Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
Av styrets medlemmer møtte:
Vestnes kommune:
Rauma kommune:
Gjemnes kommune:
Molde kommune:
Nesset kommune:
Forfall:
Aukra kommune:
Eide kommune:
Sunndal kommune:
Møtende vara:
Aukra kommune:
Eide kommune:
Sunndal kommune:
Ikke møtt:
Fræna kommune:
Fra sekretariatet:
Av øvrige møtte:

3/18
20.11.2018
Kl. 09.30 – kl. 11:25
Møterom «Galleriet», Molde rådhus
19/18 – 25/18
Stig Holmstrøm
Stig Holmstrøm, styreleder
Lars Ramstad, nestleder
Øyvind Gjøen
Trygve Grydeland
Jostein Øverås
Oddvar Hoksnes
Kåre Vevang
Trond M. H. Riise
Ole Rakvåg
Synnøve Egge
Odd-Helge Gravem
Ingvar Hals
Jane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver
Ingen
Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.

TITTEL

ST 19/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. SEPTEMBER 2018

ST 20/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

ST 21/18

ØKONOMIRAPPORT PR. 31. OKTOBER 2018

ST 22/18

FREMTIDIG BRUK AV DISPOSISJONSFOND

ST 23/18

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL ETTER 1.1.2020 –
STATUSRAPPORT, VALG AV ORGANISASJONSFORM, VIDERE FREMDRIFT

ST 24/18

MØTEPLAN FOR STYRET 2019
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EVENTUELT

ST 25/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. SEPTEMBER 2018

ST 19/18

Styrets vedtak
Protokollen fra styremøte 5. september 2018 godkjennes.
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
1. Jostein Øverås
2. Odd-Helge Gravem
Styrets behandling
Det foreslås at Jostein Øverås og Odd-Helge Gravem velges til å underskrive protokollen
sammen med møteleder.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8
voterende)
Daglig leders innstilling:
Protokollen fra styremøtet 5. september 2018 godkjennes.
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
1. ………………….
2. ………………….

REFERAT OG ORIENTERINGER

ST 20/18

Styrets vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Styrets behandling
Referatsaker:
RS 04/18

Ny sak– arkivløsning: Veien videre, informasjonsskriv datert 15.10.2018 fra RORIKT
Daglig leder opplyser at med de forsinkelser som har blitt, så har det uansett blitt
vurdert at det var hensiktsmessig å utsette overgangen til elektronisk saks- og
arkivsystem til 1.1.2020. Da må arkivet likevel dannes på nytt, pga. nye kommuner.

Orienteringssaker:
OS 03/18

Informasjon om resultat av lokale forhandlinger for sekretariatets ansatte

Styreleder informerte om at det var gitt lønnstillegg i tråd med styrets ramme
på 2,8 %.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (8 voterende).
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ST 21/18

ØKONOMIRAPPORT PR 31. OKTOBER 2018

Styrets vedtak
Økonomirapport pr. 31.10.18 tas til orientering.
Styrets behandling
Daglig leder orienterte kort om situasjonen.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (8 voterende).

ST 22/18

FREMTIDIG BRUK AV DISPOSISJONSFOND

Styrets vedtak
Dagens deltakerkommuner blir kontaktet for å skissere hvordan styret tenker omkring
disposisjonsfond. Dette for å avklare om det er avvikende forventninger om tilbakebetaling av
mindreforbruk ved overgangen til «nye» kommuner. Daglig leder får i samråd med styreleder,
ansvar for å utforme henvendelsen.
Styrets behandling
Styret hadde en grundig diskusjon. Det er enighet om at disposisjonsfondet ikke må være for
stort, men må sikre nødvendig likviditet.
Det blir sendt ut kopi til styremedlemmene av brevet som sendes deltagerkommunene.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (8 voterende).

ST 23/18

KONTROLLUVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL ETTER 1.1.2020 –
STATUSRAPPORT, VALG AV ORGANISASJONSFORM, VIDERE FRMDRIFT

Styrets vedtak
1. Styret vedtar at det skal arbeides videre ut fra at Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal fra 1.1.2020 organiseres som et Kommunalt oppgavefellesskap etter ny
kommunelov § 19-1.
2. En arbeidsgruppe bestående av styreleder Stig Holmstrøm, Lars Ramstad, Trygve
Grydeland, Synnøve Egge og daglig leder Jane Anita Aspen arbeider videre med
utforming av samarbeidsavtalen.
3. Arbeidsgruppen arbeider ut fra følgende mandat:
a. Arbeidsgruppen skal innen juni 2019 har klart et utkast til samarbeidsavtale.
b. Arbeidsgruppen skal i arbeidet med samarbeidsavtalen ha dialog med alle
deltakerkommunene.
c. En ny kostnadsfordelingsnøkkel vil være sentral å få på plass i
samarbeidsavtalen.
4. Det kan innhentes ekstern bistand ved behov.

Styrets behandling
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Det var bred enighet i at det var mest hensiktsmessig å omgjøre samarbeidet til kommunalt
oppgavefellesskap. Dette er en omgjøring som vil føre til minimale endring i forhold til
dagens organisering.
Daglig leder opplyste at hun har vært i kontakt med Brønnøysundregistrene for å bekrefte at
dagens samarbeid ikke må avvikles, men at en kan beholde samme organisasjonsnummer og
bare varsle endring av kommuner og organisasjonsform etter at samarbeidet er omdannet.
Dette forutsetter en videreføring som egen juridisk enhet. Dette ble bekreftet på telefon fra
saksbehandler, men daglig leder har bedt om også få en skriftlig bekreftelse på at dette er
korrekt oppfattet. Denne er ikke mottatt enda.
Styret diskuterte sammensetting av arbeidsgruppen. Styreleder Stig Holmstrøm fremsatte
innledningsvis forslag om at nestleder i styret, Lars Ramstad fra Rauma kommune og
Synnøve Egge, som er vara i styret fra Eide kommune, deltar i arbeidsgruppen sammen med
styreleder og daglig leder. Styreleder forslår også at det i arbeidsgruppens mandat åpnes for at
det kan innhentes ekstern bistand i arbeidet.
Trygve Grydeland fremsatte forslag om at han som representant for den største eieren også
burde være representert i arbeidsgruppen.
Daglig leder oppfordret til at arbeidsgruppen ble sammensatt av representanter fra både store
og små kommuner, for å få en brei forankring av samarbeidsavtalen.
Styret diskuterte sammensetning av arbeidsgruppe og arbeidsgruppens oppgaver, og daglig
leder svarte på spørsmål. Det var enighet i styret om å utvide arbeidsgruppen med en person i
forhold til forslaget, slik at også Trygve Grydeland deltar.
Det fremsettes følgende forslag til vedtak:
1. Styret vedtar at det skal arbeides videre ut fra at Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal fra 1.1.2020 organiseres som et Kommunalt oppgavefellesskap etter ny
kommunelov § 19-1.
2. En arbeidsgruppe bestående av styreleder Stig Holmstrøm, Lars Ramstad, Trygve
Grydeland, Synnøve Egge og daglig leder Jane Anita Aspen arbeider videre med
utforming av samarbeidsavtalen.
3. Arbeidsgruppen arbeider ut fra følgende mandat:
a. Arbeidsgruppen skal innen juni 2019 har klart et utkast til samarbeidsavtale.
b. Arbeidsgruppen skal i arbeidet med samarbeidsavtalen ha dialog med alle
deltakerkommunene.
c. En ny kostnadsfordelingsnøkkel vil være sentral å få på plass i
samarbeidsavtalen.
4. Det kan innhentes ekstern bistand ved behov.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8
voterende)
Daglig leders innstilling:
1. Styret vedtar at det skal arbeides videre ut fra at Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal fra 1.1.2020 organiseres som et Kommunalt oppgavefellesskap etter ny
kommunelov § 19-1.
2. En arbeidsgruppe bestående av daglig leder, styreleder og to andre medlemmer fra
styret; ………., arbeider videre med utforming av samarbeidsavtalen.
3. Arbeidsgruppen arbeider ut fra følgende mandat:
a. Arbeidsgruppen skal innen juni 2019 har klart et utkast til samarbeidsavtale.
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b. Arbeidsgruppen skal i arbeidet med samarbeidsavtalen ha dialog med alle
deltakerkommunene.
c. En ny kostnadsfordelingsnøkkel vil være sentral å få på plass i
samarbeidsavtalen.

ST 24/18

MØTEPLAN FOR STYRET 2019

Styrets vedtak
Det avtales følgende møteplan for styret i 2019:
onsdag 27. februar
onsdag 4. september
onsdag 20. november
Styreleder i samarbeid med daglig leder får fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer
dersom det er nødvendig. Det kan også være aktuelt å legge inn et ekstra styremøte i juni
2019.
Styrets behandling
Styreleder forslår følgende møteplan for styret i 2019:
onsdag 27. februar
onsdag 4. september
onsdag 20. november
Styreleder i samarbeid med daglig leder får fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer
dersom det er nødvendig. Det kan også være aktuelt å legge inn et ekstra styremøte i juni
2019.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styreleder (8 voterende).
Daglig ledes innstilling
Det avtales følgende møteplan for styret i 2019:……….

ST 25/18

EVENTUELT

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:
 Statusoppdatering fra sekretariatet
o Uvedkommende har tatt seg inn i sekretariatets lokaler
Daglig leder opplyser at uvedkommende har vært inne i sekretariatets lokaler en
gang i løpet av ettermiddag-neste morgen 15.11.2018. Det har ikke blitt oppdaget
at døren ikke gikk i lås pga. defekt lås. Ingen ting er borte eller ødelagt, trolig på
jakt etter penger/verdisaker. Låsen ble skiftet umiddelbart. Forholdet er meldt til
Molde Eiendom KF som vi har fremleieavtale med og de ville anmelde forholdet.
o NKRF innfører fra 2019 etterutdanningskrav også for medlemmer som utfører
sekretariatsoppgaver. Krav om 105 timer etterutdanning i løpet av 3 år.
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o Personvernombudet er i gang. Daglig leder har mottatt e-poster med informasjon,
maler og sjekklister.
 Erfaringsutveksling
Det ble utvekslet erfaringer fra opplæringsdagen som ble avholdt 7.11.2018 i
Gjemnes, med hovedtema habilitet. Opplæringsdagen hadde også mindre økter med ny
kommunelov og ny personvernlovgivning. Noe av det som kom frem under
oppsummeringen:
o Habilitet er et nyttig tema, mye å lære
o Nyttig med generell informasjon som er relevant for kontrollutvalgets arbeid,
ikke bare krisesaker som ofte presentert på de store konferansene
o Hadde vært et nyttig tema også på starten av perioden
o Viktig å være bevisst på kommuneloven
o Viktig at kontrollutvalgene får delta på folkevalgtopplæringen.

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Kåre Vevang
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Jostein Øverås
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær
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