

STED: Qualify

Holel Grand

i Krislionsund

SAKLlSTE REPRESENTANTSKAPET:
7/2018

Åpning

8/20l8

Regisirering

9/20i8

Godkjenning

lO/ZOl

8

ov mølel
ov dellogere/konsr'ir'uering

av innkdlling

Volg dv møleleder

og mØlesekreloer

Volg dv 2 represenldnler

ll/20i8

og soklisle

lil å underskrive

møleprolokollen

sommen

med

møleleder
l2/2018

Holvdrsregnskdp

l3/20l8

Budsjell

l4/20l8

Slvrenonordr

l5/2018

Åpennelsropporl

l6/2018

Fornondlinger

i. nolvör 20i8

2019 og Økonomiplon

Sunnmøre

for perioden

2020—2022

20i 7

om sommenslöing

(KomRev

med Kommunerevisionsdisiriklel

på Nordre

3)

Evenluell

Sokspdpirer

ligger

Eide/Krislionsund

vedlogl.

31. dugusl

Veslemøy

Egil Slrond
represenldnlskdpels

20i8

leder

dog/ig

E. Ellinggdrd

leder

MRR
Møre og Pomsc'dl

,

;Sdknrf:
Sak

_

12/2018

' l-ldlvårsregnskopet

fro dndre

en kdlkulåtorisk
inntektene
MNOK

Mmédofof

l. HALVÅR

07.09.2018

20l8

for MPR viser et drittsresultot

når et driftsresultot

på kri

677 585, budsjettet

på somme

periode

på kr. i 627 445.
enn eier er kr 552 900 lavere

fordeling

blir MNOK

dnsettelse

_ 7

_

Representantskdpet

HALVÅRSREGNSKAP

inntekt

.

VSTyre/réd/valg:

Revisjon lKS

dv inntektene

i,é lovere

i li

enn budsjettert.

enn budsjettert.

av ekstra årsverk innenfor

Dette

OV årets l2 måneder.

revisjon.

Dette

skyldes med

Prognosen

skyldes ort budsjettet

På årsbdsis forventes

for 20i8

når
det et

dt det ikke er gjennomført

tilsier dermed

en inntekt

på

19,0.

Lønnskostndder
noen

grod

for 20l8

inkl. sosiåle kostnåder

periodisering

tilsier en totdl lønnskostndd

16,6 skyldes somme

er kr 590 558 lovere

forhold

på MNOK

som er nevnt

enn budsjettert.

frd 20l 7 og etdbleringen

og bruk dv dvsetninger

l5,5. Avvik mot opprinnelig

på inntektssiden

Dette

skyldes i

dv MPP. Prognosen
budsjett

på MNOK

et det ekstrå årsverk, ikke ble

dnsott.
Andre
20l8

driftskostndder

Driftsresultdtet
20l8

utgjør

kr l537 5l8 som er kr i2 482 lavere

utgjør MNOK 3,i. Prognosen
tro første nolvår

tilsier et driftsresultdt

Avviket

Hålvårsregnskdpet

ndr totolt

enn budsjettert.

et åvvik mot budsjett

med følgende

dnsettelsen

innstilling

tds til orientering

Budsjettet

for

med budsjett.
på kr 50 140. Prognosen

på kr 400 000 ved årsslutt, mot budsjettert

skyldes den monglende

Saken fremmes

er i somsvor

som er omtolt

til vedtak:

ovenfor.

driftsresultdt

for

på kr 900 000.

—

halerorllsoeig

pel/l

ivei

i

[

145312.”

lnnlekl

fro

kommuner

8 185 500

8 185 500

1 984 500

2 537 400

10 170 000

10 722 900

sosiole koslnoder

6 954 897

7 545 455

Driflskoslnoder

1 537 518

1 550 000

Sumkoslnoder

8492415 9 095455 603040;V1g¢po
ooo

lnnlekl
Sum

fro ondre*

innfek’r

Lønnskoslnoder

006571
—552 900
-552

900.

000

16 371 000

’2 629 000

—

4 229 000

—1 600 000

19 000000:

20 600 000

-1 600 000

15 500 000

16 600 000

1 100 000

inkl.

590 558

12 4821 ”13100000?

3 100 000
19

700

000

O
1 100

000

*: lnkl. påløpl innlekl med 0,6 mill, ikke foklurerl
lngen endring i prognose
mol forrige rdpporlering.
Avvik mellom prognose
og budsjell skyldes monglende

onsellelse

ov ekslro årsverk.

MRR
Møre

og

Romsdal

Revisjon

lKS

MRR
Møre

'

Sdk nr.:

7

IKS

Møledolozl

Represenldnlskapel

BUDSJETT 2019

OG

ØKONOMIPLAN

Slyrel i Møre og Romsddl

for2019—2022

Budsjellplon

og økonomiplon
på Nordmøre

i møle

FOR PERIODEN
selskopel

med følgende

2020—2022
forsldg

nor også voerl lil orienlering
Vi her ikke molloll

innslilling

for 2019 med lilnØrende

lil budsjell

for 2019 og

01.06.2018.

og i Møre og Romsdol

Revisjon IKS er også orienlerl.

Saken fremmes

07.09.2018

Revisjon IKS vedlol<

økonomiplon

Budsjellel

Revisjon

' Slyre/röd/Ulvolg:

Sdl<13/2018

Romsdol,

og Romsddl

i l<onlrollUllgssekreldrioienei

Fylkeskommune.

Ansolle

noen innsigelser

til vedtak:

økonomipldn

2019—2022 vedlos.

i Møre og Romsdol

mol forslogel.

[

S/‘\l\,\.

I/

'

l 2/201 8 \/’EDT/1\KS/fl\l<

MRR
Mum

og

Rcmsdm‘

Rex/35,30

i%?» ,° . Am: foo i 4?»
130431514311
,»40l 1»)
Alle lall i hele lusen
Drifl'sinnlekier
Avialefesiel

Budsjelf

befaling

Honorar ini. medgöli
Andre

Sum driflsinnlelder
inkl. sosiale kosinader

Kjøp av varer og lieneSler
Sum

2019

Budsje—HZO18

fra kommuner/fylkei

lid fra kommuner/fylket

salgsinniekier

Lønnskosinader

i

driflskoslnader

12 278
15 552

15007

5 132

4 229

2181

20 685

20 600

17188

17181

16600

12 579

3100

3100

4 378

20281

19700

16 958
—13

Årsresultat

404

Gjenværende
underskudd
fra 2016
Avselning
HI annen egenkapiial
annen

2017

4 093

Renlekosinader

Akkumulen

Regnskap

egenkapiial

404
1 074

900

243

—230
670

4473
243

670

—230

MRR
Møre og Romsdal Revisjon lKS

irlnslppel
Cl

0”

L

io?"

fra”—sf“

innsparing

»"

Wad roll l
fal/f

*"

',”

,"

x fra

for (fylkes—)kommuner

ha 5% reduksjon årlig i planperioden
t:>- Effekler

av kommunesammenslainger

:> Anlar al innlekler
ri» Områder

som kommer

L— MUligneier

perioden

revisionsdislrikl:

Misund,

Halsa,

Rindal

for nye kunder

innsparing

i limer fra sammenslåinger

=> Øl<l limer

for salg

L» Noe nalurlig

b

gjennom

inn og går UT av vörl

Mulig siørre behov i 2020,
derelier

Tilgjengelig

fra 2020

kan opprellnoldes

avgang

i perioden:

i ansall

blir 67 i 2021

Øvrige innlekier
L=» Ulnvlle

kapasilel

r» Oppreliholde
L:» Diversifiserle

i limeproduksjon
fasl iimesais

limesalser

ved

på kr.

i 000 per lime

salg av limer

lil andre

lil selskaper

i Vari dislril<l

(regionale/nasjonale

prosjekler)

MRR
Møre og Romsdal Revisjon lKS

mo

o

Fil NEH" om)-il”Gl" ”Cm-Fill”

Fifi

lol

& Lønn
Økning pa 3,5 % i 2019,
dereller
L2»Norges

Banks anslag

i nominell

4 % årlig Økning
Økning i PPR 1—2018 for 2019: 34%; 2020: 38%;

2021:3975
*:» Avvik mellom

Norges

Banks anslag

og budsjell

;)”

gar lil samordning

Koswkjder
lt» Uendrel

(dvs. nominell

reduksjon

på 20% årlig siden ingen

prissligning)

MRR
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Revisjon
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rm.

"www?

w

Revisjon
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SELSKAPET
Møre og Romsdal revisjon IKS er et revisjonsselskap
interkommunale
Kristiansund,
Surnadal,
Oversikt

selskaper.

Deltakerkommunene

som er opprettet

med hjemmel

i lov om

er: Møre og Romsdal fylkeskommune,

lVlolde,

Vestnes, Rauma, Nesset, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal,

Rindal, Halsa, Smøla og Aure.
over stillinger/ressurser:
lVI—olde

Kristiansund

Surnadal

Ialt

2 V‘

2 (3)

1

5 (6)

Regnskapsrevisor

6,1

4,5

1

11,6

Sum

8,1

6,5 (7,5)

2

16,6 (17,6)

—Forvaltningsrevisor

En av forvaltningsrevisorene

i Kristiansund

er i fødselspermisjon.

Stillingen

er dekket av et vikariat

i

Molde.

MÅL oo— RAMMER
Selskapet skal styrke revisjonens
Revisjon skal gjennomføres
at revisjonsarbeidet

uavhengighet,

i samsvar med ”God kommunal

målsettinger

Det skal utføres objektiv,

0

Kvaliteten

Dette innebærer

i kommuneloven

i praksis

og revisjonsforskriften,

standard.

(jf. tidligere

0

jf. selskapsavtalen.

revisjonsskikk”.

i tillegg til å skulle følge bestemmelsene

også skal være i samsvar etablert
Overordnede

kvalitet og effektivitet,

rapporter

uavhengig

på revisjonstjenestene

revisjon

lagt fram for kommunestyrene/fylkesting):
med høy kvalitet,

som er vesentlig

sikres ved de ansattes kompetanse

for kommunene.

og god ledelse av

revisjonen.
o

Revisjonen

skal være tidsriktig

og aktuell

med tverrfaglig

kompetanse.

organisasjon

«» Styrke kontrollutvalgets
°

Revisjonen
ansatte

i de tjenester

og kommunestyrets

skal være en interessant

oppgave med tilsyn og kontroll

og trygg arbeidsplass,

Revisjonens

o

Det skal være mest mulig riktig kostnadsfordeling

tjenester

med konkurransedyktige

vilkår, der de

skal utføres effektivt.

» gevinstrealisering

bl.a. med bakgrunn

tilpasset

de tjenester

(jf. sak til fylkesting/kommunestyrene

Det skal legges opp til effektivisering
på tjenestene

i kommunene.

trives.

c

Effektivisering

som leveres. Dette krever en fleksibel

der gevinster

som kommunene
om selskapsavtalen)

tas ut i form av økonomi,

i:
i

får.

kvalitet og/eller

volum

MRR
Møre og Romsdal
°

spesialisering

°

teamarbeid

0

en daglig leder med ett styringsorgan

0

standardisering

°

naturlig avgang kan redusere kostnadsnivå

BUDSJETT OG

av kompetanse

og arbeidsoppgaver

av revisjonsverktØy
der en ikke må erstatte

skal i henhold til selskapsavtalen

Budsjettet

skal sendes sekretariatene

og ta hensyn til dette når utvalgene
tilsynsarbeidet

(ett styre og ett representantskap)

utarbeider

i (fylkes—) kommunen.
fra (fylkes—) kommune.

Økonomiplan

2019—2022 tar utgangspunkt

Det er videre tatt utgangpunkt

Vedtatt

vedta budsjett

ytterligere

tjenester.

ryddighet

og Økonomiplan

i budsjettet

for 2019 slik det ble vedtatt.

! Økonomiplanen

Effektivitetsgevinsten
attestasjonsoppdrag

LØnnskostnader
planperioden.

med

eget Økonomirutiner

som ble innarbeidet

som har effektive

innenfor

selskapets mandat.

erjustert

og

Øke. Dette gir et bedre intensiv

og kvalitetsforbedringsprosjekter.
fra

i Økonomiplanen

Denne kapasiteten

av

”for 2018—2021.

gir lVlRR Økt kapasitet til å selge flere rådgivningstjenester

sammen med en årlig prisjustering

i

gitt at de ikke bestiller

5 prosent årlig fra 2019 som fØlge av effektivisering

reduksjonen

er reflektert

og andre
under andre

på 2 prosent for disse inntektene.

med 3,5 prosent lØnnvekst for 2019 og 4 prosent for resten av

Norges Banks anslag for nominell

lØnnsØkning i PPR 1—2018 utgjØr3,4

2019, 3,8 prosent for 2020 og 3,9 prosent for 2021.
budsjettert

revisjonshonorar

som har lavere grad av internkontroll

vil revisjonshonoraret

er det lagt til grunn en årlig nedgang i revisjonshonorar

Dette tilsvarer

salgsinntekter,

fakturer

over tid blir redusert,

De av kommmene/fylkeskommunen

kommunene/fylkeskommunen
revisjonen.

fra 1. januar 2019, i samsvar

at de av kommunene/fylkeskommunen

i prosessen for regnskapsavleggelse

for årlig

sendes til eierkommunene.

knyttet til driftstilskudd

vil revisjonshonoraret

til å arbeide aktivt med kommunens

slik at de kan gi merknader

for det samlede kontroll— og

med vedtak i eiermØte 20. april 2018. Fra 1. januar 2019 vil foretaket

og god internkontroll

innen 15.

budsjett for selskapet danner grunnlaget
budsjett

i prinsippendring

henhold til medgått tid. Dette innebærer

og Økonomiplan

for kontrollutvalgene
budsjettforslag

Vedtatt

driftstilskudd

systemer

vedkommende

ØKONOMlPLANBEHANDLlNGEN

Representantskapet
september.

Revisjon lKS

med 0,1 prosent til inntektsutjevning,

For lVlRR innebærer

deretter

prosent for

dette at det i 2019 er

0,2 prosent for 2020 og 0,1 prosent for

2021.

Naturlig

avgang og erstatning

av disse vil også påvirke lønnsnivået

noe. Planen reflekterer

en naturlig

avgang av en stilling i 2021.
Kjøp av varer og tjenester
nominell

reduksjon

ligger flatt i perioden

på 2 prosent årligi

Det er ikke planlagt noen investeringeri

perioden

med 3,1 millioner

kroner. Dette innebærer

som fØlge av estimert

perioden.

2

inflasjon.

en

MRR
Møre og Romsdol
REVISJONSTJENESTER

Fylkestinget

OG

Kommunestyrene/fylkestinget

årlige engasjementsavtaler.

kommune

framgår

skal vedta virksomhetsplan

ressursbruk.

systemer

ryddighet

fullmakt

Eierskapsmøtet

i valgperioden

driftskostnader

i MRR vedtok 20.04.2018

og plan for
Dette gir overordnet

basert på prinsippet

at tjenester

om medgått

skal faktureres

til medgått

i prinsippendring

og god internkontroll
tjenester.

knyttet

til driftstilskudd

20. april 2018. Fra 1. januar 2019 vil foretaket

tid. Dette innebærer

vil revisjonshonoraret

i prosessen for regnskapsavleggelse

over tid blir redusert,

MRR vil bidra med så tydelig
dette kan inkluderes

vil revisjonshonoraret

å budsjettere

kommunikasjon

i de kommende

et samlet timeregisteringssystem.

som har effektive
gitt at de ikke bestiller

knyttet til forventninger

om hva som kan forventes

gjennom

det kommende

av størrelse

og kvalitet hos MRR, den andre effekten

Etter vårt syn blir den fremtidige
intensivertil

at noen kommuner

lØkonomiplanen

eiersammensetning.
som i dag gjennom

hele perioden.

Eksempler

kontrollhandlinger,
undersøkelser,

itillegg

Kommunene/fylkeskommunen

Samtidig forsvinner

fra 1. januar 2020 vil det blir endringer
er det forutsatt

med

og forvaltningsrevisjon,

eller intiering

i MRR sin

at det skal leveres tjenester

i samme omfang

ati den grad kommunesammenslåingene

testing og verifisering

til deltakelse

vil

dagens problemstilling

vil den Økte kapasiteten

på dette er Økt omfang av forvaltningsrevisjon,

kartlegging,

over

er

andre kommuner.

Dette innebærer

omfang av regnskapsrevisjon

tilleggstjenester.

mer korrekt.

å ha gode interne systemer.

Som følge av kommunesammenslåinger

revisjonshonoraret

i de ulike kommunene/fylkeskommunen.

honorarberegningen

er med på å «subsidiere»

året for å

på honorar for 2019 og

på hva som skal til for å redusere

på internkontroll

at

Selskapet har fra august 2017 gått over til

videre. Samtidig vil vi også være konkrete

og kvalitet

fremover.

på et så tidlig tidspunkt

tid. Den ene effekten
arbeidsprosessene

og

Øke. Dette gir et bedre intensiv

for kommunene/fylkeskommunen

budsjettprosessene.

er større effektivitet

i

og kvalitetsforbedringsprosjekter.

Dette vil gi oss grunnlagsdata

kunne gi tydelige tilbakemeldinger

revisjonshonorar

som har lavere grad av internkontroll

eget Økonomirutiner

kan bli vanskeligere

fra 1. januar 2019, i samsvar

fakturer

at de av kommunene/fylkeskommunen

De av kommunene/fylkeskommunen

Revisjonshonoraret

redusert

i henhold til

tid fra 1. januar 2019.

til å arbeide aktivt med kommunens

få tydelige

til å inngå og

for den enkelte

skal vedta plan for forvaltningsrevisjon.

skal dekke selskapets

Det er videre tatt utgangpunkt

ytterligere

for kontrollutvalget

Kommunestyrene

med vedtak i eiermøte
henhold

av tjenesteytingen

for avtalene.

Deltakerkommunene

medgått

har gitt kontrollutvalgene

En konkretisering

av avtalen.

forvaltningsrevisjon.
føringer

i samme

har lagt til grunn at det skal leveres revisjonstjenester

godkjenne

Fylkestinget

lKS

DRlFTSTlLSKUDD

og kommunestyrene

omfang som tidligere.

Revisjon

av intern

av regionale

3

kontroll
og/eller

benyttes til

avtalte
og rutiner,

gir

samt andre

nasjonale prosjekter.

MRR
Møre og Romsdal
For budsjett/Økonomiplan

Revisjon IKS

2019 —2022 legges følgende

0

Lønnskostnader

O

erjustert

Det er en vakant stilling som regnskapsrevisor

Q

Reduksjon av en stilling fra 01.01.2022

O

Kjøp av varer og tjenester

til grunn:

med 3,5 prosent i 2019, deretter

liggerflatt

4 prosent årlig lønnvekst.

i samsvar med budsjett for 2018

] perioden.

Dette medfører

en årlig nominell

reduksjon

på 2

prosent som følge av inflasjon.
O

Det er ikke planlagt noen investeringeri

perioden.

0

Det er lagt inn en årlig gevinstrealisering

gjennom

kommunene/fylkeskommunen
Økonomiplan
0

for 2019 —2022 vil vise hovedretning

Det legges til grunn at styret vurderer

noe tid før implementerte

på 5% for revisjonshonorarfra

for dagens tjenestenivå

kommunen/fylkeskommunen

0

effektivisering

muligheten

for selskapet.
for ytterligere

i Økonomiplanperioden

gjennom

reduksjoner

i honorarer

Økt effektivisering.

for

Det tar likevel

tiltak gir utslag i redusert timebruk.

l tillegg til gevinstrealisering

vil selskapet også fokusere

på Økt kvalitet

i alle sine leveranser,

dette

krever kapasitet
°

Selskapets inntekt
revisjonshonorar
bruk av tilgjengelig

er lagt opp til å stige i planperioden,
fra dagens tjenestertil
kapasitet.

Ønsker tilleggstjenester,

på tross av nedadgående

kommuner/fylkeskommune.

Økningen gjelder effektiv

Denne kan benyttes til mersalg til kommuner/fylkeskommune

eller salg av tjenester

ligger regionale og nasjonale prosjekter,

til andre innenfor

lVlRR sitt mandat.

eller utleie av kapasitet til tilsvarende

i andre regioner.

4

som

Herunder

revisjonsselskaper
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Revlsjon

Slyre/röd/ulvdlg:

Sdk14/2018
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IKS

.

Møreqoro:

Represenldnlskdpel

I

07.09.2018

STYREHONORAR
Godlgjørelse

lil slyremedlemmer

2016. Følgende

ble vedldll

solser ble den gong

i l<onsllluerende

o

Leder: kr 30 000 pr år pluss l<r1 600 pr. møle

«

Neslleder:

«

Øvrige

Slyrel

slvremedlemmer:

og slyrels

Del foreslås

kr. 1 600 pr. møle

slvrehonoror

neslleder

dl slvrehonoror

for 2016 eller

som følge

solsene

dv merdrbeid

for 2017 Ulbeloles

ovenfor,

knyllel

i henhold

soml lllleggshonoror

lil eloblerlngen

lil solsene

som lidllgere

represenldnlskdpel.

Saken

fremmes

Slyrehonordr

14.nov

kr 10 000 pr år pluss kr 1600 pr. mØle

fikk i 2017 Ulbeldll

slvreleder

represenldnlskdpsmøle

vedldll:

med

følgende

for 2017 Ulbeloles

innslllling

i henhold

lil vedlck:

lil lldligere

vedldlle

solser.

for

dv MRR.
er vedldll

i

MRI-Q
Møre og Romsdal

Saknr.:

77

Revisjon IKS

_ "

‘S’ryrer/rgid/vdlgz"

Sak 15/2018

M—øl—edalozr

Represenlanlskapel

07.09.2018

ÅPENHETSRAPPORT 2017
Revisjonsselskaper
børsnolerle

som reviderer

selskaper,

banker

årsregnskap

og andre)

for selskap

med

allmenn

har plikt lil & Ularbeide

inleresse

(f.eks.

apennelsrapporl

i henhold

lil

revisorloven.
MRR Ulfører ikke revisjon
lilsvarende
Ularbeide
Vi nari

eller

revisorloven,

men eller

kommuneloven.

plikl. Likevel anser flere al del kan vaere nvllig

Vi har derfor

for kommunale

ikke

revisjonsenneler

a

slike apennelsrapporler.

oppdragsavlalene

apennelsrapporl.

Vedlagl

med våre eiere forpliklel
denne

slyre og daglig

leder.

Saken fremmes

med følgende

Åpennelsrapporlen

oss lil å Ularbeide

saken ligger rcpporlen

innslilling

las lil orienlering

lil vedlak:

for20i7

en årlig

som er avgill

av selskapels
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Revisorloven
sier dl revisor er dllmennnelens
lillilsperson
ved UlØvelse
dv revisjon. Videre sier loven dl revisor skdl Uløve sine virksomnel
med inlegrilel,
objekiivilel
og dklsoml're'l.

ix

MRR er ikke underldgl
revisorloven
sine beslemmelser,
men mdnge
av våre dnsolle
noir molldll
sine riller frd Findnslilsvnel
som
slolsouloriserl
revisor og regislrerl revisor. Tillene er njemlel i
revisorloven.

l ;,

llR
it:»—

og cmsgiie er gjennom
medlemskopeli
NKRF (Norges
Kommunerevisorforbund)
underldg
deres eliske regelverk,
i Tillegg er
dnsolle
som er privolmedlemmeri
Den norske Revisorforening
og
Regnskdp
Norge også underldgl
deres eliske regelverk

i » lviRR ndr e*ldblerl

egnel

regelverk

og rUliner for vorsling.
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"» Vi Ønsker å forsiö vore kunders behov og iilfØre verdi gjennom

t;

(JTD

deling dv kunnskop
innenfor dei som er vår kjernekompeidnse
er siyring og koniroil, SdmiL våre kjenneiegn
som EKTE.

som

Våre reiningslinjer
og rUiiner for iniernkoniroii
og kvolii'eskoniroii
nedfeii
i vår ISQC som bygger på den iniernosjonoie
revisjonssionddrden
for kvoiiieiskoniroii
i revisjonsfirmder

er
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Ø

IKS

Som medlem
i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund)
er vi
Underldgl
obllgolorlsk
kvolllelskonlroll.
Formålel med konlrollen
sikre ol medlemsbedrlflene
holderen
høy fdglig sldndord.
Førsle og hlllil enesle kvolllelskonlroll
20l 7 og vor en oppfølgingskonlroll
de ”lldllgere revisjonsenhelene.
li»

er å

i MRR ble gjennomførl
høslen
dv forvollnmgsrevlsjom
fro en dv

Hovedkonklusjonen
vor Ol" lorvollnlngsrevlsjonen
vor l hovedsol<
gjennomførl
] somsvor med god kommundl
revisjonssklkk med noen

merknoder

kmyllel lil forbedringsomröder.

MRR
Møre

og Romsdal

Revlslon

lKS

_ '(fäar

‘

//:‘0-=‘Aflf‘.

K/MHE" fifigflfi

Møre

og Romsdo!

Molde

kommune

Krishonsund

fylkeskommune

kommune

%

Averøy

gjemnes

kommune

kommUne

Tingvoll kommune

VesTnes kommune

gUmdol

Roumo kommune

Surnodol kommUne

NesseT kommune
Aukra

kommune

Froeno
Eide

kommune

kommune

kommUne

g; Rindol kommune
Holso kommune
SmØlO kommune
Aure

kommune
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

IT)

Våre elerkommuner

f...,

Møre

v/

IX,

Fylkeskommune

og Romsddl

[> Kommurlole

og l Romsddl
(også

eler)

foreldk

lnlerkommundle
Sliflelser

på Nordmøre

selskoper

og legdler

Kirkelige fellesråd
Sokneråd/menighelsråd
Verlskommurresomdrbeld
Molldkere

dv scerdlleslosjoner
MRR
Møre og Romsdal Revision lKS

,,

Leflrelfolrlser

I?» MRR leverer
i;> Regnskopsrevisjon:
l7 kommuner
på Nordmøre og i Romsdol, Møre og
Romsdol fylkeskommune,
KF, IKS, sflffelser, legdfer, klrkelige fellesråd,

sokneråd/meningshelsrdd
i;» Forvolfnlngsrevlsjoner
r2»Selskdpskonfroller

m.m.

fil kommuner

og fylkeskommunen

og selskdpsgjennomgdnger

[>- Affesfdsjoner
D—lnfernkonfroll:
ls» Andre

kdrflegglng

undersøkelser

og

og fesflng
rådgivning

MRR
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Selskdpels øversle organ er represenloniskopel,
hvor dlle eierne dellor med ell medlem
hver.
Den enkelles slemme
vekles eller eierandel.
Represenlonlskopel
velger selv sin leder. Ddglig
leder og slyrels leder hor møleplikl
og Tolerelli
represenlonlskopel.
Slyrel beslör dv 5 medlemmer
med personlige
vororepresenionier.
4 medlemmer
med varer
velges dv represenlonlskopelog
] medlem
med voro velges dv de onsolle.
Daglig leder
hdr møleplikl
og Tolerell i slyrel.

Regnskopsrevisjon

Forvoliningsrevisjon

Ddglig leder er leder for hele virksomhelen.
oppdrag
i virksomnelen
ledes av en
oppdrogsonsvorlig
revisor. l Tillegg Til ddglig
leder hor selskopel
3 oppdrdgsonsvdrlige
revisorer innen for regnskopsrevisjon
og 2
innenfor forvollningsrevisjon.

Alle

MRR
Møre og Romsdal Revision lKS

[>

Møre og Romsdal Revisjon [KS ble eldblerl
full drill fra l. februar 20l 7

I:

Hovedkonlor
l Krlsllansund
Molde og Surnadal

v’

Vl har pl. l8 ansalle
(l 7 operallve)
D

;.

Selskapel
lldllgere

og avdelingskonlorl

høyl ulddnnede

L? regnskapsrevlsorer

ansalle

og 6 (5) forvallningsrevlsorer

er en sammenslåing

cw de lre

revlsjonsennelene:

&» Dlslriklsrevlsjon

Nordmøre

lt» Kommunerevisjonsdlslrikl
(KOMREV 2]

Ansdlle

med

:: Krlsllonsund

: Molde

?! Surnadal

IKS
2 Møre og Romsdal

lt> Fylkesrevlsjonen

MRR
Møre og Romsdal Revlsjon lKS

;.

Selskaper

Ulbeioler

ikke godlgjørelse

lil selskapers

?> Godlgjørelse
lil selskapers slyre foslselles
represenlonlskopel.
Honorarer
er føslsoll
”» Slyrels leder

mollor

?> Slyrels neslleder
Øvrige

?> Reiseulgifler

dekkes

årlig ClV
slik:

lcrsl kr. 30 000 pluss kr. i 600 per mØle

mollar

medlemmer

represenlonlskop.

fosl kr. l0 000 pluss kr. i 600 per møle

mollcrr

kr. i 600 per møle

erler regning

MRR
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MRR leverer kompeianse
og vi er avhengige
av al vare ansaile
enhver lia innehar lilslrekkelig,
ril<lig og oppaalerl
kompelanse.

vare ansalle

er underlagl

bransjeioreningene
appdragsansvarlige
skal gjennomføre

palagl

l

_

u

l<rav eller elleruldanning

;v

i
"

lil

både gjennom

NKRF og DnR. Kravene gjelder
revisorer. Vi ellerslreber
lil<evel al alle ansalle
ellerulaanning
og kurs uavhengig
om deler

eller ikke

Vi har svslern for felles regislering
av elleruldanningslimer
ellerlevelse
av lav, farskrifls— ag medlemskrav
"lil limelall
sarnrnenselning.

og
og

MRR
Møre

og

Romsdal

Revisjon

lKS

;.

F’

,;

c:

of l Wil Gil Leld

%> MRR Sdmdrbeider
konirollulvolgene

m ed ol

gl e

leil med l<onlrollUllgssekreldridlene
bldnl våre eiere. Disse beslör dv:

f:»; KonlrollUllgssekreldridiei

for lvløre og Romsddl

i? KonlrollUllgssekreldridlel

for Romsddl

i» KonirollUilgssekreioridiel

for Nordmøre

D Vi er bedrifismedlem

i KS Bedrifl

it:» Vi er medlem
ClV NKRF (Norges
2018 represenlerl
som medlem
fdsle l<omiieer

gjennom

lil

Fylkeskommune,

og

bedriiisovldlen

kommunerevisorforbund)
og er fro
og Vdrdmedlem
i lo ClV forbundels

MRR
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(:7

gaar

(;l

prim/«sj
W

Vi

v

%”arna

Selskapel samarbeider
med andre kommunale
revisjonsenneleri
Møre og Romsdal blani annei gjennom
lokallagel
i NKRF og vi søker
ogsa samarbeid
med andre der dei er nalurlig
, Vi dellar også
for samordning

i forum elableri
av Fylkesmannen
av siallige lilsvn

i Møre og Romsdal

&» Selskaper nar overlall
en eierandel
i revisjonsselskapei
AS pa 20% i forbindelse
med virksomnelsoverdragelsen
Dislriklsrevisjon
Nordmøre
lKS.
l

En ansali

i MRR eier 60% av aksjene

i samme

> Dei har vaeri kjøp av varer og ijenesler
f:» Aksjene

Revisjon
fra

Nor

selskap.

mellom

selskapene

i 20l 7

skal selges.
MRR
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“\fl

Samordning
h

lnlernl

av ruiiner i selskapei

kvaliieisløfl

og sikre lik kvalilei

iii alle kommuner

og

fylkeskommunen
[>

.I--.,

V

Skape

lorulsigbame;L

for kommunene

Tydeligere

kommunikasjon

Elablering

av kommunikasjonsplaner

og fylkeskommunen

på ei Tidligere lidspunkl
med fasi innhold

D» Virksomhelsslyring
[> Forrelningsprosessene/ljenesleomradene
F» Finansiell
;,
,,.

rapporlering

Bidra lil kompelansebygging

;s» Bidra

lil elfeklivisering
fylkeskommunen

og god

og kompeiansedeling
inlernkonlroll

i kommunene

og

MRR
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MRR
Møre

og

Romsdal

Revisjon

]KS

MRR
Møre og Romsdal

" "

”Sak nr.]:
Sak

OM

SUNNMØRE

[forbindelse
kommunale

MRR ble elablerl

av blanl

annel

med

lil el selskap.

en sammenslåing

ulviklingen

På del lidspunklel

fanles

del fem

av lre av disse revisjonsenhelene.
ble avslullel,

som er beskrevel

i slvremøle

ble mulighelen

Da

for en senere

knvllel

daglig

med

leder å forlselle

revisjonsenhelen
20. juni 2018 sendle

fra 01.01.2020,

saken. Samme

baserl

dag sendle

og ber slyrels leder og

3 og ev. elablere

dialog

med

KOMREV

invilasjonen

om forhandlinger.

om al Søre Sunnmøre

Sonderingsmølene

med

samarbeid

enhelene
Delle

nyll sonderingsmøle

før elableringen

Daglig

og slvrene

lil å bli bedre

ligger

resullerl

2018. Del ble
lakkel

nei lil

i el lellere

3 med ressurs innenfor

kjenl med hverandre.

om sammenslåing.

av MRR, saml al en ser behovel

i de lo selskapene

iKS, hadde

De har allerede

al MRR bislår KOMREV

sliller seg bak ønskel

på forarbeidel

Brevel

23. augusl

Kommunerevisjonsdislrikl

er en fin mulighel

revisjonsenhelene

om elablering

3 også brev lil Søre Sunnmøre

KOMREV 3 har voerl posilive.
gjennom

lil forhandlinger

i deres represenlanlskap.

invilasjon.

3 hadde

fra MRR og KOMREV
munllig

forvallningsrevisjon.

lil mulig sammenslåing
KomRev

på vedlak

IKS med samme

da informerl

mellom

har MRR gjennomførl

på Søre Sunnmøre.»

Kommunerevisjonsdislrikl
Represenlanler

dialogen

KOMREV 3 brev lil MRR hvor vi ble invilerl

av ny revisjonsenhel
denne

nedenfor

1. juni 2018:

((Slyrel sliller seg bak sonderinger

ledelse

alle de kommunale

3 om en mulig sammenslåing.

KOMREV

MRR sill slyre vedlok

vedlagl

PÅ

åpen.

sonderingsmøler

begge

av MRR ble del forsøkl å slå sammen

med de lo Øvrige enhelene

holdl

KOMMUNEREVlSJONSDlSTRlKTET

i fylkel.

gjennom

forhandlingene

MED

3)

i Møre og Romsdal

revisjonsenheler

Som følge

07.09.2018

SAMMENSLÅING
(KOMREV

med elableringen

revisjonsenhelene

ulvidelse

Møledalof

Represenlanlskapel

FORHANDLlNGER
NORDRE

». " "

» lSlyre/råd/ulvalgzb

16/2018

Revisjon lKS

Delle

Ansallei

føles nalurlig

baserl

for å bli slørre og mer robusl.

ser af en sammenslåing

vil vaere

posilive

for

begge parler. Foreslåll lidspunkl for sammenslåing, 01 .01.2020, anses også som el
hensiklsmessig
del førsle
lidspunkl

MRR har da vaerl i drill i ncermere

1,5 år anses del ikke som for lidlig. Tidspunklel
for kommunesammenslåing

Gevinslene
under

lidspunkl.

for mange

med en sammenslåing

ulvikling

i kommunal

.

Slerkere

e

Reduserl

fagmiljø

«

Økonomiske

o

Slørre fleksibililel

s

Yllerligere

mener

3 år og baserl på progresjonen

er også sammenfallende

av selskapene

med

eiere.

vi er sammenfallende

med del som er beskrevel

revisjon nedenfor.
med slørre muligheler

sårbarhel/mer

robuslhel

slordriflsfordeler

med lanke

med lanke

økl allraklivilel

for faglig

med lanke

spesialisering

på vakanser,

på adminislrasjon

på kommunesammenslåinger

som arbeidsgiver

lurnover

og sykdom

MRR
Møre og Romsdal

MRR sitt styre vedtok

i styremøte

St. august

((i . Styret i Møre og Romsdal
sonderingsmøtene

med

kommunerevisjonen

og at utvalget

med innstilling

mottar

om

forhandlingsfullmakt

til

REVISJONl

Innenfor

og spesialiserte.

ressurser. Det er grunn

men det vil også kunne

til å tro at jobben

mer vekt på å levere

bruke

Det er en klar utvikling

foregår

nye verktøy

til å tro at dette

som skjer både

på en effektiv

innenfor

seg videre

måte,

med

mindre

innenfor

kommunal

innenfor

noe som igjen
for finansiell

forvaltningsrevisjon.

og innsikt. Kravet til kompetanse

mot større enheter

i kommunene

det nå en rask utvikling

vil ha store konsekvenser

gi nye muligheter

som revisor vil utvikle

analyser

Det er viktig at

på den utviklingen

revisjonsfaget

der det er viktig å kunne

kan frigjøre

fra

for representantskapet.

sikrer seg kompetanse

revisjonsfaget.

digitalisering

grunn

for representantskapet

har blitt mer og mer komplekse

og innenfor

revisjon,

bakgrunn

l KOMMUNAL

Kommunene

bak resultatene

med KomRev 3))

på denne

UTVIKLINGEN

lKS stillerseg

3

av torhandlingsutvalg

sammenslåing
Saken fremmes

2018:

Revisjon

KomRev

2. Styret ber om at saken fremmes
oppnevning

Revisjon lKS

Det er videre

vekt på rutinearbeid

vil derfor
revisjon.

og

Øke.

Det er flere årsaker

til

dette:
o

Sterkere

fagmiljø

for faglig

spesialisering

o

Redusert sårbarhet/mer

e

Økonomiske

.

Større fleksibilitet med tanke på kommunesammenslåinger

-

Attraktivitet

uavhengighet.

og hvor robust

mellomrom.

Undersøkelser
er naturlig

Medarbeidere

Dette

i andre

kunnskapsoverføring

Det er grunn

tanke

når revisjonen

ekspertise

ville øke med

har flere kommuner

l Fra KOMREV

mellom

av KOMREV

bør blant

av

rulleres

OG

informasjonen

kunne

enn i dag.

spesialisere

Dette

vil komme

KOMMENDE

seg på ulike områder,
kommunene

til nytte.

i kostnader,

og økt fokus på forebygging

av feil.

KOMMUNESAMMENSLÅlNGER

3 er det fire revisjonsenheteri

omskrevet

og

noe som

fra.

til økt effektivitet/reduksjon

kommunene

enn MRR. Det er ytterligere

3 sin sak Sak 03/18 Strategiplan,

til at erfaringsdeling

en større revisjonsenhet,

å hente

i større grad

på flere områder

PÅ REVlSJONSENl—lETENE

Basert på tall fremskaffet

for en kommune

har vist at det er en forventing

kommunene

vil som nevnt,

sett på ved vurdering

å få til for et større selskap.

til å tro at det også er forventninger

kommuner/fylkeskommuner

er, blir gjerne

for regnskapsrevisjon

av kunnskapsutveksling

STØRRELSE

på administrasjon

revisjonsenhet

er lettere

revisjonsdistrikt
mellom

i revisjonen

og opparbeide

med

som arbeidsgiver

Oppdragsansvarlig

med jevne

større grad

robusthet med tanke på vakanser, turnover og sykdom

stordriftsfordeler

Revisor sin kompetanse

også

med større muligheter

Norge

to revisjonsenheter

til bokmål.

som reviderer

flere

som erjevnstore

MRR
lvløre

og

Romsdal

med MRR. Del pågår sammenslåingsprosesser

Revisjon

IKS

på fylkesnivå i lre fylker, hvis disse lykkes, vil de

blir slørre enn del MRR er i dag.
De kommende

kommunesammenslåingene

sammenslåinger.
påvirkel
samme

IlR

av delle.
lidspunkl

Saken fremmes
i.

3.

Delle

grad

fra Ol .Ol .2020 medfører
pregel

er bakgrunnen

av delle,

for al el nalurlig

som kommanesammenslåingene,

med følgende

Represenlanlskapel
med

2.

blir i noen

innslilling

al mange

mens KOMREV
lidspunkl

ser behov

for sammenslåing

lil vedlak:
om malig sammenslåing

KOMREV 3.

Represenlanlskapel

oppnevner

e

3 ordførere

fra eierne

.

Slvrels leder i MRR

o

Daglig

°

Ansallrepresenlanl

leder

Forhandlingsulvalgel

forhandlingsulvalg

i llR,

saml

beslående

av:

3 vararepresenlanler

i llR
fra llR

får forhandlingsfullmakl

lil å forhandle

med forhandlingsulvalgel

i KOMREV 3.
4.

Vedlegg:

ResUllalel

fra forhandlingene

Brev fra KO/lEV

revisjonsenhel

vil vaere

dvs. Oi .Ol .2020.

Ønsker al MRR skal gå i forhandlinger

lil llR,

fremmes

3 om invilasjon

20. juni 20i8

i eiermøle

lil forhandlinger

i IlR.

om elablering

for

3 i slor grad blir

av slørre

RG M RBlå ?låg
KOMMUNEREVISJONEN
Komuunerevisjonsdistrikt111:3

Møre og, Romsdal

revisjon

IKS v/dagleg

i Møre og Romsdal

leiar og styreleiar

1
x

Vår saksbehandler:

Vår dato:

Kurt

20.06.2018

A. Løvoll

Deres

Forhandlinger

om etablering

Representantskapet

samrøystes
].

IKS

av større

Vår referanse:

dato:

Deres

referanse:

revisjonseining

1 Kommunerevisjonsclrstrllct

nr. 3 i Møre og Romsdal

gjorde 15.06.18

slikt

vedtak:

Det blir sell nedfo'lg/"aride arbeidsgruppe
som. saman med representantar
frå iilsefte skal
arbeide ”vidare med siraiegiplan
og utvikling av sels/(opel med mål om å etablere ei større
og meir robust revisjonseiningirå
og med 0] . 0] . 2020:

— Jim—Arve Rossevold, ordforar Sula kommune
— Harry

Valderhaug,

ordførar

— Dag Olav Tennfjord
»

Johs Awe/mug,

Giske Icon-mum

orcbbrar Skodje kommune.

siyreleiar

— Karl Lovell, konsi. dagleg leiar
2.
3.

Arbeidsgrimpafår
Del skal sendast

mandaz som for/iarzdlirzgsulval
invitasjon

lilforlrcmdliiigar

ovanfor akizzelle samialeparrnarar.

både til eigarar

i Søre Srmnmore

Konmmrierevis/on ]KS og lil Aime og Romsdal Revisjon lKi." deira siyrevedlak
01.06.2018:
«Si;/rei s/iller se g bok sonderinger kin/{fer til mulig Sammenslåing og ber slyrels leder og
daglig leder åforise/ie

dialogen med KomRevS og ev. etablere dialog med

iv'evisjonsenberen på Søre Sun/anime. »
4.

Resultat

avfbr/randlingar

represenlrm/skapsmare

med j'ariiforliaadlaforslag

[il løysing skal leggjast f "am i neste

i november 2018.

5. Dersom dei er naudsym skal de! kallasi ifm al ekstra repz'esemanns/amsmaie.

Poe adresse:
Postboks 7734-, Spjelkavik
6022 Alesuud

Besoksadresse:
Lerstadveien 545, 4 elg.

Telefon:
70 17 21 50

Bankkonto:
6540 05 00465

Epost:

Telefaks-.

Foretakeregisteret:

komrevfl@komrevBflO

70 17 21 51

NO 971 562 587

l

KO M REVS lK'”

KOMMUNEREVlSiONE

Side 2 av 2
På bakgrunn av dette vedtaket og dykkar styrevedtak, Ønsker vi difor på vegne av
arbeidsgruppa
å invitere til vidare forhandlinger
om etablering av ny revisj onseining
og med 01.01.2020,
Ved positivt svar ønsker vi å starte slike samtaler rett etter

frå

sommerferien.
Vi gjer merksam
Kommunerevisjon

på at vi parallelt med dette også "inviterer Søre Sunnmøre
lKS til forliandlingar.
1
i

Det blir lagt til grunn at målsettingane
for å etablere ei ny eining mellom anna er:
~ Sterkare fagmiljø med større moglegheiter
for fagleg spesialisering.

— Redusert sårbarlieit/meir

robust i høve vakansar, turnover og sjukdom.

— Økt attraktivitet som ai'beidsgjevar.
~ Økt moglegheit for erfaringsdeling
og kunnskapsoverføring
mellom
kommunane.
— lnga flytting av arbeidSplassar då lokal kompetanse er viktig i det arbeidet
kommunerevisjonen
gjer,
Tilbakemelding
om aktuelle tidspunkt kan sendast til styreleiar Johs Aspeliaug
('jaagtuovg j.no 95202464) og/eller konst. dagleg leiar Kurt Løvoll

(ktntlovolllégkomrew

.n —90600168).

Med helsing

V M” V

////

ÅK/

( ”Å/

WWW/:“gz‘fi/V”
J,:
Kurt A. Løvoll ”NNN—KA

konst. dagleg leiar

Kopi: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon

IKS

R$ eig/rs
Kontreiiutveigeseäreiariaiet for Romsdal

M RR

Kommunene

å

..

f.. Oo

Møre og Romsdal RevrSJon [KS
Dato:

Saks og "==-«=-

ISOC)

,.

SEPT 2018

'

7 Lelienr:

MØTESTED:

MØTEDATO:

Kristiansund

8

019926?

][ .

I

Si;—Låv—

Arkivkode:

STYRE/RÅD/UTVALG:
Reprentantskapsmøte

07

Gradering:

KL.:

09.30-11.55

Salt ”:*/2318:Åpning av møtet
Leder i representantskepet

Egil Strand ønsket velkommen.

53%:812518: Registrering

av deirakere—läenstiteering

Medlem

Vara

Jon Aasen

Gunn Berit Gjerde

Kjell Terje Fevåg

Kommune

l Ragnhild

Helseth

Torgeir Dahl

Sidsel Rykhus

Tove Henden

Jan Arve Dyrnes

Geir inge Lien
Janne Merete

Seljebø

Lars Olav Hustad

l Randi Berundhaugen

Vestnes

! Ståle Refsfie

Sunndal

Marit Granhus

Ann—Kristin Sørvik

Langli

x

12,1%
x

,

x

3,8 %

l

x

3,8 %

x

3,8 %
3,8 %

><

3 6%

Aukra
Aure

Peder Hanem Aasprang

Torill Kværnø

Tingvoll

Birgit Dyrhaug
Schølberg

Dalsegg

,

——

Eide

Magnar

Roger Osen

Ingrid Rødahl Junge

Smøla

Rolf Jonas Hurlen

Edmund

Nesset

Ola Rognskog

Ellbjørg Reiten

x

i

—

I—Å—

3,0 %

><

2,3 %

x

2,3 %

Rindal

Halsa .

3,0 %
3,0 %

>:

, Gjemnes

Ola T. Heggem

Nlorewoocl

4,6 %

><

x

Helge Kjøll jr

Jan Karstein

12,1 %

l

Surnadal

Hanne Berit Brekken

Egil Strand

30,5 %

Averøy

Ingunn Golmen

Knut Sjømæling

Vara Andel av kapital

x

Rauma

Lilly Gunn Nyheim

Fra styret:

l

Fræna

Arne Hop

Riksfjord

l Kristiansund

Ikke tilstede

Fylke l

l Melde

ingrid O. Rangønes
Bernhard

Tilstede

l Møre og Romsdal

__

2,3 %

x

x

2,3 %
x

2,3 %
1,5 %

x

Styrets leder Per Ove Dahl

Fra edminäséresjenen:

Daglig leder Veslemøy

E. Ellinggard

og Marianne

Hopmark

i
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I‘m avsiemmingen

. ha?”
Kontrollutvaiossekretariatet

for Romsdal

J

MR

R

.. —>——

Kommunenr.
. .

' L

Dato:
Til Kontrollutvalget

Saks
or må?” "f..—!""?—
‘ Låner—.i:
_.__

‘35

l

ist/lt

av oppdragsansvar/ig

revisors uavhengighet

iforhold

Gradering:

i
i

til forskrift

om revisjon

(revisjonsforskriften)

kommuner

ha ført en hederlig

merknader

til nevnte bestemmelse.

l følge revisjonsforskriften
skriftlig

egenvurdering

vandel. Oppfølging

legge fram en skriftlig
Lovgivningsmessige

§ 12 skal oppdragsansvarlig

av dette kravet tilligger

§ 15 skal oppdragsansvarlig
av sin uavhengighet

gjelder også for revisors medarbeidere,
vurdering

revisor for

kontrollutvalget,

jamfør

revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en

til kontrollutvalget.

Krav til uavhengighet

men det er kun oppdragsansvarllge

og objektivitet

revisorer

som plikter å

for kontrollutvalget.

krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:
Den som foretar

revisjon for en kommune

kontrolloppdrag

for kommunen

en slik tilknytning

eller fylkeskommune

eller fylkeskommunen

til revidert

eller kontrollert

svekke revisors uavhengighet

og objektivitet.

a)

ektefelle

kan ikke ivareta revisjons— og

dersom revisor eller dennes nærstående

virksomhet,

dens ansatte eller tillitsmenn,

Som nærstående

og en person som vedkommende

har

at dette kan

regnes

bor sammen

med i ekteskapsliknende

forhold
b)

slektninger

i rett oppstigende

eller personer
c)

slektninger
under

eller nedstigende

i rett oppstigende

bokstav

uavhengighet

eller nedstigende

mangler

.

særegne forhold

ved gjennomføring

nødvendig

uavhengighet

er nærmere

Ansettelse

samarbeidsordning,

som revisor i kommunen

medfører

revisjonsforskriften

ikke i seg selv at

§ 13.

ikke inneha andre stillinger

eller i virksomhet

til revisors

og objektivitet.

spesifiserti

Revisor kan etter denne forskrift
fylkeskommunen

og

som er egnet til å svekke tilliten

av oppgavene.

eller i en interkommunal

Krav til uavhengighet

forhold

linje og søsken til en person som nevnt

a.

og objektivitet

eller fylkeskommunen,

linje og søsken, og deres ektefeller

som de bor sammen med i ekteskapsliknende

Det samme gjelder dersom det foreligger

revisoren

som den kommunen

hos kommunen

eller

eller fylkeskommunen

deltar ived

siden av revisoroppdraget.
o

Revisor kan ikke være medlem
fylkeskommunen

«»

'

til Eide kommune;—Qili—

Innledning
l henhold

(:L/å; I
( .

i
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Arkivkode.

Vurdering

L)

] 3 ,l

Møre og Romsdal ReVlSjon lK

deltar

av styrende

Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner
vedkommendes

interesser

kommer

i konflikt

annen måte er egnet til å svekke tilliten

Postadresse:
Avd.

Molde:

Julsundveien

organer i virksomhet

som kommunen

eller

i.

Møre

og Romsdal

i annen virksomhet
med interessene

til den som foretar

Revisjon

IKS, Kaibakken

47A, 6412 Molde —Avd. Surnadal:
e—posi: pos1@mrrevisjon.no
Organisasjonsnummer

når dette kan føre til at
til oppdragsgiverne

revisjon.

i, 6509 Kristiansund

Bördshaugvegen

9l 7 802 M9

], 6650 Surnadal

eller på

MER
Møre og Romsdal

i tillegg er det følgende
»

begrensninger

ved gjennomføring

av oppgaver,

revisor kan ikke utføre rådgivnings— eller andre tjenester
reise tvil om revisors uavhengighet

&

Revisjon [KS

revisor kan ikke yte tjenester

jf. revisjonsforskriften

§ 14:

der dette er egnet til å påvirke eller

og objektivitet

som hører inn under den revisjonspliktiges

(dvs kommunens)

egne ledelses— og kontrolloppgaver
0

revisor kan ikke opptre
skattesaker

som fullmektig

Oppdragsansvar/ig

revisors vurdering

Pkt 1:

Undertegnede
Revisjon IKS.
i

Undertegnede

styrende organer

ved bistand i

kommune

har ikke ansettelsesforhold

i andre selskaper

er'ikke medlem av styrende

organ i noen virksomhet

Undertegnede

funksjoner

til interessekonflikt

i annen

enn i Møre og Romsdal

som Eide

deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha
virksomhet,

unntatt

av uavhengighet

Ansettelsesforhold

Pkt 2: Medlem

for den revisjonspiiktige,

etter domstolloven.

deltar ikke i eller inneharfunksjoneri

annen virksomhet

som kan føre

eller svekket tillit til rollen som revisor.

som kan

føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående

Undertegnede
betydning

har ikke nærstående

for uavhengighet

Pkt 5: Rådgivnings- eller

Før slike tjenester

andre tjenester

forhold

som er

som har tilknytning

til Eide kommune

utføres foretas en vurdering

til revisors uavhengighet

av rådgivningens

og objektivitet.

egnet til å påvirke

med at utøvelse av slik tjeneste

revisors habilitet

14, skal revisor ikke utføre tjenesten.

kommeri

konflikt

konkluderer

med bestemmelsen

i forskriften

Hvert enkelt tilfelle

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser

eller tjenestens

Dersom vurderingen
må vurderes

som er å betrakte

og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger
varsomhet

,

som har

og objektivitet.
arti
§

særskilt.

som veiledning
må skje med

og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons— og

kontrollvurderinger.
Undertegnede
som kommer

har ikke ytet rådgivnings— eller andre tjenester
i konflikt

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon lKS. Kalbakken
Avd.

Molde:

Julsundveien

47A, 6412 Molde

overfor

med denne bestemmelsen.

—Avd. Surnadal:

efposi:
posmrrevisjonno
Organisasjonsnummor
9l 7 802149

i, 6509 Kristiansund

Bördshaugvegen

i, 6650 Surnadal

Eide kommune

MW?
Møre og Romsdal

Pkt 6: Tjenester
kommunens

under

Undertegnede

egne

kommunens

Revisjon lKS

har ikke ytet tjenester

overfor

Eide kommune

som hører inn under

egne ledelses— og kontrolloppgaver.

ledelses— og
kontrolloppgaver
Pkt 7: Opptre som
fullmektig

Unckz—r—tegnedeoätrer ikke som fullmektig

for Eide kommune.

for den

revisjonspliktige
Pkt 8: Åndre særegne

Undertegnede

forhold

tilliten

Molde,

12. september

kjenner ikke til andre særegne forhold

til uavhengighet

som er egnet til å svekke

og objektivitet.

2018

Møre og Romsdal Revisjon

iks

WM

;
;*

hr.”

»

jg;

Ronny Rishaug
oppdragsansvarlig

revisor

Postadresse:
Avd.

Molde:

;
i

Julsundveien

Møre

og Romsdal

Revisjon

lKS, Koibokken

- Avd. Surnodol:
e—posi: polCDmrrevisjonno

47A, 6412 Molde

Orgonisosjonsnun'imer

], 6509

Kristiansund

Bördshougvegen

917 802 M9

i, 6650

Surnadal

"Qs(oa/ls
Kontrollutvalgssekretariatet

Sekretariatet:
71 11 14 52 - direkte

Telefon.

71 11 10 00 - sentralbord

Telefon:

for

ROdal

Telefaks: 71 11 10 28

Til
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget

Deres

Vår referanse:
2018— /STA

FRA FELLESMØTE

Kontrollutvalgene
med følgende

1200-1245
1300—1345
1400-1500

99160260

E—post:

sveinun

.talber

moldekommuneno

i Fræna kommune
i Eide kommune

referanse:

REFERAT
11.09.2018

Mobil:

Arkivkode:
1548/1551-033

FOR KONROLLUTVALGENE

i Eide og Fræna hadde vedtatt

program

og ramme

Sted/dato
Molde, 16.09.2018

] EIDE OG FRÅENA

og avtalt et fellesmøte

den 11.09.2018

for dagen:

Orientering fra prosjektleder Hustadvika kommune om status.
Orientering fra rådmannen i Fræna om status i IKT—prosjektet fra 1.1.2019.
Diskusj on i kontrollutval gene om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
høst.

i

Saken om orientering fra rådmannen i Fræna om IKT—status byttet rekkefølge med saken om
bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Møtet var på Formannskapssalen i Fræna rådhus fra kl. 1200—1430der følgende møtte:
Fra kontrollutvalget
i Eide:
Kåre Vevang (leder), Synnøve Egge (nestleder), Odd Magne Bolli (vara) og Tore Melland (vara).
Bjørn Ståle Sildnes, Oddbjørg Hellen Nesheim og Willy Farstad hadde meldt forlall. Ingen flere
varamedlemmer hadde anledning til å møte.
Fra kontrollutvalget

i Fræna:

Lisbeth Valle(nestleder og dagens møteleder). Leif Johan Lothe (medlem) og Ann Helen Rødal
Dalheim (medlem). Ingvar Hals. hadde meldt forfall og Ole Per Nøsen var innkalt som vara, men
meldte forfall i møtet. lnge Kvalsnes (medlem) møtte ikke.
Fra Hustadvika kommune:
Anne 'l'horsrud (prosjektleder) og Per Sverre Ersvik (Administrasjonssjef)
Fra Fræna

møtte fra kl. 1200-1245.

kommune:

Tove Henøen (ordfører) og Anders Skipenes (rådmann).

Kontrollutvalgssekretariatet
Radhusplassen
6413 MOLDE
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Fra Eide kommune:

Egil Strand (ordfører) og Ole Bjørn Moen (rådmann)
Fra revisjonen:
Einar Andersen

(forvaltningsrevisor)

Fra kontrollutvalgssekretariatet:
Sveinung Talberg (sekretær)
Lisbeth Valle ble valgt som møteleder,
seg selv.

Møteleder

ønsket velkommen

og de møtende presenterte

Orienterin I fra ros'ektleder o administras'onss'efi
Hustadvika kommune om status.
Prosjektleder Anne Thorsrud og administrasjonssjef
i Hustadvika kommune Per Sverre Ersvik
orienterte om prosessene som har gått siden sist fellesmøte mellom kontrollutvalgene
25.01.2018
og status nå. Per Sverre Ersvik ble ansatt som administrasjonssjefi
Hustadvika kommune den
10.04.2018 i Fellesnemnda og tiltrådte 01.08.2018. En følger oppsatt plan og fremdrift som ble
bestemt i tjor. En har nå tått på plass politisk organisering, arbeidsgiverpolitikk.
omstillingsavtale
og retningslinjer for innplassering av ansatte. tilsatt administrasjonssjef,
utarbeidet fellesregnskap
og fellesbudsjett. etablert Hustadvika skatteoppkreverkontor,
inngått avtale med kemneren i
Kristiansund om arbeidsgiverkontroller
og inngått avtale om innkjøpssamarbeid
med Nordmøre
interkommunale innkjøpssamarbeid
(N ll). Videre har en vedtatt personalhådbok som nå består av
14 kapitler.
Den 02.10.2018 er det forutsatt at Fellesnemnda skal vedta overordnet administrativ ledelse og at
administrasjonssiefen
deretter vil få på plass lederteamet etter å ha drøftet temaet rekruttering,
kartlegging og omstilling med hovedtillitsvalgte og hovedvemeom bud.
Videre arbeides det med grunnlaget for Kommuneplanens
samfunnsdel.
Det er en forutsetning at
denne blir vedtatt våren 2020. Deretter vil en starte med arealdelen av kommuneplanen.
I arbeidet
med den overordnede kommuneplanen
har en lagt inn retningsplan helse, sosial og omsorg,
retningsplan oppvekst, kultur og kunnskap og retningsplan teknisk, miljø og næring. Forslag til
fremtidens helse—og omsorgstjeneste skal være ferdigstilt Ol .l 1.2018. Videre har en i gang en
rekke arbeidsgrupper som arbeider med ulike tjenesteområder sitt innhold i Hustadvika kommune.
Av andre tema en arbeider med nevnes det eget tbrvaltningskontor,
tekniske tjenester, profilering
av Hustadvika kommune profileringsløsninger,
interkommunale
samarbeid. delegeringsreglement,
lokaldemokrati, legevaktsarnarbeid.
helseplattfomr. samordning av tjenester og kultur.
Ann Helen Rødal Dalheim spurte om en ville bruke Frænaskolen sin modell og drift inn i
Hustadvika? Per Sverre Ersvik svarte at en skal bygge en ny Skoletjeneste, men at en selvsagt
måtte kartlegge hva som finnes i frænaskolen og eideskolen i dag og sy dette sammen slik at en
opplever likhet i skolen sin tjeneste uavhengig av hvor en bor i Hustadvika kommune.
Kåre Vevang spurte om hvor mye og i hvilken grad involveres og orienteres innbyggerne i det som
er gjort og det som skal skje i tiden fremover? Per Sverre Ersvik svarte at vanlige høringsregler
følges. En utgir informasj onsavis og en har hatt stands på ulike arrangement. Utfordringen er å
treffe de riktige arenaene der innbyggerne kan høres. Prosjektleder la til at hjemmesiden til
Hustadvika kommune er den viktigste kommunikasjonsog informasjonskanalen.
Brukermedvirkningsfokuset
er stort.
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Bestillin
av nvtt forvaltnin Jsrevis'ons ros'ekt
Kontrollutvalget
i Fræna har etter oppdragsavtalen
med revisjonen muligheten til å bestille et
forvaltningsrevisjonsprosjekt
til i inneværende valgperiode, mens Eide har fått levert etter
oppdragsavtalen.
For å kunne bestille et prosjekt som er nyttig og gir læring for Hustadvika
kommune, er det viktig at synspunkt og erfaring fra kontrollutvalget i Eide kommer frem. Derfor
er temaet løftet frem til fcllesmøtet.
Først tok rådmannen i Fræna ordet og ba om at det ble hensyntatt at kommunene nå er i en prosess
der mye av ressursene blir brukt på å danne ny kommune og at kontrollutvalget ved bestilling
tenker på omfang og rnerbelastningen på personalet som blir gjenstand blir så lite som råd i
forvaltningsrevi sj onsprosjektet.
Flere tema ble luftet: Ann Helen Rødal Dalheim nevnte som tema
likheten i skolen. Lisbeth Valle nevnte saksbehandlingsrutiner
i plan—og byggesak. Synnøve Egge
nevnte temaet om en har felles mal eller rutiner for hvordan en fatter enkeltvedtak.
Kåre Vevang
nevnte temaet om en har rigget Hustadvika kommune for å kunne drifte IKT—systemene selv fra
01.01.2020.
Kontrollutval

get i Fræna vil drøfte bestillingen

i møte 25.09.2018.

Orienterin
fra rådmannen i Fræna om status i IKT— ros'ektet
Kommunestyrene
i Fræna og Eide har vedtatt at de skal drifte IKT—systemene selv fra 01.01.2019
og har sagt opp avtalen med IKT Orkide. Kontrollutvalgene
ville ha en orientering fra rådmannen
om grunnlag, risikovurdering,
status og fremdrift.
Rådmann Anders Skipenes orienterte om prosjektgruppen
som la fram 3 altemativ til løsninger for
IK'Il—funksjonen som kommunestyret tok stilling til: Bli værende i IKT ORKidé, overgang til
ROR—IKT eller etablere egen IKT—funksj on. Kommunestyrene
valgte det siste alternativet; Egen
IKT—funksjon. Hovedbegrunnelsen
var styrket kontroll med IKT—kostnader, økt fleksibilitet, IKTtjenester tilpasset kommunenes behov og en utviklingstrend mot mindre driftsfokus og mer
skybaserte løsninger. Rådmennene har forhandlet en løsning for uttreden av IKT ORKide'. Det er
enighet om behandling av pensjonsforpliktelser,
fordeling av innbetalte fondsmidler og behandling
av løpende avtaler. I sum ga dette en økonomisk gevinst for begge kommunene.
I 2018 har en
fokus på etablering av «grunnmur og reisverk». En har inngått avtale med TROLL HOUSING på
Nås om serverdrift. Leverandørene av de ca. 50 fagsystemene flytter i realiteten systemene fra en
serverbase til en annen uten at brukerne i realiteten skal merke noen endring. Fokus er utflytting av
systemer fra IKT ORKidé og rigging av egne løsninger.
Arbeidsrnålet er: Driftssikkcrhet, enkelhet, datasikkerhet og brukervennlighet.
De valgte
løsningene støtter utviklingen innen velferdsteknologi
og digitalisering av tjenestene.
En har involvert «superbrukere» og annet nøkkelpersonell i kommuneorganisasj
onen.
Kommuneledelsen
er løpende orientert og de ansatte er orientert via e—post og nettsiden til
kommunen.
En vil benytte e—læring overfor de ansatte på fagsystemene. Når en skal flytte de
nærmere 50 fagsystemene fra IKT Orkide til egen organisasjon vil det skje system for system frem
til 01.01.2019. Neste steg blir å tenke Hustadvika kommune. I 2019 går en fra å tenke 2
kommuner til å tenke 3 kommuner. En må lage nye databaser for Hustadvika i alle fagsystemer.
Videre foreta sammenstilling og flytting inn i felles database. Fjerne doble løsninger. Tilpassing til
ny organisasjonsstruktur.
Forberede avvikling av gamle databaser. Opprydding i gamle løsninger.
Klargjøring av arkivsystem for skarpt skille og avlevering. I føringer for den valgte løsningen med
egen IKT-løsning og igangsetting, ligger vurdering og håndtering av risiko. Det innebærer i
praksis flytting av ett fagsystem om gangen (ingen <<bulkflytting»). Migrering av data foretas av
systemleverandør.
En benytter standard løsninger og beste praksis. Testflytting gjennomføres og
godkjennes før produksjonsbasen
flyttes.
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Videre skal en gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS) på alle systemer før flytting. Dette
utføres av systemleverandørene.
] forbindelse med flyttingen har involvert personell formøte,
underveismøte og sluttmøte med godkjenning.
Når det gjelder sikring av data vil en gjennomføre kvalitetssikring av back—up. Videre vil en
kryptere data for å unngå at disse er leselige dersom noe skulle komme på avveie. Dataoverføring
skjer via kryptert kanal. En vil sjekke data både før og etter overføring. Endelig godkjenning av
data vil skje før disse innføres i ny database. Dette utføres av systemansvarlige
i kommunene.
Når det gjelder tilgangsstyring så vil det ikke bli endring av tilganger i systemer som inneholder
personopplysninger
(f.eks. pasientinfomiasjon).
En vil etablere single-sign—on (SSO). Dette vil
innebære en pålogging som gir tilgang til alle systemer brukeren er autentisert for.
En tar i bruk 2—faktor autentisering

inn i sikker sone. tilsvarende

som Bank—ID. Dette vil også

benyttes for ekstern tilgang som f.eks. hjemmekontor.
Når det gjelder økonomi, så ser en for seg noe høyere kostnader i 2018 og 2019 før en er i ordinær
driftsfase fra 2020 der kostnadene er lavere enn med dagens løsning i IKT ()rkide.
Synnøve Egge spurte om graden av investeringer når en er i ordinær dritt fra 2020. Rådmannen
svarte at det er en kontinuerlig investering i IKT —sektoren der avskrivningstiden
er nede i 5 år.
Leif Johan Lothe spurte om kommunene har kapasitet og kompetanse til å drifte i egen
organisasjon.
Driftingen er satt bort til Troll Housing og leverandørene av fagsystemene har sitt
ansvar. En mener å ha både kompetanse og kapasitet med de 5 medarbeiderne en har på IKT i dag.
Odd Magne Bolli spurte om en har kontroll på risikoen mot store leverandører. Rådmannen svarte
at en har avtaler som sikrer at leverandørene av fagsystemene har påtatt seg vedlikehold— og
utviklingsansvar for sine fagsystem.
Sekretæren spurte om det er gjort risikovurderinger
både internt i kommunen og eksternt av
serverleverandøren.
Rådmannen svarte at det er gjort av begge parter og driftssikkerhet og oppetid
har vært vurdert.
Lisbeth Valle spurte om kommunen er en liten kunde for leverandørene.
Rådmannen svarte at det
er nok tilfelle uten at det spiller inn på de prisene en oppnår. Leverandøren leverer samme
fagsystem til større kunder og må lever på utvikling, kvalitet og vedlikehold uansett.
F elles o summerin0 foreslå nvtt felles møte med nye tema.
Kontrollutvalgene
var fornøyd med orienteringene.
En var enige om å avholde ett fellesmøte til i
2018. Dette møtet forsøkes lagt til november i Eide. En ønsker at den administrasjonssjefen
i
Hustadvika kommune møter i tillegg til ny orientering fra prosjektleder.

Sveinung Talberg
kontrollutvalgssekretær
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2018 — EIDE KOMMUNE

innstilling

Driftsrapport 2.tertial 2018 —Eide kommune

tas til orientering

Saksopplysninger
I henhold til lov 25.september
nr. 4 skal kontrollutvalget
”påse at kommunens

1992 nr. 107 om kommuner

eller fylkeskommunens

regnskaper

og fylkeskommuner

blir revidert

på en betryggende

(komml.)

§ 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 regnskapsrevisjon
fremkommer i kapittel 4.
I henhold til lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(koml.) § 46
nr. 8, har Kommunaldepartementet
gitt Forskrift 15.desember
2000 om årsbusjett for
kommuner.
l § 10 i Forskrifta går det fram at administrasjonssjefen
gjennom budsjettåret skal legge fram
rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt
årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen
finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå
nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til
kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen
skal minimum skje to ganger pr.
år jf. merkn. til paragraf 10.
l § 1 1 går det fram at det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd.
kommunestyret selv som skal foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.

Det er

I § 12 går det fram at de oversiktene skal inneholde inntekter, utgifter, avsetninger og bruk av
avsetninger og bygge på samme forutsetninger som det vedtatte årsbudsjett. I dette ligger
oppstilling på samme nivå som de obligatoriske oversiktene til årsbudsjettetjf. vedlegg 3 og 4
til Forskrifta.
I Forskrift om kommuners og fylkeskommuners
gjelds— og finansforvaltning
går det frem i § 6
at Administrasjonssjefen
minst to ganger i året skal legge fram rapporter for kommunestyret
som viser status for kommunens eller fylkeskommunens
finans— og gjeldsforvaltning.
I tillegg skal administrasjonssjefen
etter årets utgang legge fram en rapport for
kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

I å 7 går det frem at rapportene skal inneholde en beskrivelse og vurdering av kommunens
finansielle risiko. Rapportene skal inneholde en naermere beskrivelse av hvordan aktiva og
passiva er sammensatt.
Rapportene skal vise markedsverdien
for aktiva, både samlet og for
hver gruppe av aktiva. Rapportene skal vise verdien for passiva, både samlet og for hver
gruppe av passiva. ] tillegg skal rapportene opplyse om løpetiden for passiva, og om verdien
av lån som forfaller og som må refinansieres
innen 12 måneder.
Rapportene skal inneholde en beskrivelse av vesentlige markedsendringer
og endringer i
kommunens finansielle risiko, og det skal gis en vurdering av dette. I tillegg skal rapportene
inneholde en beskrivelse av aktuelle markedsrenter
og kommunens egne rentebetingelser.
Hvis det har oppstått avvik mellom kravene i tinansreglementet
og den faktiske forvaltningen,
skal dette angis i rapportene.
Etter avtale vil rådmannen gi en muntlig orientering til kontrollutvalget
om status da saken
om driftsrapport
2.tertial 2018 først blir behandlet i Formannskapet
25.10.2018 og
kommunestyret
08] 1.2018.
Den skriftlige versjonen av driftsrapporten
da bli behandlet som referatsak.
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Utvalg
Kontrollutvalget

REVISJONSPLAN
Sekretariatets

Møtedato
03.10.2018

2018 — EIDE KOMMUNE

innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons—/revisjonsplan
revisjonsåret 2018 —Eide kommune til orientering.

for

Saksopplysninger
lht. til Forskrift om revisjon kap. 2, § 4 er revisor pålagt å arbeide planmessig og effektivt.
Kontrollutvalget
skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen,
herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. Forskrift om
kontrollutvalg, kap. 3, § 4 og kommunelovens
§ 78 nr. 1.

Vedlagt følger:
' Kommunikasjons— og revisjonsplan

2018 —Eide kommune.

VURDERING
Revisjon av kommunens virksomhet skal skje henhold til god kommunal revisjonsskikk.
at revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres.

dvs.

Revisjonen vil, i henhold til oppdragsavtalen og vedlagte kommunikasjons— og revisjonsplan
2018 for Fræna kommune, gi kontrollutvalget i Eide en redegjørelse i møtet 03.10.2018.
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FORSLAG

TIL BUDSJETT

Sekretariatets

2019 FOR

KONTROLL

OG TILSYN

- EIDE KOMMUNE

innstilling

Kontrollutvalgets
forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 684 000 inkludert
kjøp av revisjonstjenester
og sekretariatstienester
for kontrollutvalget,
vedtas.
Saksopplysninger
[ henhold til § 18 i Forskrift for kontrollutvalg
skal kontrollutvalget
utarbeide forslag til
budsjett for kontroll— og tilsynsarbeidet
i kommunen. Kontrollutvalgets
forslag til
budsjettramme
for kontroll— og revisjonsarbeidet
skal følge formannskapets
budsjettinnstilling
til kommunestyret.
Budsj ettforslaget fra kontrollutvalget
kan bare endres av kommunestyret,
men formannskapet
kan, i sitt samlede budsjett, foreslå et annet beløp enn det kontrollutvalget
foreslår.
Budsjettforslaget
skal synliggjøre
revisjon og sekretariatstjenester.

kontrollutvalgets

egne kostnader

og kostnader

knyttet til

Eide kommune har sekretariatstjenester
for kontrollutvalget
fra Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal. Eide kommune er deltaker i Kontrollutvalgssekretariat
for Romsdal, jf. avtale
om interkommunalt
samarbeid etter kommunelova
§ 27.
Eide kommune

kommuner

er deltaker

i Møre

og Romsdal

Revisjon

IKS, sammen

med

16 andre

og fylkeskommunen.

Kontrollutvalget
legger opp til 4 ordinære møter og 3 fellesmøter med kontrollutvalget
i
Fræna kommune i forbindelse med tilsyn med fellesnemnda
og overgangen til Hustadvika
kommune fra 01.01.2020.

Budsjettforslaget

kan spesifiseres

som følger:

Konto

Tekst

10510
10802
10803
10805
10806
10990
1 1001
11151
11500
11600
1 1601
11703
11955
12700
14290
17290

Lønn trekkpliktig godtgjørelser
Møtegodtgjørelse
Møtegodtgjørelse
råd og utvalg
Tapt arbeidsfortjeneste
—legitimert
Tapt arbeidsfortjeneste
—ulegitimert
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur,
aviser og tidsskrifter
Bespisning
Opplæring og kursutgifter
Bilgodtgjørelse
Diettgodtgjørelse
Utgiftsdekning
reise
Kontigenter
Konsulenttjenester
MVA - kompensasjon
_
MVA —kompensasjon
Sum kontrollutvalgets

13751
13500

Kjøp tjenester
Kjøp tjenester

egen virksomhet

Revisjon***
KU—sekretariatet

***

Sum utgifter kontrollutvalg,
sekretariat
o revisjon

_

Budsjett
2019
0
0
35 000
2 000
10 000
7 000
3 000
4 000
50 000
2 000
0
5 000
4 000
0
0
0

Regnskap
Budsjett
31.08.18
2018
36
0
0
5 000
16 374
20 000
0
5 000
4 575
0
2 959
3 000
2 125
2 000
1 670
3 000
29 153
30 000
210
2 000
0
0
1 667
4 000
3 500
2 000
__
0
0
822 ____
0
—822
0

121 500

62 269

450 000
112 000

252 000
111 250

684 000

425 519

_76

_

Regnskap
2017
90
0
23 340
1 454
3 916
4 061
2 000
3 020
16 160
525
752
3 478
1 400
8 700
2 943
—2943

000

68 896

336 000
1 11 000

337 784
118 750

523 000

525 430

*** Revisjonen fakturerer kvartalsvis i 2018. 1 2018 er honoraret fastpris og inneholder både regnskapsrevisjon
og forvaltningsrevisjon.
l 2019 vil det bli fakturert etter medgått tid og det er gitt et estimat for 2019. Det er ikke
tatt høyde for bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
i budsjettet.
Da ville budsjettposten
Økt med ca. kr
250 000.
Sekretariatet

Vedlagt
.
0
.

har fakturert

for hele

året

i 2018.

følger:
Kostnadsfordeling
sekretariatstjenester
for 2019
Innspill til budsjettprosess
fra Møre og Romsdal Revisjon
Økonomirapport
pr. 31.08.18

IKS, datert 28.6.2018

VURDERING
For å gi kontrollutvalget
gode arbeidsvilkår
må kommunestyret
stille nødvendige ressurser til
disposisjon. Kommunestyret
skal vedta et samlet budsjett for kontroll— og tilsynsarbeidet
i
kommunen der utgifter til utvalget sin egen virksomhet, sekretærbistand
og revisjon kommer
frem.
Kontrollutvalget
må ha mulighet
erfaringsutveksling
og samlinger

og midler til å skaffe seg kunnskap
sammen med andre kontrollutvalg.

og delta i

Kommentarer

til noen av budsj ettpostene:

10803 Møte odt 'ørelse råd o r utval I
Kontrollutvalget
legger opp til 4 ordinære møter og 3 fellesmøter med kontrollutvalget
i
Fræna. I tillegg ønsker leder i kontrollutvalget
å være tilstede i flere kommunestyremøter
og
møter i fellesnemnda.
Dette er en Økt møteaktivitet
fra tidligere i og med at kontrollutvalget
nå i overgangsåret
2019 fører tilsyn med både Eide kommune og Hustadvika kommune.
1 1001 Fa litteratur
Kontrollutvalgets
medlemmer
får medlemsbladet
har mange fagartikler som er nyttig for arbeidet
medlem.

til Norges kommunerevisorforbund.
i kontrollutvalget.
Bladet koster 425;

Bladet
pr

I 1500 0
lærin o kursut )ifter
Av konferanser
som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets
kunnskap så er det NKRF
sin kontrollutvalgskonferanse
som arrangeres i på Gardermoen
i slutten av januar og FKT sin
fagkonferanse
og årsmøte som arrangeres i Kristiansand i juni. Det er budsjettert med at inntil
3 personer kan reise på begge disse konferansene.
Dette går frem av Kontrollutvalgets
vedtak
18.06.2018,

FKTsin

sak

PS 21/18:

a Ilcon eranse

Kan/rollurval

Tel vil likesiil/e

deltakelse

når en setter og) ) buds "etter 0 deltakelser

Jå NKRFsin

a rkon eranse

0

)å disse kan eransene.

1 1955 Kontin 'enter
Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en viktig fagorganisasjon
i kontroll— og tilsynsarbeidet.
der Eide kommune er medlem. Størrelsen på kontingenten
bestemmes ut fra kommunens
innbyggertall.
Eide kommunes sats for 2019 er kr 3 500 som er samme sats som i 2018.
13751 « K'ø av t'enester fra Møre o 7Romsdal Revis'on IKS
Representantskapet
i Møre og Romsdal Revisjon IKS skal behandle budsjettet for 2019 i
representantskapsmøte
15. september. Budsjettet er godkjent av styret i MRR IKS. Fra 1.
januar 2019 skal revisjonen fakturere etter medgått tid. Det beløpet som fremkommer
i
budsjettet er derfor et stipulert beløp, basert på revisjonens oppsummering
av revisjonsarbeid
fra august 2017 til juni 2018. Det stipulerte beløpet medfører en betydelig økning i utgifter til
regnskapsrevisjon.
Samtidig opplyser revisjonen at det gir gode intensiver for å dokumentere
regnskapet og prosessen så godt som mulig, siden dette vil ha en direkte kobling til hvor mye
revisjonen trenger for å kontrollere årsregnskapet.
Administrasjonen
har med andre ord
mulighet til å få ned kostnadene til revisjon, dersom de har gode prosesser.
Det er ikke
budsjettert med en forvaltningsrevisjonsrapport
i 2019. Eide kommune har fått levert 2
prosjekt i innenfor budsjettet slik oppdragsavtalen
regulerer.
Budsjettet inneholder kun
regnskapsrevisjon
og attestasjoner.
Kontrollutvalget
må ta stilling til om de ønsker å
gjennomføre
et forvaltningsrevisjonsprosjekt
også i 2019. Det er stipulert at dette vil koste
kr 250 000.
13500 —K'ø av t'eneste KU—sekretariatet
Styret for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal behandlet i møte 5.9.2018
budsjettrammen
for sekretariatet
for 2019. Beløpet for kjøp av sekretariatstjenester
for 2019
er i henhold til Eide kommunes andel av sekretariatets
budsjett. Eide kommunes andel er på 5
prosent av budsjettet og er fordelt etter folketall 01.01.18.
Det vil for 2019 bli budsjettert med
200 000 fra bruk av disposisjonsfond,
slik det også ble i 2018.
Kontrollutvalgssekretariatet
synliggjort i kommunen
Kostrarapportering.

ser det som viktig at kostnader til kontroll og tilsyn blir
sitt regnskap. Dette vil også bidra til mer nøyaktig
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Sveinung

Talberg,

Ronny Rishaug <Ronny.Rishaugéömrrevisjonno>
25.juni 201815:22
Ole Bjørn Moen
June Beøy Fostervold; Talberg, Sveinung; Lill Tove K Gammelsæter
Innspill til budsjettprosess —Revisjon 2019
Signert protokoll eiermøte 20.04.2018.pdf

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Vi viser til den vedlagte protokollen fra vårt eiermøte hvor det ble vedtatt at vi skal gå over til fakturering i henhold
til medgått tid fra 1. januar 2019. Dette kan gi noen utfordringer knyttet til forutsigbarhet og budsjettering av
Samtidig

fremover.

revisjonshonorar

for å dokumentere

gir det gode intensiver

regnskapet

og prosesser

så godt som

årsregnskapet.

mulig siden dette vil ha en direkte kobling til hvor mye vi trenger for å kontrollere

Vi har sett på medgått tid fra august 2017 til juni 2018 og vil med dette forsøke å gi dere en pekepinn på hva dere
kan tas hensyn

for 2019, slik at dette

av honorar

kan forvente

at noen kommuner

Vi vil understreke

har også inkludert

andre

til i de kommende
enheter

budsjettprosessene.

sitt honorar

i sin fastpris.

Det honoraret

vi

oppgir her gjelder kun kommunen.
som har forvaltningsrevisjon

Det er heller ikke alle kommuner
TNOK 250 i forvaltningsrevisjon
typer

for revisjonshonorar

Estimatet

for forvaltningsrevisjon

Estimat

hvert år for disse kommunene,

ved behov.

kontrollhandiinger

Dette

er selvfølgelig

inkl. attestasjoner
i 2019 utgjør

hvert år. Vi har derfor foreslått

å budsjettere

da er det rom for forvaltningsrevisjon

med

eller andre

opp til dere.

i 2019 utgjør TNOK 450

TNOK 250

Til sammen utgjør dette TNOK 700 mot årets fasthonorar

på TNOK 336

Iden grad dere ønsker å kjøpe ytterligere tjenester ut over dagens nivå så kommer dette selvfølgelig i tillegg.
ligger det en flat timepris på kr. 1 000 i tråd med tidligere styrevedtak

i estimatene

Med

hilsen

vennlig

MØRE OG ROMSDAL

REVISJON IKS

Rishaug

Ronny

revisor

oppdragsansvarlig
Mobil:

hos oss.

928 53 573
iVIRRevis'on.no

Ronn.Rishau
'

***—***

'

*

‘

fit*

og er kun beregnet for mottakeren.
informasjon,
konfidensiell
vedlegg kan inneholde
OBS: Denne e-posten og eventuelle
og sletter
avsender
kontakter
konfidensielt,
ber vi om at du holder innholdet
ved en feiltakelse,
Hvis du mottar denne meldingen
fra ditt system.
meldingen
Vennligst

tenk på miljøet

for du skriver

ut denne

e—posten.
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Budsjett
Ansvar

og rengskap

kontroll

og revisjon

Regnskap

Konto

Budsjett

2017

2017

Regnskap

31.8.18

Budsjett

2018

Revisjon:

13751

Revisjon

Kjøp av tjenester fra andre interkommunal

Sum Revisjon

selskap

337 784

357 000

252 000”

336 000

337 784

357 000

252 000

336 000

90

0

36

0

O

15 000

O

25 000

Kontrollutvalget:

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget

710510Lønn trekkpliktig
710802Møtegodtgjørelse

10803 Møtegodtgjørelse råd og utvalg
10805 Tapt arbeidsfortjeneste —legitimert

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget

godtgjørelser

10806

Tapt arbeidsfortjeneste

—ulegitimert

710990Arbeidsgiveravgift

Kontrollutvalget

11001

Faglitteratur,

Kontrollutvalget

11151

Bespisning

Kontrollutvalget

11500 Opplæring og kursutgifter

Kontrollutvalget

11600

Kontrollutvalget

11601

Kontrollutvalget

11703

Utgiftsdekning

aviser og tidsskrifter

23 340
1 454
3 916

0

16 374

0

6 090

0

5 000

O

4 575

O

4 061

2 910

2959V

4 100

2 000

2 000

2 125

2 000

3 020

3 000

1 670

3 000

16 160

30 000

29 153

29 900

Bilgodtgjørelse

525

2 000

210

2 000

Diettgodtgjørelse

752

0

3 478

6 000

1 667

4 000

reise

O

0

Kontrollutvalget

11955

Kontigenter

1 400

2 000

3 500

2 000

Kontrollutvalget

12700

Konsulenttjenester

8 700

0

0

0

Kontrollutvalget

13500

Kjøp av tjenester fra kommuner

118 750

119 000

111 250

111 000

Kontrollutvalget

14290

MVA —kompensasjon

2 943

1 000

822

Kontrollutvalget

17290

MVA - kompensasjon

—2943

—1000

—822

Sum kontrollutvalget

187 646

188 000

173 519

188 000

Sum Kontroll og revisjon

525 430

545 000

425 519

524 000

3 OOO
—3000

EIDE

2018—l551/05
033
Sveinung 'l'alberg
07.09.2018

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksframlegg

Utvalossaksnr

Utvalg

Møtedato

PS 28/18

Kontrollutvalget

03.10.2018

OPPFØLGINGSLISTE
innstilling

Sekretærens
Følgende

saker føres opp på opptølgingslisten:.

.. .

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

Som nytt punkt
Endringer i punkt (grunnet

'

Punktet

i listen. Dette innebaerer

orienteringer

endring

i status for den enkelte

gitt eller saken behandlet

som egen ordinær

sak i møte)

Vedlagt
.

går ut (saken anses for avsluttet

fra kontrollutvalgets

side)

følger:
ajourført

oppfølgingsliste

pr. 26.09.2018.

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
EIDE KOMM UNE

I

SAKS OPPF ØL GIN G
(ajourført pr. 27.06.18)
Saker som er
tatt 0
Oppfølging av
forvaltningsrevisjo
nsrapporten
«Ressurser til barn
med spesielle
behov i skole og
barnehage i Eide
kommune»

Dato;

AnSvär: Merknad:

05.03.14

Rev./adm

Status

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i 03.03.15:
Oppfølging av forvaltningsrevisjons-rapporten
behandlet i dagens møte. Kontrollutvalget
møte 14.05.2013 i sak 13/13. Saken ble
ønsker
en
ny
orientering
til
høsten
2015
vedr.
punktet
om «forsvarlig
oversendt til kommunestyret som behandlet
saksbehandlingstid». Videre ønsker utvalget en orientering i 1. halvår 2016 om de øvrige
den i møte 30.05.2013 ik-sak 13/38.
tiltak kommunen planlegger å iverksette.
Oppfølging av rapporten vil ventelig skje i
10.09.15:
løpet av høsten 2014.
Fagsjef Henny M. Turøy orienterte. Eide kommune har ikke klart å redusere
saksbehandlingstiden for søknader om spesialpedagogiske tiltak i forhold til situasjonen
som det ble redegjort for i mars 2015. Turøy har ikke oppfattet at brukerne opplever
saksbehandlingen og saksbehandlingstiden som uforsvarlig. Se nærmere redegjørelse i
protokoll for orienteringssak OS 15/15 fra dagens møte.
Kontrollutvalget
avventer ny orientering om dette punktet og øvrige tiltak som skal
iverksettes i løpet av 1. halvår 2016, jfr. statusrapport
pr. 03.03.2015.
27.04.2016:
OppvekstsjefTurøy
orienterte om at det ikke hadde skjedd noe nytt i saken, men at det
forelå planer for hva som skal prioriteres. En vil satse på forebygging, veiledning og
rådgivning til foreldre for dermed å unngå at det kommer mange nye saker og dermed
kan også saksbehandlingstiden gå ned. Det er etablert et nettverk med 3 kommuner
(Eide, Fræna og Gjemnes) på området der en skal se på bemanningstetthet, kompetanse
og veiledning. Barnehageområdet har ikke kommet like langt som skoleområdet på å
analysere og komme med forslag til endringer.
22.1 1.2016:
Kontrollutvalget fikk en grundig redegjørelse av fagsjef oppvekst om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten
«Ressurser til barn med spesielle behov i skole og
barnehage i Eide kommune». Redegjørelsen inneholdt en liste med 20 punkter som en
arbeider med. Utfordringene er at det i skolene i Eide er mange barn som trenger ekstra
ressurser. l barnehagene ønsker en se flere personalressurser for å komme inn i en tidli
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fase i forhold til barn med ekstra behov. I skolen ser en at det meldes inn tiltak til PPT
der det i 30 % av tilfellene ikke ender ut i vedtak.
07.02.17:
Kontrollutvalget
viste til redegjørelse i møte 22.1 1.2016 fra fagsjef oppvekst.
Kontrollutvalget
ønsker en ny redegjørelse i møte 3.4.2017 i forhold til en arbeidsliste
med 20 punkter en arbeider med og hva som er status her.
13.03.17:
Brev til rådmannen:
Kontrollutvalget
ønsker til møtet 3.4.17 en redegjørelse om status
for tjenesten generelt og til listen over 20 tema en arbeider med.
203.04.17:
Kontrollutvalget
fikk i epost den 28.03.2017 en epost fra rådmannen og en oppstilling
med status pr. dato etter sist orientering i kontrollutvalget
22.1 1.2016. Kontrollutvalget
ba om en redegjørelse i forhold til pkt. 9. 13 og 20 i statusoppstillingen.
En viste også til
årsmeldingen fra PPT behandlet i Eide kommunestyre
30.03.2017, sak RS 5/17.
Kontrollutvalget
merker seg terskelen for oppmelding til PPT, bemanningssituasjonen
og
saksbehandlingstiden.
Rådmannen redegjorde for at det er ulik definisjon og grad av
terskel fra den enkelte enhet for kontakt og oppmelding av saker for utredning hos PPT.
Dette er noe en skal ta tak i. Det er flere årsaker og de er sammensatt i forhold til at det
er økende saksmengde til PPT. Det er flerkulturelle familer, familier i oppløsning og
vanskelig å overføre eller oppdage saker ved overgang fra barnehage til skole. Det er
også problemer med rekruttere til ledige stillinger i PPT som også medfører lengre
saksbehandlingstid.
24.05.17:
Rådmann Ole Bjørn Moen understreker at PPT sliter med rekruttering av
spesialpedagoger.
De har lyst ut flere ganger uten å lykkes, og opplever at når de lyser ut
så konkurrere de med andre om de samme fagfolkene Det er 2 vakante stillinger. De
klarer derfor ikke å ta unna alle tilmeldingene.
De sliter også med å gjennomføre de
spesialpedagogiske
tiltakene.
De har også arbeidet med å endre oppmeldingsrutinene
til PPT, og har konfereit med
andre PPT om hvordan de gjør dette.
l
Rådmannen vil ha en oppfølgingssamtale
med daglig leder og styreleder om situasjonen.
Når kommunen sliter slik med rekruteringen,
så må en vurdere om det er riktig å betjene
andre (Gjemnes kommune og fylkeskommunen).
Rådmannen viser ellers til PPT sin årsmelding og understreker at de ansatte hos PPT har
god kompetanse i PPT. de har både logoped og kliniske pedagoger.
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04.09.2017:
Epost fra rådmannen med oppdatert status pr. 03.09.2017.
1 1.09.2017:
Rådmannen orienterte i forhold til utsendt statusrapport pr. 03.09.2017. Det ble spesielt
fremhevet problemene på PPT-området som også forplanter seg inn i barnehage og skole.
27.1 1.17:
Kontrollutvalget fikk en orientering fra fagsjef oppvekst om status i
behandlet i møte
Kontrollutvalget
«spesialundervisning».
forvaltningsrevisjonsprosjektet
fra 2013. Oppvekst03.03.15 oppfølgingsrapporten på forvaltningsrevisjonsprosjektet
og kulturutvalget har hatt saken til oppfølging inntil den ble behandlet i utvalget
27.04.2016 og oversendt for sluttbehandling i Formannskapet 12.05.2016 og
kommunestyret 26.05.2016. Kontrollutvalget har jevnlig fått statusrapporter fra fagsjef
oppvekst der utvalget opplever at punktene i anbefalingene som kommunestyret vedtok
ikke blir effektuert eller effektuert raskt nok. Det er gått over 4 år siden anbefalingene
er bekymret for manglende
ble vedtatt gjennomført i kommunestyret. Kontrollutvalget
oppfølging. Dette kan en også lese av tertialrapportene der temaet spesialundervisning
har fokus. Kontrollutvalget ønsker å rapportere dette til kommunestyret.
18.12.17:
Brev oversendt til Eide kommunestyre v/ordfører.
08.021 8:
Eide kommunestyret behandler brevet i sak RS 18/3.
19.031 8:
Kontrollutvalget henvender seg i brev av 19.03.18 til Eide kommunestyre v/ordfører der
Kontrollutvalget registrerer av protokollen frå 08.02.2018 vedr. sak RS 18/3 —at saken
ble behandlet, men det fremgår ikke av protokollen hvordan saken ble behandlet.
Kontrollutvalget etterspør behandling og vedtak i saken.
18.06.18:
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
ba om en skriftlig
anbefalingene. Sist rapportert status var 27.1 1.2017. Kontrollutvalget
tilbakemelding på status pr. 18.06.2018.
19.06.18:
Rådmannen sender kontrollutvalget en skriftlig pr. epost.
et ønsker å føl e saken videre.
Kontrollutval

PS 05/16
REVISJONENS
RAPPORT TIL
KONTROLLUTV
ALGET FOR 2.
HALVÅR 2015

08-02-16

Rev./sekr

l

1 revisjonens rapport til kontrollutvalget
for
2.halvår 2015 beskrives det at det i
rapportens del under innkjøpsområdet
er
anmerket at det for vaskeritjenestene
ikke
forelå innkjøpsavtale,
men at det ble brukt
fast leverandør.
Økonomiansvarlig
for Eide kommune er
forespurt om det finnes rutiner for innkjøp
utenfor avtale.

08.02.16:
Kontrollutvalget
ønsket at revisjonen fulgte videre opp innkjøpsområdet.
Kontrollutvalget
ber revisjonen undersøke bruken av rammeavtaler
og innkjøpsrutiner.
Kontrollutvalget
ber om at dette blir kommentert i revisjonens rapport for l.halvår 2016.
27.04.16:
Rådmannen orienterte om kommunens praksis og at det er inngått rammeavtaler
på en
rekke områder innenfor innkjøpssamarbeidet
«Orkide» der kommunen er med.
10.1 1.16:
Brev fra Kommunerevisjonsdistrikt
2 Møre og Romsdal, der revisjonen konkluderer med
at vaskeritjenestene(vask
av tøy) etter avtaleinngåelse
i 2004 ikke har vaert lagt ut på
1anbud. Dette er etter revisors vurdering brudd på lov om offentlige anskaffelser.
221 l .l6:
Kontrollutvalget
fikk en redegjørelse av kommunalsjef
Sverre Hovland angående
'manglende utlysning av vaskeritjenester på anbud. Eide kommune innrømmet å ikke ha
l fulgt Lov om offentlige anskaffelser, selv om det muligens kan foreligge et unntak for
anbud på dette området der en kjøper tjenesten fra en vernet bedrift med
arbeidstilpasning
(Unika AS). Kommunalsjefen
opplyste at kommunen på flere andre
områder ikke følger Lov om offentlige anskaffelser ved at en ikke har lyst ut vare- og
tj enestekjøp på anbud. Kontrollutvalget
ønsker å følge opp denne saken videre med
spørsmål til kommunen.
09.12.2016:
Kontrollutvalget
har i brev til rådmannen stilt en rekke spørsmål ang. hvordan
kommunen følger opp Lov om offentlige anskaffelser.
Svar er mottatt
l9.0l .2017:
Svar er mottatt fra rådmannen.
07.02.17:
Kontrollutvalget
registrerer svaret fra rådmannen til kontrollutvalgets
spørsmål og vil be
rådmannen om redegjørelse til neste møte 3.4.2017 på hva kommunen vil foreta seg i
forhold til å følge Lov om offentlige anskaffelser på de områder kommunen ikke har"
rammeavtaler.
13.03.17:
Brev til rådmannen:
Kontrollutvalget
ønsker til møtet 3.4. 17 en redegjørelse om status
for innkjøp og innkjøpsavtaler
og hva som er gjort og vil bli gjort for å følge regelverket.
03.04.17:
Kommunalsjef
Sverre Hovland orienterte om hvor langt Eide kommune er kommet med
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å lyse ut eller inngå nye rammeavtaler.
Vaskeritjenester: Kommunen fortsetter å kjøpe tjenester av Unika frem til 20.02.2019
hvis ikke Svanpro AS og Torabu AS starter egen vaskeritjeneste.
Kontormøbler:
Rammeavtalen er ferdig framforhandlet.
Dokumenthåndteringssystem:
Avtalen er ferdig, men en er usikker i forhold til hvordan
dette blir i den nye kommunen sammen med Fræna.
Advokattjenester:
Det er der en kjøper rådgivning og tjenester utenom konkrete
rettssaker at dette er aktuelt. En avventer dette.
Banktjenester: Det er tenkt at en skal kjøre felles anbud sammen med Fræna kommune i
2018 som innbefatter den nye kommunen.
Kjøp av elkraft: Står for tur. Ikke foretatt seg noe.
Arbeidsklær: Står for tur. Ikke foretatt seg noe.
1 1.09. I 7:
Kommunen er fortsatt med i Orkide—innkjøp da dette er et eget selskap(lKS).
Kommunen har fortsatt ikke fått gjennomslag i styret for sine ønsker om rammeavtaler.
27,1 1.17:
Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen at det ikke er gjort noe mer med å
inngå rammeavtaler på områder som ikke har dette eller lyse ut på anbud tjenester der
dette burde vært gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Innkjøpssamarbeidet
har heller ikke kapasitet til å ta hånd om dette.
12.02.18:
Under behandlingen av interimsrevisjonen i sak 04/18 ble det «rød pil» på
innkjøpsområdet. Rådmannen viste til at en forventer at Nordmøre Interkommunale
Innkjøpssamarbeid (NII) skal levere tjenester i det som er påpekt av revisor.
Kontrollutvalget har tidligere påpekt at kommunen ikke kan fri seg fra ansvaret selv om
en kjøper tjenester fra andre. Kontrollutvalget velger å ta inn en anmerkning på dette i
sin årsmelding 2017 til komiminestyret.19.03.18:
Kontrollutvalget
skriver brev til rådmannen 19.03.18og stiller 3 konkrete spørsmål.
23.04.18:
Svar foreligger fra rådmannen.
18.06.18:
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 1 1.06.2018. 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 innkjøpsreglernentet til Fræna kommune. En er godt i gang med å lage
rutiner som skal sikre prosess og dokumentasjon rundt innkjøp.
Kontrollutvalget
KU sak
34/16

22.11.2016

22.11.16 56“-

Kommunestyret i Fræna vedtok i sak PS
61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en danner
ny kommune i fellesskap med Eide på
bakgrunn av intensjonsavtalene og resultat
fra høringene.

vil følge saken videre.

22.l 1.2016:
Ordføreren var til stede og redegjorde for status så langt. Den 29. november 2016 møtes
interimfellesnernnda til det første ordinære møtet. Dette møtet vil finne sted på
kommunehuset

i Eide. Da skal nemnda

konstituere

seg, og velge leder, nestleder,

arbeidsutvalg og sekretariat. Dessuten skal nemnda beslutte faste møtetidspunkt og
prioritere de viktigeste arbeidsoppgavene nemnda skal ta tak i. Nemnda skal også gjøre
Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS 16/82
vedtak om tilsetting av prosjektleder, og avgjøre om denne skal være rådmann i den nye
den 16.06.2016 å danne ny kommune
kommunen. Alle vedtak i interimfellesnemnda må opp til behandling i det enkelte
sammen med Fræna kommune.
kommunestyre frem til den endelige beslutning om kommunereformen i Stortinget. Det
ble fra sekretæren spurt om hvordan en hadde tenkt å bokføre og vise utgifter og
Kontrollutvalget
har en tilsynsfunksjon på
inntekter i prosessen frem mot kommunesarnrnenslåing.
Ordføreren svarte at dette var
vegne av kommunestyret og skal påse at
ett av temaene som en måtte ta stilling til i interimfellesnemnda.
Dette er viktig når
prosessene blir ivaretatt og at risikoområder
kommunen nå skal motta ca. 20 mill. kr i kommunereformmidler
fra staten. Fra Willy
og sentrale spørsmål blir drøftet og
Farstad ble det spurt om hvordan kommunene skulle håndtere behov for og vedtak om
gjennomført.
investeringer i perioden frem til sammenslåing. Dette var et område som er regulert i
intensjonsavtalen sa ordfører. Ordføreren presiserte at informasjon internt og ut til
innbyggerne
er svært viktig i denne fasen og videre fremover.
Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene
02.12.2016:
frem mot sammenslåing og setter saken på
På bakgrunn av vedtaket sendte kontrollutvalget et brev til ordføreren den 02.12.2016:
oppfølgingslisten og vil ha en redegjørelse
. Kontrollutvalget har følgende spørsmål:
fra rådmannen i hvert møte.
i 1. Hvem skal behandle og vedta økonomiplan for 2017-2020 som legges fram for
behandling i desember 2016?
Kontrollutvalget viser også til NKRF sin
2. Hvilke bindinger for den enkelte kommune legges i denne planen?
sjekkliste og ber kommunen bruke denne for
3. Fellesnemnda har ikke formell status før Stortinget har vedtatt kommunereformen
å sikre at viktige temaer blir ivaretatt på en
sommeren 2017. Da kan de heller ikke gjøre formelle vedtak før den tid. Hva menes i
tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget vil
intensjonsavtalen med at "nye investeringsprosjekt" skal behandles av Fellesnemnda og
selv bruke denne sjekklisten for å ivareta sin
når? Hvilke økonomiplaner?
«påse-oppgave» fremover.
13.12.2016:
Ordfører har i epost av 13.12.2016 svart på spørsmålene:
1. «Det er det enkelte konnmmeslvre som behandler o vedtar økonomi lan 20] 7-2020.
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2. [folge intensjonsavtalen
skal nye investeringsprosjekt
avgjøres av fellesnemda.
Det
vil bli en vurdering av hvilke investeringer og størrelsen på disse som skal behandles i
fellesnemda.
Formålet med behandlingen
er å unngå investeringer i den enkelte
kommune som med fordel kan utføres sammen for å unngå overinvesterin ger.
F ellesnemda kan ikke legge noen bindinger/or
den enkelte kommune, men vil være det
forumet som kan diskutere og spille inn saker til det enkelte konununestyret
der vi har
felles interesse/or
den nye kommunen.

3. F ellesnemda skal legge fram og vedta budsjett hosten 2 0] 9 for ny kommune 2020.
4. Viser til pkt. 2. men det er tenkt nye investeringer altsä nye tiltak som ikke står i
gjeldende økonomiplan 2016-2019.
Intensjonen må være å gjøre kloke avgjørelser som
gir best mulig utgang.,spunktfor
ny kommune».
lnterimfellesnemda
har hatt møter 29.1 1.2016, 20.12.2016 og 17.01.2017.
07.02.2017:
Kontrollutvalget
føler fortsatt det er uklare sammenhenger
mellom inngått
intensjonsavtale
og de spørsmål fra utvalget og svar fra ordfører som forelå til møtet.
Kontrollutvalget
vil be om en tydeligere klargjøring på området slik at misforståelser
i
kommende økonomiplanvedtak
unngås.
20.02.2017:
Kontrollutvalget
vil komme tilbake med ytterligere spørsmål og avklaringer til
intensjonsavtalen.
Kontrollutvalget
har imidlertid i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt
om en redegjørelse for saksbehandlingen
i fellesnemda. Kontrollutvalget
registrerer at
det hittil

er avviklet

4 møter

i Fellesnemda

Eide-Fræna.

Fellesnemda

har, inntil

Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og Eide skal slå seg sammen, ikke myndighet til
å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som Fellesnemda gjør må opp til endelig behandling
og vedtak i kommunestyrene
i Fraena og Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort
i Stortinget.
Kontrollutvalget
har rettet spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til
Fylkesmannen
og Fylkesmannen
svarer at Fellesnemda ikke har vedtaksmyndighet
før
Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing.
Etter den tid kan kommunestyrene
delegere myndighet til Fellesnemda.
Kontrollutvalget
kan ikke se at Fellesnemda sine
vedtak er behandlet i kommunestyret
i Eide og ber om et svar på hvorfor det ikke er
gjort.
24.03.2017:
Epost fra ordføreren: «lnterimfellesnemndas
vedtak så langt i prosessen kommer som
sak i kommunestyrene
i Eide og Fræna den 3 0/3. Det formelle kommer da på plass i
henhold til kravet om likelydende vedtak i påvente av Slortingsbehandlingen
1 6.juni
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KU sak
33/16
22.11.2016

KU sak

' 06/17

1

22.11.16 Rev-

Driftsrapport

2.tertial 2016.

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

Rutiner for avleggelse av prosjektregnskap.
Kontrollutvalget registrerer, og nevner i
årsmeldingen, at utvalget heller ikke i 2016
er blitt forelagt prosjektregnskap til uttalelse.
Ifølge økonomireglementet skal

investeringsprosjekt over 5 mill. kr legges
frem særskilt for revisjon og kontrollutvalget
før behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalget
ber om svar på hvilke
rutiner som gjelder for dette og om det ikke
har vært avlagt eller ferdigstilt
prosjektregnskap siden 2014 da
kontrollutvalget behandlet prosjektregnskap
sist. Kontrollutvalget ønsker å sette denne
saken opp på oppfølgingslisten.

07.02.2017:
Enhetsleder regnskap redegjorde for det arbeid som er gjort for å sikre en bedre
forutsigbarhet av pensjonskostnadene opp mot budsjett. Det ble delt ut et notat om dette
samt 4 delrapporter (ulik tidsmessig) fra pensjonsleverandøren KLP. Pensjonskostnaden

avviker ikke noe særlig på de 3 siste rapportene for 2016. Derfor bør en stole på disse
tallene og bruke disse inn mot tertialrapporteringene og evt. budsjettendringer.
Kommunen vil be om at pensjonsleverandøren bruker av premiefond tidlig på året slik at
prognosene blir riktige.
Kontrollutvalget og administrasjonen synes saken har vært nyttig og lærerik og at en kan
forvente å få en sikrere rapportering i tertialrapporteringen.
12.02.2018:
Revisor kunne under orientering om interimsrevisjonen i sak 04/18 konstatere at det nå er
mer sikkerhet i rapporteringen av pensjonsutgifter. Temaet ble også gjennomgått under
en samling for regnskapsmedarbeidere og økonomisjefer i regi av revisjonen i november
2017. Kontrollutvalget velger likevel å ha saken på oppfølgingslisten frem til
årsregnskap 2017 og l.tertialrapport 2018 foreligger.
Kontrollutval
et ønsker å føl e saken videre.
13.03.2017:
Brev til rådmannen: Kontrollutvalget viser til økonomireglementet for Eide kommune
del 5 om prosjektregnskap. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5
mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektregnskap skal legges fram til politisk
behandling separat eller som en del av årsregnskapet. Prosjektregnskap skal legges frem
for revisjon og kontrollutvalg før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke
hatt prosjektregnskap til behandling siden 2014. Kontrollutvalget
ønsker til møtet 3417
en liste over status for prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden l.l.2014 og frem
til dd.
03.04.17:
Kontrollutvalget viser til økonomireglementet for Eide kommune del 5 om
prosjektregnskap. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal
rådmannen avgj øre om prosjektregnskap skal legges fram til politisk behandling separat
eller som en del av årsregnskapet. Prosjektregnskap skal legges frem for revisjon og
kontrollutvalg før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke hatt
prosjektregnskap til behandling siden 2014. Den 13.03.2017 sendte kontrollutvalget et
brev til rådmannen der kontrollutvalget til møtet 3.4.17 ønsker en liste over status for
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1
1

1

prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden 1.1.2014 og frem til d.d.
1Leder teknisk av deling la fram lister over igangsatte og ferdige investeringsprosjekt.
Kontrollutvalget
registrerer av det utdelte materialet at det kun er ett prosjekt, Eide
brannstasjon, som faller inn under grensen på 5 mill. kr som en forventer at en mottar til
behandling.
' 27.11.2017:
Når det gjelder investeringsprosjekt så er det prosjektet ny brannstasjon som er ferdig og
vil bli overlevert til kontrollutvalget ijanuar 2018.
12.02.2018:
Under behandlingen av interimsrevisjonen i sak 04/18 ble det «rød pil» på
tertialrapportering av investeringer, men rådmannen forsikret kontrollutvalget om at
kommunen vil innrette seg etter revisor sine funn og anbefalinger.
Kontrollutvalget
velger likevel å ha saken på opptølgingslisten frem til årsregnskap 2017 og
1.teitialrapport 2018 foreligger.
Kontrollutvalget
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ønsker å følge saken videre.

EIDE

KOMMUNE

Saksmappe:

Arkiv:

Kontrollutvalget

2018—1551/05
033

Saksbehandler:SveinungTalberg
Dato:

07.09.2018

Saksframlegg
Utval ssaksnr
PS 28/18

Utvalg
Kontrollutvalget

.

Møtedato
03.10.2018

EVENTUELT
Bestillin
av 11 tt forvaltnin
srevis'ons
ros'ekt Fræna kommune
Kontrollutvalgene
i Fræna og Eide diskuterte i fellesmøtet 1 1.09.2018 tema for et nytt
forvaltningsrevisjonsprosjekt
som kontrollutvalget
i Fræna skal bestille i møte 25.09.2018.
'l'emaet og bestillingen bør vare innrettet mot læring og forbedring i dannelsen av Hustadvika
kommune.
Kontrollutvalget
kommune»

i Fræna vedtok i møte 25.09.2018

å bestille <<Saksbehandlingsrutiner i Fræna

Dette til orientering.

Forsla
å dato for nvtt fellesmøte mellom kontrollutval
ene i Fræna o Eide.
Kontrollutvalgene
i Fræna og Eide hadde fellesmøte på kommunehuset i Fræna den
1 1.09.2018 der en ble enig om å avholde et nytt fellesmøte i november lagt til rådhuset på
Eide. Datoen må passe både prosjektleder og administrasjonssjefi
Hustadvika kommune.
Kontrollutvalgssekretariatet
får myndighet til å finne passende dato for møtet.

Administras'onsutval
et 0 offentli het
Kontrollutvalget
spurte ordføreren i møte 18.06.2018 om saksbehandlingsregler og
møteoffentlighet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven §§ 31 og 32. Kontrollutvalget
registrerer at det ikke er offentliggjort
møter i administrasj onsutvalget 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 genere1t(side 2—3) eller reglene som gjelder for
kommunestyret for innkalling, møter og møtebok. Det betyr møteoffentlighet og kunngjøring
av sakliste og protkoll.

Kontrollutvalgets
vedtak 18.06.2018
Kontrollutval
et ber ord øreren til neste mote i kontrol/utval ref om en rede? 'orelse til
hvordan Administras '(msulval et tolker o
rakliserer dele as 'onsre rlemen/* an følende
saksbehandlin , og møteo entlz' thet o , '. Kommuneloven ? * 3] 0 32
Kontrollutvalget
(5 voterende)

fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.

Brev til ordføreren
og møteoffentlighet.

om spørsmålet

ble sendt 29.08.2018 fra kontrollutvalget

om møteprisnipp

l epost av 04.09.2018 svarer ordføreren følgende:
Administrasjonsutvalget
skal følge
gjeldene delegasjonsreglement,
vedtatt av Eide kommunestyre
30.03.2017.
Det betyr at: Innkalling skal sendes ut 5 dager før møtedagen.
Innkallingen skal kunngjøres i den eller de aviser som kommunestyret
fastsetter senest 6
dager før møtedagen.*
Saksdokumentene
skal legges ut til ettersyn på
rådmannskontoret/
servicekontoret
og på kommunens hjemmesider
f.o.m. den dagen
innkallingen blir gjort allment kjent.
Møtebok/protokoll
blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer
som var tilstede på møtet
og til de som hadde forfall. Lederen av administrasjonsutvalget
og minst to av
administrasjonsutvalget
medlemmer skal skrive under møteboka/protokollen.
Ord føreren beklager at administrasjonsutvalget
ikke har lagt sakslisten ut på kommunens
hjemmesider
og annonsert møtene tilstrekkelig slik som i lokalavisen.*
Dette vil bli rettet på til neste møte. Administrasjonsutvalget
er nå lagt til under våre
hjemmesider
på området politikk —andre styrer, råd og utvalg og vil følge kommunestyrets
regler på området.
*1 kommunestyret
14.12.2017 ble det gjort følgende vedtak:
«Eide kommunestyre
gjør sin tilslutning til vedtak i fellesnemda:
Prosjekt Hustadvika kommune organiserer og
gir ut avis for innbyggerne
i framtidas Hustadvika kommune. Eide kommunestyret
avvikler Eide kommune sin
kommunevis.
Det er viktig at Eides innbyggere innbyggere informeres på en god måte før hvert
kommunestyremøte.
I hvilken form dette skal gjøres må vurderes nærmere av Formannskapet.»
1 formannskapet
den 08.03.2018 ble det gjort følgende vedtak:
<<Formannskapet
vedtar at informasjon til innbyggerne
før hvert kommunestyremøte
skal gjøres på følgende
måte: Informasjons
på Eide kommune sine hjemmeside,
som også deles på Facebook-siden
til Eide kommune.
Fysisk oppslag på Eide kommune sitt servicekontor
og bibliotek.»
Ordføreren

tolker

dette

vedtaket

i formannskapet,

slik at reglene

om annonsering

i lokalavisene

bortfaller.

Dette

vil da også gjelde administrasjonsutvaIget.

Vedlegg:
0

Brev til Eide kommune

.

Epost fra Eide kommune

v/ordfører,

v/ordfører,

datert

29.08.2018

datert 04.09.20] 8

Virksomhetsbesøk
13.11.2018
I kontrollutvalgets
tiltaksplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet.
Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet. Det er satt av tid i
møte nr. 2/2018 den 09.05.2018 og 13.11.2018 til dette.
Utvalgets medlemmer kan i møtet 03.10.2018 komme med forslag til hvilken kommunal
virksomhet det kan være aktuelt å besøke eller få informasjon om før møtet 13.1 1.2018.
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget

Sveinung
rådgiver

Talberg

i Eide var på virksomhetsbesøk
i Eide var på virksomhetsbesøk
i Eide var på virksomhetsbesøk

hos Hjemmetjenesten
07.02.2017.
hos Lyngstad skole den 27.1 1.2017.
hos Eide barneskole 09.05.2018.

Kmh’ollutvalget

i Eide

kommune

Sekretariatet:
Telefon:
Telefon:

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

Telefaks:

71 11 10 28

Mobil:

991 60260

E-post:

sveinungtalbernglde.kommune.no

Eide kommune
v/ordfører

Deres

referanse:

Vår referanse:
2018—314/STA

Arkivkode:
1551—033

SPØRSMÅL
OM MØTEPRINSIPP
ADMINISTRASJONSUTVALGET
Kontrollutvalget

Sted/dato
Molde, 29.08.2018

OG MØTEOFFENLIGHET

I

i Eide behandlet følgende spørsmål i møte 18.06.2018,

sak PS 21/18:

Kontrollutvalget registrerer at det ikke er offentliggjort møter i administrasjonsutval get siden
31.05.2017. Kontrollutvalget ser at dette er et partssammensatt utvalg som ikke har samme regler
ihht. kommunelovens bestemmelseri §§ 31 og 32 om møteprinsipp og møteoffentlighet. På den
annen side så står det i «Reglement for politiske råd og utvalg og delegeringsreglementet, Eide
kommune» vedtatt i formannskapet denlö03.2017 og i kommunestyret 30.03.2017 når det gjelder
administrasj onsutvalget(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
kunngiøring av sakliste og protokoll.
Kontrollutvalget spurte ordføreren i møtet om saksbehandlingsregler og møteoftentlighet
til bestemmelsene i Kommuneloven §§ 31 og 32 når det gjelder administrasjonsutvalget.

i henhold

Slik kontrollutvalget tolker det skal administrasj onsutval get følge delegasjonsreglementet og da
gjelder reglene i kommuneloven §§ 31 og 32 også for administrasjonsutvalget.
Kontrollutvalgets
Kontrollulval

vedtak
el ber ord føreren til neste mole i kontrollutvaloel

hvordan Adminislros
soksbehondlin

'onsulval

0 ! moteo

et tolker o ,

enllz' hel o ,

rakliserer

til

deleoas 'onsre lemen! angående

Kommuneloven

Kontrollutvalget

om en rede forelse

93‘ 31 () 7 32

i Eide

Kåre Vevang (s)
leder

Sveinung Talberg (s)
rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet
Rådhusplassen

6413 MOLDE

1

for Romsdal

Side 1 av 2

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

Rauma,

Sunndal.

Vestnes

rKontrollutvaIgssekretariatet

for RBmsdal

Side 2 egg

Møre og Romsdal

'i Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes,-Molde,
Nesset.

Rauma.

Sunndal,

Vestnes

Talberg,

Sveinung

Fra:
Sendt:

Egil Strand <egiH<arstein.5trand@eide.kommune.no>
4. september 2018 09:43

Til:

Talberg,

Emne:

VS: Møteprinsipp og møteoffentlighet

Refbrev av 29/8.2013

i administrasjonsutvalget

Deres ref.2018-»314/5TA

Med vennlig
Egil

Sveinung

hilsen

Strand

Srdfører
Eide

kommune

eoil.strand

eide.kommune.no

Mob: +4797688022l Tlf.: +4771299112l Adr.: Rådhuset,5490 ElDE
hiämesfide

Dall):

l Qflfikpmmuma

SHKSO', una: .n

Fra: Sverre

Normann

Hovland

Sendt: mandag 3. september 2018 15:06
Til: Egil Strand

<ggil.ka rstein. strandCfDeide. kommune.

no>; Ole Bjørn lVloen <Qle Bjorn. Moe n@eide. kommune.

Kopi: Benedikte Robinson <benedikte. robinson (leidekomrnuneilgz
<Marianne5lutas.
Emne:

Sildnesäeide.

lVløteprinsipp

kommune.

og møteoffentlighet

no>

Marianne Slutås Sildnes

no>
l administrasjonsutvalget

Viser til brev av 29.08.2018 vedr. spørsmål om møteprinsipp

og møteoffentlighet

i administrasjonsutvalget:

Svarfra Ordføreren:
Administrasjonsutvalget

skal følge gjeldene

delegasjonsreglement,

vedtatt

av Eide kommunestyre

30.03.2017.

Det betyr at:
innkalling skal sendes ut 5 dager før møtedagen.
Innkallingen

skal kunngjøres

Saksdokumentene
f.o.m.

den dagen

i den eller de aviser som kommunestyret

skal legges ut til ettersyn
innkallingen

blir gjort

fastsetter

på rådmannskontoret/servicekontoret

allment

senest 6 dager før møtedagen*
og på kommunens

hjemmesider

kjent.

Møtebok/protokoll
blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer som var tilstede på møtet og til de som hadde
forfall.
Lederen av administrasjonsutvalget
og minst to av administrasjonsutvalget
medlemmer skal skrive under
møteboka/protokollen.
Ordføreren
møtene

beklager

tilstrekkelig

at administrasjonsutvalget

ikke har lagt sakslisten

ut på kommunens

hjemmesider

Dette vil bli rettet på til neste møte. Administrasjonsutvalget
er nå lagt til under våre hjemmesider
politikk —andre styrer, råd og utvalg og vil følge kommunestyrets regler på området.
*I kommunestyret

og annonsert

slik som i lokalavisen.*

14.12.2017 ble det gjort følgende vedtak:

1

på området

«Eide kommunestyre

gjør sin tilslutning

ut avis for innbyggerne
kommunevis.

i framtidas

til vedtak

Hustadvika

i fellesnemda:

kommune.

Prosjekt

Eide kommunestyret

Hustadvika
avvikler

kommune

organiserer

Eide kommune

og gir

sin

Det er viktig

at Eides innbyggere

innbyggere

informeres

på en god måte før hvert

kommunestyremøte.

l hvilken

form

dette

skal gjøres må vurderes nærmere av Formannskapet.»
l formannskapet
« Formannskapet
måte:

informasjons

den 08.03.2018 ble det gjort følgende vedtak:
vedtar

at informasjon

på Eide kommune

til innbyggerne
sine hjemmeside,

før hvert

kommunestyremøte

skal gjøres på følgende

som også deles på Facebook—siden

til Eide kommune.

Fysisk oppslag på Eide
Komme
Ordføreren

sitt servicekontor
tolker

dette

og bibliotek.»

vedtaket

i formannskapet,

slik at reglene

da også gjelde administrasjonsutvalget.

Egil Strand
ordfører.

2

om annonsering

i lokalavisene

bortfaller.

Dette vil

