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Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i
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Sveinung Talberg
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Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 01/19
Kontrollutvalget
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.NOVEMBER 2018
Sekretariatets innstilling
Protokollen fra møte 26.november 2018 godkjennes.
Til å signere protokollen sammen med møteleder 26.november 2018, velges:
1. …………..
2. …………..
Saksopplysninger
Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt.
Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Protokollen godkjennes
formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere
protokollen sammen med leder.

Sveinung Talberg
rådgiver

Møtedato
11.02.2019

KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
Møtende medlemmer:
Forfall:
Ikke møtt:
Møtende vara:
Fra sekretariatet:
Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

6/18
26.11.2018
kl. 09.00 - 14.45
Virksomhetsbesøk hos Sunndal Helsetun kl. 0900
Kontrollutvalgsmøtet ble satt kl. 1100
Formannskapssalen, Sunndal rådhus
34/18 – 39/18
Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Liv Berit Gikling (Sp)
Tove Ørsund
Ingen
Sveinung Talberg, rådgiver
Bjarne Dyrnes (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor)
Einar Andersen (oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor)
Vivian Høsteng, arkivleder Sunndal kommune i sak
38/18

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.
TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.

TITTEL

PS 34/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2018

PS 35/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 36/18

SUSU-PROGRAMMET

PS 37/18

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

PS 38/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 39/18

EVENTUELT
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PS 34/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2018

Kontrollutvalgets vedtak
Protokollen fra møte 17.oktober 2018 godkjennes.
Til å signere protokollen sammen med møteleder 17.oktober 2018, velges:
1. Edel Magnhild Hoem
2. Erling Rød
Kontrollutvalgets behandling
Leder orienterte. Leder foreslo Edel Magnhild Hoem og Erling Rød til å signere
møteprotokollen fra møtet 17.oktober 2018 sammen med møteleder.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(4 voterende)

PS 35/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretæren orienterte til den enkelte referat- og orienteringssak.
Referatsaker:
RS 65/18

Habilitetsvurderinger:
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 66/18

PS 77/18 Saker til behandling 2. tertialrapport for Sunndal kommune
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 67/18

PS 78/18 Finansrapport 1. tertial 2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 68/18

PS 79/18 Finansrapport 2. tertial 2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 69/18

PS 80/18 Budsjettregulering drift -fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 70/18

PS 81/18 2. tertialrapport 2018 - Sunndal Næringsselskap AS
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 71/18

PS 82/18 Årsrapport 2017 for Sunndal næringsselskap AS
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 72/18

PS 83/18 Årsrapport 2017 for Sunndal næringseiendom AS
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
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RS 73/18

PS 85/18 Vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal kommune
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 74/18

PS 88/18 Politikergodtgjøring i Sunndal kommune
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 75/18

Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 23.10.2018 (vedlagt)

RS 76/18

Innkalling til styremøte i Sunndal Energi KF 20.11.2018 (vedlagt)

RS 77/18

Virksomhetsbesøk hos Sunndal Helsetun 26.11.2018
Referat fra besøket vil foreligge som referatsak til neste møte i kontrollutvalget

Orienteringssaker:
OS 21/18

RS 53/18 Protokoll fra representantskapsmøte 07.09.2018 - Møre og Romsdal
Revisjon IKS
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

OS 22/18

RS 55/18 Søknad om skifte til kommunalt eierskap, ev. fastere tilknytning til
kulturtjenesten - Sunndal Frivilligsentral
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

OS 23/18

RS 58/18 Uttalelse fra Orkide - Nordmøre Regionråd til Regional utviklingsplan
for Helse Midt-Norge
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

PS 36/18

SUSU-PROGRAMMET

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget i Sunndal vil rapportere følgende til Sunndal kommunestyre etter
gjennomgang av forvaltningen i SuSu-programmet:
1. Kontrollutvalget konkluderer med at kommunen burde ha journalført og arkivert
møteinnkallinger, protokoller og annen dokumentasjon fra SuSu-programmet i
Sunndal kommune sitt post- og arkivsystem.
2. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet har forvaltet og tildelt midler
fra Næringsfondet i Sunndal. Etter gjeldende reglement har ikke SuSu-programmet
fullmakt til å forvalte og tildele midler fra Næringsfondet i Sunndal.
3. Kontrollutvalget konkluderer med at habilitetsvurderinger er gjennomført i 7 av 21
møter i SuSu-programmet. Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28
søknader om bedriftsretta tiltak. Det er ikke kontrollert om medlemmer i
programstyret har deltatt i behandling av saker der habilitetsspørsmålet skulle vært
vurdert.
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4. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet, i følge kommuneloven og
Sunndal kommune sitt reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale
folkevalgte, ikke har myndighet til å fastsette godtgjørelse til programstyret slik det er
gjort i programstyret sitt møte 18.10.2013.
5. Kontrollutvalget registrerer at ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse fra SuSu i
2014, 2015 og 2016. Ordfører har betalt tilbake mottatt møtegodtgjørelse og erkjent at
han i tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte i
Sunndal kommune og som ordfører, oppnevnt av kommunestyret, ikke skulle hatt
godtgjøring for SuSu-arbeidet.
Kontrollutvalget konkluderer med at ordfører i tråd med reglement for
arbeidsgodtgjørelse i Sunndal kommune ikke skulle ha mottatt godtgjørelse for sitt
verv i SuSu-programmet.
6. Kontrollutvalget ber om at Sunndal kommunestyre sørger for at de forhold som blir
påpekt fra kontrollutvalget bringes i orden.
Kontrollutvalgets behandling
Leder innledet. Sekretær orienterte om funn, konklusjoner og innstilling. Revisor Einar
Andersen redegjorde om arbeidsprosessene og bestillingen. En avtalt kontrollhandling har
begrensninger ang. vurderinger og konklusjoner. En utvidet undersøkelse,
som er tilnærmet en forvaltningsrevisjon, ville kunne gitt dypere vurderinger og konklusjoner
med anbefalinger. Kontrollutvalget var tydelig på at dette ikke var ønskelig i denne saken.
Revisjonen sin rapport er sendt til rådmannen for uttalelse. Det kom inn mindre justeringer.
Kontrollutvalget har ikke rangert graden av alvorlighet i sitt vedtak, men leder påpekte at han
anser SuSu-programmet sine utbetalinger fra næringsfondstilskudd og utbetaling av
godtgjøring til ordfører som de to mest alvorlige forholdene.
Kontrollutvalget er tydelig på at det er gjort feil i denne saken og ber om at kommunestyret
sørger for at de forhold som er påpekt bringes i orden. Kontrollutvalget forventer et
forbedringsarbeid. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved opplæringen til folkevalgte. Er den
god nok?
Kontrollutvalget fremmet forslag om et tilleggspunkt nr. 6 i tillegg til sekretærens innstilling i
5 punkter.
Det ble stemt punktvis over de 6 nummererte punktene.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling i tillegg til
kontrollutvalgets forslag i punkt 6 framsatt i møtet. (4 voterende)

PS 37/18

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Kontrollutvalgets vedtak
1. Kontrollutvalget i Sunndal bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
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«Etikk i Sunndal kommune», herunder
- Opplæring og oppfølging
- Habilitet og varsling
2. Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i problemstillinger som er skissert i
møteprotokollen.
3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget diskuterte ulike tema som var gjengitt i saksframlegget. Følgende 3 tema ble
diskutert:
•
Omstillingsprosesser, herunder omstillingskompetanse og- kapasitet.
•
Barnevern
•
Oppfølging og opplæring av etiske retningslinjer
Både omstillingsprosesser og etiske retningslinjer er omtalt som aktuelle tema i plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019. Forvaltningsrevisor Einar Andersen var til stede og svarte på
spørsmål om bestilling og avgrensing av innhold i bestilling.
Kontrollutvalget ønsket etter en helhetsvurdering å bestille en forvaltningsrevisjon på «Etikk i
Sunndal kommune». Dette skal omfatte både politisk og administrativt nivå. Prosjektet skal
avgrenses til å se på hvordan opplæring og oppfølging skjer og hvordan habilitet og varsling
håndteres og praktiseres.
Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS og prosjektplan utarbeides og
legges fram for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(4 voterende)

PS 38/18

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget avslutter saken om «Protokoller i Sunndal kommune».
Kontrollutvalget beholder resterende saker på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalgets behandling
Revisor og arkivleder var til stede for å svare på spørsmål.
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Prosjektregnskap til kontrollutvalget
Kontrollutvalget ba i møte 17.10.18 om at kommunen til neste møte i tilknytning til saken
«Prosjektregnskap til kontrollutvalget» legger frem all dokumentasjon i investeringsprosjekt
nr. 04070 Litltorget når det gjelder etappe 1 og 2 i prosjektet. Dokumentasjon var mottatt fra
kommunen 06.11.18. Dette omhandler kun kommunen sin del av prosjektet. I og med at
dette er et fellesprosjekt med private aktører, ønsker kontrollutvalget at kommunen
fremskaffer tilsvarende regnskap og dokumentasjon for den private delen av prosjektet og at
dette blir fremlagt for kontrollutvalget.
Selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Sekretariatet har den 21.11.18 mottatt epost om at det i Kristiansund kommunes budsjett for
2019 er satt av en post på 160.000 kr til selskapskontrollen. En avventer bystyrebehandling.
Det er da klart at Hitra, Hemne, Kristiansund og Sunndal gjennomfører denne
selskapskontrollen i 2019 så fremt bystyret i Kristiansund bevilger til dette.
Tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune
Kontrollutvalget ba i møte 17.10.18 om at arkivleder møter i neste møte i kontrollutvalget i
tilknytning til saken om oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket og spørsmål om
arkivering generelt, men av eposter og SMS-meldinger spesielt.
Arkivleder møtte og orienterte. I forhold til de avvik som kom frem i tilsynet fra Arkivverket
kan en rapportere følgende: Avvik nr. 1 og 3 er ennå ikke effektuert. Avvik nr. 5 er nå etter
kommunens mening effektuert, mens avvik nr. 8 er påbegynt. Når det gjelder registrering av
eposter og SMS så er det opp til den enkelte saksbehandler å vurdere kva som er arkivverdig.
Opplæring blir gitt årlig, men det er ikke en systematisk opplæring i hva som er arkivverdig.
Det ligger rutiner for hva som skal registreres og arkiveres av eposter, men ikke når det
gjelder SMS eller Messenger. Tieto-360 er nå valgt som leverandør og system for nytt sakog arkivsystem.
Kontrollutvalget vil fortsatt etterspørre om det som blir mottatt av eposter og som skal
journalføres og til sak- og arkivsystemet, faktisk blir vurdert som arkivverdig materiale.
Sunndalsøra Samfunnshus
Kontrollutvalet registrer at det i dette selskapet og i noen andre selskap kommunen er eiere i
ikke er ajourført i Brønnøysundregisteret selskaps- og styreopplysninger. Kontrollutvalget vil
etterspørre hva eierskapssekretariatet vil gjøre for å påse at dette blir gjort.
Protokoller i Sunndal kommune
Leder framsatte forslag om at kontrollutvalget velger, på bakgrunn av at en har fått endelig
svar, å avslutte saken om «Protokoller i Sunndal kommune».
Ellers velger kontrollutvalget å beholde alle de andre sakene på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder.
(4 voterende)
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PS 39/18

EVENTUELT

Personopplysningsloven og GDPR i Sunndal kommune
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) trådte i kraft
20.07.2018. Samtidig ble EU’s personvernforordning(GDPR) vedtatt jf. kapittel 1 i loven.
I kapittel 2 blir Lovens saklige og geografiske virkeområde definert.
Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av
personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i
eller skal inngå i et register. Loven og personvernforordningen gjelder ikke når annet er
bestemt i eller med hjemmel i lov.
Kontrollutvalget i Sunndal ønsker en skriftlig redegjørelse fra rådmannen til neste møte
hvordan Sunndal kommune har innordnet seg det nye lovverket og forordningen.
Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen til neste møte gir en kort skriftlig redegjørelse over hva
status er for oppfølging av det nye lovverket i Sunndal kommune.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.
(5 voterende)
Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018
Rådmannen har i epost av 09.11.2018 sendt kontrollutvalget en status over arbeidet med den
nye personvernordningen.
Framlegg fra leder om at kontrollutvalget velger å avslutte videre oppfølging etter å ha mottatt
en status om arbeidet fra rådmannen datert 09.11.2018.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.
(4 voterende)
Henvendelse til kontrollutvalget
Erling Rød har på vegne av kontrollutvalget mottatt en henvendelse der det stilles spørsmål
ved rutinene for bruk av «kronekort» for utbetaling av introduksjonslønn i
introduksjonsprogrammet i Sunndal kommune. Den som har henvendt seg til kontrollutvalget
har bedt om at henvendelsen behandles unntatt offentlighet av personvernhensyn jf.
forvaltningsloven § 13 nr. 1.
Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018
På denne bakgrunn ble det fremmet forslag om å lukke møtet etter § 33 nr. 4 i
kommuneloven. Enstemmig vedtak om å lukke møtet. Møtet ble lukket og dokumentene ble
utdelt. Etter at en hadde lest igjennom dokumentene ble disse samlet inn igjen.
Kontrollutvalget ber om at revisjonen ser på rutinene som gjelder for ordningen og rapporterer
tilbake til kontrollutvalget resultatet av revisjonen.
Møtet ble etter dette åpnet igjen.
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Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018
Revisor Bjarne Dyrnes orienterte muntlig om de funn som er gjort etter at revisjonen har
gjennomført kontroll med rutiner i ordningen med «kronekort». Ordningen synes å fungere
tilfredsstillende og at brukes av ordningen med «kronekort» ikke så stor. Kontrollutvalget ba
om en skriftlig tilbakemelding fra revisjonen.
Leder fremmet forslag om å avslutte videre oppfølging av saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.
(4 voterende)
Deltakelse på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 30.1.-31.1.2019 og
deltakelse på FKT’s fagkonferanse og årsmøte 4.6.-5.6.2019:
Av konferanser som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF
sin kontrollutvalgskonferanse som arrangeres på Gardermoen 30.1. og 31.1.2019 og FKT sin
fagkonferanse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand 4.6. og 5.6.2019 . Det er budsjettert
med at inntil 2 personer kan reise på begge disse konferansene.
Dette fremgår også av kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 som ble
behandlet i møte 17.10.2018, sak PS 31/18.
Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018
Leder fremmet forslag på at Odd-Helge Gravem og Edel Magnhild Hoem deltar på NKRF sin
kontrollutavalgskonferanse. Leder er vara ved forfall.
Kontrollutvalgets sin deltakelse på FKT sin konferanse vil kontrollutvalget ta stilling til i et
senere møte.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.
(4 voterende)
Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2019
Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018
Kontrollutvalget i Sunndal fastsetter første møte i 2019 til torsdag 7.februar.
Videre møteplan fastsettes i første møte i 2019 når en kjenner møteplanene for formannskap
og kommunestyre. Dette for å unngå møtekollisjon.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær.
(4 voterende)
Revisor sin tilstedeværelse i kontrollutvalget sine møter
Revisor Bjarne Dyrnes spurte om kontrollutvalget sitt behov og ønske om revisjonene sin
tilstedeværelse i kontrollutvalget sine møter fremover når revisjonen fra 01.01.2019 går over
til å fakturere kommunene etter medgått tid.
En løsning kan være at revisor deltar på møter via SKYPE.(Videokonferanse).
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Saksopplysninger
Etter kommunelovens § 77 nr.8, jf. kap. 8. § 19 i forskrift om kontrollutvalg, har kommunens
revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
I oppdragsavtalen Sunndal kommune har med revisor står det at oppdragsansvarlig revisor
eller stedfortreder skal møte i kontrollutvalget når det gjelder saker som har tilknytning til
revisor oppdrag skal behandles. Det samme gjelder revisor møteplikt i kommunestyret.
Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018
Leder fremsatte forslag på at kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til saken på neste møte
om når det anses formålstjenlig at revisor er til stede i kontrollutvalget sine møter.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.
(4 voterende)

Trond M. Hansen Riise
leder

Odd Helge Gravem
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Sveinung Talberg
rådgiver
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SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/01
033
Sveinung Talberg
24.01.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 02/19
Kontrollutvalget
REFERAT OG ORIENTERINGER
Sekretariatets innstilling
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 01/19

Spørrehalvtimen

RS 02/19

Habilitetsvurderinger

RS 03/19

PS 92/18 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
(NIR) -

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 21.11.2018 (vedlagt)
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 21.11.2018 (vedlagt)

retningsvalg og finansiering av ny avfallsløsning
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 21.11.2018 (vedlagt)
RS 04/19

PS 93/18 Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og
Romsdal
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 21.11.2018 (vedlagt)

RS 05/19

PS 94/18 Organisering av den pedagogisk-psykologiske
tjenesten
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 21.11.2018 (vedlagt)

RS 06/19

PS 96/18 Retningslinjer for ordningen med ikke legitimert
tap i
arbeidsinntekt
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 21.11.2018 (vedlagt)

RS 07/19

Habilitetsvurderinger
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

RS 08/19

Spørrehalvtimen
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

RS 09/19

PS 97/18 Årsplan o budsjett 2019, økonomiplan 2020-2022
for

Møtedato
11.02.2019

Sunndal kommune
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
RS 10/19

PS 111/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Sunndal
kommune
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

RS 11/19

PS 112/18 Sunndal Energi KF - Budsjett 2019

RS 12/19

PS 114/18 Oppsigelse og reforhandling av
samarbeidsavtale om den pedagogisk-psykologiske
tjenesten- ny behandling

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

RS 13/19

PS 115/18 Kontrollutvalget i Sunndal - Rapport om SuSu -programmet
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

RS 14/19

PS 118/18 Nytt reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til folkevalgte i
Sunndal kommune gjeldende fra 01.01.2019
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

RS 15/19

Referat fra virksomhetsbesøk Sunndal Helsetun 26.11.2018 (vedlagt)

RS 16/19

Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 20.11.2018 (vedlagt)

RS 17/19

Innkalling til møte i representantskapet i NIR 08.02.2019 (vedlagt)

RS 18/19

Invitasjon til opplæring i ny kommunelov 12.3.2018, KS (vedlagt)

RS 19/19

Innkalling med sakliste til representantskapsmøte i Møre og Romsdal
Revisjon IKS 18.01.19 (vedlagt)

RS 20/19

Innkalling med sakliste til styremøte i Sunndal Energi KF 05.02.2019
(vedlagt)

Orienteringssaker:
OS 01/19

RS 64/18 Protokoll fra generalforsamling i Samspleis AS 06.06.2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

OS 02/19

RS 65/18 Protokoll fra møte 17.10.2018 - Kontrollutvalget i Sunndal
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

OS 03/19

RS 66/18 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal frem mot 01.01.2020 innvirkning på sekretaritet som følge av kommunereform og ny
kommunelov
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

Sveinung Talberg
rådgiver

RS 01/19:
Spørrehalvtimen:
- Erling Outzen, SV: I avisinnlegg har det vært brukt begrepet «administrativ
skoleeier». Er dette et begrep som er gyldig. Skolesjef Liv Ingrid Horvli svarte.
- Stig Rune Andreassen, FrP: Hvor langt er pilotprosjektet om
legevaktsamarbeid kommet. Rådmann Randi Dyrnes svarte.
- Stig Rune Andreassen: Hvor langt er kommunen kommet med planene om
månedlig fakturering. Rådmannen svarte. Må komme tilbake til dette.
- Erling Rød, FrP: Hvorfor uttaler Orkide Nordmøre regionråd seg om
idrettens organisering. Ordfører Ståle Refstie svarte.
- Arne C. Drøpping: Med henvisning til sin interpellasjon i
kommunestyremøtet 02.05.2018 om statlige midler mot barnefattigdom.
Har kommunen søkt om slike midler. Rådmannen svarte. Må komme
tilbake til dette.
- Maja Solli: Har administrasjonen rutiner for registrering av møter og utbetaling
av godtgjøring til medlemmer i styrer og råd utover de ordinære folkevalgte
styrer, råd og utvalg. Rådmannen svarte.
- Einar Mo: Om omstillingsprosessen i innvandrertjenesten som følge av
nedleggelsen av asylsøkermottaket med hensyn til overkapasitet, effektivitet og
økonomi. Rådmannen svarte.
- Halvard G. Hagen: Om møtet i Orkide Nordmøre regionråd, som hadde
møte på Sunndalsøra i forrige uke. Kan ordføreren orientere om de to
viktigste sakene i regionrådet. Ordføreren svarte.

RS 02/19:
Habilitetsvurderinger
I PS 92/18:
- Representanten Jorunn Silseth, AP, ble vurdert som habil bakgrunn i at
hun er varamedlem i styret for NIR, jf. Forvaltningslovens (Fvl) § 6, 2.
ledd.
- Representanten Erling Rød, FrP, ba om at representanten Bjørn Røkkum ble
erklært inhabil med bakgrunn i at hans leder Eilif M. Lervik er styreleder i NIR.
Da saken ble åpnet ba Bjørn Røkkum om å få vurdert sin habilitet. Røkkum ble
vurdert som inhabil, jf. Fvl § 6, 3. ledd, jf. Fvl. § 6, 1. ledd e) følgende.
I PS 95/18:
- Representanten Stig Rune Andreassen, FrP, ble vurdert som inhabil med
bakgrunn i at han sitter som nestleder i styret for Sunndal boligbyggelag
(Sunnbo), jf. forvaltningslovens (fvl) § 6, 2. ledd.

- Representanten Tone Hustad, H, ble vurdert som inhabil med bakgrunn i at
hun er ansatt i Sunnbo og har borettslagene i sin portefølje, jf. fvl § 6, 2.
ledd.
- Representanten Jørgen Singsdal, SP, ble vurdert som inhabil med bakgrunn i at
han sitter i styret for Mogrenda borettslag, jf. fvl § 6, 1. ledd bokstav e).
- Representanten Trygve Stavik, AP, ble vurdert som inhabil med bakgrunn i at
hans forelde eier leilighet i Mogrenda borettslag, jf. fvl. § 6, 1. ledd bokstav b).
- Representanten Erling Rød, FrP, ba om at kommunelovens § 8, 3. ledd blir fulgt og
varamedlemmer blir kalt inn når representanter vurderes inhabil.

RS 03/19:
PS 92/18 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) retningsvalg og finansiering av ny avfallsløsning
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2018
Representanten Jorunn Silseth, AP, ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun
sitter som varamedlem i styret for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR).
Silseth har aldri vært innkalt til eller deltatt i møter i NIR.
Representanten Bjørn Røkkum, AP, ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hans
overordnet Eilif M. Lervik er styreleder i NIR.
Jorunn Silseth og Bjørn Røkkum fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålene.
Kommunestyret erklærte Jorunn Silseth habil i behandlingen av saken, jf.
Forvaltningslovens § 6, 2. ledd.
Kommunestyret erklærte Bjørn Røkkum inhabil i behandlingen av saken, jf.
Forvaltningslovens § 6, 3. ledd.
Hilde Harstad, daglig leder i NIR, orienterte innledningsvis.
Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
- Sunndal kommunen slutter seg til NIRs planer for å øke materialgjenvinning
gjennom økt kildesortering og ettersortering.
- Under forutsetning av at SESAM-prosjektet realiseres innenfor de rammene som er
satt i beslutningsunderlaget av september 2018 vedtas følgende:
• Kommunen yter et investeringstilskudd til NIR innenfor en ramme på kr. 480.000,for å finansiere egenkapital i SESAM Ressurs AS. Finansiering avklares senere.
• Kommunen tildeler NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall
som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling
av slam fra slamavskillere og tette tanker.
c. Representantskapet i NIR fatter endelig investeringsbeslutning i SESAM Ressurs AS.

RS 04/19:
PS 93/18 Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2018
Helsesjef Britt Iren Bæverfjord orienterte innledningsvis.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sunndal kommunestyre vedtar å inngå avtale om vaktberedskap i barnevernet for Molde,
Midsund, Aukra, Eide, Vestnes og Sunndal kommune fra 1.12.2018.
Sunndal kommunestyre delegerer myndighet i akutte saker i barnevernet utenfor ordinær
arbeidstid til rådmannen i Molde kommune fra 1.12.18.
Ordinær arbeidstid defineres som mandag – fredag fra kl. 08.00 – 15.30 og julaften,
nyttårsaften og onsdag før påske fra kl. 08.00 – 12.00.

RS 05/19:
PS 94/18 Organisering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2018
Rådmann Randi Dyrnes orienterte innledningsvis og poengterte betydningen av at saken får
et vedtak før 01.01.2019, innen fristen for oppsigelsen av nåværende avtale.
Innstillingen fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Denne saken ønske vi bedre opplyst. Vi ønsker
innspill fra kontorleder/styreleder som en del av saksgrunnlaget.

RS 06/19:
PS 96/18 Retningslinjer for ordningen med ikke legitimert tap i
arbeidsinntekt
Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende spesifisering:
Ikke legitimert tap i arbeidsinntekt gjelder for politikere som ikke er i ordinært lønnet
arbeidsforhold (eksempelvis hjemmearbeidende, deltidsansatte, trygdede, bønder,
pensjonister og studenter).
De har rett til godtgjøring for ikke legitimert tap i arbeidsinntekt dersom de har
arbeidsinntekt/tar på seg lønnet arbeid av kortere elle lengre varighet (tilkallingsvikar
el.lign.) og må si nei til et slikt arbeid grunnet et politisk møte.

RS 07/19:
Habilitetsvurderinger
I sak PS 115/18: ordfører Ståle Refstie og representanten Tone Hustad ba om å bli erklært
inhabil med bakgrunn i at de sitter i programstyret for SuSu-programmet. Rådmannen
vurderer inhabilitetsspørsmålet opp imot forvaltningslovens § 6 2. ledd og anbefaler at de
erklæres inhabil. Ståle Refstie og Tone Hustad ble erklært inhabil i behandlingen av saken.

RS 08/19:
Spørrehalvtimen
- Erling Outzen: Det foreligger forslag i rådmannens budsjettforslag om å kutte ned
på antall lærerstillinger i grunnskolen. I Sunndal er det flere administrative stillinger
enn i mange andre kommuner. Hvorfor er det forskjell på Sunndal i forhold til andre
kommunene. Rådmannen svarte.
- Stig Rune Andreassen: Han er blitt kjent med at Veidekke har søkt
Miljødirektoratet om lagring på Raudsand av bunnmasse, som inneholder olje og
må spesiallagres. Saken er ikke blitt sendt ut på høring til nabokommunene. Vil
Sunndal kommune gi tilbakemelding til Miljødirektoratet om hvorfor
nabokommunene til Nesset ikke har fått saken tiluttalelse? Ordføreren og plansjef
Anne Guri Aase svarte.
- Erling Rød: 1. Vil Sunndal kommune avgi høringsuttalelse til forslaget til ny
fjellov? Plansjefen svarte. 2. Hvorfor er ikke møteprotokollen fra økonomi- og
planutvalget 27.11.2018 lagt ut på kommunens hjemmesider? Utvalgssekretær
Brit Helene Resell svarte. 3. Når kommer det saker om byggeregnskaper som
ikke er ferdigbehandlet i kommunestyret enda? Eiendomssjef Jan Erik Holthe
svarte.
- Arne Christen Drøpping: Angående tidligere vedtak i interpellasjon om tiltak mot
barnefattigdom. Har Sunndal kommune søkt om midler til dette? Rådmannen
svarte.
- Jørgen Singsdal: Hva er status for saken om kvinnefengsel i Sunndal, og vil ordføreren
ta ansvar for framdrift og eventuelt når? Ordføreren svarte.

RS 09/19:
PS 97/18 Årsplan o budsjett 2019, økonomiplan 2020-2022 for
Sunndal kommune
Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til årsplan og budsjett for 2019 og
økonomiplan 2020-2022 med følgende endringer:
Endringer til driftsbudsjettet
1. Til Personalavdelingen
Sunndal kommune har vært igjennom en krevende nedbemanning og omstilling i 2018.
Den viktigste grunnen til dette er UDIs nedlegging av Sunndal asylsøkermottak. Disse
prosessene har ikke minst vært krevende for medarbeiderne i kommunen, som har lagt

ned stor innsats for å lykkes best mulig. Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tilbakeføre velferdsmidlene som rådmannen foreslår
å stryke. Personalavdelingen budsjett styrkes med kr 230 000,- for å gjennomføre tiltaket.
2. Til Grunnskoletjenesten
Rådmannen foreslår en økning i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen med om lag
130%. Etter innspill fra SV vil SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet bare øke
foreldrebetalingen med 24%, tilsvarende 250 kroner pr. måned. Ny sats for
foreldrebetalingen blir da kr 1 300,- pr. måned for ordinært opphold før skolen fra kl. 7:30
og etter skolen til kl. 16:15. Grunnskoletjenestens budsjett blir derfor styrket med
kr 2 000 000,- for å gjennomføre tiltaket.
3. Til Kulturtjenesten
Møremusikerordningen
Møremusikerne er et viktig kultursamarbeid mellom Sunndal kommune og Møre og
Romsdal fylkeskommune. Tilstedeværelsen av profesjonelle musikere i Sunndal er også
viktig for tilbudet ved Sunndal kulturskole, og for frivillige kulturaktiviteter i kommunen.
For å bevare denne ordningen, er det viktig at Møremusikernes Fjord og Fjell har full
besetning. Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV
tilbakeføre midlene til Møremusikerne som rådmannen foreslår strøket. Kulturtjenestens
budsjett styrkes med kr 400 000,- for å gjennomføre tiltaket.
Tilskudd til frivilligheten
Frivillighet er både lim og bærebjelke i samfunnet. Hver krone brukt på frivillig arbeid
genererer 10 kroner tilbake. Etter innspill fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil
Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV tilbakeføre midlene for tilskudd til frivilligheten som
rådmannen foreslår strøket. Kulturtjenestens budsjett styrkes med kr 200 000,- for å
gjennomføre tiltaket.
4. Kommunalteknisk tjeneste
Sunndal har mange kommunale veger, og disse krever godt løpende vedlikehold. Det er
også behov for utbedringer på flere veger. Etter innspill fra Senterpartiet vil Senterpartiet,
Arbeiderpartiet og SV tilbakeføre midlene til vegvedlikehold som rådmannen foreslår
strøket. Kommunalteknisk tjenestes budsjett styrkes med kr 500 000,- for å gjennomføre
tiltaket.
5. Eiendomstjenesten
Sunndal har mange kommunale bygg, og disse krever løpende vedlikehold og godt renhold.
Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tilbakeføre
midlene til vedlikehold som rådmannen for slår strøket. Eiendomstjenestens budsjett
styrkes med kr 300 000,- for å gjennomføre tiltaket.
6. Til NAV
Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i Sunndal er stolte over arbeidet
som blir lagt ned av NAV i “Aktiv hverdag” prosjektet. Vi mener dette er et prosjekt som
fortjener midler til å utvide tilbudet sitt.

Sunndal får over statsbudsjettet tildelt kr 235 000,- i 2019 innen rusforebyggende arbeid.
Dette er en del av opptrappingsplanen innen innsats på rusfeltet. “Aktiv hverdag”prosjektet gjør en viktig jobb innenfor feltet og vi mener at tilskuddet fra staten skal gå til
dette prosjektet for å øke aktivitetene.
Eksempler på nye aktiviteter man kan legge til rette for, kan være en etablering av
bruktbutikk i de nye lokalene. Videre så mener vi at “Aktiv hverdag” sine brukere trenger
jobbtrening. Derfor så vil vi også foreslå at man vurderer mulighetene for at “Aktiv
hverdag” skal kunne drive kantina på rådhuset én dag i uken.
•
Tilleggsforslag til NAVs årsplan og budsjett 2019 : Budsjettet for 2019 økes med
kr 235 000,-, inndekning nye midler rusarbeid statsbudsjettet. Midlene skal brukes til
“Aktiv hverdag”-prosjektet, med fokus på nye aktiviteter og jobbtrening.
Endringer til investeringsbudsjettet
7. Ny barnehage i sentrum
Ny barnehage i Sunndalsøra sentrum er et prosjekt som må forankres i skole- og
barnehagebruksplanen for Sunndal kommune som er under utarbeiding. Deretter må både
kapasitet, plassering og valg av løsning vurderes både administrativt og politisk.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV mener derfor at det er for tidlig å sette av kr 100 000
000,- til dette prosjektet i investeringsbudsjettet fordelt på kr 1 000 000,- i 2019 og kr 99
000 000,- i 2020. Disse postene strykes, og nødvendig finansiering innarbeides i
investeringsprosjektet tidligst i 2020 om prosjektet vedtas.
8. Bygging/utbedring av kommunale veger
Det er behov for utbedringer på flere kommunale veger i Sunndal. Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og SV vil derfor styrke rammen for investeringer i kommunale veger i 2019.
Kr 1 000 000,- avsatt til planlegging av ny barnehage i sentrum omprioriteres og overføres
til posten Kommunale veger – Bygging og utbedringer, som dermed får en ny ramme på kr
3 000 000,- i 2019.
Inndekning
9. Reduserte IKT-investeringer
I Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 ligger det samlet inne kr 7 545 000,- til
investeringer i IKT, fordelt på kr 650 000,- under Rådmannen, kr 95 000,- under
Økonomiavdelingen, kr 5 600 000,- under Servce- og informasjonsavdelingen, og kr 1 200
000,- under Grunnskoletjenesten. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett ligger det
videre inne kr 1 000 000,- til IKT-investeringer i 2019. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV
vil redusere den samlede rammen til IKT-investeri ger i 2019 med kr 1 000 000,-.
Grunnskolens ramme til IKT- investeringer skal ikke reduseres.
10. Reduserte kostnader til administrasjon
I følge kostratallene presentert av Rådmannen ved kommunestyrets behandlingen av
foreløpige budsjettrammer og foreløpig budsjett 2019 for Sunndal kommune (sak 63/18),
var de korrigerte brutto driftsutgiftene til administrasjon i Sunndal kommune kr 4 917 pr.
innbygger i 2017. Til sammenligning var de korrigerte brutto driftsutgiftene til

administrasjon kommunegruppe 12 kr 4 160 pr. innbygger. Dette gir en høyere forbruk i
Sunndal på kr 757,- pr. innbygger, eller om lag kr 5 400 000,- totalt. Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og SV vil redusere den samlede rammen til administrasjon i 2019 med
kr 1 000 000,-. Det presiseres at dette gjelder administrative stillinger i alle kommunale
tjenester. Rådmannen bes vurdere løsninger og gjennomføre denne effektiviseringen etter
eget skjønn slik at kostnadene til administrasjon i Sunndal nærmer seg
kostnadene i kommunegruppe 12.
11. Uttrekk av åtte midlertidige sykehjemsplasser
I budsjettet for 2018 foreslår Rådmannen å trekke ut 8 midlertidige sykehjemsplasser i
løpet av 2019 med en besparelse på halvparten av driftskostnadene for disse plassene,
tilsvarende kr 2 300 000,-. Dette tilrådes pga. manglende etterspørsel og stor overkapasitet
ved korttidsavdelinga ved Helsetunet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil øke anslaget
på besparelsen til to tredjedeler av driftskostnadene i 2019, tilsvarende kr 3 450 000,-.
Dette gir en innsparing ut over Rådmannens forslag på kr 1 150 000,-.
12. Redusert konsulentbruk
I 2017 var de samlede utgiftene i Sunndal kommune til bruk av konsulenter på kr 2 679
198,-. For 2019 vil Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV redusere bruken av
konsulenttjenester i Sunndal kommune tilsvarende kr 480 000,-. Rådmannen bes vurdere
løsninger og gjennomføre denne effektiviseringen etter eget skjønn.
Oppsummering
Til driftsbudsjettet:
Økt bevilgning til Personalavdelingen:

kr

230 000,-

Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten:

kr

2 000 000,-

Økt bevilgning til Kulturtjenesten:

kr

600 000,-

Økt bevilgning til Kommunalteknisk tjeneste:

kr

500 000,-

Økte bevilgninger Eiendomstjenesten:

kr

300 000,-

Økte bevilgninger NAV

kr

235 000,-

Økte bevilgninger totalt:

kr

3 865 000,-

Reduserte investeringer til IKT:

kr

1 000 000,-

Reduserte kostnader til administrasjon:

kr

1 000 000,-

Innsparinger ved uttrekk av midlertidige sykehjemspl.

kr

1 150 000,-

Innsparinger ved redusert konsulentbruk;
Nye midler rusarbeid statsbudsjettet

kr
kr

480 000,235 000,-

Inndekning totalt:

kr

3 865 000,-

Inndekning:

Verbalforslag
13. Til Rådmannen og Innvandrertjenesten
Sunndal kommune har gjennom 30 år drevet viktig solidaritetsarbeid overfor asylsøkere og
flyktninger, både ved drift av et svært godt kommunalt asylmottak og kvalifisering og
bosetting av over 800 flyktninger. Gjennom dette arbeidet har Innvandrertjenesten utviklet
gode rutiner og metoder for språkopplæring og kvalifisering, spesielt gjennom
utdanningslinja ved Sunndal voksenopplæring, i godt samarbeid med andre tjenester i
kommunen og Sunndal VGS. Dette er også lagt merke til på nasjonalt hold. I 2018 hadde
introduksjonsprogrammet ved Sunndal Voksenopplæring en måloppnåelse på 100%. Denne
satsingen har skapt mange statlig finansierte arbeidsplasser i Sunndal kommune. I
perioden 2013 – 2016 tilførte aktiviteten kommunen et overskudd på 51 millioner som
kan benyttes på tiltak som kommer alle innbyggerne i Sunndal til gode, ikke bare bosatte
flyktninger. Det er strategisk viktig for Sunndal at denne aktiviteten opprettholdes og
videreutvikles i Sunndal. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ber derfor Rådmannen
prioritere arbeidet med å sikre bosetting og best mulig kvalifisering av flyktninger i Sunndal
i 2019, samt følge opp arbeidet med å tilrettelegge for etablering av et nytt ordinært
asylmottak på Sunndalsøra.
14. Til Barnehagetjenesten:
Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at arbeidet
med utvidelse og ferdigstilling av Holssand barnehage prioriteres og igangsettes med mål
om raskest mulig realisering. Dette er nødvendig for å øke barneha ekapasiteten i Sunndal,
og sikre at barnehagetilbudet har moderne og hensiktsmessige bygg.
15. Til Grunnskoletjenesten:
Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV
Grunnskoletjenesten utrede en ordning med skolemat i barneskoletrinnet i Sunndal,
tilsvarende dagens ordning ved Sunndal ungdomsskole. Både praktiske og økonomiske
rammer for en slik ordning skal belyses, samt hvordan familier med lav inntekt kan
ivaretas. Utredningen presenteres for Oppvekst- og omsorgsutvalget før sommeren 2019.
Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at konseptet
«Foreldreskole» prøves ut ved minst én skole i Sunndal fra skoleåret 2019/2020.
Foreldreskole er veiledning for å gjøre foreldrene tryggere i sin rolle i å støtte sine barn i
skolearbeidet og læringsutviklingen. Gjennom slike samtaler og drøftinger med foreldrene
vil Foreldreskole også bidra til å øke og styrke samarbeidet mellom skolen og foreldrene.
Foreldreskole er blant annet gjennomført i Hamar kommune siden 2002.
16. Til Pleie- og omsorgstjenesten:
I forbindelse med utfasing av midlertidige sykehjemsplasser ved Sunndal helsetun ber
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at disse rommene beholdes i en slik stand at de
ved behov enkelt kan omgjøres til sykehjemsplasser uten kostnader til ombygging og
annen tilpassing. Slik kan Sunndal kommune beholde en bufferkapasitet for
sykehjemsplasser om behovet skulle øke av uforutsette grunner.

17. Til Plan-, miljø- og næringstjenesten:
Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tjenesten
prioritere planlegging av et vegnært utsiktspunkt ved Vinnu ifb. rasteplassen på
Holsskeidet, med opprusting av stien til Vinnu. Dette må gjøres i forståelse med
grunneier, og søkes løst i samarbeid med Vegvesenet. Plan for arbeidet og beregnede
kostnader legges fram for Økonomi- og planutvalget før budsjettbehandlingen i 2019. Etter
innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tjenesten utarbeide en
plan for opprusting og videre utvikling av Øratorget og Rådhusparken, med tiltak som kan
øke bruken av uteområdet. Plan og beregnede kostnader legges fram for Teknikk-, miljøog kulturutvalget og Økonomi- og planutvalget før budsjettbehandlingen i 2019.
18. Til Eiendomstjenesten:
Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at inneklimaet
i kommunens skole- og barnehagebygg vurderes, og at resultatene av vurderingen legges
fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i løpet av første halvår 2019. Herunder vurdere
hvilken effekt bruk av innesko vil ha.
Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at arbeidet
med utvidelse og ferdigstilling av Holssand barnehage prioriteres og igangsettes med mål
om raskest mulig realisering. Dette er nødvendig for å øke barnehagekapasiteten i Sunndal,
og sikre at barnehagetilbudet har moderne og hensiktsmessige bygg.
19. Til Kulturtjenesten:
Etter innspill fra Arbeiderpartiet ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV Kulturtjenesten
vurdere hvordan bygdebøkene i Sunndal kan fornyes og oppgraderes, med hovedvekt på
personhistoriene til de vanlige arbeiderne og familiene som har bidratt til å utvikle det
moderne Sunndalsøra. Både kostnader og praktisk organisering av arbeidet skal vurderes.
Arbeidet utføres i første halvår 2019, og resultatet legges fram for Teknikk-, miljø- og
kulturutvalget.
Til årsplan 2019 - Kulturtjenesten:

Kulturtjenesten bes revurdere åpningstiden i svømmehallen med fokus på folkehelse.
Åpningstiden er kun på dagtid når det er skoleferie, dette tilsvarer omtrent 3 mnd av året.
Det vil si at 1/4 av året er ikke svømmehallen åpen for andre enn de som har fri på dagtid.
Foreldre mister muligheten til å ta med barna sine i svømmehallen bortsett fra helg. De
voksne mister også tilbudet. Svømming er en idrett som folk i alle aldre holder på med og vi
bør derfor legge til rette for at dette er et tilbud for alle.
Til årsplan 2019 - kommunalteknisk/kultur/eiendom:
Kartlegge kommunens lekeplasser og tilstanden på disse. Det må klargjøres hvem som har
ansvaret for lekeplassen. Vurdere hvordan lekeplassene kan ivaretas sammen med
frivilligheten. Vurdere sammen med kulturtjenesten hvilke av disse som egner seg som 0100 parker.

Til årsplan 2019 - NAV
Barnetrygden blir beregnet inn som inntekt ved utmåling av økonomisk sosialhjelp. Dette
er ikke rettferdig ovenfor de som mottar sosialstønad, for barnetrygden skal ikke være
behovsprøvd. Andre mottar barnetrygden i tillegg til lønnen de mottar. NAV bes vurdere
hvilke endringer i rutiner som skal til for at barnetrygden ikke regnes med i
inntektsgrunnlaget til de som søker om sosialstønad og kostnadene dette vil medføre.
Dette legges frem i god tid før budsjettarbeidet for 2020 starter.
Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2b vedtas for budsjettåret 2019 og økonomiplanperioden 2020
2022, som vist nedenfor:
Budsjettskjema 1A
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt verk og bruk
Kompensasjon; reduksjon verk og bruk
Eiendomsskatt bolig
Eiendomsskatt næring
Konsesjonsavgift
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Naturressurskatt
Overføring fra andre (private)
Sum frie inntekter
Avsetninger til bundne fond
Renteinntekter driftskonti i bank
Renteinntekter fondskonti bank
Forsinkelsesrente
Aksjeutbytte
Innfordringsomkostninger
Renteinnt. utlån videreform. serielån
Renteinntekter andre utlån
Renteutgifter lån
Avdrag
Motpost kalkulatoriske renter selvkost
Sum netto finansinntekter og utgifter
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefor
Avsetninger til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Premieavvik på pensjon
Arb.giverandel AFP - KLP
Arbeidsgiveravgift
Sum netto avsetninger
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Regnskap Budsjett
2017
2018
-181 723
-183 639
-69 623
-68 078
-5 423
-2 964
-3 231
-214 729
-2 156
-13 383
0
-512 363
3
-2 779
61
0
-4 306
107
-1 100
-1 440
9 536
18 190
-1 294
43 610
-31 592
34 092
-11 487
0
-1 321
253
-113
43 610
-425 143
453 074
36 839

-5 494
-2 963
-3 230
-213 411
-2 542
-13 378
-170
-492 905
0
-2 000
0
-280
-4 300
0
-900
-1 440
9 416
21 237
-982
32 485
-36 839
36 665
-16 792
3 404
0
0
0
-13 562
-473 982
487 717
13 735

2019

2020

2021

2022

-186 854
-63 878
-4 200
-5 494
-2 963
-3 230
-225 192
-1 900
-13 378
0
-507 089
0
-2 800
0
-280
-4 300
0
-1 100
-1 140
10 320
23 000
-900
22 800
0
0
-22 771
0
0
0
0
-22 771
-507 060
507 060
0

-186 854
-59 678
-8 400
-5 494
-2 963
-3 230
-224 643
-1 900
-13 378
0
-506 540
0
-2 800
0
-280
-4 300
0
-1 100
-1 140
15 000
25 000
-900
29 480
0
0
-21 992
0
0
0
0
-21 992
-499 052
499 052
0

-186 854
-55 478
-12 600
-5 494
-2 963
-3 230
-224 643
-1 900
-13 378
0
-506 540
0
-2 800
0
-280
-4 300
0
-1 100
-1 140
18 000
29 000
-900
36 480
0
0
-29 876
0
0
0
0
-29 876
-499 936
499 936
0

-186 854
-747 416
-51 278
-230 313
-16 800
-42 000
-5 494
-21 976
-2 963
-11 852
-3 230
-12 920
-224 643
-899 121
-1 900
-7 600
-13 378
-53 512
0
0
-506 540 -2 026 710
0
0
-2 800
-11 200
0
0
-280
-1 120
-4 300
-17 200
0
0
-1 100
-4 400
-1 140
-4 560
18 000
61 320
29 000
106 000
-900
-3 600
36 480
125 240
0
0
0
-31 747
-106 386
0
0
0
0
0
0
0
0
-31 747
-106 386
-501 807 -2 007 855
501 807 2 007 855
0
0

Noter:
1. Grunnlaget for skatteanslaget er gjennomsnittet av kommunens kjente skattenivå
de tre siste årene (2016 – 2018). Som anslag for folketallet pr 01.01.2019 er det
tatt utgangspunkt i folketallet pr 01.01.2018 og justert dette opp med SSB
MMMM alternativ sitt anslag for befolkningsveksten i 2018.
2. Inntekt fra konsesjonskraftavgift er budsjettert med kr 3,2 mill.
3. Inntekt fra naturressursskatt er budsjettert med kr 13,4 mill, (inkludert i linjen
for øvrige generelle statstilskudd).
4. Det er budsjettert med rente- og avdragskompensasjon (statstilskudd) med kr 1,9
mill, beløpet er avhengig av mellom annet rentenivået.

SUM

5. Det er budsjettert med refusjon (inntekt) som gjelder ressurskrevende brukere på
12,4 mill.
6. Det er budsjettert med at næringsfondet blir tilført den årlige inntekten
fra konsesjonskraftavgift med kr 3,2 mill.
7. Det er budsjettert med bruk av næringsfond med kr 4,6 mill.
8. Det er budsjettert med 2,8 mill i renteinntekter – bankinnskudd.
9. Forventet utbytte fra Sunndal Energi KF er budsjettert med kr 4,3 mill.
10. Lånegjeld: Dersom kommunen foretar investeringene som ligger i
investeringsbudsjettet, vil omstillingsbehovet øke på grunn av økte driftsutgifter,
renteutgifter og avdragsutgifter.
Budsjettskjema 1B

Regnskap

tjenesteområdene
Tall i hele 1000

Rådmannen
Økonomiavdelingen
Personalavdelingen
Politisk virksomhet
Service- og informasjonsavdelingen
Innvandrertjenesten
Konsesjonskraftinntekter
Grunnskoletjenesten
Barnehagetjenesten
Helse-og barnevernstjenesten
NAV
Pleie-og omsorgstjenesten
Plan, miljø- og næringstjenesten
Kulturtjenesten
Kommunalteknisk tjeneste
Eiendomstjenesten
Sum tjenestområde 10-70

Budsjett

2017
11 886
6 494
6 124
15 233
-20 790
-6 000
92 921
49 160
27 302
14 180
184 784
7 042
17 930
18 625
28 183
453 074

2018
21 205
7 120
6 859
3 933
13 876
0
-6 000
94 117
49 990
26 387
14 915
180 388
7 828
18 422
18 879
29 799
487 717

utgangspkt
Sum tiltak
2019
2019
22 389
-3 450
6 456
-53
6 834
1 550
4 852
1 000
15 442
4 000
-500
-6 000
96 149
-132
47 431
4 221
24 326
5 115
14 134
-1 304
180 013
7 640
7 945
-30
17 964
-943
19 266
-260
31 028
1 978
488 229
18 832

Budsjett
2019

18 939
6 404
8 384
5 852
19 442
-500
-6 000
96 017
51 652
29 441
12 830
187 653
7 915
17 021
19 006
33 006
507 061

Økonomiplan
Budsjett
Budsjett
2020
2021
2022
18 939
18 939
18 939
7 276
6 760
7 031
8 384
8 384
8 384
5 452
5 852
5 452
20 442
20 442
20 442
-350
-350
-350
-6 000
-6 000
-6 000
92 517
92 517
92 517
50 652
50 652
50 652
30 441
31 441
33 441
14 034
14 034
14 034
184 603
184 603
184 603
7 815
7 815
7 815
17 021
17 021
17 021
18 657
18 657
18 657
29 169
29 169
29 169
499 052
499 936
501 807

Investeringer
Investeringer – årsbudsjettet 2019
Det vedtas en investeringsramme for anleggsmidler på 65 350 000 kroner.
Kommunestyret godkjenner lånerammen for 2019 til investeringsformål på 50 680 000 kroner
og lånerammen for opptak av videreformidlingslån i husbanken på 5 000 000 kroner.
Budsjettskjema 2A – finansiering av investeringer
Finansiering
Tall i 1000 kr
Investering i anleggsmidler (2B)
Utlån og forskutteringer
Kjøp av akjer og andeler, KLP
Avdrag på lån, formidlingslån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Bruk av lån
Bruk av lån, Husbanken
(videreformidlingslån)
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Avdrag på lån
Motatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Momskompensasjon investering

Regnskap Budsjett
2017
2018
52 901
70 503
5 669
5 000
2 328
2 300
2 812
1 708
3 132
66 844
79 511
-46 994 -58 267
0
-5 000

2019

2020

2021

2022

65 350
5 000
3 000
4 000
77 350
-50 680
-5 000

56 600
5 000
3 000
4 000
68 600
-46 030
-5 000

114 600
5 000
3 000
122 600
-92 180
-5 000

73 400
5 000
3 000
81 400
-59 220
-5 000

Sum 2019 2022
309 950
20 000
12 000
8 000
349 950
-248 110

-5 017

0

0

0

0

0

-20 000
0

0

0

0

0

0

0

0

-7 195

0

0

0

0

0

0

-746

0

0
-14 670

0
-10 570

0
-22 420

0
-14 180

0

Bruk av bundne invest. Fond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av disposisjonsfond
Overføring fra driftsregnskapet
Sum finansiering -66 844

-4 564
0
0
-2 328
0

-12 236
0
0
-4 008
0
-79 511

-4 000
0
-3 000
0
-77 350

-4 000

0

0

0
0
-3 000
-3 000
0
0
-68 600 -122 600

0
-3 000
0
-81 400

RS 10/19:
PS 111/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Sunndal kommune
Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018
Leder for kontrollutvalget Trond Hansen-Riise orienterte innledningsvis.
Representanten Bjørn Flemmen Steinland, AP, fremmet følgende alternative forslag:
«Sunndal kommunestyre vedtar budsjett for 2019 med en brutto ramme på kr 1 054 000
inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.»
VOTERING:
Det alternative forslaget ble satt opp imot kontrollutvalgets innstilling. Det alternative
forslaget ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer avgitt for innstillingen.
Vedtak:
Sunndal kommunestyre vedtar budsjett for 2019 med en brutto ramme å kr 1 054 000
inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

RS 11/19:
PS 112/18 Sunndal Energi KF - Budsjett 2019
Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018
Daglig leder for Sunndal Energi KF Kolbjørn Solem orienterte innledningsvis.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sunndal kommunestyre godkjenner Sunndal Energi FK sitt for budsjett 2018. Sunndal
Energi KF gis fullmakt til å ta opp lån inntil pålydende 15 mill kroner for å finansiere
planlagte/budsjetterte investeringer i 2019.

-61 840
-8 000
0
-12 000
0
-349 950

RS 12/19:
PS 114/18 Oppsigelse og reforhandling av samarbeidsavtale om
den pedagogisk-psykologiske tjenesten- ny behandling
Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018
Daglig leder for PPT-kontoret Trond Hansen-Riise orienterte innledningsvis.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sunndal kommune sier opp samarbeidsavtalen vedrørende felles pedagogiskpsykologisk tjeneste med Tingvoll og Nesset kommuner. Virkningsdato settes til
01.01.2020, med bakgrunn i oppsigelse fra Nesset kommune fra samme tidspunkt.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt og handlingsrom til å gå videre i dialog med Tingvoll
kommune om å reetablere en ny samarbeidsavtale. Sunndal kommune er positive til å få med
Surnadal kommune og flere kommuner på Nordmøre i et samarbeid.
Kommunestyret skal holdes orientert om arbeidet underveis, og det blir lagt til grunn at
forslag til samarbeidsavtale skal legges fram til politisk behandling høsten 2019.

RS 13/19:
PS 115/18 Kontrollutvalget i Sunndal - Rapport om SuSuprogrammet
Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018
Ordfører Ståle Refstie og representanten Tone Hustad ba om å få vurdert sin habilitet med
bakgrunn i at de sitter i styret for SuSu-programmet. Refstie og Hustad fratrådte under
behandlingen av habilitetsspørsmålet. Varaordfører tiltrådte som ordstyrer og
vararepresentanten Arild Håkonsen, som var kalt inn på forhånd for Tone Hustad, tiltrådte
under habilitetsspørsmålet.
Kommunestyret erklærte Ståle Refstie og Tone Hustad inhabil i behandlingen av saken, jf.
Forvaltningslovens § 6 2. ledd.
Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø orienterte om at det er sendt ut et brev fra
kontrollutvalget til kommunestyret etter at saken ble satt på dagsorden og sendt ut. Det
framgår av brevet at kontrollutvalget ønsker at saken utsettes slik at utvalget kan se
nærmere på de momentene som framgår av notatet fra rådmannen, som ble sendt ut
sammen med saksdokumentene fra kontrollutvalget. På bakgrunn av dette fremmet
varaordføreren følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes og sendes tilbake til kontrollutvalget for videre utredning.»
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til kontrollutvalget for videre utredning.

RS 14/19:
PS 118/18 Nytt reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til
folkevalgte i Sunndal kommune gjeldende fra 01.01.2019
Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018
Assisterende rådmann Harriet Berntsen orienterte innledningsvis.
Representanten Jonny Meland la fram følgende tilleggsforslag:
«Forslag til endring i pkt. 2.2.1
Ordføreren får ingen annen godtgjøring for møter i kommunestyret, politiske utvalg i
kommunen og andre kommunale tillitsverv.»
Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende endringsforslag i innstillingen:
«Oppnevnt av Sunndal kommunestyre strykes.»
VOTERING:
Det var 23 voterende.
Det ble først votert over tilleggsforslaget fremmet av Jonny Meland, som ble enstemmig
vedtatt.
Deretter ble det votert over endringsforslaget fremmet av Erling Rød, som ble vedtatt med
22 mot 1 stemme.
Til slutt ble innstillingen med de vedtatte endringene tatt opp til samlet votering og
enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar revidert «Reglementet for møtegodtgjørelse m.v. for personer med
kommunalt tillitsverv» med følgende endringer:
Endring i pkt. 2.2.1
Ordføreren får ingen annen godtgjøring for møter i kommunestyret, politiske utvalg i
kommunen og andre kommunale tillitsverv.

RS 15/19

Kontrollutvalget i Sunndal
kommune

Deres referanse:

Vår referanse:

Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil:
99160260
E-post:
sveinung.talberg@molde.kommune.no

Arkivkode:
1563-033&17

Sted/dato
Sunndal, 26.11.2018

KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL - REFERAT OG OPPSUMMERING ETTER
VIRKSOMHETSBESØK HOS SUNNDAL HELSETUN 26.11.2018
Kontrollutvalget i Sunndal vedtok i sak PS 24/18 i møte 30.08.2018 å foreta et virksomhetsbesøk
enten hos Sunndal ungdomsskole eller Sunndal helsetun i forkant av møtet 22.11.2018.
Rådmann og enhetsleder ble forespurt. Møtet ble omberammet til 26.11.2018 og det passer ikke
for Sunndal ungdomsskole, men det passet for Sunndal Helsetun. Rådmann og enhetsleder
inviterte kontrollutvalget til besøk. Enhetsleder fikk tilsendt noen spørsmål og tema som
kontrollutvalget ønsket besvart og belyst under besøket.
Enhetsleder pleie og omsorg, Anne Berit Vullum, ønsket kontrollutvalget velkommen til
virksomhetsbesøket som foregikk i lokalene til Sunndal Helsetun fra kl. 0900-1050.
Til stede fra kommunen under besøket i tillegg til enhetsleder var 2 rådgivere, tillitsvalgt og
verneombud. Fra kontrollutvalget møtte Trond Hansen M. Riise, Odd-Helge Gravem, Erling Rød
og Edel Magnhild Hoem. Fra kontrollutvalgssekretariatet møtte kontrollutvalgssekretær Sveinung
Talberg.
Enhetsleder presenterte enheten på projektor i powerpoint-versjon som senere er oversendt
kontrollutvalgssekretariatet.
Enheten Pleie og omsorg utgjør 40 % av kommunen sitt driftsbudsjett. Enheten består av 250
årsverk og har 400 ansatte inkludert vikarer. Enheten er inndelt i 3 hovedområder:
Institusjonskjøkken/kantine, hjemmebasert omsorg, institusjon.
Hjemmetjenesten er inndelt i 2 soner. Tjenesten dekker fagavdeling, psykisk helsearbeid for
voksne, dagtilbud og habiliteringsavdeling. Det er til sammen ca. 330 tjenestemottakere som
betjenes av 350-400 ansatte.
Institusjonstjenesten består av 6 avdelinger. Tjenesten dekker ordinært institusjonstilbud,
bofellesskap med heldøgns omsorg, korttidsavdeling og dagsenter. Det er til sammen ca. 90
tjenestemottakere som betjenes av ca. 100 ansatte.
Institusjonskjøkkenet leverer ca. 150 middager daglig både til institusjon- og hjemmebaserte
tjenester.
Presset i demensomsorgen øker. Av de 90 institusjonsplassene er 28 av disse skjermede
demensplasser.
Enkeltbrukere i hjemmetjenesten legger beslag på større ressurser. Noen kan ha 10-12 besøk i
døgnet og 1 nattevakt kan måtte betjene 1 bruker alene.
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
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Enhetene ser at en i fremtiden må ta i bruk mer digitale hjelpemidler i eldreomsorgen. Det blir
vanskelig å rekruttere fagpersonell i tilstrekkelig grad som i dag. En kan se for seg en
mobiltelefon-basert hjemmetjeneste. Ny IKT-fagplattform gir bedre forutsetninger og verktøy på
sikt. Velferdsteknologien kan være sårbar nå nettet er nede, men det er likevel fremtidsrettet,
særlig dokumentasjonsmessig. Dette gir også forutsigbarhet i hva en trenger å rekruttere av
fagpersonell og fagkompetanse.
Enheten opplever ikke problemer med utskrivning av pasienter fra sykehus. Kommunen har
kapasitet til å ta imot i somatikken. Unntaket er i psykiatri der en har noen større utfordringer, men
nærheten til institusjonen på Hjelset er en fordel. Helseforetaket har nok problemer med å besette
fagstillinger, men en har faste møter med Helseforetaket angående eldrepsykiatri. Enheten har
mindre utfordringer nå enn før når det gjelder arbeidet med samhandlingsreformen og samarbeid
med Helseforetaket.
Enheten har opprettet egen tildelingsenhet. Dette ble gjort etter at rapporten fra tilsynet fra
Fylkesmannen på habilitering kom. Denne omorganseringen var nødvendig ved at en fikk inn en
egen fagseksjon. Tildelingene skjer etter lovverk, skjønn og brukermedvirkning. «Hva er viktig
for deg»? Fagseksjonen skal gi informasjon og opplysning. Videre sikre likebehandling og gjøre
revurderinger på tidligere tildelinger.
Sunndal kommune har lite innslag av frivillige i tjenesten. Frivilligsentralen har også liten
kapasitet til å betjene gruppen som har behov for bare «et besøk». Nasjonalforeningen for
folkehelsen lokalt er en organisasjon enheten har knyttet til seg. Enheten vil prioritere dagtilbud i
større grad og prosjektet «Lev hele livet» er et nasjonalt satsingsområde.
Internkontrollen har økt fokus på fag. Her er det «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten» fra 2017 som gjelder. I dette inngår bruk av kvalitets- og
avvikssystemet «Compilo». Videre i internkontrollarbeidet inngår risikovurderinger, prosedyrer,
avvikshåndtering, fag, HMS og organisasjon. IPLOS, kvalitetsindikatorer, kommunebarometeret,
KOSTRA, årshjul, utviklingsmøter, fellesområder, tilsyn og vernerunder er andre ting som inngår i
internkontrollarbeidet.
Kompetanse og opplæring er et annet område en prioriterer. I dette inngår arbeid med
kompetanseplan, e-læring, refleksjoner, læringsnettverk, forbedringsarbeid, forbedringskultur,
utviklingsarbeid, sikre innføring av nye reformer, årsplan, årshjul, virksomhetsplan og KS-læring.
Det er lite mannlige søkere på fagstillinger. Rekruttering av fagstillinger blir på sikt en utfordring.
Det er stort fokus på å støtte utdanning og videreutdanning. Mange går av med pensjon på litt sikt.
Leder spurte om kommunen har reflektert over hva andre kommune gjør som ligger på topp i
tjenesteproduksjon. PO-leder sa at det har en gjort uten å kontakte noen kommuner direkte.
Edel Magnhild Hoem spurte hvor stor stillingsprosentene er i gjennomsnitt. PO-leder svarte at en
ikke har mer enn 20 % av de ansatte i heltidsstillinger. På den annen side må turnusene gå opp i
forhold til bemanningsplanene.
Leder spurte om hvordan kommunen rigger seg på den kommende
Kontrollutvalgets konklusjon
Kontrollutvalget sitter igjen med et inntrykk av at enheten drives godt og at brukerne og de ansatte
er godt ivaretatt og fornøyd.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Møre og Romsdal

Side 2 av 3

Aukra, Eide, Fræna,
- 2 -Gjemnes, Molde,
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

Sveinung Talberg
rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Møre og Romsdal

Side 3 av 3

Aukra, Eide, Fræna,
- 3 -Gjemnes, Molde,
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

RS 16/19

RS 17/19

Representantskapet
Innkalling til møte nr. 1 – 2019
8. februar 2019

Innkalling til møte i representantskapet nr. 1-2019
Innkalling sendes:
Faste medlemmer i representantskapet
Ordførere/rådmenn i NIR-kommunene
Til orientering sendes innkallingen:
Tekniske sjefer eller tilsvarende i NIR-kommunene
Styrets leder
Vararepresentanter
Kontrollutvalg
Tidspunkt:
Fredag 8. februar 2019 kl. 11.00 (til ca. kl. 14).
Sted:
Quality Hotel Grand, Kristiansund

Saker til orientering:
 SESAM
 ReMidt
Saker til behandling:
01/19
Valg av ny leder og nestleder i representantskapet
02/19
Valg av nytt styremedlem
Det blir servert lunsj.
For å spare miljøet oppfordrer vi til samkjøring til møtet.
Arne Hoem
representantskapsleder

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til
vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Forslag til
vedtak:
Følgende personer ble, i tillegg til representantskapets leder, foreslått og valgt for underskrift av protokoll:
………………….. og …………………..

SAKER TIL ORIENTERING
Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse om orienteringssakene.
Forslag til
vedtak:
Sakene tas til orientering.
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SAKER TIL BEHANDLING

01/19 VALG AV NY LEDER OG NESTLEDER I REPRESENTANTSKAPET
Saksbehandler:
Tidligere behandling:
Vedlegg:

Hilde Ø. Harstad
Ingen
Innstilling fra valgkomiteen (ettersendes)

Leder og nestleder av representantskapet representerer Rauma kommune og Halsa kommune. Med
bakgrunn i Rauma kommunes oppsigelse av deltakerforholdet i NIR og Halsa kommunes betingede
oppsigelse, bestemte representantskapet i møtet 14.12.18 i sak 21/18 følgende:
"Representantskapet setter nyvalg av leder og nestleder på sakslista til møtet 1. februar."
Kommunene har valgt følgende personer til representantskapet i NIR:
Kommune
Aure
Averøy
Halsa
Kristiansund
Oppdal
Rauma
Smøla
Sunndal
Tingvoll

Representant
Erlend Vaag
Ingrid Rangønes
Ola E. Rognskog
Idar Anton Slatlem
Henrik Stensønes
Ingvill Dalseg
Arne Hoem
Svein Roksvåg
Janne Merete Rimstad Seljebø
Liv Solemdal

Representantskapet nedsatte i juni 2015 i sak 07/15 en valgkomité bestående av Arne Mathisen
(Rauma), Stein Sandvik (Averøy) og Maritta Ohrstrand (Kristiansund), og med Gunnar Waagen
(Tingvoll) som vara.
Komiteens innstilling ettersendes. Komiteens leder vil orientere om innstillingen i møtet.
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02/19 VALG AV NYTT STYREMEDLEM
Saksbehandler:
Tidligere behandling:
Vedlegg:

Hilde Ø. Harstad
Ingen
Ingen

Styremedlem Ole Kjell Talberg fra Rauma døde i november etter en tids sykdom. Hans plass i styret har
i sykdomsperioden vært besatt av 1. vara fra Rauma, David Grøvdal.
Det foreslås overfor representantskapet at Grøvdal erstatter Talberg som fast medlem av styret, og at
Marit Moltubakk rykker opp som hans første vara. Om Rauma kommune ønsker å velge en ny 2. vara
stiller representantskapet seg bak dette.

Forslag til
vedtak:
Representantskapet velger David Grøvdal som nytt styreremeldem til erstatning for Ole Kjell Talberg.
Marit Moltubakk velges som Grøvdals 1. personlige vara til styret. Om Rauma kommune ønsker å velge
en ny 2. vara stiller representantskapet seg bak dette.
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Program | Møre og Romsdal: Opplæring om ny kommunelov

Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

RS 18/19

KS Møre og Romsdal:
Opplæring i ny kommunelov - 12. mars 2019
HJEM

PROGRAM

PÅMELDING

Opplæring i ny kommunelov - 12. mars 2019
Innleiarar frå KMD, KS og KS Advokatane.
Program for dagskurs: Alt du trenger å vite om den nye kommuneloven
09.30 - 10.00

Registrering - kaffe, te og servering
En ny og moderne kommunelov
- Presentasjon av de generelle trekkene
- Formål, selvstyre og prinsipper

10.00 - 10.45

- Nye velferdsrettigheter
- Informasjonsbestemmelsen
- Oversikt over de øvrige endringer

10.50 - 11.15 Hvilke muligheter gir ny kommunelov? v/ KS
11.15 - 11.30 Pause. Noe lett å spise
Parallelle sesjoner

Parallelle sesjoner

11.30 – 13.00 (med innlagt pause)

11.30 – 13.00 (med innlagt pause)

Administrasjonen

Egenkontroll og statlig styring

- Forholdet/oppgavefordeling mellom

- Kommunestyres overordnede kontrollansvar

administrasjonen og folkevalgte

- Kontrollutvalget

- Reglene om administrasjonen

- Forvaltningsrevisjon - og forholdet til statlig tilsyn

- Særlig om arbeidsgiveransvaret

- Administrativ internkontroll

Interkommunalt samarbeid

- Eierskapsstyring
- Eierskapskontroll

Kommunalt foretak
13.00 - 14.00 Lunsj

14.00 – 15.45 (med innlagt pause)

14.00 – 15.45 (med innlagt pause)

Folkevalgte og folkevalgte organer

Økonomibestemmelsene

- Folkevalgte organer og plikten til å behandle saker i møter - Økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap
- Innbyggerdeltakelse (særlig i lys av nye organregler)

- Finansforvaltning

- Valgbarhet

- Lån og garantier

http://ks.event123.no/MROppleringnykommunelov/program.cfm[15.01.2019 13:53:11]

Program | Møre og Romsdal: Opplæring om ny kommunelov
- Suspensjon

- ROBEK

- Valg til folkevalgte organer

- Regnskapsrevisors mandat

- Hva er nytt i saksbehandlingsreglene

http://ks.event123.no/MROppleringnykommunelov/program.cfm[15.01.2019 13:53:11]
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

INNKALLING
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

TID:

18. JANUAR 2019 KL. 09.30

STED: Quality Hotel Grand i Kristiansund
SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:
1/2019

Åpning av møtet

2/2019

Registrering av deltagere/konstituering

3/2019

Godkjenning av innkalling og sakliste

4/2019

Valg av møteleder og møtesekretær

5/2019

Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med
møteleder

6/2019

Etablering av nytt revisjonsselskap – sammenslåing av MRR og KOMREV3
Eventuelt

Sakspapirer ligger vedlagt.

Eide/Kristiansund 11. januar 2019

Egil Strand

Veslemøy E. Ellinggard

representantskapets leder

daglig leder

ETABLERING AV NYTT
REVISJONSSELSKAP
SAMMENSLÅING AV KOMREV3 OG MRR
SAK 6/2019 VEDTAKSSAK

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Innstilling til vedtak
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Saken fremmes for representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS med følgende innstilling til vedtak:


Representantskapet slutter seg til konklusjoner og innstilling i vedlagte rapport, og sender denne over til
eierkommuner/fellesnemnder med tilråding om å gjøre følgende vedtak:

1.

____ kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal Revisjon SA.

2.

____ kommune godkjenner utkastet til vedtekter.

3.

Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal Revisjon SA blir ___ valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i
rekkefølge:
1.

___

2.

___

3.

___

4.

___

4.

____ kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløst, og egenkapital blir tilbakeført eierne i tråd med
gjeldende regler.

5.

____ kommune godkjenner at kontorutstyr og liknende i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir overført til Møre og
Romsdal Revisjon SA. Ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS får tilbud om stilling i Møre og Romsdal Revisjon SA i tråd
kapittel 16 i Lov om arbeidsmiljø.

6.

____ kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir fordelt på
eierkommunene.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Styrebehandling i MRR 30.11.2018


Styrets behandling:
og drøftet i styret.

Med utgangspunkt i sammenslåingsrapport og resultat fra forhandlingsutvalget ble saken grundig gjennomgått



Enstemmig vedtak:

Saken fremmes for representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS med følgende innstilling til vedtak:
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Representantskapet slutter seg til konklusjoner og innstilling i vedlagte rapport, og sender denne over til eierkommuner/fellesnemnder med
tilråding om å gjøre følgende vedtak:
1.

____ kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal Revisjon SA.

2.

____ kommune godkjenner utkastet til vedtekter.

3.

Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal Revisjon SA blir ___ valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i rekkefølge:
1.

___

2.

___

3.

___

4.

___

4.

____ kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløyst, og egenkapital blir tilbakeført eierne i tråd med gjeldende regler.

5.

____ kommune godkjenner at kontorutstyr og liknende i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir overført til Møre og Romsdal Revisjon SA.
Ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS får tilbud om stilling i Møre og Romsdal Revisjon SA i tråd kapittel 16 i Lov om arbeidsmiljø.



KomRev3 sin innstilling til vedtak inneholder også et nr. 6: ____ kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansette i
Komrev3 blir fordelt på eierkommunene.

KomRev3 sin innstilling nr. 6 blir også tatt med i innstillingen til representantskapet i MRR selv om den var utelatt i styrebehandlingen.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Behandling i KomRev 3 sitt
representantskap 14.12.2018


Det ble gjort enstemmig vedtak som er i overenstemmelse med
innstilling til vedtak i denne saken



Før voteringen kom det innspill til en mindre endring i forslag til
vedtekter §2 slik at det er større åpning for nye kommuner å slutte
seg til samarbeidet og eventuelle nye kontorsteder som følge av
dette. Dette er innarbeidet i sammenslåingsrapporten som følger
denne saka.
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sammenslåingsrapport


Forhandlingsutvalget ønsker sammenslåing av selskapene og står
samlet bak den utarbeidede sammenslåingsrapporten



Bekrivelsen i fortsettelsen er på nynorsk slik at den er i mest mulig
samsvar med beskrivelse til Komrev 3.



Vedlagt følger rapport med forslag til løysing frå forhandlingsutvala i
Komrev3 IKS og Møre og Romsdal Revisjon IKS. I rapporten blir det
gjort greie for kvifor ein meiner at det er naudsynt med danning av
nytt og større føretak, og det blir foreslått korleis dette skal gjerast på
det ein meiner er best mogleg måte.
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Hovudpunkt i løysinga
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Danning av samvirkeføretaket «Møre og Romsdal Revisjon SA»


Samvirkemodellen blir foreslått då den er vurdert til å i størst grad ivareta
dei behov både eigarar og selskap vil for styring og drift av nytt selskap.
Eit samvirkeføretak er ein medlemsmodell der det berre er
innskotskapitalen kommunen heftar for. I eit IKS derimot heftar eigarane
til saman for selskapet sine totale forpliktingar i høve sin eigardel, og eit
IKS kan difor ikkje gå konkurs. Bakgrunn for forslag til val av
samvirkemodell er drøfta nærare i kapittel 5 i rapporten.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Hovudpunkt i løysinga forts.


Det skal minimum være kontor i Kristiansund, Molde og Ålesund, med
innbyrdes tilnærma likt tal av tilsette over tid. Det leggjast dermed ikkje
opp til endring av kontorstruktur som følje av samanslåinga.




Sikrar at kommunane har kompetanse og bemanning i nærleiken. Det skal
vere både forvaltningsrevisorar og rekneskapsrevisorar på alle dei tre
kontora.

Hovudkontor i Kristiansund
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MRR har allereie sitt hovudkontor i Kristiansund, og det er vurdert slik at det
fungerer godt slik det er.

Fakturering etter medgått tid


MRR gikk over på dette i 2019, og det blir foreslått at dette skal gjelde for det
nye føretaket frå dag 1, altså 01.01.2020 ved opprettinga av selskapet. Det
inneberer kvartalsvise avrekningar ut frå kva som faktisk er utført for den
enkelte kommune/kunde.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Hovudpunkt i løysinga forts.


Innskotskapital for våre eigarkommunar blir i all hovudsak dekt av
egenkapitalinnskotet i MRR – det blir mao ikkje ekstra utgifter for
kommunane til danning av føretaket. Likevel vil kommunane
sannsynlegvis måtte forskottere eigenkapitalinnskot i det nye
selskapet, før dei mottar tilbakebetalinga.



Eigarkommunane er i utgangspunktet ansvarlege for
pensjonsforpliktingane i Komrev3 IKS. Det blir foreslått at
forpliktingane som gjeld tidlegare tilsette i selskapeta blir overført til
kommunane ved danning at nytt føretak. Dette vart gjort då Møre
og Romsdal Revisjon IKS vart danna, og denne løysinga gjer at det
blir lik fordeling av forpliktingar mellom distrikta i eit nytt selskap.
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR)
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Informasjon som har gått ut til alle våre eierkommunenes administrasjon og
kontrollutvalg i forbindelse med interimsrapportering









Det nærmer seg 2 år med drift i MRR og den nye organisasjonen er
godt etablert og vi ser store fordeler med etableringen av en større
revisjonsenhet
Sommer og høst 2018 har vi hatt sonderinger med revisjonsenheten på
Nordre Sunnmøre (Komrev 3) om mulig sammenslåing for ytterligere å
styrke kompetansen, kapasiteten og robustheten i kommunerevisjonen.
Sonderingene førte til forhandlinger etter vedtak i begge selskapenes
representantskap i september.
Forhandlingene vært vellykkede og forhandlingsutvalget som har
bestått av politikere, styreledere, daglig leder og ansatt representanter
fra begge selskapene har kommet til en samstemt tilrådning om
sammenslåing fra 1. januar 2020.
Tilrådningene fra forhandlingsutvalget skal behandles av styrene i de to
selskapene i løpet av november og deretter i representantskapene i
desember eller januar 2019.
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR)
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Informasjon som har gått ut til alle våre eierkommunenes administrasjon og
kontrollutvalg i forbindelse med interimsrapportering


Prosessen i sammenslåingsdokumentet som er utarbeidet av
forhandlingsutvalget legger opp til behandlinger i de enkelte
kommunestyrer og fellesnemder i løpet av våren 2019.



Sammenslåingen medfører ikke nytt valg av revisjonsordning, siden
revisjonen fortsetter i «egen regi», men den nye juridiske enheten må
velges som revisjonsselskap.



Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som prosessen
går fremover og involvering av kontrollutvalgene.



I tillegg: Vi har byttet kontorlokaler i Molde og dere finner oss nå i
3. etasje i Storgata 18 i Molde.
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Innstilling til vedtak


11

Saken fremmes for representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS med følgende innstilling til vedtak:


Representantskapet slutter seg til konklusjoner og innstilling i vedlagte rapport, og sender denne over til
eierkommuner/fellesnemnder med tilråding om å gjøre følgende vedtak:

1.

____ kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal Revisjon SA.

2.

____ kommune godkjenner utkastet til vedtekter.

3.

Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal Revisjon SA blir ___ valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i
rekkefølge:
1.

___

2.

___

3.

___

4.

___

4.

____ kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløst, og egenkapital blir tilbakeført eierne i tråd med
gjeldende regler.

5.

____ kommune godkjenner at kontorutstyr og liknende i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir overført til Møre og
Romsdal Revisjon SA. Ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS får tilbud om stilling i Møre og Romsdal Revisjon SA i tråd
kapittel 16 i Lov om arbeidsmiljø.

6.

____ kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir fordelt på
eierkommunene.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS
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“

Vi vil bidra til at innbyggerne i
vårt distrikt får et enda bedre
fylke å bo i
- Møre og Romsdal Revisjon IKS

”
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

«Nye»
Møre og Romsdal Revisjon
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1. Innleiing
Det har over tid vore samtaler mellom revisjonsselskapa i Møre og Romsdal om
moglege samanslåingar.
I representantskapsmøte for Komrev3 IKS 15.06.18 vart det gjort følgjande vedtak:
1. Det blir sett ned følgjande arbeidsgruppe som saman med representantar frå tilsette
skal arbeide vidare med strategiplan og utvikling av selskapet med mål om å etablere ei
større og meir robust revisjonseining frå og med 01.01.2020:
- Jim-Arve Røssevold, ordførar Sula kommune
- Harry Valderhaug, ordførar Giske kommune
- Dag Olav Tennfjord, ordførar Skodje kommune
- Johs Aspehaug, styreleiar
- Kurt Løvoll, konst. dagleg leiar
2. Arbeidsgruppa får mandat som forhandlingsutval ovanfor aktuelle samtalepartnarar.
3. Det skal sendast invitasjon til forhandlingar både til eigarar i Søre Sunnmøre
Kommunerevisjon IKS og til Møre og Romsdal Revisjon IKS jf. deira styrevedtak
01.06.2018:
«Styret stiller seg bak sonderinger knyttet til mulig sammenslåing og ber styrets
leder og daglig leder å fortsette dialogen med KomRev3 og ev. etablere dialog med
revisjonsenheten på Søre Sunnmøre.»
4. Resultat av forhandlingar med framforhandla forslag til løysing skal leggjast fram i
neste representantskapsmøte i november 2018.
5. Dersom det er naudsynt skal det kallast inn til ekstra representantskapsmøte.
I tråd med vedtaket vart det sendt slike invitasjonar.
Det vart mottatt munnleg tilbakemelding frå Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS
om at det ikkje er aktuelt å gå i forhandlingar no.
Møre og Romsdal Revisjon IKS hadde etter dette representantskapsmøte 07.09.18 der
det vart fatta følgjande vedtak:
1. Representantskapet ønsker at MRR skal gå i forhandlinger om mulig sammenslåing
med KOMREV 3.
2. Representantskapet oppnevner forhandlingsutvalg bestående av:
• 3 Ordførere/varaordførere fra eierne i MRR, samt 3 vararepresentanter
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• Styrets leder i MRR
• Daglig leder i MRR
• Ansattrepresentant fra MRR
3. Forhandlingsutvalget får forhandlingsfullmakt til å forhandle med
forhandlingsutvalget i KOMREV 3.
4. Resultatet fra forhandlingene fremmes i eiermøte i MRR.
Representanter:
Kjell Neergård med Ingunn Golmen som vara
Gunn Berit Gjerde med Jon Aasen som vara
Torgeir Dahl med Lilly Gunn Nyheim som vara
Det var felles møte i forhandlingsutvala på Vestnes 02.10.18 der ein gjekk gjennom
tidsplan og disposisjon av rapport.
Deretter har ei arbeidsgruppe med styreleiar, dagleg leiar og tilsettrepresentant frå
begge selskapa hatt møte og utarbeidd eit forslag til rapport som vart handsama i
nytt møte i forhandlingsutvala 07.11.18 i Kristiansund. I dette møtet vart forslaga
diskutert, og det blei utarbeidd denne rapporten og ei tilråding som det var semje
om.
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2.

Oppsummering og tilråding

Kommunal sektor blir stadig meir kompleks og spesialisert på mange område, og
samstundes er det ei utvikling av revisjonsfaget som også krev stadig høgare
kompetanse.
Det er som følgje av mellom anna dette ei klar og eintydig utvikling mot større og
meir robuste einingar innan kommunal revisjon over heile landet. Årsaker til dette er
m.a.:
-

Sterkare fagmiljø med større moglegheiter for fagleg spesialisering
Redusert sårbarheit/meir robust i høve vakansar, turnover og sjukdom
Økonomiske stordriftsfordelar i høve administrasjon
Større fleksibilitet i høve kommunesamanslåingar
Attraktivitet som arbeidsgjevar

Komrev3 har 8 tilsette, og MRR har 18 tilsette. Det er vår vurdering at ei samanslåing
vil gi grunnlag for å oppnå dei fordelane som er nemnde over.
Moglege selskapsformer har vore diskutert, og den reelle diskusjonen har vore val av
IKS vs. Samvirkemodell. Vi rår til val av Samvirkemodellen. Det er fleire årsaker til
det.
For det første er kommunestrukturen i endring, og etter vår vurdering er
samvirkemodellen best eigna til å handtere slike endringar på ein smidig måte. Både
inn- og utmeldingar kan gjerast utan at ny selskapsavtale må handsamast i alle
kommunestyra. For det andre blir det avstandar i eit nytt selskap, og
samvirkemodellen er betre eigna til å få gjennomført eigarmøter då det er mindre
krav til deltaking for å kunne gjere vedtak enn ved eit IKS.
For å sikre politisk styring blir det foreslått at årsmøtet skal vedta følgjande (som det
i utgangspunktet skulle ligge til styret å vedta): vedta budsjett, vedta økonomiplan
og vedta strategiar.
Det blir foreslått at eit nytt samvirkeføretak skal ha sitt hovudkontor i Kristiansund,
og det blir samstundes føreslått at det skal minimum være kontor i Kristiansund,
Molde og Ålesund, med innbyrdes tilnærma likt tal av tilsette over tid. Dette for å
sikre nærleik til kommunane i heile revisjonsdistriktet.
For dei tilsette er dette å sjå på som verksemdoverdraging, og alle tilsette får tilbod
om stilling i det nye føretaket med same løns- og arbeidsvilkår som dei har i dag.
Prinsipp for kostnadsfordeling mellom kommunane skal vere etter såkalla «medgått»
tid. Det inneberer at det kvartalsvis skal gjerast opp ut frå dokumenterbart tal på
timer som har gått med til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, andre oppdrag
eller rådgjeving for dei einskilde kommunane.
Overgang til nytt revisjonsselskap inneber inga endring knytt til revisjonsordning for
kommunane. Det vil framleis være revisjon i eigenregi sjølv om den vil bli utført av
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eit nytt selskap med ny eigarsamansetning.
Det er ein klar intensjon at samanslåinga ikkje skal føre til nye utgifter til innskott for
eigarane. Eigenkapitalen til dei to selskapa skal dekkje behovet for eigenkapital i det
nye selskapet. Likevel vil kommunane måtte forskottere eigenkapital innskott i det
nye selskapet, før dei motar tilbakebetalinga frå dei eksisteranda selskapa.
I samband med etableringa av Møre og Romsdal Revisjon IKS blei
pensjonsforpliktingar til tidligare tilsette og pensjonistar halde utanfor det nye
selskapet for å unngå skeivdeling av kostnader mellom tidligare eigarar. Vi tilrår
difor tilsvarande løysing ved denne samanslåinga. Den nye eininga vil difor berre ta
med seg pensjonsforpliktingar til tilsette. Tidligare forpliktingar dekkes frå dei
tidligare eigarane på same måte som om det ikkje hadde blitt ei samanslåing.
Forhandlingsutvalet som har bestått av politikarar, styreleiarar, tilsette og daglig
leiing står bak tilrådingane. Vi trur at samanslåinga sikrar ei god revisjonsordning for
kommunane framover og vil bidra til å trygge og styrkje tilliten til kommunal sektor.
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3.

Om selskapa

3.1

Oversyn over oppgåver

3.1.1 Rekneskapsrevisjon
Rekneskapsrevisjon er å kontrollere og stadfeste at rekneskapen ikkje inneheld
vesentlege feil eller manglar, og at den er i samsvar med lover, forskrifter og god
kommunal rekneskapsskikk. Revisjonen blir gjennomført i tråd med god kommunal
revisjonsskikk.
Det blir og kontrollert at tal i årsrekneskap stemmer med endeleg budsjett og at det
er gjort greie for eventuelle vesentlege avvik i årsmeldinga.
Det skal og vurderast om leiinga har sytt for tilstrekkelig registrering og
dokumentasjon av rekneskapsopplysningar, og at det er etablert ein god økonomisk
intern kontroll.
3.1.2 Særattestasjon
Kommunerevisjonen har ansvar for å stadfeste ulike prosjektrekneskap for statlege
tilskot, til dømes spelemidlar.
I tillegg er det mange andre attestasjonsoppdrag, til dømes momskompensasjon,
ressurskrevjande tenester og pasientrekneskap. Arbeidet med særattestasjonar tek
mykje tid.
3.1.3 Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er å gjennomføre systematiske vurderingar av økonomi,
produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret eller fylkestinget
sine vedtak og føresetnader.
Ein ser mellom anna på om ressursbruk og verkemiddel er effektive i høve til dei mål
som er satt på området og om regelverk blir etterlevd.
Målet med forvaltningsrevisjonen er å etterprøve måten offentlege tiltak er sett i
verk, og å sjå på kva slags verknader tiltaka har hatt.
Forvaltningsrevisjon skal bidra til ei betre og meir effektiv forvaltning.
3.1.4 Selskapskontroll
Selskapskontroll er ein gjennomgang av forvaltninga av eigarinteressene i selskap
som er organisert som AS, interkommunale selskap (IKS) eller liknande.
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Målet er å vurdere om dei som forvaltar kommunen sine eigarinteresser i selskapet,
gjer dette i samsvar med kommunestyret eller fylkestinget sine vedtak og
føresetnader (eigarskapskontroll).
Selskapskontrollen kan i tillegg til den obligatoriske eigarskapskontrollen, utvidast
med ein meir omfattande forvaltningsrevisjon.
3.1.5 Diverse andre oppgåver
Rådgjeving
Kommunerevisjonen arbeider nært med kommunane, og dette skaper arenaer og
gode høve til å vere ein samtalepartnar innan ulike utfordringar og problemstillingar.
Selskapa har brei erfaring og fleirfagleg kompetanse innan kommunal forvaltning, og
er medlem i nettverk med spesialkompetanse innanfor offentleg forvaltning.
Internkontroll
God styring og kontroll er avgjerande for tilliten til kommunal sektor. Revisor har
høg kompetanse om internkontroll og har fokus på dette i både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. I tillegg tilbyr selskapa attestasjonar eller andre gjennomgangar
av organisering og internkontroll på ulike områder i kommunane og
fylkeskommunen som et ledd i risikovurderingshandlingar eller anna kartlegging.
Finansforvaltning
Det er krav om å utarbeide eit finansreglement med administrative rutinar for
finansforvaltninga, minst ein gong i kommunestyret sin valperiode.
Dette reglementet og rutinane skal kvalitetssikrast av ein uavhengig instans før det
blir vedteke av kommunestyret. Kommunerevisjonen har vore uavhengig instans for
kommunane i revisjonsdistriktet.
Misligheter
Kommunerevisjonen skal bidra til å førebyggje og avdekke misligheter og feil.
Vi skal sende ei førebels innberetning til kontrollutvalet dersom vi avdekker
misligheter. Når saksforholdet er nærare klarlagt, skal vi sende ei endeleg
innberetning med kopi til rådmannen.
Kurs og seminar
Revisjonsselskapa tilbyr årlige kurs til tilsette i økonomifunksjonen til kommunane,
men også andre kurs og seminar til dømes innanfor offentlege anskaffingar eller
andre særregelverk.
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3.2

Kundar/eigarar

3.2.1 Status
Komrev3 IKS har 12 kommunar som eigarar:
-

Giske, Haram, Midsund, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Stordal,
Sykkylven, Stranda, Ørskog og Ålesund

Dette er dei store kundane inkl. kommunale føretak i desse kommunane. I tillegg blir
ÅRIM IKS, ein del kyrkjelege fellesråd og nokre stiftingar og liknande revidert.

Møre og Romsdal Revisjon IKS har 17 kommunar og 1 fylkeskommune som eigarar:
-

Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Molde,
Møre og Romsdal Fylke, Nesset, Rauma, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal,
Tingvoll og Vestnes.

I tillegg reviderer Møre og Romsdal IKS kommunale føretak, interkommunale
selskap, kyrkelege fellesråd, sokn og stiftingar heimehøyrande i desse kommunane.

3.2.2 Kommunereform
Det er vedteke følgjande kommunestruktur blant eigarane til Komrev 3 frå
01.01.2020:
-

Nye Ålesund kommune (Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund)
Fjord kommune (Stordal og Norddal)
Giske kommune
Sula kommune
Sykkylven kommune
Stranda kommune

(Midsund slår seg saman med Molde kommune)
Det vedteken følgjande kommunestruktur blant eigarane til Møre og Romsdal
Revisjon frå 01.01.2020:
-

Nye Molde kommune (Midsund, Nesset og Molde)
Hustadvika kommune (Eide og Fræna)
Rindal kommune (del av Trøndelag fylke frå 01.01.2019)
Aukra kommune
Aure kommune
Averøy kommune
Gjemnes kommune
Heim kommune (Hemne, Halsa og deler av Snillfjord kommune)
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal Fylkeskommune
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-

Rauma kommune
Smøla kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Tingvoll kommune
Vestnes kommune

Det vil og bli samanslåingar av kyrkjelege fellesråd som skal følgje nye
kommunegrenser.

3.3

Oversyn over tilsette

Komrev3 IKS har for tida 8 tilsette (7,8 årsverk). 1 konstituert dagleg leiar
(forvaltningsrevisor), 2 oppdragsansvarlege rekneskapsrevisorar, 4
rekneskapsrevisorar og 1 oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor. Dei 2
oppdragsansvarlege rekneskapsrevisorane legg opp til å gå av med pensjon i løpet av
2020.
Møre og Romsdal Revisjon IKS har for tida 18 tilsette. 1 dagleg leiar
(oppdragsansvarleg revisor), 3 oppdragsansvarlege rekneskapsrevisorar, 8
rekneskapsrevisorar, 2 oppdragsansvarlege forvaltningsrevisorar og 4
forvaltningsrevisorar der 1 er tilsett i eit vikariat.
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4.

Om utvikling av revisjon

4.1

Revisjonsfagleg og kommunal utvikling

Kommunane har blitt meir og meir komplekse og spesialiserte. Det er viktig at
kommunerevisjonen sikrar seg kompetanse på den utviklinga som både skjer i
kommunane og innan revisjonsfaget.
Innan revisjonsfaget er det og no ei rivande utvikling innan digitalisering der det er
viktig å kunne bruke nye verktøy på ein effektiv måte, noko som igjen kan frigjere
ressursar. Det er grunn til å tru at dette vil ha store konsekvensar for finansiell
revisjon, men det vil og kunne gi nye moglegheiter innanfor forvaltningsrevisjon. Det
er vidare grunn til å tru at jobben som revisor kan få mindre vekt på rutinearbeid og
meir vekt på å levere analyser og innsikt.
Det er ei klar utvikling mot større einingar innan kommunal revisjon (sjå neste
avsnitt). Det blir nemnt fleire årsaker til dette:
-

Sterkare fagmiljø med større moglegheiter for fagleg spesialisering
Redusert sårbarheit/meir robust i høve vakansar, turnover og sjukdom
Økonomiske stordriftsfordelar i høve administrasjon
Større fleksibilitet i høve kommunesamanslåingar
Attraktivitet som arbeidsgjevar

Revisor sin kompetanse og kor robust revisjonsselskapet er, blir gjerne sett på ved
vurdering av uavhengigheit. Oppdragsansvar for rekneskapsrevisjon for ei
kommune bør mellom anna med jamne mellomrom rullerast. Det er lettare å få til i
eit større selskap.
Undersøkingar i andre revisjonsdistrikt har vist at det var ei forventing til at
erfaringsdeling og kunnskapsoverføring mellom kommunane ville auke ved ein
større revisjon, noko som også er naturleg når revisjonen har fleire kommunar å
hente informasjon frå.
Medarbeidarar i revisjonen vil som nemnt også i større grad kunne spesialisere seg
på ulike område, og opparbeide ekspertise på fleire områder enn i dag. Dette vil
komme kommunane til nytte. Det er grunn til å tru at det også er forventingar til
auka effektivitet/reduksjon i kostnader, større grad av kunnskapsutveksling mellom
kommunane og økt fokus på å førebyggje feil.

4.2

Status for andre kommunerevisjonar

I nabofylket Sogn og Fjordane er alle dei 3 kommunerevisjonane i ferd med å slå seg
saman til ei eining. Dei ser ut til å velje å organisere seg i såkalla kommunalt
oppgåvefellesskap. Dette er ein ny modell som føljer av ny kommunelov og skal
erstatte dei tidlegare § 27-samarbeida. 2 av dei 3 einingane i Sogn og Fjordane er slike
samarbeid no, og det er nok hovudårsak til val av modell slik vi forstår det.
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I det andre nabofylket Trøndelag er det allereie gjennomført samanslåing der
fylkeskommune og nesten alle kommunane er med (ikkje Trondheim som har eigen
kommunerevisjon). Dei har valt ein Samvirke-modell, og nytt selskap heiter Revisjon
Midt-Norge SA. Nokre av kommunane i Nordland er og med her.
Fosen Revisjon IKS med 6 kommunar stod i utgangspunktet utanfor, men er no i ferd
med å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA slik vi forstår det.
I samband med regionreforma er det og mykje som skjer. Innlandet Revisjon IKS
med ei rekkje kommunar og Oppland fylkeskommune som eigarar/kundar, og
Hedmark Revisjon IKS er nå i samtaler om samanslåing av selskapa.
Også i nye Viken vil det vere utvikling. Buskerud kommunerevisjon IKS er revisor
for Buskerud fylkeskommune og kommunane i Buskerud, medan Akershus og
Østfold har felles fylkesrevisjon. Det er vidare mellom anna samtaler mellom
kommunerevisjonar i Follo og Østfold.
KomRev Nord er allereie eit stort selskap med 37 eigarkommunar i Troms, Nordland
og Finnmark i tillegg til Troms fylkeskommune.
Det er fleire endringar på gang, og biletet er heilt eintydig på at det går mot større
einingar. Fleire selskap som allereie har slått seg saman, går no mot vidare
samanslåingar.
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5.

Selskapsform

I NOU om ny kommunelov gjekk det fram at kommunale revisjonar i all hovudsak er
organisert som Interkommunale selskap (28 stk), men det er og nokre få som er/har
vore organisert som samarbeid etter kommunelova §27.
Etter dette har Trøndelag organisert seg etter den såkalla samvirkemodellen i
Revisjon Midt-Norge SA.
Som tidlegare nemnt opnar ny kommunelov for ei ny organisasjonsform, såkalla
oppgåvefellesskap.
Det kan i utgangspunktet vere aktuelt å vurdere 4 ulike selskapsformer: IKS, AS,
Samvirkemodellen og kommunalt oppgåvefellesskap (ny modell).

5.1

Aksjeselskap

Vert regulert av lov om aksjeselskap og lov om allmennaksjeselskap. Eigarskapet er i
form av aksjar. I utgangspunktet kan alle vere medeigarar dersom ikkje anna er
bestemt i vedtektene.
Eigarane har ikkje ansvar for selskapet sin forpliktingar. I utgangspunktet er eigarane
berre ansvarleg for, og kan tape, aksjekapitalen. Aksjeselskap kan gå konkurs.
Generalforsamlinga kan fatte vedtak med alminneleg fleirtal av dei frammøtte
stemmene. Lova gir ingen nedre grense på kor stor del av aksjane som må vere
representert for at organet skal vere vedtaksfør føresett at innkalling er lovleg eller
godkjent. Aksjonærar kan gje fullmakter til å møte og stemme for seg.
Det er styret som vedtar budsjett.
Med tilpassingar i vedtektene er det grunn til å tru at aksjeselskap kan oppfylle krav
om eigenregi1:
-

Oppdragsgjevar må ha kontroll over selskapet som svarar til den
kontrollen ein har over eiga verksemd
Selskapet må utføre meir enn 80% av sin aktivitet for oppdragsgjevar eller
andre retts-subjekt som oppdragsgjevar kontrollerer
Det kan ikkje vere privat deltaking i selskapet

Selskapsforma blir gjerne vurdert å vere tenleg dersom ein ønsker å ha ulike grupper
av eigarar eller legge til rette for at fleire, både fysiske og juridiske personar, kan vere
eigarar.

1

Unntak for utvida eigenregi jf. praksis i EU. Frå og med 01.01.2017 også i forskrift om offentlige anskaffelser
§§ 3-1 og 3-2.
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Aksjeselskap er en selskapsform som er lovregulert i høve til at selskapet driv
verksemda si i ein marknad. Innretninga av selskapsforma byggjer på den risiko som
slik konkurranseeksponert verksemd inneberer.
Det er ikkje nokon annan kommunerevisjon som er danna som aksjeselskap.

5.2

Interkommunalt selskap

IKS er regulert i Lov om interkommunale selskap. Eigarane blir omtala som
deltakarar. Det er berre kommunar, fylkeskommunar eller andre IKS som kan vere
deltakarar i eit IKS. Dersom eit nytt medlem skal inn eit IKS må det vere eit positivt
og likt vedtak om dette i kommunestyra til alle eigarkommunane.
Dersom ein skal tre ut av selskapet, skjer det normalt med eitt års skriftleg varsel,
med mindre anna er avtalt i selskapsavtalen. Dette medfører og ny handsaming i alle
kommunestyra.
Det er ikkje krav om å skyte inn eigenkapital i eit IKS.
Representantskapet kan fatte vedtak når minimum halvparten av medlemmane er til
stades, og desse representerer minst 2/3 av stemmene. Ein kan ikkje gje fullmakter til
andre som møter for seg, og det er difor vanleg med personlege vararepresentantar
til IKS.
Den enkelte deltakar har økonomisk ansvar i samsvar med prosent- eller brøkdel av
eigarskap. Interkommunale selskap kan ikkje gå konkurs.
IKS er i sin form tilpassa offentleg sektor med reglar for å ivareta omsyn til tett,
offentleg eigarstyring. Det er deltakarane som i representantskapet vedtar budsjett,
og endringar i selskapsavtale må som nemnt handsamast i alle kommunestyre.
Dei fleste kommunerevisjonar er i dag organisert som IKS, og det ser ut til at fusjonar
som blir gjennomført i all hovudsak endar i nye IKS.

5.3

Samvirkemodellen

Samvirkeføretak blir oppretta etter Lov om samvirkeforetak (samvirkelova). Eigarane
blir omtala som medlemer, og føretaksforma er kjenneteikna ved at medlemskap er
fleksibelt.
I eit slik føretak skjer innmelding ved ein søknad til og handsaming av styret.
Utmelding er skriftleg. Revisjon Midt-Norge SA er einaste kjente revisjonsselskap
som no er danna etter denne modellen. KS var med og kvalitetssikra danninga av
dette føretaket. Revisjon Midt-Norge SA har ein utmeldingsfrist på 12 månader.
Det er med andre ord slik at medlemar kan melde seg inn og ut utan at det må
handsamast ny selskapsavtale i alle kommunestyra. Dette er ei aktuell
problemstilling med kommunereform og ein kommunestruktur som sannsynlegvis
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fortsett vil vere i endring framover, og dette er med andre ord ein modell som ser ut
til å gi ein høgare grad av fleksibilitet på eigarsida.
Reglane om handsaming i eigarorgan er tilsvarande som for AS med mindre krav til
deltaking på møter i eigarorgan enn IKS-modellen for å kunne gjere vedtak. I
Trøndelag vart dette lagt vekt på ved val av modell då selskapet er eigd av mange
kommunar med store geografiske avstandar som medlemar, og at det kunne vere
vanskeleg å samle tilstrekkeleg i til dømes representantskapsmøter.
Jf. § 54 i samvirkelova krev ei vedtektsendring i eit samvirkeføretak i utgangspunktet
to tredjedelar av dei røystene som er gitt. Eit medlem har som utgangspunkt høve til
å gje fullmakt til ein annan til å møte og stemme på sine vegne i årsmøtet, dersom
ikkje anna er fastsett i vedtektene (jf. § 36).
Medlemane i eit samvirkeføretak pliktar eventuelt til å betale inn innskotsbeløp i
føretaket, og vil som i AS vere ansvarlege for dette beløpet. Føretaket kan gå
konkurs.

5.4

Kommunalt oppgåvefellesskap

I ny kommunelov går det fram at eit kommunalt oppgåvefellesskap skal organiserast
med eit representantskap der alle deltakarane i oppgåvefellesskapet skal vere
representert.
Dette er ein organisasjonsmodell ein ser for seg skal erstatte dei såkalla § 27samarbeida i kommunane.
Samarbeidsforma er etter vår vurdering i hovudsak mest aktuelt på mindre
samarbeid der kommunane ser på dei andre organisasjonsformene for
interkommunalt samarbeid som å vere mindre hensiktsmessige. I kommentarane til §
19-1 står det eksempel på aktuelle oppgåver kan vere kontrollutvalssekretariat,
kommuneadvokat og liknande, men at det og kan vere større og meir omfattande
samarbeid.
Deltakarkommunane må ved etablering av kommunalt oppgåvefellesskap ta stilling
til om samarbeidet er eit eige rettssubjekt, og deltakarane heftar uavgrensa for sin del
av fellesskapet sine samla forpliktingar. Ved oppretting av fellesskapet skal bli
inngått samarbeidsavtale som minst regulerer forhold som går fram av § 19-4 fjerde
ledd.
Ved eventuelt val av denne modellen vil det etter vår vurdering berre vere aktuelt
med organisering som eige rettssubjekt for å sikre sjølvstende og uavhengigheit.

5.5

Tilråding

Etter vår vurdering står det reelle valet mellom danning av IKS og Samvirkeføretak.
Dess høgare tal på kommunar og stort geografisk område, dess meir aktuelt kan det
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vere med eit samvirkeføretak då det er lettare å samle og gjennomføre møter i
eigarorgan i eit samvirkeføretak enn i eit IKS.
Ved eit samvirkeføretak er det og enklare for kommunar å melde seg inn og ut utan
at ny selskapsavtale må opp til ny handsaming i alle kommunestyre slik det må i eit
IKS, og som nemnt er dette noko som er særleg aktuelt no i ein situasjon der
kommunestrukturen kan vere i endring. Dette gir ein høgare grad av fleksibilitet på
eigarsida.
Vi vurderer det difor slik at modellen med samvirkeføretak slik den er valt i MidtNorge kan passe godt i vårt fylke, og rår til ein slik modell. Forslaget til vedtekter
som ligg ved er i stor grad bygd på vedtektene som er vedtekne for Revisjon MidtNorge SA.
I vedtektene er det lagt inn forslag om at årsmøtet skal ha 3 oppgåver som etter lova
skulle liggje til styret:
-

Vedta budsjett for komande år etter forslag frå styret
Vedta økonomiplan for dei 4 neste åra etter forslag frå styret
Vedta overordna mål og retningsliner for drifta

I tillegg blir det presisert at det er årsmøtet som skal velje valkomité. Årsak til desse
endringane er at dette styrkar kommunane sin kontroll med selskapet, og
kontrollaspektet er viktig også i høve til at dette skal vere kjøp at tenester i eigenregi.
Det blir og sett grense på 20% på sal av tenester til andre (føretaket kan uansett ikkje
utføre revisjon for aksjeselskap etter dagens reglar). Denne grensa er og viktig i høve
krav knytt til at dette skal vere eigenregi (jf. Forskrift om off.anskaffelser).
Det blir foreslått innskot i det nye selskapet på om lag same nivå som innskota som i
dag er i MRR. Eigenkapitalen i dei to selskapa vil bli tilbakeført til eigarane i tråd
med gjeldande reglar, og dette vil vere tilstrekkeleg til å dekkje dei innskota som er
føreslått for det nye føretaket.
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6.

Forholdet til dei tilsette

Ved ei eventuell etablering av nytt føretak blir det lagt til grunn at kapittel 16 i Lov
om arbeidsmiljø vert gjeldande. Dette gir alle tilsette tilbod om stilling i den nye
eininga med same løns- og arbeidsvilkår som dei har i dag. Eventuelle naudsynte
harmoniseringar av til dømes lønsvilkår må skje gjennom prosessar mellom
arbeidstakarar og arbeidsgjevar i nytt selskap. Eksisterande pensjonsordningar blir
vidareført.
Etableringa av nytt føretak vil så langt forhandlingsutvala kan sjå, ikkje påverke
forholdet til dei tilsette på negativ måte.
Det nye selskapet vert å melde inn i arbeidsgjevarorganisasjonen KS Bedrift (begge
selskapa er medlemmar i dag).
Utkast til uttale som er motteke frå arbeidstakarorganisasjonane ligg ved.

6.1

Spesielt om arbeidsvilkår

Dersom det er arbeidsvilkår som lett let seg harmonisere på førehand, bør dette så
langt som mulig gjerast i løpet av 2019. Dette kan til dømes vere
permisjonsreglement, gåvereglement, arbeidstidsregistrering med vidare.

6.2

Spesielt om pensjon

Ved stiftinga av MRR vart forpliktingane i KLP for tidlegare tilsette overført til
kommunane og fylkeskommunen. Det betyr at det for dette selskapet er berre ein
person som har slutta etter dette, som det er knytt forpliktingar til.
I Komrev3 ligg derimot desse forpliktingane for tidlegare tilsette i selskapet.
Det er difor eigentleg 2 alternativ. Anten blir forpliktingane for Komrev3 fordelt på
eigarkommunane i Komrev3 sitt distrikt etter ein brøk på kor mykje som blir betalt
for revisjon, og slik at dette blir ein del av rekningane frå KLP til kommunane. På den
måten vil ikkje forpliktingane for tidlegare tilsette gå inn i nytt selskap.
Det andre alternativet er at pensjonsforpliktingane som vart overført til kommunane
i MRR sitt distrikt blir tilbakeført, og at alle forpliktingane blir med inn i eit nytt
selskap. (Ved stiftinga av Revisjon Midt-Norge SA vart alle forpliktingane med inn i
nytt selskap).
Det er mogleg at ei løysing med å ta med forpliktingane inn i nytt selskap kan gjere
det noko enklare/meir rettferdig dersom andre kommunar i etterkant vel å gå inn i
selskapet/føretaket. Dersom alle har med sine forpliktingar vil det kunne slå ut
nokolunde likt totalt sett.
På den andre sida vil det kunne argumenterast for at det er enklare for føretaket å
vere samanliknbar ved eventuell konkurranse dersom ein ikkje tek med dei
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forpliktingane som ligg i selskapa ved danning av nytt selskap.
Dersom det blir valt ein samvirkeføretaksmodell, er det slik at eit slikt føretak kan gå
konkurs. I høve til pensjon er det uansett slik at rettar knytt til framtidige pensjonar
og G-reguleringar er sikra i den såkalla Sikringsordninga dersom ein slik situasjon
skulle oppstå.
I dialog med KLP går det fram at alternativet med å fordela forpliktingane på
eigarkommunane ser ut til å vere ei praktisk, enkel løysing som dei kan gjere. Dette
er uansett forpliktingar som kommunane har, så hovudpoenget vil her vere å finne
den løysinga som er enklast og mest økonomisk gunstig for våre eigarar.
Vår vurdering er at det er mest ryddig å følgje opplegget som vart gjort ved
danninga av MRR slik at forpliktingane blir fordelt på kommunane. For MRR vil
ikkje dette utgjere særleg då det vart gjort sist ved danninga av selskapet. For
Komrev3 er forpliktinga på tidlegare tilsette og pensjonistar høgare, men dette vil
ikkje utgjere store summar årleg for kommunane.
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7.

Funksjonar, oppgåver mv.

Organiseringa av det nye selskapet vil vere styret sitt ansvar. Styret må utarbeide ein
strategiplan for framtida basert på intensjonane i denne rapporten og vedtektene for
føretaket. Strategiplanen skal etter vedtektene handsamast i årsmøtet.

7.1

Kontorplassering/oppgåvefordeling

Det er ein klar intensjon at selskapet skal vere lokalt forankra og minimum ha kontor
i Kristiansund, Molde og Ålesund som skal ha tilnærma lik storleik på bemanninga
over tid, slik at ein sikrar nærleik til kundar/eigarar, og med kontor som har ein
akseptabel storleik mtp. kompetanse. Dette blir og foreslått lagt inn i vedtektene.
Det er vidare ein føresetnad at det skal vere forvaltningsrevisorar og
rekneskapsrevisorar ved alle dei tre kontora. Omfang av dette tek ein ikkje stilling til
her, men det er etter kvart ikkje unaturleg å forvente at talet på forvaltningsrevisorar
skal aukast i høve talet til rekneskapsrevisorar. Dette er noko som vil vere naturleg å
kome attende til ved utarbeiding av strategiplan for føretaket.

7.2

Hovudkontor

Hovudkontoret for MRR er i dag i Kristiansund, medan hovudkontoret for Komrev3
er i Ålesund. MRR har i tillegg kontor i Molde og eit lite kontor i Surnadal. Per i dag
er kontora i dei tre byane jamstore.
Det blir her lagt inn forslag om at hovudkontor for det nye selskapet blir lagt til
Kristiansund.

7.3

Eigardel/stemmerett/styrerepresentasjon

Det blir foreslått styre med 4 eigarrepresentantar og 1 tilsettrepresentant.
Det skal innarbeidast ei geografisk rullering av eigarmøte/styremøter slik at dette går
på omgang mellom Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre.

7.4

Rekneskapsføring/IKT

Kristiansund kommune fører rekneskap for MRR, medan Ålesund kommune fører
rekneskap for Komrev3.
Ein legg opp til at val av leverandør av denne type tenester skal gjerast etter
forretningsmessige vurderingar.
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8.

Prinsipp for kostnadsfordeling

Ein kan sjå for seg fleire alternativ for fordeling av utgiftene til revisjon mellom
kommunane:
-

Fast grunnbeløp i tillegg til fordeling etter innbyggjartal
Utgiftsfordeling etter innbyggjartal
Utgiftsfordeling etter brukt («medgått») tid
Kombinasjonar av dei tre modellane over

Dersom berre innbyggjartal blir lagt til grunn vil det kunne gi ein for høg utgift for
kommunar med mange innbyggjarar. Storleiken på ei kommune vil likevel bety ein
del for spesielt rekneskapsrevisjon. I kva grad ein har god internkontroll vil bety
noko for revisjonen sin ressursbruk, og kva tingingar som kjem frå kontrollutval og
kommunestyre vil og bety ein del.
Komrev3 får sitt budsjett bestemt av representantskapet, og der fordeling mellom
eigarkommunane går fram. Det har ikkje vore praksis for å fakturere ekstra til
kommunar der ein har brukt meir tid, noko som har variert frå år til år.
Ein meir vanleg modell no er fakturering etter såkalla «medgått» tid. Dette blir
gjennomført fullt ut i Møre og Romsdal Revisjon IKS frå 01.01.2019.
Det inneberer at ein del oppgåver framleis vil vere like mellom kommunane, og det
vil i praksis bli fakturert likt på det. Så vil det vere ein del faktorar som i tillegg gjer
at revisjonshonoraret vil variere mellom kommunar:
-

Kompleksitet og omfang i rekneskapa
Kvalitet i rekneskapsføringa
Kvalitet på internkontrollen
Etterspurnad etter forvaltningsrevisjonar og granskingar
Etterspurnad etter andre tenester som ikkje er i strid med uavhengigheita

Det blir derfor foreslått at kostnadsfordelinga i nytt føretak skal vere etter prinsippet
om «medgått tid».
Reisetid bør etter vår vurdering ikkje vere ein del av «medgått» tid då dette vil gi
kommunar som ikkje har revisjonskontor liggande i si kommune større utgifter enn
kommunar med revisjonskontor. Eit slikt prinsipp om å fordele desse kostnadane er
også gjeldande i MRR i dag, og etter overgangen 01.01.2019.
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9.

Prosess for etablering av nytt selskap

Det blir lagt no lagt opp til styrehandsaming av tilrådingane i denne rapporten, og at
styra gir ei innstilling til sine representantskap.
Framlegget vil kunne vere:
1. ____ kommune sluttar seg til samvirkeføretaket med namn Møre og Romsdal
Revisjon SA.
2. ____ kommune godkjenner utkastet til vedtekter.
3. Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal Revisjon SA blir ___ valt.
Følgjande vararepresentantar blir valde i rekkefølge:
1. ___
2. ___
3. ___
4. ___
4. ____ kommune vedtek at Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal
IKS (eller Møre og Romsdal Revisjon IKS) blir oppløyst, og eigenkapital blir
tilbakeført eigarane i tråd med gjeldande reglar.
5. ____ kommune godkjenner at kontorutstyr og liknande i
Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS (eller Møre og
Romsdal Revisjon IKS) blir overført til Møre og Romsdal Revisjon SA. Tilsette
i Komrev3 IKS (eller Møre og Romsdal Revisjon IKS) får tilbod om stilling i
Møre og Romsdal Revisjon SA i tråd kapittel 16 i Lov om arbeidsmiljø.
6. ____ kommune godkjenner at pensjonsforpliktingar på tidlegare tilsette i
Komrev3 IKS (eller Møre og Romsdal Revisjon IKS) vert fordelt på
eigarkommunane.
Deretter må innstilling frå representantskap bli sendt til kommunane og
fellesnemndene. Det blir då eigne saker i kommunar/fellesnemnder om etablering av
nytt føretak.
Deretter blir det gjennomført stiftingsmøte, og det blir oppnemnt avviklingsstyrer for
dei selskapa som skal løysast opp.
Styret i det nye føretaket vil så tilsetje ny dagleg leiar.
Det nye føretaket som no er etablert må deretter veljast som revisor i
kommunestyrer/fellesnemnder etter innstilling frå kontrollutvala.
Målsetjing er at nytt føretak skal vere i aktivitet 01.01.2020.
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10. Forslag til vedtekter
§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Møre og Romsdal
Revisjon SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
§ 2 Forretningssted
Forretningskontoret er i Kristiansund kommune. Det skal minimum være kontor i
Kristiansund, Molde og Ålesund, med innbyrdes tilnærma likt antall ansatte over tid.
§ 3 Virksomhet
Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har
medlemskap i foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres
deltakelse i virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov
for revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine
revisjonstjenester fra samvirkeforetaket.
Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som eies helt eller delvis av et
eller flere av medlemmene, eller til andre, så lenge den totale andelen av denne
omsetningen ikke overstiger 20 % av foretakets totale omsetning.
Foretaket kan inngå på eiersiden i andre foretak eller selskap der dette er
hensiktsmessig for oppfyllelsen av foretakets hovedformål.
Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende
i Møre og Romsdal og nærliggende områder.
Foretaket skal være medlem i KS Bedrift. Foretakets ansatte skal ha offentlig
tjenestepensjon i KLP.
Medlemmenes kontrollutvalg og valgte revisor har rett til å kreve de opplysninger
som finnes påkrevd for deres kontroll, fra selskapets daglige leder, styre og
foretakets valgte revisor.
§ 4 Andelsinnskudd
Hvert medlem skal betale andelsinnskudd etter følgende fordeling, basert på
innbyggertall:
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Folketall
Under 3000
3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-39999
Over 40000
Fylkeskommune

Innskudd
63.000
84.000
105.000
180.000
336.000
500.000
700.000

Årsoverskudd skal ikke benyttes til å bygge opp kapitalkonti for enkeltmedlemmer.
Utover dette gjelder bestemmelsene i vedtektenes punkt 5 om anvendelse av
årsoverskudd.
Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.
§ 5 Anvendelse av årsoverskudd
Overskudd skal som hovedregel forbli i virksomheten og komme medlemmene til
gode gjennom gode og effektive revisjonstjenester.
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra
styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller
godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:
1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling til medlemmene basert på omsetning, jf. samvirkeloven § 27
§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet velger fast møteleder med vara på det første møtet etter kommunevalg.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av
årsoverskudd.
2. Budsjett for kommende år etter forslag fra styret.
3. Økonomiplan for de fire neste budsjettår etter forslag fra styret.
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften.
5. Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8
6. Valg av revisor
7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.
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§ 7 Stemmerett på årsmøtet
Medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på fjorårets omsetning med
foretaket etter denne modellen:
Fjorårets omsetning
Under 0.5 mill. kroner
0,5 – 1 mill. kroner
1 – 2 mill. kroner
2 – 3 mill. kroner
3- 5 mill. kroner
Mer enn 5 mill. kroner

Antall stemmer
1
2
4
6
8
12

§ 8 Styre, valgkomite og daglig leder
Foretaket skal ha et styre med 4 medlemmer med numeriske varamedlemmer som
velges av årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte.
Styreleder og nestleder velges av årsmøtet.
Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og
uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være to av
hvert kjønn. Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile
medlemskommunenes geografi.
Foretaket skal ha en valgkomite, med 3 medlemmer. Disse 3 medlemmene skal
velges slik at de representerer hvert sitt distrikt – Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.
Valgkomiteen avgir en begrunnet innstilling til valg av medlemmer til styret.
Årsmøtet skal fastsette retningslinjer for komiteens arbeid. Valgkomiteen innstiller
også på valg av møteleder med vara til årsmøtet, jf. § 6.
Årsmøtet skal fastsette en styreinstruks. Styret har myndighet til å inngå
tjenesteavtaler med det enkelte medlem som tjenestemottaker. Slik myndighet kan
delegeres til daglig leder. Dersom denne myndigheten delegeres, skal styret fastsette
prinsipper for avtalenes innhold som sikrer behandling av medlemmene i tråd med
samvirkelovens likhetsprinsipp, dog slik at forskjellsbehandling er tillatt dersom
dette er saklig begrunnet i tråd med samvirkeloven.
Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

§ 9 Uttreden
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Uttreden kan foretas med ett års varsel. Utmelding skal skje skriftlig.
Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd.
Innskuddet utbetales på uttredelsestidspunktet. Medlemmene har ikke krav på å få
utbetalt renter på andelsinnskudd.
Ved uttreden skal det foretas en beregning av pensjonsforpliktelsen ved opphør
(engangspremie) per dato. Medlemmer som trer ut av selskapet må innbetale sin
andel av foretakets engangspremie.
§ 10 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er
midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke
krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.
Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på
oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres
omsetning med foretaket de siste tre årene.
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Vedlegg
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Kjelder
Jan Roar Beckstrøm – avdelingsdirektør Riksrevisjon – Maskinlæring, automatisering og
algoritmer – det er nå det skjer – artikkel i Kommunerevisoren nr. 6, 2017
Kommunerevisjon i Møre og Romsdal – Utredning av sammenslåing av 4 av de 5
revisjonsenhetene i Møre og Romsdal – 30.04.2014
NOU 2016:4 Ny kommunelov – 10.03.2016
NKRF – Høyringssvar NOU 2016:4 Ny kommunelov – til Kommunal og
moderniseringsdepartementet - 07.10.2016
NKRF – Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat
Rapport Nordland Revisjon – Grunnlag for etablering – 08.05.2013
Revisjon Midt Norge SA – Utredning av sammenslåing av selskapene Revisjon Midt-Norge
IKS og Komrev Trøndelag IKS – 31.01.2017
KS – Selskaper og kommunereform – konsekvenser for selskaper med kommunalt eierskap,
samvirkeforetak og stiftelser -03.05.2016
Lov om interkommunale selskaper – (LOV-1990-01-29-6)
Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) –
(LOV-2001-06-15-70)
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RS 20/19

OS 01/19:
RS 64/18 Protokoll fra generalforsamling i Samspleis AS 06.06.2018

OS 02/19:
RS 65/18 Protokoll fra møte 17.10.2018 - Kontrollutvalget i Sunndal

OS 03/19:
RS 66/18 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal frem mot 01.01.2020 - innvirkning på
sekretaritet som følge av kommunereform og ny kommunelov

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/01
047
Sveinung Talberg
29.01.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 03/19
Kontrollutvalget
Kommunestyret
SUSU-PROGRAMMET
Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget i Sunndal vil rapportere følgende til Sunndal kommunestyre
etter gjennomgang av forvaltningen i SuSu-programmet:
1. Kontrollutvalget konkluderer med at kommunen burde ha journalført
og arkivert møteinnkallinger, protokoller og annen dokumentasjon fra
SuSu-programmet i Sunndal kommune sitt post- og arkivsystem.
2. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet har forvaltet
og tildelt midler fra Næringsfondet i Sunndal. Etter gjeldende
reglement har ikke SuSu-programmet fullmakt til å forvalte og tildele
midler fra Næringsfondet i Sunndal.
3. Kontrollutvalget konkluderer med at habilitetsvurderinger er
gjennomført i 7 av 21 møter i SuSu-programmet. Vurderingene er
foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak.
Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i
behandling av saker der habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.
4. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet, i følge
kommuneloven og Sunndal kommune sitt reglement for
arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte, ikke har
myndighet til å fastsette godtgjørelse til programstyret slik det er gjort
i programstyret sitt møte 18.10.2013.
5. Kontrollutvalget registrerer at ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse
fra SuSu i 2014, 2015 og 2016. Ordfører har betalt tilbake mottatt
møtegodtgjørelse og erkjent at han i tråd med reglement for
arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte i Sunndal
kommune og som ordfører, oppnevnt av kommunestyret, ikke skulle
hatt godtgjøring for SuSu-arbeidet.
Kontrollutvalget konkluderer med at ordfører i tråd med reglement for
arbeidsgodtgjørelse i Sunndal kommune ikke skulle ha mottatt
godtgjørelse for sitt verv i SuSu-programmet.

Møtedato
11.02.2019

6. Kontrollutvalget ber om at Sunndal kommunestyre sørger for at de
forhold som blir påpekt fra kontrollutvalget bringes i orden.
Saksopplysninger til møtet 11.02.2019
Kontrollutvalget sendte den 30.11.2018 saken over til Sunndal kommunestyre
for videre behandling den 13.12.2018. Saken ble fra politisk sekretariat i
Sunndal ettersendt til kommunestyret etter at møteinnkallingen ble sendt ut da
rådmannen viste til § 17 i Forvaltningsloven om at en sak skal være så godt
opplyst som mulig fra forvaltningsorganet før den blir behandlet.
Rådmannen har ifølge § 77 nr. 6 i kommuneloven rett til å uttale seg i saker
fra kontrollutvalget før de blir behandlet i kommunestyret. Normalt vil dette
tilsi at administrasjonssjefen gis anledning til å uttale seg før saken
oversendes til kommunestyret fra kontrollutvalget. Denne bestemmelsen
innebærer at administrasjonssjefen skal gjøres kjent med og ha rett til å uttale
seg til alle de saker som kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.
Rådmannen mottok kontrollutvalgets møteinnkalling til møte 26.11.18 den
19.11.2018 der sak PS 36/18 SUSU-PROGRAMMET sto på sakskartet.
Rådmannen meddelte i epost den 12.11.2018 at hun ikke hadde anledning til
å møte i kontrollutvalgets møte 26.11.2018.
Kontrollutvalget sendte saken til kommunestyret den 30.11.2018.
Kontrollutvalget har ikke mottatt administrasjonssjefen sin uttalelse før en
registrerer at saken er ettersendt til kommunestyret den 7.12.2018 der en ser
at rådmannens uttalelser ligger ved saken.
Rådmannen skulle etter at hun fikk innkallingen den 19.11.18 meddelt
kontrollutvalget at hun hadde til hensikt å komme med en uttalelse i saken.
Uttalelsen skulle vært sendt kontrollutvalgssekretariatet som hadde lagt ved
rådmannens uttalelse i saken før den ble behandlet i kontrollutvalget og
oversendt til kommunestyret 30.11.2018.
Kontrollutvalget v/leder registrerer at rådmannen griper inn i
saksfremstillingen fra kontrollutvalget slik det går frem av side 2 i sak
115/2018.
Kontrollutvalget v/leder registrerer den uryddighet og usikkerhet som her har
oppstått når rådmannen griper direkte inn i kontrollutvalget sin sak uten å
konferere dette med kontrollutvalget på forhånd og rådmannens uenighet i
kontrollutvalgets innstilling.
Denne uryddigheten og usikkerheten vil ikke kontrollutvalget v/leder utsette
kommunestyret for og med henvisning til kommuneloven § 34 nr. 1, og i brev
av 11.12.2018 ba en kommunestyret om å utsette realitetsbehandlingen av
saken.
Sunndal kommunestyre vedtok i sak 115/2018 den 13.12.2018 å utsette
behandling av saken.
I et telefonmøte mellom leder i kontrollutvalget, rådmann og
kontrollutvalgssekretær den 23.01.2018 ble saksbehandlingen, vurderingene
og de ulike konklusjonene diskutert.
Kontrollutvalget og rådmannen har ulike vurderinger og konklusjoner i saken.

Kontrollutvalgssekretariatet har ikke endret holdning eller konklusjoner etter
at en har lest rådmannens vurderinger og konklusjoner, og innstillingen til
kontrollutvalget er derfor den samme som kontrollutvalgets vedtak i møtet
26.11.2018.
Vedlagt følger:
• Avtalt kontrollhandling fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert
12.11.2018 vedr. kontrollutvalgets bestilling i sak 24/18 den
30.08.2018.
• Rådmannens vurderinger og konklusjoner til sak 115/2018 i Sunndal
kommunestyre 13.12.2018
• Brev fra kontrollutvalget til Sunndal kommunestyre 11.12.2018
Kontrollutvalgets behandling 26.11.2018
Leder innledet. Sekretær orienterte om funn, konklusjoner og innstilling.
Revisor Einar Andersen redegjorde om arbeidsprosessene og bestillingen. En
avtalt kontrollhandling har begrensninger ang. vurderinger og konklusjoner.
En utvidet undersøkelse,
som er tilnærmet en forvaltningsrevisjon, ville kunne gitt dypere vurderinger
og konklusjoner med anbefalinger. Kontrollutvalget var tydelig på at dette
ikke var ønskelig i denne saken.
Revisjonen sin rapport er sendt til rådmannen for uttalelse. Det kom inn
mindre justeringer.
Kontrollutvalget har ikke rangert graden av alvorlighet i sitt vedtak, men
leder påpekte at han anser SuSu-programmet sine utbetalinger fra
næringsfondstilskudd og utbetaling av godtgjøring til ordfører som de to mest
alvorlige forholdene.
Kontrollutvalget er tydelig på at det er gjort feil i denne saken og ber om at
kommunestyret sørger for at de forhold som er påpekt bringes i orden.
Kontrollutvalget forventer et forbedringsarbeid. Kontrollutvalget stiller
spørsmål ved opplæringen til folkevalgte. Er den god nok?
Kontrollutvalget fremmet forslag om et tilleggspunkt nr. 6 i tillegg til
sekretærens innstilling i 5 punkter.
Det ble stemt punktvis over de 6 nummererte punktene.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens
innstilling i tillegg til kontrollutvalgets forslag i punkt 6 framsatt i møtet. (4
voterende)
Sekretariatets innstilling til møte 26.11.2018
Kontrollutvalget i Sunndal vil rapportere følgende til Sunndal kommunestyre
etter gjennomgang av forvaltningen i SuSu-programmet:
1. Kontrollutvalget konkluderer med at kommunen burde ha journalført
og arkivert møteinnkallinger, protokoller og annen dokumentasjon fra
SuSu-programmet i Sunndal kommune sitt post- og arkivsystem.
2. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet har forvaltet
og tildelt midler fra Næringsfondet i Sunndal. Etter gjeldende

reglement er ikke SuSu-programmet et kompetent organ til å forvalte
og tildele midler fra Næringsfondet i Sunndal.
3. Kontrollutvalget konkluderer med at habilitetsvurderinger er
gjennomført i 7 av 21 møter i SuSu-programmet. Vurderingene er
foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak.
Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i
behandling av saker der habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.
4. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet, i følge
kommuneloven og Sunndal kommune sitt reglement for
arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte, ikke har
myndighet til å fastsette godtgjørelse til programstyret slik det er gjort
i programstyret sitt møte 18.10.2013.
5. Kontrollutvalget registrerer at ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse
fra SuSu i 2014, 2015 og 2016. Ordfører har betalt tilbake mottatt
møtegodtgjørelse og erkjent at han i tråd med reglement for
arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte i Sunndal
kommune og som ordfører, oppnevnt av kommunestyret, ikke skulle
hatt godtgjøring for SuSu-arbeidet.
Kontrollutvalget konkluderer med at ordfører i tråd med reglement for
arbeidsgodtgjørelse i Sunndal kommune ikke skulle ha mottatt
godtgjørelse for sitt verv i SuSu-programmet.
Saksopplysninger 26.11.2018
Kontrollutvalget i Sunndal fattet følgende vedtak den 30.08.2018 i sak PS
24/18:
Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet gjøre en vurdering av de 6
forhold som det reises spørsmål om i epost fra Erling Rød av 17.08.2018.
Kontrollutvalgssekretariatet bes legge fram en sak om dette i møtet
17.10.2018.
Kontrollutvalgets behandling 30.08.2018
Erling Rød ba kontrollutvalget ta opp til behandling 6 forhold som er gjengitt
i epost fra han til kontrollutvalget i Sunndal 17.08.2018:
1. Offentlighetsloven: Sunndal kommune bryter offentlighetsloven.
Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret mangler. Erling
Rød ba Sunndal kommune om innsyn i mai 2018. Svar er ikke gitt.
2. Arkivloven: Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret
ligger ikke i Sunndal kommunes arkiv. Ordfører og rådmann har
mottatt dokumentene, men de gis ikke videre til arkivet.
3. Kommuneloven: Et uautorisert utvalg, ikke kollegialt underliggende
organ, kan ikke disponere kommunens penger.

4. Forvaltningsloven: Inhabile representanter i SuSu-styret har deltatt i
pengeutdeling til seg selv. Det gjelder bevilgning til Handelsforum
Sunndal der SuSu-styret har bevilget, og eiendomsbesitter Løseth
deltok. Det meste av butikkarealer på Sunndalsøra eies eller
disponeres av Løseth.
5. Kommuneloven: SuSu-styret har gitt seg selv møtegodtgjøringer. I
følge kommuneloven og kommunale vedtekter er det kun
kommunestyret som kan gjøre det.
6. Kommunale vedtekter. I følge kommunale vedtekter skal ordføreren
ikke ha møtegodtgjøringer for å være med i utvalg. SuSu styret er et
ad-hochutvalg. Ordføreren har tatt ut flere titallstusen kroner som bør
betales tilbake. Politianmeldelse bør vurderes.
Kontrollutvalget ønsker å undersøke om det er slik praksisen er og om
praksisen er i strid med lovverket? Kontrollutvalget bestiller en utredning fra
kontrollutvalgssekretariatet, der sekretariatet får fullmakt til å engasjere
kompetent rådgivning på kontrollutvalgets vegne. Kontrollutvalget ønsker at
utredningen legges frem som sak i kontrollutvalget sitt møte 17.10.2018.
Revisor kom med et innspill i møtet til kontrollutvalget om at det i
årsregnskapet som opplysning i note bør fremkomme hvilke verv og
godtgjørelse for slike verv ordføreren innehar.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i
møtet av leder.
(5 voterende)
Den 19.09.2018 gjorde kontrollutvalgssekretariatet en henvendelse til Møre
og Romsdal Revisjon IKS(MRR) v/Einar Andersen om de kunne bistå med
en undersøkelse i saken. Denne forespørselen aksepterte MRR den
21.09.2018 og den 26.09.2018 hadde sekretariatet v/Talberg og revisjonen
v/Andersen et møte om saken der det ble avtalt at revisjonen skulle bistå med
en avtalt kontrollhandling i samsvar med ISRS 4400.
Påstandene som kontrollutvalget ville ha undersøkt i sak 24/18 og som
revisjon og sekretariat var omforent med i møte 26.09.2018 var følgende:
1. Sunndal kommune følger ikke offentlighetsloven gjeldende dokumenter fra
SuSu
2. Sunndal kommune følger ikke arkivloven gjeldende dokumenter fra SuSu
3. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å forvalte kommunale midler
4. Sunndal kommune sikrer ikke at habilitetsbestemmelsene følges i SuSu
5. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å treffe vedtak om
møtegodtgjørelse
6. Ordfører i Sunndal kommune kan ikke motta møtegodtgjørelse fra SuSu
Kontrollhandlingne er utført med det formål å bistå kontrollutvalget i deres
vurdering av om lovverk og kommunens retningslinjer for journalføring,
arkivering, utbetaling av midler, habilitet og fastsetting og utbetaling av
godtgjørelse er fulgt i SuSu-programmet. De avtalte kontrollhandlingene tar
ikke stilling til konsekvenser av eventuelle feil.
Revisjonen rapporterte tidlig tilbake at en ikke rakk fristen til møtet i
kontrollutvalget 17.10.2018. En avtalte at rapporten fra revisjonen skulle
foreligge slik at saken kunne behandles i kontrollutvalget sitt møte
26.11.2018.

Kontrollutvalgssekretariatet mottok rapporten fra revisjonen 12.11.2018.
Følgende informasjonsinnhenting og kontrollhandlinger er avtalt i forhold til
de ovennevnte forholdene:
A. Redegjøre for regelverk knyttet til de kontrollhandlinger som er
gjennomført.
B. Kartlegge Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer knyttet
til de kontrollhandlinger som er gjennomført.
C. Kontrollere om påstandene knyttet til SuSu medfører riktighet.
Su-Su står for Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal.
SuSu-programmet ble etablert i 2014, som et fireårig samarbeidsprogram for
Sunndal og Surnadal kommuner. Programmet ble videreført i en ny
fireårsperiode fra 2018 til 2021. De viktigste aktivitetene i programmet har
vært en tilskuddsordning for næringslivet, rekrutteringsarbeid, arrangering av
møteplasser og gjennomføring av et bolystprogram. Programmet var en
videreføring av «Sunndal 2013», som var et omstillingsprogram som ble
gjennomført i Sunndal i perioden 2010 til 2013.
Avtalepartene i programmet er Sunndal kommune og Surnadal kommune.
Programmet ledes og gjennomføres av Surnadal kommune ved avdeling for
næring og utvikling og Sunndal kommune ved utviklingsselskapet Sunndal
Næringsselskap AS (SUNS). Det er inngått en strategisk samarbeidsavtale om
arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og Sunndal
kommune. Avtalen regulerer samarbeidet.
Programmet ledes av et programstyre på åtte personer, hvorav to fra
næringslivet og to fra kommunestyret fra hver av kommunene. Begge
ordførere er medlemmer av programstyret. Ordfører i Sunndal kommune er
styreleder. De to rådmennene og representant fra fylkeskommunen er
observatører i styret.
Vedlagt følger til møtet 26.11.2018:
• Avtalt kontrollhandling fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert
12.11.2018 vedr. kontrollutvalgets bestilling i sak 24/18 den
30.08.2018.
VURDERING til møte 26.11.2018
Fra rapporten til revisjonen og annen relevant informasjon kan en utlede følgende funn som
leder frem til kontrollutvalgets konklusjoner:
1. Offentlighetsloven og 2. Arkivloven:
Sunndal kommune bryter offentlighetsloven. Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su
styret mangler i Sunndal kommunes arkiv.
Påstand: Sunndal kommune følger ikke offentlighetsloven gjeldende dokumenter fra SuSu.
Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret ligger ikke i Sunndal kommunes arkiv.
Ordfører og rådmann har mottatt dokumentene, men de har ikke blitt arkivert i kommunens
arkiver.

Påstand: Sunndal kommune følger ikke arkivloven gjeldende dokumenter fra SuSu.
Funn: Fram til september 2018 ble ikke møteinnkallinger og protokoller fra møter i SuSu ført i
postliste og arkivert i Sunndal kommune. Sunndal kommune fikk den 22.05.2018 en
innsynsbegjæring fra Erling Rød på det som angikk SuSu-programmet. Sunndal kommune
innhentet høsten 2018 kopi av dokumentene fra Surnadal kommune. Dokumentene som er fra
2013 til 2018 er arkivert i sak 2018/2247. Dokumentene har fra september 2018 vært
tilgjengelige i innsynsløsningen på nettsidene til Sunndal kommune:
https://innsyn.sunndal.kommune.no/.
Offentleglova og arkivloven har bestemmelser om journalføring og arkivering av
saksdokumenter. Sunndal kommune har en arkivplan som er en total plan for organisering av
arkivtjenesten og en oversikt over rutinene som gjelder for opprettelse, bevaring og bruk av
arkiver, og en rutinehåndbok gjeldende fra 2016 for post-, arkiv- og saksbehandling. Sistnevnte
dokument har bestemmelser om møteinnkallinger, -referater og -protokoller. Det bestemmes
blant annet at møtedokumenter fra eksterne styre, råd og utvalg skal ikke journalføres men
datostemples og leveres til aktuell ansatt. Med eksterne utvalg menes politisk- og administrativt
oppnevnt utvalg hvor Sunndal kommune ikke har sekretariatsansvaret.
Offentleglova og arkivloven har bestemmelser om registrering av dokumenter og arkivering.
Formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlige virksomheter er åpen og
gjennomsiktig.
Iht. forskrift til arkivloven skal det i journalen registrere inngående og utgående dokumenter
som etter offentleglova defineres som saksdokument for organet, dersom de er gjenstand for
saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. I tillegg til journalføringsplikt, er også
offentlige organ pålagt en arkiveringsplikt. Den omfatter alle dokumenter som blir til som en
ledd i den virksomheten driver, også egenproduserte og organinterne dokumenter.
Forskrift til arkivloven har i § 14 bestemmelser om arkivavgrensing. Paragrafen fastsetter hva
slags materiale som ikke skal arkiveres:
Dokument som verken har inngått i saksbehandlinga til organet eller har verdi som
dokumentasjon, skal haldast utanfor eller fjernast frå arkivet ved arkivavgrensing.
Kontrollutvalgets konklusjon:
Utgangspunktet for kommunal forvaltning er åpenhet og meroffentlighet. Dokumenter etter
offentlighetsloven defineres som saksdokument for organet dersom de er gjenstand for
saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Kontrollutvalget mener det er uheldig at
Sunndal kommune har en rutinehåndbok gjeldende fra 2016 for post-, arkiv- og saksbehandling
som har bestemmelser om møteinnkallinger, -referater og –protokoller der det bestemmes blant
annet at møtedokumenter fra eksterne styre, råd og utvalg ikke skal journalføres men
datostemples og leveres til aktuell ansatt. Dette innskrenker åpenhet og meroffentlighet.
Kontrollutvalget registrerer at frem til september 2018 ble ikke møteinnkallinger og protokoller
fra møter i SuSu ført i postliste og arkivert i Sunndal kommune. Sunndal kommune innhentet
høsten 2018 kopi av dokumentene fra Surnadal kommune som er sekretariat for SuSuprogrammet. Dokumentene som er fra 2013 til 2018 er nå arkivert i sak 2018/2247 i Sunndal
kommune.
Kontrollutvalget konkluderer med at dette er en erkjennelse fra kommunen sin side om at
møteinnkallinger, -referater og –protokoller for SuSu-programmet burde blitt journalført
og arkivert i Sunndal kommune.

3. Kommuneloven:
Et uautorisert utvalg, ikke kollegialt underliggende organ, kan ikke disponere kommunens
penger.
Påstand: Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å forvalte kommunale midler.
Funn: Kommunestyret i Sunndal kommune vedtok 31.10.2017 i sak 89/2017 videreføring av
SuSu-samarbeidet. Sunndal kommune yter der et tilskudd fra næringsfondet på 1 mill. kr pr år i
avtaleperioden. I tillegg ytes 0,5 mill. kr pr år i egeninnsats/midler til programledelse og drift.
I punkt 6.2 i samarbeidsavtalen bestemmes det at «programstyret disponerer de ressursene som
inngår i programmet, og forestår nærmere prioritering og disponering av midlene».
Midlene nytter SuSu blant annet til bedriftsrettede tiltak, der midler tildeles etter søknad.
Programstyret for SuSu har utarbeidet retningslinjer for bedriftsretta tiltak og retningslinjer for
tildeling av tilskudd. Retningslinjene ble i møte 6. juni 2014 godkjent av programstyret for
perioden 2014-2017. Retningslinjene ble i møte 13. februar 2018 oppdatert og gjort gjeldende
for perioden 2018-2021. Det bestemmes at midler tildeles av Programstyret. Programstyret kan
delegere sin tildelingsmyndighet til AU (arbeidsutvalget).
Sunndal kommunestyre vedtok i møte 5. september 2018 en gjennomgang av næringsarbeidet:
«Kommunestyret ber om at organiseringen av næringsarbeidet vurderes. Plan for arbeidet
legges fram i neste møte i økonomi- og planutvalget. Arbeidet skal være ferdig før desembermøtet i kommunestyret».
Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse
og organisering av næringsarbeid. I saksopplysninger går det fram at spørsmål om organisering
kan det være naturlig å se nærmere på ved gjennomgang av næringsarbeidet.
Kommuneloven har bestemmelser i § 10 om faste utvalg og komiteer. I komite, som omtales
som ad-hoc komite, etter § 10 nr. 5 kan andre enn kommunestyremedlemmer delta, og de kan
også få avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag.
Vedtektene for næringsfondet, som ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 21. mars 2018 i
sak 21/2018, har i § 8.2 bestemmelser om forvaltningsmyndighet. Det bestemmes at Sunndal
kommunestyre forvalter fondet. Kommunestyret vedtok i sak 100/1990 (Nye retningslinjer for
kommunale næringsfond gitt i vassdragsreguleringssaker (kraftfond) at formannskapet ble
oppnevnt som fondsstyre for næringsfondet. Dette er videreført i gjeldende
delegeringsreglement (vedtatt i sak 3/2017) der økonomi- og planutvalget ivaretar det tidligere
formannskapets funksjoner.
Sunndal kommune opplyser at kommunen har rutiner rundt saker om bedriftsutviklingstilskudd
fra næringsfondet. Rutiner for dette ble utarbeidet mellom kommuneledelsen og SUNS i
desember 2014/ januar 2015 og var gjeldende fra 1. januar 2015. Det opplyses at rutinene er
dokumentert i e-postkorrespondanse og i notater fra møter.
I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 vedtok kontrollutvalget i møte
16.04.2012 å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt som skulle se på effekten av
næringsarbeidet i Sunndal kommune. Rapporten ble lagt fram og behandlet av kontrollutvalget i
møte 25.02.2014 i sak PS 04/14 og av kommunestyret 02.04.2014 i k-sak 10/14. Etter vedtatte
anbefalinger er rutiner endret slik at aksjekjøp vedtas nå av økonomi- og planutvalget og
søknader om direkte tilskudd til bedrifter saksbehandles og innstilles av Sunndal
Næringsselskap, men avgjøres av rådmannen.

Kontrollutvalgets konklusjon:
Kontrollutvalget oppfatter SuSu-programmet som en komite etter bestemmelsene i
kommuneloven § 10 nr. 5. Sunndal kommune har ytt et tilskudd fra næringsfondet til SuSuprogrammet på 1 mill. kr pr år i avtaleperioden. I tillegg er det ytt 0,5 mill. kr pr år i
egeninnsats/midler til programledelse og drift. I punkt 6.2 i samarbeidsavtalen bestemmes det at
«programstyret disponerer de ressursene som inngår i programmet, og forestår nærmere
prioritering og disponering av midlene». Midlene nytter SuSu blant annet til bedriftsrettede
tiltak, der midler tildeles etter søknad.
Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet har forvaltet og tildelt midler fra
Næringsforndet i Sunndal. Etter gjeldende reglement er ikke SuSu-programmet et
kompetent organ til å forvalte og tildele midler fra Næringsfondet i Sunndal.
4. Forvaltningsloven:
Representanter i SuSu-styret har deltatt i behandling av sak der denne var inhabil.
Påstand: Sunndal kommune sikrer ikke at habilitetsbestemmelsene følges i SuSu.
Funn: Ved gjennomgang av innkallinger og protokoller fra SuSu er det ikke funnet generelle
saker som omtaler saksbehandling av habilitet. Gjennomgang av protokoller fra 21 møter i
SuSu fra 18. oktober 2013 til 4. oktober 2018 viser at habilitetsspørsmål har vært behandlet i sju
møter. Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak.
Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av saker der
habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.
Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse
og organisering av næringsarbeid. Under kapittelet om saksopplysninger går det fram at
spørsmål knyttet til habilitet kan være naturlig å se nærmere på ved gjennomføring av pågående
utredningsarbeid.
Forvaltningsloven har i kapittel II bestemmelser om ugildhet. Etter § 6 første ledd gjelder
habilitetsbestemmelsene for «offentlig tjenestemann». I forvaltningsloven § 2 første ledd
bokstav d er det definert som «en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en
kommunes tjeneste». Etter § 8.(avgjørelse av habilitetsspørsmålet) skal tjenestemannen selv
avgjøre om han er ugild. I kollegiale organ treffes avgjørelsen om habilitet av organet selv, uten
at vedkommende medlem deltar. Etter § 10 gjelder inhabilitetsreglene også for «enhver annen
som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan». Dette betyr at folkevalgte
representanter i kommunale kollegiale organer er omfattet av reglene.
Sunndal kommune har møtereglement for kommunestyret, økonomi- og planutvalget
(formannskapet), oppvekst- og omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget.
Reglementet er vedtatt av kommunestyre i møte 10. mai 2006, sak 28/2006, og sist revidert i
møte 13. juni 2018 i sak 57/2018. Su-Su styret består av representanter fra Sunndal kommune,
Surnadal kommune og næringsliv. Sunndal kommune opplyser at det enkelte styremedlem
vurderer selv sin habilitet og legger dette fram for styret hvis en mener at vedkommende er
inhabil i en sak. Det opplyses at programstyret følger forvaltningslovens regler for habilitet.
Kontrollutvalgets konklusjon:
Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak.
Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av saker der
habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert. Her viser kontrollutvalget til §§ 6, 8 og 10 i
Forvaltningsloven.

Kontrollutvalget konkluderer med at habilitetsvurderinger er gjennomført i 7 av 21
møter. Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta
tiltak. Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av
saker der habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.
5. Kommuneloven og 6. Kommunale vedtekter:
SuSu-styret har gitt seg selv møtegodtgjøringer. I følge kommuneloven og kommunale vedtekter
er det kun kommunestyret som kan gjøre det.
Påstand: Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å treffe vedtak om møtegodtgjørelse.
I følge kommunale vedtekter skal ordføreren ikke ha møtegodtgjøringer for å være med i utvalg.
SuSu styret er et ad hoc utvalg. Ordføreren har mottatt godtgjørelse.
Påstand: Ordfører i Sunndal kommune kan ikke motta møtegodtgjørelse fra SuSu.
Funn: SuSu-styret har vedtatt møtegodtgjøring for arbeidet i programstyret.
I møte 18.10.2013, i programstyret, ble sak om godtgjørelse for arbeidet i programstyret
behandlet. Under kapittelet om saksopplysninger ble det orientert om satser for
styregodtgjørelse gjeldende for styret i SUNS (Sunndal Næringsselskap AS). Programstyret
vedtok i sak 6/2013 godtgjørelse for arbeidet i programstyret.
Etter § 42 i kommuneloven om arbeidsgodtgjøring, har den som har et kommunalt eller
fylkeskommunalt tillitsverv krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av
kommunestyret selv.
Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte.
Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på
godtgjørelse for sitt arbeid. Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Med folkevalgt
organ menes også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold
av kommuneloven eller andre lover. Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter
godtgjørelser for kommunale verv/ombud. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke
delegeres.Ordførerens godtgjørelse settes til 9 G (grunnbeløpet i folketrygden). Ordføreren får
ingen annen godtgjøring.
Gjennomgang har ikke vist at Sunndal kommune har delegert oppgave med å fastsette
møtegodtgjørelse til SuSu-styret.
Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse
og organisering av næringsarbeid. Vedtaket lyder:
«Programstyret ber rådmennene i Sunndal og Surnadal vurdere hva som er rett formell prosess
for fastsettelse av godtgjøringer til medlemmer av programstyret for SuSu-programmet, og om
nødvendig fremme felles innstilling for kommunestyrene i Sunndal og Surnadal om dette.
Rådmennene uttaler seg om det formelle i saken».
Ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse fra SuSu i 2014, 2015 og 2016. Ordfører har betalt
tilbake mottatt møtegodtgjørelse og erkjent at han i tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse
m.v. til kommunale folkevalgte og som ordfører, oppnevnt av kommunestyret, ikke skulle hatt
godtgjøring for SuSu-arbeidet.
Kontrollutvalgets konklusjon:
Etter § 42 i kommuneloven om arbeidsgodtgjøring, har den som har et kommunalt eller
fylkeskommunalt tillitsverv krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av
kommunestyret selv. Kontrollutvalget oppfatter SuSu-programmet som en komite etter
bestemmelsene i kommuneloven § 10 nr. 5. SuSu-styret har vedtatt møtegodtgjøring for
arbeidet i programstyret i møte 18.10.2013.

Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte. Det
bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse
for sitt arbeid. Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Med folkevalgt organ menes
også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av
kommuneloven eller andre lover. Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter
godtgjørelser for kommunale verv/ombud. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke
delegeres. Gjennomgangen har ikke vist at Sunndal kommune har delegert oppgave med å
fastsette møtegodtgjørelse til SuSu-styret.
Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte.
Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på
godtgjørelse for sitt arbeid. Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Ordførerens
godtgjørelse settes til 9 G (grunnbeløpet i folketrygden). Ordføreren får ingen annen
godtgjøring.
Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet i følge kommuneloven og
Sunndal kommune sitt reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte,
ikke har myndighet til å fastsette godtgjørelse til programstyret slik det er gjort i
programstyret sitt møte 18.10.2013.
Kontrollutvalget registrerer at ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse fra SuSu i 2014,
2015 og 2016. Ordfører har betalt tilbake mottatt møtegodtgjørelse og erkjent at han i
tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte og som
ordfører, oppnevnt av kommunestyret, ikke skulle hatt godtgjøring for SuSu-arbeidet.
Kontrollutvalget konkluderer med at ordfører i tråd med reglement for
arbeidsgodtgjørelse i Sunndal kommune ikke skulle ha mottatt godtgjørelse for sitt verv i
SuSu-programmet.

Sveinung Talberg
rådgiver
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Kontrollutvalget for Sunndal kommune
v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde

12. november 2018

Avtalt kontrollhandling - rapport om faktiske funn
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere, og listet opp nedenfor.
Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». Handlingene er utført
kun for å bistå kontrollutvalget i deres vurdering av om lovverk og kommunens rutiner og
retningslinjer for journalføring og arkivering, utbetaling av midler, habilitet og fastsetting og
utbetaling av godtgjørelse er fulgt i programmet Strategisk samarbeid om næringsutvikling SurnadalSunndal. Innholdet i kontrollhandlingen er gitt i kontrollutvalgets vedtak i sak 24/2018 i møte 30.
august 2018.
Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) mottok forespørsel om bistand fra Kontrollutvalget i Sunndal
kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (Sekretariatet) i e-post datert 19. september
2018. MRR har vurdert sin uavhengighet og har konkludert med at oppdraget kan gjennomføres. Vår
vurdering av habilitet har vært knyttet til at tidligere rådmann i Sunndal kommune nå er styreleder i
MRR.
Oppdraget ble akseptert av MRR i e-post av 21. september 2018. MRR og Sekretariatet avholdt 26.
september et møte der innhold og gjennomføring av oppdraget ble avklart. Det ble avtalt at
oppdraget gjennomføres som en avtalt kontrollhandling og at rapport utarbeides slik at sak kan
behandles av kontrollutvalget i møte i 26. november 2018. De avtalte kontrollhandlingene inkluderer
ikke å ta stilling konsekvenser av eventuelle feil. Vi vurderer seks påstander som kontrollutvalget har
mottatt. Påstandene er knyttet til Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal (Sisu),
og lyder:
1. Offentlighetsloven: Sunndal kommune bryter offentlighetsloven. Møteinnkallinger og protokoller
for 5 år i Su-Su styret mangler i Sunndal kommunes arkiv.
2. Arkivloven: Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret ligger ikke i Sunndal kommunes
arkiv. Ordfører og rådmann har mottatt dokumentene, men de har ikke blitt arkivert i
kommunens arkiver.
3. Kommuneloven: Et uautorisert utvalg, ikke kollegialt underliggende organ, kan ikke disponere
kommunens penger.
4. Forvaltningsloven: Representanter i SuSu-styret har deltatt i behandling av sak der denne var
inhabil.
5. Kommuneloven: SuSu-styret har gitt seg selv møtegodtgjøringer. I følge kommuneloven og
kommunale vedtekter er det kun kommunestyret som kan gjøre det.
6. Kommunale vedtekter: I følge kommunale vedtekter skal ordføreren ikke ha møtegodtgjøringer
for å være med i utvalg. SuSu styret er et ad hoc utvalg. Ordføreren har mottatt godtgjørelse.
Følgende informasjonsinnhenting og kontrollhandlinger er avtalt i forhold til de ovennevnte
forholdene:
A. Redegjøre for regelverk knyttet til de kontrollhandlinger som er gjennomført
Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon IKS, Kaibakken 1, 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Storgata 18 -20, 6413 Molde - Avd. Surnadal: Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal
e-post: post@mrrevisjon.no
Organisasjonsnummer 917 802 149
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B. Kartlegge Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer knyttet til de kontrollhandlinger som
er gjennomført
C. Kontrollere om påstandene knyttet til SuSu medfører riktighet
Vi informerte Sunndal kommune v/ ordfører og rådmann om kontrollhandlingen i telefonsamtale
3.10.2018. Vi har i tillegg hatt e-post korrespondanse med rådmann.
Kort om SuSu
Su-Su står for Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal. SuSu-programmet ble
etablert i 2014, som et fireårig samarbeidsprogram for Sunndal og Surnadal kommuner. Programmet
ble videreført i en ny fireårsperiode fra 2018 til 2021. De viktigste aktivitetene i programmet har vært
en tilskuddsordning for næringslivet, rekrutteringsarbeid, arrangering av møteplasser og
gjennomføring av et bolystprogram. Programmet var en videreføring av Sunndal 2013, som var et
omstillingsprogram som ble gjennomført i Sunndal i perioden 2010 til 2013.
Avtalepartene i programmet er Sunndal kommune og Surnadal kommune. Programmet ledes og
gjennomføres av Surnadal kommune ved avdeling for næring og utvikling og Sunndal kommune ved
utviklingsselskapet Sunndal Næringsselskap AS (SUNS). Det er inngått en strategisk samarbeidsavtale
om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og Sunndal kommune. Avtalen
regulerer samarbeidet.
Programmet ledes av et programstyre på åtte personer, hvorav to fra næringslivet og to fra
kommunestyret fra hver av kommunene. Begge ordførere er medlemmer av programstyret. Ordfører
i Sunndal kommune er styreleder. De to rådmennene og representant fra fylkeskommunen er
observatører i styret.
Programmet hadde i perioden 2014 til 2017 en samlet budsjettramme på 16 millioner kroner.
Sunndal kommune og Surnadal kommune bevilget i denne perioden seks millioner kroner hver til
programmet, og fylkeskommunen bevilget fire millioner kroner. Over halvparten av de avsatte
midlene ble i perioden nyttet til bedriftsrettede tiltak i form av tilskudd til næringslivet i de to
kommunene. Næringslivet bidrog med 12,2 millioner kroner i egenkapital og egeninnsats.
SuSu-programmet er forankret i kommuneorganisasjonene på både politisk og administrativt nivå.
Kommunene var sentrale i initieringen av programmet, og har vedtatt styringsdokumenter og
tilføring av budsjettmidler.
Oxford Research gjennomførte våren 2018 en midtveisevaluering av SuSu-programmet.
Programmets organisering var en del av evalueringen. Formålet med evalueringen var å vurdere
resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen
gir anbefalinger for den neste programperioden.
Regelverk
Vi har gjennomgått regelverk som er relevant i forhold til de påstander som skal kontrolleres.
Oversikt over gjennomgått regelverk følger som vedlegg 2. Redegjørelse for regelverket følger som
vedlegg 1.
Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Vi har kartlagt aktuelle dokumenter som er styrende for Sunndal kommune sin håndtering av de
forhold som ønskes kontrollert. Aktuelle dokumenter er i stor grad hentet fra Sunndal.kommune.no.
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Vi var i kontakt med Sunndal kommune og etterspurt dokumenter som beskriver rutiner knyttet til de
seks påstandene. I e-post datert 25.10.2018 mottok vi svar vedlagt rutinehåndbok post-, arkiv- og
saksbehandling, reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte i Sunndal
kommune, møtereglement for kommunestyret m.m. og vedtak i sak 88/2018 politikergodtgjørelse i
Sunndal kommune.
Oversikt over rutiner og retningslinjer i Sunndal kommune som vi har hatt tilgang til følger som
vedlegg 3. Redegjørelse for rutiner og retningslinjer følger som vedlegg 1.
Avtalt kontrollhandling
Den avtalte kontrollhandlingen er å avklare om de seks påstandene knyttet til SuSu medfører
riktighet. Påstandene er:
1. Sunndal kommune følger ikke offentlighetsloven gjeldende dokumenter fra SuSu
2. Sunndal kommune følger ikke arkivloven gjeldende dokumenter fra SuSu
3. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å forvalte kommunale midler
4. Sunndal kommune sikrer ikke at habilitetsbestemmelsene følges i SuSu
5. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å treffe vedtak om møtegodtgjørelse
6. Ordfører i Sunndal kommune kan ikke motta møtegodtgjørelse fra SuSu

Funn
Vi oppsummerer våre funn nedenfor:

Innledning
SuSu-programmet er organisert på annen måte enn anvisninger gitt i kommuneloven om
interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven kapittel 5 og 5A. Det vil derfor i enkelte
sammenhenger være nødvendig å ta en konkret vurdering av i hvilken grad regelverk, rutiner og
retningslinjer gjelder for programmet. Dette ligger utenfor de avtalte kontrollhandlingene.
Følgende endringer, som er relevant i forhold til påstandene som skal kontrolleres, er gjennomført i
Sunndal kommune:
• I september 2018 ble innkallinger og protokoller fra møter i SuSu fra 2013 til 2018 journalført og
arkivert i Sunndal kommune.
• Ordfører mottar nå ikke møtegodtgjørelse fra SuSu. Møtegodtgjørelsen som tidligere er mottatt
fra SuSu er betalt tilbake.
• Programstyret behandlet i møte 4. oktober 2018 sak om habilitet, godtgjørelse og organisering
av næringsarbeidet (sak 44/2018), og vedtok:
«Programstyret ber rådmennene i Sunndal og Surnadal vurdere hva som er rett formell
prosess for fastsettelse av godtgjøringer til medlemmer av programstyret for SuSuprogrammet, og om nødvendig fremme felles innstilling for kommunestyrene i Sunndal og
Surnadal om dette. Rådmennene uttaler seg om det formelle i saken.»
• Kommunestyret har startet en prosess med vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal
kommune. Dette ble sist behandlet i møte 24.10.2018 i sak 85/2018. Ekstern vurdering av
næringsutvikling og ekstern vurdering av SuSu-programmet foretatt av Oxford Research skal
benyttes i arbeidet.

Offentlighetsloven
Påstand: Sunndal kommune følger ikke offentlighetsloven gjeldende dokumenter fra SuSu
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Funn
Forhold knyttet til etterlevelse av offentlighetsloven omtales sammen med arkivloven (under).

Arkivloven
Påstand: Sunndal kommune følger ikke arkivloven gjeldende dokumenter fra SuSu
Funn (påstand 1 og 2)
Sunndal kommune registrerer og arkiverer, fra september 2018, innkallinger og protokoll fra SuSu i
sitt saksbehandlingssystem og arkiv. Surnadal kommune har sekretariatsfunksjonen for programmet.
Surnadal kommune har registrert og arkivert møteinnkallinger og protokoller fra opprettelsen i 2013.
Fram til september 2018 ble ikke møteinnkallinger og protokoller fra møter i SuSu ført i postliste og
arkivert i Sunndal kommune. Sunndal kommune innhentet høsten 2018 kopi av dokumentene fra
Surnadal kommune. Dokumentene som er fra 2013 til 2018 er arkivert i sak 2018/2247.
Dokumentene har fra september 2018 vært tilgjengelige i innsynsløsningen på nettsidene til Sunndal
kommune: https://innsyn.sunndal.kommune.no/
Offentleglova og arkivloven har bestemmelser om journalføring og arkivering av saksdokumenter.
Sunndal kommune har en arkivplan som er en total plan for organisering av arkivtjenesten og en
oversikt over rutinene som gjelder for opprettelse, bevaring og bruk av arkiver, og en rutinehåndbok
for post-, arkiv- og saksbehandling. Sistnevnte dokument har bestemmelser om møteinnkallinger, referater og -protokoller. Det bestemmes blant annet at møtedokumenter fra eksterne styre, råd og
utvalg skal ikke journalføres men datostemples og leveres til aktuell ansatt. Med eksterne utvalg
menes politisk- og administrativt oppnevnt utvalg hvor Sunndal kommune ikke har
sekretariatsansvaret.

Disponering av midler
Påstand: Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å forvalte kommunale midler
Funn
Su-Su er et samarbeidsprogram for Sunndal og Surnadal kommuner. Programmet ble etablert for
perioden 2014 til 2017 og er videreført i ny fireårsperiode fra 2018 til 2021.
Strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og Sunndal
kommune ble godkjent av kommunestyret 4.9.2013 i sak 51/2013. Kommunestyret i Sunndal
kommune vedtok 31.10.2017 i sak 89/2017 videreføring av samarbeidet. Sunndal kommune yter et
tilskudd fra næringsfondet på 1 mill kr pr år i avtaleperioden. I tillegg ytes 0,5 mill kr pr år i
egeninnsats/ midler til programledelse og drift. I punkt 6.2 i samarbeidsavtalen bestemmes det at
«programstyret disponerer de ressursene som inngår i programmet, og forestår nærmere
prioritering og disponering av midlene».
Midlene nytter SuSu blant annet til bedriftsrettede tiltak, der midler tildeles etter søknad.
Programstyret for SuSu har utarbeidet retningslinjer for bedriftsretta tiltak og retningslinjer for
tildeling av tilskudd. Retningslinjene ble i møte 6. juni 2014 godkjent av programstyret for perioden
2014-2017. Retningslinjene ble i møte 13. februar 2018 oppdatert og gjort gjeldende for perioden
2018-2021. Det bestemmes at: Midler tildeles av Programstyret. Programstyret kan delegere sin
tildelingsmyndighet til AU (arbeidsutvalget).
Sunndal kommunestyre vedtok i møte 5. september 2018 en gjennomgang av næringsarbeidet.
Vedtaket lyder:
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«Kommunestyret ber om at organiseringen av næringsarbeidet vurderes. Plan for arbeidet legges
fram i neste møte i økonomi- og planutvalget. Arbeidet skal være ferdig før desember-møtet i
kommunestyret».
Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse og
organisering av næringsarbeid. I saksopplysninger går det fram at spørsmål om organisering kan det
være naturlig å se nærmere på ved gjennomgang av næringsarbeidet.

Habilitetsvurderinger
Påstand: Sunndal kommune sikrer ikke at habilitetsbestemmelsene følges i SuSu
Funn
Ved gjennomgang av innkallinger og protokoller fra SuSu har vi ikke funnet generelle saker som
omtaler saksbehandling av habilitet.
Gjennomgang av protokoller fra 21 møter i SuSu fra 18. oktober 2013 til 4. oktober 2018 viser at
habilitetsspørsmål har vært behandlet i sju møter. Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av
28 søknader om bedriftsretta tiltak. Det vises til protokoll fra møte 4.10.2018 (tre vurderinger),
20.6.2018 (10 vurderinger), 22.9.2017 (10 vurderinger), 12.2.2016 (en vurdering), 12.6.2016 (to
vurderinger), 5.12.2014 (en vurdering) og 26.9.2014 (en vurdering). Vedtakene er korte og
konstaterer i de fleste tilfellene at personen er inhabil og i noen få tilfeller at personen er habil. For
eksempel: «Programstyremedlem NN var inhabil og deltok ikke ved behandling av søknad XX».
Vi har ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av saker der
habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.
Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse og
organisering av næringsarbeid. Under kapittelet om saksopplysninger går det fram at spørsmål
knyttet til habilitet kan være naturlig å se nærmere på ved gjennomføring av pågående
utredningsarbeid.

Møtegodtgjørelse
Påstand: Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å treffe vedtak om møtegodtgjørelse
Funn
SuSu-styret har vedtatt møtegodtgjøring for arbeidet i programstyret.
I møte 18.10.2013, i programstyret, ble sak om godtgjørelse for arbeidet i programstyret behandlet.
Under kapittelet om saksopplysninger ble det orientert om satser for styregodtgjørelse gjeldende for
styret i SUNS (Sunndal Næringsselskap AS). Programstyret vedtok i sak 6/2013 godtgjørelse for
arbeidet i programstyret.
Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte.
Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse
for sitt arbeid. Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Med folkevalgt organ menes også
samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av kommuneloven eller
andre lover. Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale
verv/ombud. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres. Legitimasjons- og
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fortolkningsspørsmål vedrørende arbeidsgodtgjørelse avgjøres av en nemnd som består av de
politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget.
Vår gjennomgang har ikke vist at Sunndal kommune har delegert oppgave med å fastsette
møtegodtgjørelse til SuSu-styret.
Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse og
organisering av næringsarbeid. Vedtaket lyder:
«Programstyret ber rådmennene i Sunndal og Surnadal vurdere hva som er rett formell prosess
for fastsettelse av godtgjøringer til medlemmer av programstyret for SuSu-programmet, og om
nødvendig fremme felles innstilling for kommunestyrene i Sunndal og Surnadal om dette.
Rådmennene uttaler seg om det formelle i saken».

Møtegodtgjørelse til ordfører
Påstand: Ordfører i Sunndal kommune kan ikke motta møtegodtgjørelse fra SuSu
Funn
Ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse fra SuSu. Ordfører har betalt tilbake mottatt
møtegodtgjørelse.
Ordfører har opplyst at styreleder i programstyret i SuSu-programmet er et verv en har i egenskap av
å være ordfører. Basert på dette er mottatt godtgjørelse betalt tilbake til SuSu. Opplysningene er
blant annet gitt til avisen Driva, jf. utskrift 24. september 2018.
Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte.
Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse
for sitt arbeid. For ordfører bestemmes det i punkt 1.1 at: Ordførerens godtgjørelse settes til 9 G
(grunnbeløpet i folketrygden). Ordføreren får ingen annen godtgjøring.
For ytterligere informasjon viser vi til omtale under overskriften møtegodtgjørelse (over).

Avslutning
Vi har basert våre kontrollhandlinger på dokumenter innhentet fra Sunndal kommune. Siden de
ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med
revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at denne ikke inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i
samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapport.
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

Molde, 12. november 2018
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Einar Andersen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Vedlegg 1 Redegjørelse for regelverk, og rutiner og retningslinjer
Redegjørelse for aktuelt regelverk og rutiner og retningslinjer i Sunndal kommune knyttet til de
kontrollhandlinger som er gjennomført.
Offentlighetsloven
Omtales sammen med arkivloven (under).
Arkivloven
Regelverk
Offentleglova og arkivloven har bestemmelser om registrering av dokumenter og arkivering.
Formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlige virksomheter er åpen og
gjennomsiktig.
Iht forskrift til arkivloven skal det i journalen registrere inngående og utgående dokumenter som
etter offentleglova defineres som saksdokument for organet, dersom de er gjenstand for
saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. I tillegg til journalføringsplikt, er også offentlige
organ pålagt en arkiveringsplikt. Den omfatter alle dokumenter som blir til som en ledd i den
virksomheten driver, også egenproduserte og organinterne dokumenter.
Forskrift til arkivloven har i § 14 bestemmelser om arkivavgrensing. Paragrafen fastsetter hva slags
materiale som ikke skal arkiveres.
Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Sunndal kommune har en arkivplan som er en total plan for organisering av arkivtjenesten og en
oversikt over rutinene som gjelder for danning, bevaring og bruk av arkiver.
Sunndal kommune har en rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling. Gjeldende håndbok er
fra 2016. I kapittel 3 gis det generelle og spesielle bestemmelser om journalføring. Det bestemmes
blant annet at journalføringsplikten omfatter arkivverdige saksdokument. Sunndal kommunes
arkivverdige dokumenter er dokumenter som omfattes av enten journalføringsplikten eller
arkiveringsplikten.
Sunndal kommune har sak- og arkivsystemet ePhorte, samt flere fagsystem, som det journalføres i
etter gitte retningslinjer innenfor de enkelte fagområder. I kapittel 3.2.1 bestemmes det at all post
som er saksdokumenter, eller på annen måte er arkivverdig, skal registreres/ journalføres i ePhorte.
Dette gjelder både for dokumenter som er offentlige og de som skal unntas fra offentligheten.
Tilgangen til dokumenter som er unntatt offentlighet styres av tilgangsrettigheter og autorisasjon for
brukere av systemet.
Kapittel 2 har bestemmelser om mottak, sortering og åpning av inngående post og saksdokument.
Det redegjøres for rutiner i Sunndal kommune. Følgende bestemmes om møteinnkallinger, -referater
og -protokoller:
• Møtedokumenter fra eksterne styre, råd og utvalg skal ikke journalføres men datostemples og
legges til mottaker. Med eksterne utvalg menes politisk- og administrativt oppnevnt utvalg hvor
Sunndal kommune ikke har sekretariatsansvaret.
• Møtedokumenter fra egne politiske utvalg skal ikke journalføres. Registrering av disse
forekommer i modul for utvalgsbehandling.
• Møteinnkallinger og -referat fra administrative utvalg journalføres kun av avsender.
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Disponering av midler
Regelverk
Kommuneloven har bestemmelser i § 10 om faste utvalg og komiteer. I komite, som omtales som adhoc komite, etter § 10 nr. 5 kan andre enn kommunestyremedlemmer delta, og de kan også få
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag.
Kommuneloven har bestemmelser om interkommunalt samarbeid i kapittel 5 og 5A.
Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Vedtektene for næringsfondet som ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 21. mars 2018 i sak
21/2018 har i § 8.2 bestemmelser om forvaltningsmyndighet. Det bestemmes at Sunndal
kommunestyre forvalter fondet. Kommunestyret vedtok i sak 100/1990 (Nye retningslinjer for
kommunale næringsfond gitt i vassdragsreguleringssaker (kraftfond)) at formannskapet ble oppnevnt
som fondsstyre for næringsfondet. Dette er videreført i gjeldende delegeringsreglement (vedtatt i
sak 3/2017) der økonomi- og planutvalget ivaretar det tidligere formannskapets funksjoner.
Sunndal kommune opplyser at kommunen har rutiner rundt saker om bedriftsutviklingstilskudd fra
næringsfondet. Rutiner for dette ble utarbeidet mellom kommuneledelsen og SUNS i desember
2014/ januar 2015 og var gjeldende fra 1. januar 2015. Det opplyses at rutinene er dokumentert i epostkorrespondanse og i notater fra møter.
Habilitetsvurderinger
Regelverk
Forvaltningsloven har i kapittel II bestemmelser om ugildhet. Etter § 6 første ledd gjelder
habilitetsbestemmelsene for «offentlig tjenestemann». I forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav d
er det definert som «en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes
tjeneste».
Etter § 10 gjelder inhabilitetsreglene også for «enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et
forvaltningsorgan». Dette betyr at folkevalgte representanter i kommunale kollegiale organer er
omfattet av reglene. Folkevalgte deltar i avgjørelsen av mange saker, både av generell politisk
karakter og i enkeltsaker. Inhabilitetsreglene og hensynene bak dem kan derfor ha like stor betydning
for folkevalgte som for tjenestemenn. Inhabilitetsreglene gjelder videre alle andre som «utfører
tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan». Den vide definisjonen i § 10 innebærer at også
privatpersoner og personer, for eksempel konsulenter, tilknyttet private organisasjoner eller
selskaper omfattes av inhabilitetsreglene når de utfører «tjeneste eller arbeid» for et
forvaltningsorgan. Dette arbeidet behøver ikke innebære offentlig myndighetsutøvelse. (Kilde:
Kommunal og regionaldepartementet, veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner, punkt
2.3 hvem omfattes av reglene)
Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Sunndal kommune har en rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling. Gjeldende håndbok er
fra 2016. kapittel 1.11 omtaler inhabilitet i forbindelse med avgjørelser/ vedtak. Forvaltningsloven §
6 er gjengitt. I tillegg opplyses det at tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Er en tjenestemann
i tvil, skal spørsmålet tas opp med nærmeste overordnede til avgjørelse.
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Sunndal kommune har møtereglement for kommunestyret, økonomi- og planutvalget
(formannskapet), oppvekst- og omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget. Reglementet er
vedtatt av kommunestyre i møte 10. mai 2006, sak 28/2006, og sist revidert i møte 13. juni 2018 i sak
57/2018. Reglementet er gjeldende for andre folkevalgte utvalg så langt det passer i forhold til
kommuneloven. Rutiner for behandling av inhabilitet står nedfelt i punkt 8 side 6 (for
kommunestyret) og punkt 7 side 14 (for hovedutvalgene og andre folkevalgte organ).
Su-Su styret består av representanter fra Sunndal kommune, Surnadal kommune og næringsliv.
Sunndal kommune opplyser at det enkelte styremedlem vurderer selv sin habilitet og legger dette
fram for styret hvis en mener at vedkommende er inhabil i en sak. Det opplyses at programstyret
følger forvaltningslovens regler for habilitet.
Møtegodtgjørelse
Regelverk
Det følger av kommuneloven § 42 at «den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv»
har krav på godtgjøring for sitt arbeid. De nærmere reglene fastsettes av kommunestyret eller
fylkestinget selv.
Denne retten til godtgjøring gjelder alle som har et kommunalt tillitsverv. Det vil si alle medlemmer
av folkevalgte organer i kommunen, medlemmer av interkommunale styrer etter kommuneloven §
27 og medlemmer av representantskapet i interkommunale selskaper etter IKS-loven.
For ulike typer utvalg som er nærmere regulert i særlovgivningen, for eksempel samarbeidsutvalg
etter opplæringsloven § 11-1, er det slik at medlemmene i disse utvalgene som utgangspunkt ikke
har et kommunalt tillitsverv. Medlemmene utfører ikke oppgaver på vegne av kommunen, og
medlemmene sitter i utvalget for å ivareta egne interesser framfor kommunens interesser. Hvis
kommunen har delegert styringsoppgaver eller avgjørelsesmyndighet til utvalget eller styret, jf.
kommuneloven § 11, vil medlemmene likevel ha et tillitsverv etter § 42.
Nærmere regler om godtgjøring, herunder størrelsen, fastsettes av kommunestyret eller fylkestinget
selv. Dette kan ikke delegeres til andre organer. Godtgjøringen fastsettes ut fra hvor stor
arbeidsmessig belastning vervet innebærer. Kommuneloven inneholder ikke regler om hvordan
godtgjøringen skal fastsettes, og heller ikke størrelsen på godtgjøringen.
Godtgjøringen for arbeidet som tillitsvalgt kommer i tillegg til erstatning for tap av inntekt
etter kommuneloven § 41 nr. 2, og skal derfor ikke reduseres dersom den folkevalgte får lønn fra
egen arbeidsgiver eller erstatning for tapt arbeidsinntekt etter § 41 nr. 2. (Kilde: Prop. 46L (20172018 15.1.1 gjeldende rett)
Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte.
Dokumentet er vedtatt av Sunndal kommunestyre 11.05.2005 i sak 25/2005, og sist revidert
08.09.2011 i sak 56/2011. Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune,
har krav på godtgjørelse for sitt arbeid.
Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Med folkevalgt organ menes ikke bare de
organer som er sammensatt ved direkte valg, men også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og
komiteer som er oppnevnt i medhold av kommuneloven eller andre lover.
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Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale verv/ombud.
Kommunestyret kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjørelsens størrelse og eventuelt endre
disse. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres. Kommunestyret er i henhold til
kommuneloven habilt til å fastsette alle godtgjørelser for folkevalgte/ tillitsvalgte.
Reglementet inndeler de som deltar i utvalg og styrer i to grupper. Reglementet er sist revidert før
SuSu ble etablert. SuSu er ikke nevnt i noen av disse gruppene. I gruppe II nevnes Ad hoc-utvalg oppnevnt av kommunestyret eller et av de tre hovedutvalgene.
Det nevnes også en rekke utvalg der det ikke gis møtegodtgjørelse etter dette reglement. SuSu eller
tilsvarende program nevnes ikke spesifikt, men opplistingen omtaler «andre private, ideelle eller
statlige utvalg / tillitsverv». Det opplyses at disse er utvalg/ tillitsvalgte som i hovedsak må sies å
være valgt for å ivareta andre enn kommunale interesser (private, ideelle eller statlige) og som
dermed ikke er berettiget til arbeidsgodtgjørelse etter kommunelovens § 42. De tillitsvalgte vil
imidlertid ha krav på dekning av utgifter og økonomisk tap etter reglementets kapitel II og III hvis
vedkommende er oppnevnt av kommunestyret og vedkommende ikke mottar utgiftsdekning fra
andre, jfr. kommunelovens § 41.
Legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende arbeidsgodtgjørelse avgjøres av en nemnd som
består av de politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget.
Sak vedrørende politikergodtgjøring i Sunndal kommune ble behandling i kommunestyret 24.
oktober 2018 i sak 88/2018. Sunndal kommune opplyser at reglementet fra 2011 må gjennomgås og
rettes opp i henhold til vedtaket i sak 88/2018.
Møtegodtgjørelse til ordfører
Regelverk
Se omtale under påstand 5.
Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte.
Dokumentet er vedtatt av Sunndal kommunestyre 11.05.2005 i sak 25/2005, og sist revidert
08.09.2011 i sak 56/2011. Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune,
har krav på godtgjørelse for sitt arbeid.
For ordfører bestemmes det i punkt 1.1 følgende:
Godtgjørelse: Ordførerens godtgjørelse settes til 9 G (grunnbeløpet i folketrygden).
Ordføreren får ingen annen godtgjøring.
Reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte er knyttet til arbeid i folkevalgt
organ. Med folkevalgt organ menes ikke bare de organer som er sammensatt ved direkte valg, men
også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av kommuneloven
eller andre lover.
Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale verv/ombud.
Kommunestyret kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjørelsens størrelse og eventuelt endre
disse. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres. Kommunestyret er i henhold til
kommuneloven habilt til å fastsette alle godtgjørelser for folkevalgte/tillitsvalgte.
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Vedlegg 2 Oversikt over aktuelt regelverk
Følgende regelverk er gjennomgått:
• Arkivloven
• Offentlighetsloven
• Forvaltningsloven
• Kommuneloven
• Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og
kommuneloven, Veileder, Kommunal og regionaldepartementet
• Rundskriv H 20/97, Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og
økonomisk tap til folkevalgte, Kommunal og arbeidsdepartementet, 13.10.1997
• Økonomiske vilkår for folkevalgte, veileder utarbeidet av KS

Vedlegg 3 Oversikt over rutiner og retningslinjer i Sunndal kommune
Følgende dokumenter er gjennomgått:
• Arkivplan for Sunndal kommune, godkjent av kommunestyret 17.3.2016 (hentet fra
Sunndal.arkivplan.no, 27.10.2018)
• Rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling, Sunndal kommune 2016 (hentet fra
Sunndal.arkivplan.no, 27.10.2018)
• Politisk delegeringsreglement for Sunndal kommune, vedtatt av kommunestyret 14.2.2017 i sak
3/2017 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
• Etiske retningslinjer for Sunndal kommune, vedtatt av kommunestyret 18.11.2007 i sak 70/2007
(hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
• Eierskapsmelding for Sunndal kommune 2017, vedtatt av kommunestyret 14.2.2017 i sak 1/2017
(hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
• Reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte i Sunndal kommune. Vedtatt
av kommunestyret, sist revidert 8.9.2011 i sak 56/2011 (hentet fra Sunndal.kommune.no
2.10.2018)
• Politikergodtgjørelse i Sunndal kommune, vedtatt av kommunestyret 25.10.2018 i sak 88/2018
(hentet fra Sunndal.kommune.no 30.10.2018). Sunndal kommune opplyser at reglementet fra
2011 skal gjennomgås og rettes opp i henhold til vedtaket i sak 88/2018.
• «Strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og
Sunndal kommune». Godkjent av kommunestyret 4.9.2013 i sak 51/2013 (hentet fra
Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
• Strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og
Sunndal kommune. Signert avtale datert 18.10.2013 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
• Mulighetsstudie. Samarbeid om næringsutvikling Sunndal – Surnadal, med styringsgruppas
behandling og innstilling. Profero AS og Sunndal Næringsselskap AS, 16.1.2013 (hentet fra
Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
• Sunndal – Surnadal. Strategisk samarbeid om næringsutvikling. Utviklingsprogram 2014-2017.
Godkjent av programstyret 15.1.2014 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
• SuSu-Programmet 2018-2021. Samarbeid om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal og
Sunndal kommune perioden 2018-2021. Vedtatt av Kommunestyret i Sunndal kommune
22.11.2017 i sak 89/2017 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
• Vedtekter for næringsfondet. Vedtatt av Kommunestyret i Sunndal kommune 21.3.2018 i sak
21/2018 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
• Årsmelding 2017 for Sunndal kommunes næringsfond. Godkjent av Kommunestyret i Sunndal
kommune 5.9.2018 i sak 72/2018 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
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Kontrollutvalget i Sunndal kommune

Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil:
99160260
E-post:
sveinung.talberg@molde.kommune.no

Sunndal kommunestyre
v
/ordfører
Deres referanse:

Vår referanse:
2018-497/STA

Arkivkode:
1563-047

Sted/dato
Molde, 11.12.2018

Behandling av kontrollutvalgets sak 115/2018 til kommunestyret den 13.12.2018
Kommuneloven § 77 nr. 6:
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak
rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.
I boken «Tilsyn og revisjon i kommunal sektor» av Bjørn Bråthen, Bernt Frydenberg og Ole
Kristian Rogndokken står det følgende utledning i forhold til § 77 nr. 6:
Enhver sak som kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret, skal forelegges
administrasjonssjefen til uttalelse. Etter Forvaltningsloven § 17 første setning skal en sak
være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Normalt vil dette tilsi at
administrasjonssjefen gis anledning til å uttale seg før saken oversendes til kommunestyret.
Denne bestemmelsen innebærer at administrasjonssjefen skal gjøres kjent med og ha rett til å
uttale seg til alle de saker som kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.
Kontrollutvalget v/sekretariatet sendte Møre og Romsdal Revisjon IKS den 19.09.2018 en
bestilling på en avtalt kontrollhandling av de 6 spørsmålene som er nevnt i saken. Rapport fra
revisjonen ble avlevert 12.11.2018. Rådmannen hadde ifølge revisjonen fått rapporten til
uttalelse uten vesentlige merknader.
Rådmannen mottok kontrollutvalgets møteinnkalling til møte 26.11.18 den 19.11.2018 der
sak PS 36/18 SUSU-PROGRAMMET sto på sakskartet. Rådmannen meddelte i epost den
12.11.2018 at hun ikke hadde anledning til å møte i kontrollutvalgets møte 26.11.2018.
Kontrollutvalget sendte saken til kommunestyret den 30.11.2018. Kontrollutvalget har ikke
mottatt administrasjonssjefen sin uttalelse før en registrerer at saken er ettersendt til
kommunestyret den 7.12.2018 der en ser at rådmannens uttalelser ligger.
Rådmannen skulle etter at hun fikk innkallingen den 19.11.18 meddelt kontrollutvalget at hun
hadde til hensikt å komme med en uttalelse i saken. Uttalelsen skulle vært sendt
kontrollutvalgssekretariatet som hadde lagt ved rådmannens uttalelse i saken før den ble
behandlet i kontrollutvalget og oversendt til kommunestyret 30.11.2018.
For å unngå tvil i slike fremtidige saksbehandlinger, vil kontrollutvalget heretter rette en
konkret henvendelse til rådmannen om uttalelse i saker som går videre til kommunestyret.
Dette vil bli en sak i kontrollutvalget sitt møte 7.2.2019.
Kontrollutvalget v/leder registrerer at rådmannen griper inn i saksfremstillingen fra
kontrollutvalget slik det går frem av side 2 i sak 115/2018:
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
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Saksopplysninger
Sunndal kommune har fått oversendt sak fra kontrollutvalgssekretariatet i brev, datert
30.11.2018, for videre behandling i kommunestyret. Saken har vært behandlet i
kontrollutvalget sitt møte 26.11.2018 i sak 36/18, og det gjøres oppmerksom på at det er
kontrollutvalget som innstiller i saken.
I tillegg til saksdokumentene fra kontrollutvalget, er saken vedlagt rådmannen sine
vurderinger sammen med spørsmål som Surnadal kommune har rettet til Fylkesmannen om
godtgjørelse, Fylkesmannen sitt svar, notat fra kommuneadvokat Øystein Svendsen i
Kristiansund samt saksframlegget fra rådmannen i Surnadal kommune, som skal legges fram
for Surnadal kommunestyre i møtet 13.12.2018. Bakgrunnen for at disse dokumentene
vedlegges, er kravet om at saken skal være så godt utredet som mulig, jf. Forvaltningslovens §
17, 1. ledd første setning, som sier:
«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes....»
Kontrollutvalget v/leder registrerer den uryddighet og usikkerhet som her har oppstått når
rådmannen griper direkte inn i kontrollutvalget sin sak uten å konferere dette med
kontrollutvalget på forhånd og rådmannens uenighet i kontrollutvalgets innstilling.
Denne uryddigheten og usikkerheten vil ikke kontrollutvalget v/leder utsette kommunestyret
for og med henvisning til kommuneloven § 34 nr. 1, ber en kommunestyret om å utsette
realitetsbehandlingen av saken.
§ 34.Endring av sakliste. Forespørsler.
1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak
på den utsendte saklisten.
Reglement for kontrollutvalget i Sunndal, revidert i kommunestyret 02.09.2015 i k-sak
72/15:
§ 7. Informasjon og rapportering
Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning og
informasjon. Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i
organisasjonen. Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som
kommunens øverste tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til
kommunestyret ved behov.
§ 8. Samspillet mellom kontrollutvalget og kommunestyret
God forståelse og respekt for hverandres roller er avgjørende for et godt samspill mellom
kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget arbeider på oppdrag fra kommunestyret
som kan anmode eller pålegge kontrollutvalget å utrede konkrete saker på egne vegne.
Leder og nestleder i kontrollutvalget har møte- og talerett i kommunestyret når saker fra
kontrollutvalget skal behandles.
Med hilsen
Trond M. Hansen Riise
leder
Sveinung Talberg
Rådgiver
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Møre og Romsdal
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SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/01
033 &14
Sveinung Talberg
01.02.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 04/19
Kontrollutvalget
Kommunestyret
ÅRSMELDING 2018 - KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL
KOMMUNE
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til etterretning.
Saksopplysninger
I henhold til lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 76 er det kommunestyret som har det
øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal
forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på
vegne av kommunestyret. jfr. kommuneloven § 77.
Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For
å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk
i virksomheten, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges
frem for kommunestyret.
Det følger av kommuneloven § 77 nr. 6 første punktum:
”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.”

Vedlagt følger:
• Utkast til årsmelding for 2018 for kontrollutvalget i Sunndal
• Oversikt over behandlede saker i 2018
VURDERING
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog
mellom kontrollutvalget og kommunestyret.

Møtedato
11.02.2019

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap,
særregnskap for bygge- og investeringsprosjekt, samt oversendelse av
avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne
forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en
oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en
egen årsmelding.
Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke
kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret
kan likevel komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets
virksomhet i tilknytning til behandlingen i kommune-styret.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget
for
2018.

Sveinung Talberg
rådgiver

KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2018
1. INNLEDNING
Etter lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (KL) § 77 er
kommunen pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan
og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning.
Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er
ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.
2. UTVALGETS SAMMENSETNING
Etter kommunevalget høsten 2015 ble det valgt nytt kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019
som fikk følgende sammensetning:
Funksjon
Leder

Navn
Trond M. Hansen Riise

Nestleder

Odd Helge Gravem

Ap

Medlem

Erling Rød*

Frp

Medlem

Edel Magnhild Hoem

SV

Medlem

Liv Berit Gikling

Sp

*

medlem av kommunestyret.

Parti
V

Varamedlemmer

Nr
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Navn
Elfrid Sundquist
Kari Kittelsen
For Gravem og Hoem:
Arve Baade
Jan Ove Løken
Leda Moxnes
Roger Hestø
For Gravem og Hoem:
Arve Baade
Jan Ove Løken
Nils Ulvund
Tove Ørsund

Parti
V
V
Ap
Ap
Frp
H
Ap
Ap
Sp
Sp

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.
3. SEKRETARIAT

”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.”, jf. Kommuneloven §
77. nr. 10

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og
at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. § 20 2. ledd, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner.
Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har
fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene.
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt
samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre.

Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets
ansatte. I styremøte 14. desember 2015 ble Stig Holmstrøm, Vestnes kommune valgt til
styreleder og Marit Seljeseth Stokke, Molde kommune ble valgt til nestleder for valgperioden
2015-2019. Marit Seljeseth Stokke har i Molde kommunestyre 10.11.2016, sak 112/16, fått
innvilget fritak for sine kommunale verv. I sak ST 16/16 i styremøte for
kontrollutvalgssekretariatet den 30.11.2016 ble Lars Ramstad, Rauma kommune enstemmig
valgt som ny nestleder.
I 2018 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av rådgiver Sveinung Talberg.
4. OPPGAVER OG VIKRSOMHET I 2018
Kontrollutvalget har i 2018 hatt 6 ordinære møter og behandlet 39 protokollerte saker. Av
disse er 7 saker oversendt kommunestyret. I tillegg er det i 201 behandlet 76 referatsaker og
23 orienteringssaker.
Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset.
Kontrollutvalget har på forespørsel og fått orienteringer fra administrasjonen og
kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene. Det er ønskelig at
rådmannen møter med fagpersoner knyttet til den enkelte sak som er til behandling.
Reglement for kontrollutvalget
Reglement for kontrollutvalget i Sunndal er vedtatt av kommunestyret i møte 09.11.2011,
k-sak 83/11. Revidert reglement ble behandlet av kommunestyret i møte 02.09.2015, k-sak
72/2015.
Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019
Kontrollutvalget utarbeider en virksomhetsrapport ved avslutning av valgperioden som legges
frem for kommunestyret. Det rapporteres, men det mangler en plan å rapportere mot.
Kontrollutvalget ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en plan for
kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget i løpet
av første år etter nytt valg. Planen sendes til kommunestyret for godkjenning, slik det gjøres
med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Dette skjer fra neste
valgperiode. På denne måten kan kommunestyret også involveres i å sette rammer for
kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Dette forutsettes iverksatt fra
valgperioden 2020-2023. På denne bakgrunn behandlet og vedtok kontrollutvalget i møte
21.09.2017, sak PS 27/17 plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019.
Tiltaksplan 2018 for Kontrollutvalget i Sunndal
Kontrollutvalget er i følge kommuneloven § 77 nr. 6 pålagt å rapportere til kommunestyret
resultatet av sitt arbeid. Kontrollutvalget vedtok i møte 21.09.2017, sak 27/17 plan for
kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Dette er en overordnet plan som må konkretiseres i
en årlig tiltaksplan.
Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som plan for kontrollutvalgets virksomhet 20172019. Kontrollutvalget vedtok i møte 12.12.2017, sak 43/17 tiltaksplan 2018 for
kontrollutvalget. Den er revidert i møte 01.02.2018, sak PS 05/18.

Representasjon
Leder Trond M. Hansen Riise er Sunndal kommunes representant i styret for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal med nestleder Odd Helge Gravem som varamedlem. Nestleder har
deltatt på styremøtene 25.04.2018, 05.09.2018 og 20.11.2018.
Utvalgets leder Trond M. Hansen Riise deltok på NKRFs 1 Kontrollutvalgskonferanse 2018
på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 7.2.-8.2.2018.
Utvalget deltok ikke på FKTs 2 Årsmøte og Fagkonferanse 2018 på Clarion Hotel &
Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30.5. 2018.
Utvalget var representert under en intern opplæring og samling for kontrollutvalgene i
Romsdal på rådhuset i Gjemnes 7.11.2018 ved Erling Rød.
4.1 Tilsyn med revisjonen
Utvalget har fått seg forelagt følgende i 2018:
Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen –
regnskapsrevisjon 2017 (Sak PS 04/18 den 01.02.2018)
 Regnskapsrevisjon – presentasjon av årsoppgjør 2017 Sunndal kommune (Sak PS
14/18 den 14.05.2018)
 Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2018 (Sak PS 30/18 den
17.10.2018)
 Oppdragsansvarlig revisor sin vurdering av uavhengighet – regnskapsrevisjon
(Sak RS 60/18 den 17.10.2018)



Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor.
Videre er revisjonsberetningen for regnskapet 2017 blitt forelagt utvalget.
4.2 Uttalelse til regnskapene
Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2017 og gitt sin uttalelse til disse:



Sunndal kommune – årsregnskap 2017 (sak PS 15/18 i møte 14.05.2018)
Sunndal Energi KF – årsregnskap 2017 (sak PS 17/18 i møte 14.05.2018)

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapet har vært tilfredsstillende. Det samme kan
sies om rådmannens årsmelding.
Utvalget fått seg forelagt og behandlet kommunens tertialvise driftsrapporter.
Kontrollutvalget har fått seg forelagt som orienteringssak det årlige skatteregnskapet fra
skatteoppkrever sammen med Skattefutens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen.
Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt to sluttregnskap/byggeregnskap til behandling og
avgitt uttalelse til kommunestyret i disse. Dette gjelder:

1
2

Norges Kommunerevisorforbund
Forum for Kontroll og Tilsyn



Byggeregnskap – Ålvundfjord skule (07770) og ombygging av Ålvundeid skole til
barnehage (07780) (Sak PS 28/18 i møte 17.10.2018)



Byggeregnskap – oppgradering Sunndal kulturhus (07340)
(Sak PS 29/18 i møte 17.10.2018)

4.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter
Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner §§ 10-12.
Det er utarbeidet Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 som ble behandlet av
kontrollutvalget i møte 22.09.2016, sak 29/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte
05.10.2016 i K sak 64/16.
Kontrollutvalget vedtok i møte 31.10.2016, sak PS 40/16 å bestille
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på
barn og unge sin situasjon». Prosjektrapporten ble behandlet og vedtatt i møte 12.12.2017,
sak PS 39/17. Innstillingen fra kontrollutvalget med anbefaling om forbedringspunkter ble
behandlet og vedtatt i Sunndal kommunestyre 14.02.2018, sak PS 3/18.
Kontrollutvalget har i 2018 ikke hatt til behandling oppfølging av tidligere
forvaltningsrevisjonsrapporter.
Kontrollutvalget vedtok i møte 26.11.2018, sak PS 37/18 å bestille
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Etikk i Sunndal kommune», herunder
- Opplæring og oppfølging
- Habilitet og varsling
I og med at Sunndal kommunestyre i sak 111/18 den 13.12.2018 reduserte kontrollutvalgets
budsjett til kontroll og tilsyn med kr 203 000, vil kontrollutvalget i første møte i 2019 vurdere
om denne bestillingen lar seg gjennomføre innenfor budsjettet.
4.4 Selskapskontroll
Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av kommuneloven § 80 og forskrift
om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6, §§14-15.
Det er utarbeidet Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 som ble behandlet av
kontrollutvalget i møte 22.09.2016, sak 30/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte
05.10.2016 i K sak 65/16.
Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding
(retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert
enkelt selskap). Kommunestyret vedtok eierskapsmelding for Sunndal kommune – hoveddel i
møte 20.06.2012 i k-sak 54/12. Behandling av selskapsdelen og presisering av hoveddel ble
vedtatt av kommunestyret 08.05.2013 i sak 24/13. Revisjon av eierskapsmeldingen var oppe
som sak i kommunestyret 14.02.201, sak 01/2017.
Det er ikke bestilt eller gjennomført selskapskontroller i 2018, men kontrollutvalget vedtok i
møte 31.01.2017, sak PS 25/17 at en ønsker å vurdere en selskapskontroll i Kristiansund og
Nordmøre Havn IKS. I møte 31.03.2017, sak PS 12/17 vedtok kontrollutvalget å undersøke

om andre eierkommuner i selskapet er interessert i en felles selskapskontroll. Status ved
utgangen av 2018 var at 4 av 11 eierkommuner er positive og har sagt ja. Det innebærer at 58
% av eierne er med. Deltakende kommuner er Kristiansund kommune, Hitra kommune,
Hemne kommune og Sunndal kommune. Selskapskontrollen vil bli bestilt og gjennomført i
2019.
Etter kommuneloven § 80 skal kontrollutvalget og kommunen sin revisor varsles om
generalforsamlingen og har rett til å være tilstede på denne, samt møter i representantskap og
tilsvarende organ.
Kontrollutvalget har i 2018 delvis blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i
interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt eide aksjeselskap (AS).
Kontrollutvalget har i 2018 mottatt protokoll fra avholdte styremøter og
representantskapsmøter, samt innkalling til representantskapsmøter i Nordmøre
Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR).
4.5 Særlige oppgaver for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap. 7, §§16-17.
Valg av revisjonsordning og valg av revisor
På bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret i Sunndal den
13.05.2015, sak 45/15 enstemmig å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og
at selskapet blir valgt som revisor for kommunen fra 1.7.2015. På grunn av forsinkelser og
manglende vedtak er ikke selskapet formelt stiftet ved møte i representantskapet før
14.11.2016. Selskapet ble satt i drift fra 1.2.2017 og ledet av konstituert daglig leder som ble
engasjert eksternt. Ny daglig leder ble ansatt fra 1.5.2017. Kontrollutvalget har i perioden
vært bekymret for revisjonsordningen på bakgrunn av disse forholdene og forsinkelsene. På
denne bakgrunn fikk en heller ikke på plass oppdragsavtale med det nye selskapet før i
kontrollutvalget sitt møte 12.12.2017, sak PS 42/17.
Kontrollutvalget har i 2018 fulgt opp punktene i avtalen gjennom rapportering fra revisjonen.
Se pkt. 4.1. i årsmeldingen.
Kontrollutvalget er kjent med at det er et arbeid på gang i Møre og Romsdal revisjon IKS for
å få med Sunnmøre kommunerevisjon (nordre sunnmøre) i et nytt revisjonsselskap fra
01.01.2020.
Budsjettbehandling
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
Forslag til budsjettet for 2018 ble vedtatt i kontrollutvalget 21.09.2017, sak 26/17 og vedtatt i
kommunestyret 13.12.2017, sak PS 108/17.
Forslag til budsjett for 2019 ble vedtatt i Kontrollutvalget 17.10.2018, sak 31/18 og oversendt
til kommunestyret for endelig vedtak i møte 13.12.2018 sak PS 111/18 der forslag til budsjett
ble vedtatt redusert med kr 203 000 til kr 1 054 000.

4.6 Oppfølging av politiske vedtak
Kontrollutvalget har i 2018 fått fremlagt status for politiske vedtak som rapporteres sammen
med kommunens tertialrapporter.
4.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker
Kontrollutvalget har en egen oppfølgingsliste over saker en ønsker å følge opp videre. Denne
blir behandlet og oppdatert i hvert kontrollutvalgsmøte.
Saker fra kontrollutvalget som ikke er avsluttet pr 31.12.2018 er følgende:
Sak nr /
dato
Sak PS
08/17.
31.01.17
Sak PS
08/17.
31.01.17
Sak PS
08/17.
31.01.17

Sak PS
13/17.

Sakstittel

Vedtak

Prosjektregnskap til
kontrollutvalget.

I tilknytning til kontrollutvalgets behandling av årsmeldingen for 2016 i sak
03/17 , pkt. 5.2, vil kontrollutvalget følge opp om kontrollutvalget får seg
forelagt prosjektregnskap slik økonomireglementet beskriver.
Gjennom oppslag i avisene Aura Avis og Tidens Krav 28.12.2016, er
kontrollutvalget i Sunndal v/leder blitt kjent med en sak relatert til utløsning av
trygghetsalarm og manglende varsling og utrykking.
Kontrollutvalget ønsker å få en redegjørelse i saken fra rådmannen.
Sunndal kommune har en eierandel i dette interkommunale selskapet på 9 %. I
følge en artikkel i Tidens krav, har Kristiansund og Nordmøre Havn IKS krevd
inn 18 mill. kr for mye i anløpsavgift. Dette er påstander som Hurtigruten ASA
har fremført overfor kystverket. Kystverket har på dette grunnlag utført tilsyn
med KNH. Kystverket står fast ved at det er krevd inn over 18 millioner for
mye i anløpsavgift. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken om eventuell
selskapskontroll i Kritiansund og Nordmøre Havn IKS ved å føre den opp på
oppfølgingslisten. Kontrollutvalgssekretariatet bes undersøke om andre
eierkommuner er interessert i en eierskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre
Havn IKS.
Kontrollutvalget er blitt kjent med at det i Sunndal Samfunnshus BA ikke er
blitt avholdt Generalforsamling siden 2006. Det er også andre forhold i dette
selskapet som en er blitt kjent med som en vil ha verifisert og bekreftet.
Sunndal kommune eier i dag 58,937 % av andelene i selskapet.
Kontrollutvalget ønsker å undersøke forholdene nærmere og vil sende et brev
til ordføreren der en ber om en redegjørelse.
Kontrollutvalget ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i Sunndal
kommune orienterer om strategi og forvaltning av eierskapene i Varde AS,
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) og Sunndal Parkering AS.
Kontrollutvalget registrerer at det i sak 9/18 i ØP den 23.01.2018 er en
klagesak om salg av kommunal næringseiendom. Kontrollutvalget ønsker å
undersøke hvilke rutiner, retningslinjer og praksis kommune har på dette
området når det gjelder salg av kommunale næringseiendommer.
Kontrollutvalget ønsker å undersøke praksisen rundt kvalitetssikring og
offentliggjøring av protokoller fra politiske utvalg i Sunndal kommune.

Trygghetsalarmer og rutiner.

Selskapskontroll av
Kristiansund og Nordmøre
Havn IKS.

Sunndalsøra Samfunnshus BA
- forvaltning

31.03.17
Sak 35/17
26.10.2017
Sak PS
07/18
01.02.18
Sak PS
07/18
01.02.18
Sak PS
10/18
04.04.18

Orientering fra
eierskapssekretariatet
Salg av kommunale
næringseiendommer
Protokoller i Sunndal
kommune
Oppfølging av tilsynsrapport
fra Arkivverket om arkivene i
Sunndal kommune

Sekretariatet viste i sak RS 28/18 til brev fra Arkivverket datert 07.02.2018 der
det vises til at det er gått over tre år siden Arkivverket oversendte Sunndal
kommune endelig tilsynsrapport med pålegg om å utbedre avvik. Arkivverket
registrerer at kommunen ikke har overholdt fastsatte frister, og at fire avvik
fortsatt står åpne (1, 3, 5 og 8). Arkivverket velger på nåværende tidspunkt å
avslutte tilsynet.

4.8 Spesielle undersøkelsesoppgaver
Kontrollutvalget hadde i 2018 følgende sak som refererte seg spesielle undersøkelser:
SUSU-programmet
Kontrollutvalget i Sunndal fattet følgende vedtak den 30.08.2018 i sak PS 24/18:

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet gjøre en vurdering av de 6 forhold som det
reises spørsmål om i epost fra Erling Rød av 17.08.2018.
Kontrollutvalgssekretariatet bes legge fram en sak om dette i møtet 17.10.2018.
Den 19.09.2018 gjorde kontrollutvalgssekretariatet en henvendelse til Møre og Romsdal
Revisjon IKS(MRR) om de kunne bistå med en undersøkelse i saken. Denne forespørselen
aksepterte MRR den 21.09.2018 og den 26.09.2018 hadde sekretariatet og revisjonen et møte
om saken der det ble avtalt at revisjonen skulle bistå med en avtalt kontrollhandling i samsvar
med ISRS 4400.
Påstandene som kontrollutvalget ville ha undersøkt og som revisjon og sekretariat var
omforent med i møte 26.09.2018 var følgende:
1. Sunndal kommune følger ikke offentlighetsloven gjeldende dokumenter fra SuSu
2. Sunndal kommune følger ikke arkivloven gjeldende dokumenter fra SuSu
3. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å forvalte kommunale midler
4. Sunndal kommune sikrer ikke at habilitetsbestemmelsene følges i SuSu
5. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å treffe vedtak om møtegodtgjørelse
6. Ordfører i Sunndal kommune kan ikke motta møtegodtgjørelse fra SuSu
Kontrollutvalgssekretariatet mottok rapporten fra revisjonen 12.11.2018.
Rådmannen hadde gitt tilbakemeldinger på rapporten.
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 26.112018, sak PS 36/18 og avga sin innstilling til
kommunestyret.
Rådmannen hadde ikke uttalt seg i saken før den ble oversendt til kommunestyret.
Rådmannen ga sine synspunkt inn i saken etter at kontrollutvalget hadde sendt saken over til
kommunestyret. På bakgrunn av denne uryddigheten i saksbehandlingen fra rådmannen ba
kontrollutvalget kommunestyret i brev av 11.12.2018 om å trekke saken fra sakskartet til
møtet 13.12.2018. Saken vil bli behandlet i kontrollutvalget i første møte 2019 før saken på
nytt blir oversendt til kommunestyret.
4.9 Virksomhetsbesøk
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre
kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal
virksomhet. Gjennomføring av virksomhetsbesøk gir kontrollutvalget et godt innblikk i den
kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.
Kontrollutvalget i Sunndal vedtok i sak PS 45/17 i møte 12.12.2017 å foreta et virksomhetsbesøk
hos Kommunaltekniske tjenester i forkant av sitt neste møte 01.02.2018. Rådmann og enhetsleder
ble forespurt og inviterte kontrollutvalget til besøk. Enhetsleder fikk tilsendt noen spørsmål og
tema som kontrollutvalget ønsket besvart og belyst under besøket. Kontrollutvalget satt igjen med
et inntrykk av at enheten drives godt og at brukerne og de ansatte er godt ivaretatt og fornøyd.
Det foreligger egen rapport fra besøket.
Kontrollutvalget i Sunndal vedtok i sak PS 24/18 i møte 30.08.2018 å foreta et virksomhetsbesøk
enten hos Sunndal ungdomsskole eller Sunndal helsetun i forkant av møtet 22.11.2018.
Rådmann og enhetsleder ble forespurt. Møtet ble omberammet til 26.11.2018 og det passet ikke
for Sunndal ungdomsskole, men det passet for Sunndal Helsetun. Rådmann og enhetsleder

inviterte kontrollutvalget til besøk. Enhetsleder på Sunndal Helsetun fikk tilsendt noen spørsmål
og tema som kontrollutvalget ønsket besvart og belyst under besøket. Kontrollutvalget satt igjen
med et inntrykk av at enheten drives godt og at brukerne og de ansatte er godt ivaretatt og fornøyd.
Det foreligger egen rapport fra besøket.
4.10 Sentrale kommunale styringsverktøy
En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende
og hensiktsmessig internkontroll.
Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende
internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse
og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til
hvordan de fungerer, og hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.
Kommunen har følgende sentrale styringsverktøy:
 Økonomireglement for Sunndal kommune (vedtatt 31.08.2005 i K-sak 43/05,
rullert 08.09.2011 i K-sak 49/11, revidert 10.2.2016, i K-sak 6/16)
 Delegerings- og myndighetsreglement for Sunndal kommune (vedtatt 19.04.2006 i
K-sak 20/06, revidert 20.06.2012 i K-sak 53/12, revidert 14.02.2017 i K-sak 3/17)
 Finansreglement for Sunndal kommune (vedtatt 08.09.2010 i K sak 50/10, revidert
19.11.2014 i K sak 68/14)
 Reglement for investeringsprosjekter (vedtatt 22.06.2011 i K sak 36/11)
 Vedtekter for Sunndal kommunes næringsfond (revidert 18.10.2011 i ØP sak
82/11. Revidert 21.03.2018 i K-sak PS 21/18)
 Innkjøpsreglement for Sunndal kommune – revidering (vedtatt 02.09.2015 i K-sak
67/15, revidert 14.06.2017 i K-sak 46/17)
 Eierskapsmelding for Sunndal kommune –revidering (revidert og vedtatt
14.02.2017 i K-sak 1/17)
 Nytt rapporteringssytem i Sunndal kommune (vedtatt 14.06.2017 i K-sak 45/17)
 Arbeidsgiverstrategi i Sunndal kommune (vedtatt 06.09.2017 i K-sak 57/17)
 Lønnspolitikk i Sunndal kommune (revidert og vedtatt 06.09.2017 i K-sak 58/17)
 Etiske retningslinjer for Sunndal kommune (vedtatt 28.11.07 i K-sak 70/07)
 Møtereglement for kommunestyret, økonomi- og planutvalgt, oppvekst- og
omsorgsutvalget, teknikk-, miljø- og kulturutvalget mv. Samt reglement for
folkevalgtes innsynsrett - Revisjon
(revidert og vedtatt 13.06.2018 i K-sak PS 57/18)
 Sunndal kommunes administrative organisering
(vedtatt 05.09.2018 i K-sak PS 64/18)
4.11. Tilsyn fra andre
I tillegg til kontrollutvalget, utfører eksterne forvaltningsorgan tilsyn med kommunen.
Disse tilsyn kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av
tjenesteproduksjonen.
En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget og kommunestyret blir orientert om slikt tilsyn
for å kunne løpende følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i kommunen
kvalitetssikres og forbedres.
Kontrollutvalget har i 2018 innhentet, behandlet og fulgt opp, følgende tilsynsrapporter:

•

Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om:
Arkivene i Sunndal kommune
Sak PS 10/18 i kontrollutvalget 04.04.2018
Brev fra Arkivverket datert 07.02.2018 der det vises til at det er gått over tre år
siden Arkivverket oversendte Sunndal kommune endelig tilsynsrapport med
pålegg om å utbedre avvik. Arkivverket registrerer at kommunen ikke har
overholdt fastsatte frister, og at fire avvik fortsatt står åpne (1, 3, 5 og 8).
Arkivverket velger på nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet.
Kontrollutvalget setter saken på utvalgets oppfølgingsliste.

•

Oppfølging av tilsynsrapport fra Fylkeslegen i Møre og Romsdal
Trygghetsalarmer og rutiner i Sunndal kommune
I Kontrollutvalget sitt møte 12.12.2017 opplyste rådmannen at Fylkeslegen det
siste året har gransket og ført tilsyn etter hendelsen i desember 2016 der en
trygghetsalarm ble utløst 4 ganger av en bruker i Sunndal kommune uten at det
ble rykket ut. Det er alarmsentralen i Kristiansund som er operatør av
alarmsentralen skal rapportere videre til hjemmetjenesten i Sunndal Kommune.
Kontrollutvalget vil følge opp i forhold til tilsynsrapporten når den foreligger.
Kontrollutvalget har saken på oppfølgingslisten jf. pkt. 4.7. ovenfor.

5. SAMMENDRAG
Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å
legge opp til en konstruktiv tilnærming ut fra hva som er realistisk å oppnå. Kommunen er
avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig tilsyns- og
kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.
Kontrollutvalget har i 2018 fortsatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den
kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen.
Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker
som kan gjelde hele virksomhetsområdet til kommunen.
Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke
avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for
forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets
målsetninger blir realisert.
Sunndalsøra, xx.februar 2018

Trond M. Hansen Riise
leder
Liv Berit Gikling

Odd Helge Gravem
nestleder

Edel Magnhild Hoem

Erling Rød

KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

BEHANDLEDE SAKER I 2018

Saks nr

Sakstittel

PS 01/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.DESEMBER 2017

PS 02/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 03/18

KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL - ÅRSMELDING FOR 2017

PS 04/18

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

PS 05/18

MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018

PS 06/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 07/18

EVENTUELT

PS 08/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 1.FEBRUAR 2018

PS 09/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 10/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 11/18

EVENTUELT

PS 12/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4.APRIL 2018

PS 13/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 14/18

REGNSKAPSREVISJON - PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR FOR 2017 SUNNDAL
KOMMUNE

PS 15/18

SUNNDAL KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2017

PS 16/18

REGNSKAPSREVISJON - PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR FOR 2017 SUNNDAL
ENERGI KF

PS 17/18

SUNNDAL ENERGI KF – ÅRSREGNSKAP FOR 2017

PS 18/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 19/18

EVENTUELT

PS 20/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.MAI 2018

PS 21/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 22/18

1. TERTIALRAPPORT 2018 FOR SUNNDAL KOMMUNE

PS 23/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 24/18

EVENTUELT

PS 25/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.AUGUST 2018

PS 26/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 27/18

2. TERTIALRAPPORT 2018 FOR SUNNDAL KOMMUNE

PS 28/18

BYGGEREGNSKAP – ÅLVUNDFJORD SKULE(07770) OG OMBYGGING AV
ÅLVUNDEID SKOLE TIL BARNEHAGE(07780)

PS 29/18

BYGGEREGNSKAP – OPPGRADERING SUNNDAL KULTURHUS(07340)

Statuskode
A
A
A*
A
O
A
A
A
A
A
A
A
A
O
A*
A
A*
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A*
A*

KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE
PS 30/18

KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018 – SUNNDAL KOMMUNE

PS 31/18

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KOTROLL OG TILSYN 2019 – SUNNDAL KOMMUNE

PS 32/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 33/18

EVENTUELT

PS 34/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2018

PS 35/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 36/18

SUSU-PROGRAMMET

PS 37/18

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

PS 38/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 39/18

EVENTUELT

Kode
A
B
O
U
*

Forklaring
Saken er avsluttet
under behandling
Til videre oppfølging
Saken går ut
Saken til behandling i kommunestyret

A
A*
A
A
A
A
O*
O
A
A

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/01
216
Sveinung Talberg
01.02.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 05/19
Kontrollutvalget
REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA
INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2018 –
SUNNDAL KOMMUNE
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra
interimsrevisjonen regnskapsrevisjon for 2018 i Sunndal kommune til
orientering og forventer at revisjonens funn og anbefalinger blir fulgt opp fra
kommunen.
Saksopplysninger
Kommunelovens §§ 77 nr. 4 og 78 samt Forskriftene for kontrollutvalg § 6 og
§ 9 omhandler kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor revisjonen.
I henhold til kommunelovens § 77, nr. 4 skal kontrollutvalget påse at
kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar
med de bestemmelser som følger av lov og forskrift. Dette kan bl.a. skje ved
at revisor rapporterer om sitt arbeid til kontrollutvalget.
I henhold til § 78 nr. 5 skal kommunens revisor rapportere resultatene av sin
revisjon og kontroll til kontrollutvalget.
I forskriftene for kontrollutvalg § 6 om regnskapsrevisjon står det at
kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks
årsregnskap blir revidert på en
betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet
og påse at dette foregår i samsvar med bestemmelser som følge av lov og
forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller
avtale med revisor.
Revisjonen vil i møte gi kontrollutvalget en presentasjon fra
interimsrevisjonen for revisjonsåret 2018.
Vedlegg:
• Rapport fra interimsrevisjonen regnskapsrevisjon 2018 – Sunndal
kommune, Møre og Romsdal Revisjon IKS oversendt 01.02.2019.
VURDERING
Av oppdragsavtalen som ble vedtatt i møte 12.12.2017, sak 42/17 i vedlegg 1,
pkt. 5 om revisjonsprosessen går det frem at det til kontrollutvalget skal
foreligge et oppsummeringsnotat/-brev eller presentasjon fra
interimsrevisjonen med fokus på virksomhetsstyring og internkontroll. En

Møtedato
11.02.2019

slik rapportering fremgår også av kommunikasjons- og revisjonsplanen som
ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 21.09.2017, sak 28/17.
Fra rapporten mottatt 25.01.2019 kan en utlede følgende:
Virksomhetsstyring:
Hovedkonklusjon:
Kommunens virksomhetsstyring er i alt det vesentlige tilfredsstillende.
Kommunen har formelle kontrollrutiner som synes å være tilfredsstillende på de fleste områder.
På lønnsområdet synes rutinene å være tilfredsstillende, men revisjonen anbefaler at kommunen
innfører ledelsesattesterte lønnslister som reduserer risiko for feil.
På innkjøpsområdet er det ikke funnet avvik ved utført bilagskontroll i perioden. Kommunen har egen
innkjøpsansvarlig som følger opp. Innkjøpsreglementet til kommunen vurderer revisjonen som meget
godt. Innkjøpsområdet er et særlig risikoområde der kommunen fortsatt bør ha prioritet på at regelverk
og avtaler blir fulgt.
Sunndal kulturhus er i investeringsregnskap og balanse behandlet som kommunens eiendom. Dette er
feil. Endelig avklaring er ikke gjort om eierskap og engasjement.
Behandling av for lite betalt låneavdrag i 2017 følges opp mor regnskapsføring.
Avstemming mellom regnskapsskjema 1 A og 1 B er under arbeid.
I årsoppgjørsprosessen vil revisjonen følge opp at PBC-lister fylles ut av kommunen for å sikre at alle
opplysninger er dokumentert. Videre vil revisjonen følge opp at kommunen benytter sjekklister.
Oppfølgingspunkter fra 2017:
Ingen redegjørelse
Risikopunkter for 2018
Ingen redegjørelse

Sveinung Talberg
Rådgiver

OPPSUMMERING ETTER
INTERIMSREVISJON
SUNNDAL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET 7.2.2019

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Innhold
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Nytt om MRR
Virksomhetsstyring – «orden i eget hus»
Modenhetshierarki for internkontroll
Risikopunkter 2018 og angrepsvinkel
Oppfølgingspunktene fra 2017 og angrepsvinkel
Tjenesteproduksjon – risiko og intern kontroll
Øvrige forhold
Oppsummering - veien videre
Vedlegg

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Møre og Romsdal Revisjon IKS
(MRR)
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Det nærmer seg 2 år med drift i MRR og den nye organisasjonen er
godt etablert og vi ser store fordeler med etableringen av en større
revisjonsenhet
Sommer og høst 2018 har vi hatt sonderinger med revisjonsenheten på
Nordre Sunnmøre (Komrev 3) om mulig sammenslåing for ytterligere å
styrke kompetansen, kapasiteten og robustheten i kommunerevisjonen.
Sonderingene førte til forhandlinger etter vedtak i begge selskapenes
representantskap i september.
Forhandlingene vært vellykkede og forhandlingsutvalget som har
bestått av politikere, styreledere, daglig leder og ansatt representanter
fra begge selskapene har kommet til en samstemt tilrådning om
sammenslåing fra 1. januar 2020.
Tilrådningene fra forhandlingsutvalget skal behandles av styrene i de to
selskapene i løpet av november og deretter i representantskapene i
desember eller januar 2019.
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Møre og Romsdal Revisjon IKS
(MRR)


Prosessen i sammenslåingsdokumentet som er utarbeidet av
forhandlingsutvalget legger opp til behandlinger i de enkelte
kommunestyrer og fellesnemder i løpet av våren 2019.



Sammenslåingen medfører ikke nytt valg av revisjonsordning, siden
revisjonen fortsetter i «egen regi», men den nye juridiske enheten må
velges som revisjonsselskap.



Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som prosessen
går fremover og involvering av kontrollutvalgene.



I tillegg: Vi har byttet kontorlokaler i Molde og dere finner oss nå i
3. etasje i Storgata 18 i Molde.
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Virksomhetsstyring – «orden i eget hus»
Internkontroll i
forretningsprosesser/
tjenesteproduksjon

Effektiv kontroll i
forretningsprosessene/
tjenesteproduksjon gir
kvalitet i finansiell
rapportering.

F
O
R
R
E
T
N
I
N
G
S
R
I
S
I
K
O

Inntekter

Tildelinger og tilskudd

Innkjøp (drift og investering)

Lønn og sosiale kostnader

Periodeavslutning
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Finansiell rapportering

T
R
A
N
S
A
K
S
J
O
N
E
R

Årsregnskap

RISIKO
Budsjett

I
FINANSIELL

Delårsregnskap

RAPPORTERNG

Revisjonens
forretningsorienterte og
kontrollorienterte
angrepsvinkel

Driftsrapporter

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Modenhetsnivå for internkontroll
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Risikopunkter i plan for 2018 og
revisjonsmessig angrepsvinkel


Generelle risikopunkter

7

Angrepsvinkel;



Lov om offentlige anskaffelser

Test av kontroller / særattestasjoner



Transaksjoner med nærstående

Samtale med ledelsen og undersøkelse



Skille drift- og investeringsutgifter

I hovedsak substanskontroll



Mva-kompensasjon

Test av kontroller/ særattestasjoner

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Oppfølgingspunkter i plan for 2018
Oppfølgingspunkt


Sunndal Kulturhus


Angrepsvinkel
Kartlegging-Statusavklaring

Avklaring eiendomsforhold



Skille drift og investering

I hovedsak substanskontroll



Lov om offentlige anskaffelser

Test av kontroller/særattestasjoner



Mva-kompensasjon

Test av kontroller/særattestasjoner



Låneavdrag
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Statusavklaring

Oppretting av for lite betalt i 2017

Avstemming mellom 1A og 1B

Statusavklaring

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

VIRKSOMHETSSTYRING

9
Virksomhetsstyringen er i det vesentlige tilfredsstillende
Status,
trend

Observasjon

Anbefaling

• Ledermøter: Etablert møtestruktur virker å være
hensiktsmessig for organisasjonen.
• Det avholdes jevnlige møter mellom rådmann
og ledergruppe, og mellom rådmann og
ordfører.
• Det utarbeides referater fra møtene.
• Tertialrapportering
• Det rapporteres på økonomi ihht ny mal
vedtatt av kommunestyret i juni 2017.
• Driftsregnskap rapporteres pr tjenesteområde
med periodisk avvik og prognose på året.
Skriftlig redegjørelse for avvikene ligger
vedlagt.
• Investeringsregnskap rapporteres pr prosjekt
som vedlegg til tertialrapporten. Framdriften
av prosjektene redegjøres under gjeldende
tjenesteområde.
• Finansforvaltningen rapporteres i egen sak.
• Rapporteringen synes å være god og
oversiktlig.

•

Ved endringer i kommunens
organisering, påse at det er
egne rutiner for kontroll av
budsjettforutsetninger og
regnskap. (jf tertialrapportering
og merforbruk pleie- og
omsorg)

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

TJENESTEPRODUKSJON – RISIKO OG INTERN KONTROLL

Kommunen har formelle kontrollrutiner
som synes å være tilfredsstillende på de fleste områder
Status,
trend

Observasjon

Anbefaling/status

• Lønn: Rutinene i lønnsprosessen synes å
være tilfredsstillende.
• Det synes å være et godt kontrollmiljø
ved lønnsavdelingen.

• Vi anbefaler innføring av ledelsesattesterte
lønningslister. Dette vil redusere risiko for feil.

Mva-kompensasjon:
• Feil som oppdages under våre kontroller
blir korrigert med det samme.

• Viktig å opprettholde høyt fokus på området da det
er store beløp og konsekvensene av feil kan bli
store.
• Kartlegge utleieboliger som det ikke kan kreves
momskomp for.

• Skille drift og investering

• Kommunen må redegjøre for sine premisser på
området – jf Forventningsliste/PBC liste.
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

TJENESTEPRODUKSJON – RISIKO OG INTERN KONTROLL

Kommunen har formelle kontrollrutiner
som synes å være tilfredsstillende på de fleste områder
Status,
trend

Observasjon
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Anbefaling

Lov om offentlige anskaffelser:
• Særlig risikoområde der kommunen fortsatt bør ha
• Ved bilagskontroller utført i perioden
prioritet på at regelverk og avtaler blir fulgt.
er det ikke funnet avvik overfor
regelverket.
• Kommunen har egen
innkjøpsansvarlig som følger opp
innkjøpsreglementet til Sunndal
kommune meget godt.
Sunndal kulturhus:
• Er tidligere år behandlet som
kommunens eiendom.
• Endelig avklaring er ikke vedtatt i
2018.

• Avklare Sunndal kommunes eierskap og engasjement i
kulturhuset.

Låneavdrag:
• Oppretting av for lite betalt i 2017.

• Betalt i 2018

Avstemming mellom 1A og 1B:

• Er under arbeid

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

12

“

Vi vil bidra til at innbyggerne i
vårt distrikt får et enda bedre
fylke å bo i
- Møre og Romsdal Revisjon IKS

”
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS
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Vedlegg

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Vedlegg

Revisjonens forretnings- og
kontrollorienterte angrepsvinkel

14



I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon en
gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern
kontrollsystemer, herunder overholdelse av regler for registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger.



Dette er ikke en fullstendig gjennomgang eller etterprøving av alle de
foreliggende systemer og kontroller.



Hensikten med gjennomgangen er å forstå hvordan selskapets regnskapsog internkontrollsystemer reduserer risiko for feil i finansiell rapportering.
Dette gir oss grunnlag for å bestemme en effektiv angrepsvinkel for
revisjonen, herunder sammensetningen av type revisjonshandlinger. Ved
god kvalitet på internkontrollen vil behovet for detaljert verifisering og
bilagskontroller reduseres.



Vår kommunikasjon omfatter kun de revisjonsmessige forhold av interesse
som vi er blitt oppmerksom på som et resultat av utførelsen av revisjonen.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Vedlegg

Med en forretningsorientert revisjon får vi et
solid grunnlag for tilbakemeldinger til
selskapet innen tre hovedområder:


Virksomhetsstyring – styrende prosesser



Tjenesteproduksjon/Forretningsprosesser –
risiko og internkontroll



Finansiell rapportering
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Vedlegg

Definisjoner av våre rapporteringssymbol
Status
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Trend
Betydelig svakhet hvor
tiltak bør iverksettes
umiddelbart

Positiv utvikling over tid

Svakheter hvor det etter
vår oppfatning bør
iverksettes tiltak

Uendret utvikling over
tid

Årets revisjon har ikke gitt
grunnlag for rapportering
av svakheter

Negativ utvikling over
tid
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Vedlegg

Risiko for feil i finansiell rapportering reduseres generelt
gjennom effektiv styring av kontrollaktiviteter
Design
Kommunikasjon
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Kontrollaktiviteten må være designet i definerte
prinsipper og retningslinjer for effektivt å møte
identifisert risiko
Kontrollaktiviteten må være kommunisert til de
ansvarlige for utførelsen

Forståelse

Kontrollaktiviteten må være forstått av de
ansvarlige for utførelsen

Support og
støtte

Tilstrekkelig support og støtte må være tilgjengelig
ved behov

Overvåkning

Kontrollaktivitetene må løpende overvåkes for å
sikre faktisk gjennomføring og kvalitet

Håndhevelse

Nødvendige konsekvenser/sanksjoner må
iverksettes dersom prinsipper og retningslinjer ikke
følges

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/01
216
Sveinung Talberg
01.02.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 06/19
Kontrollutvalget

Møtedato
11.02.2019

VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR MED REVISJONEN
REVISJONSÅRET 2017 – SUNNDAL KOMMUNE
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets
tilsynsansvar med revisjonen 2017»
Saksopplysninger
Som det går frem av kommuneloven § 77 nr. 4. og forskrift av kontrollutvalg, har kontrollutvalget et
tilsynsansvar overfor regnskapsrevisjon. NKRF har utarbeidet en veileder med anbefalinger om
hvordan dette kan gjennomføres. Selv om det ikke går direkte fram av lovteksten, så har
kontrollutvalget også et tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon. NKRF har også utarbeidet en veileder
for kontrollutvalgets tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon. Gjennomgangen som her gjøres bygger på
disse to veilederne.
Vedlagt saken følger:
• Kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor regnskaps- og forvaltningsrevisjon 2017.
VURDERING
Vurderingene som er gjort bygger på «Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor
regnskap» og «Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisor».
Vurderingene som er gjort er basert på dokument og informasjon som har vært lagt frem for
kontrollutvalget revisjonsåret 2017. I tillegg er daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS,
Veslemøy E. Ellinggard, forespurt når det gjelder oppfyllelse av krav til etterutdanning. Hun har også
gitt muntlig informasjon knyttet til kvalitetssikring av uavhengighet og objektivitet for de øvrige
revisorene, som ikke fremlegger uavhengighetserklæring til kontrollutvalget, slik oppdragsansvarlige
revisorer gjør.
Det er første gang kontrollutvalget får seg forelagt en slik systematisk gjennomgang av
kontrollutvalgets påse-ansvar. Sekretariatet ser at det for fremtiden kan være hensiktsmessig å flytte
denne gjennomgangen til nærmere avslutning av revisjonsåret. Revisjonsåret går som kjent fra og til
hver avleggelse av revisjonsberetning. (fra juni ett år- til mai påfølgende år).
Til informasjon så arbeider en i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) også med å utarbeide en veileder
for kontrollutvalgets påse-ansvar. Det er opplyst at en tar sikte på å ha et høringsutkast for denne
veilederen klar før jul. Det må derfor ved vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for 2018,
vurderes om en da skal ta utgangspunkt i den nye veilederen.

Sekretariatet har registrert at Møre og Romsdal IKS er i en positiv utvikling. Det ser ut til at det er tatt
grep for å utvikle arbeidsmetodikk og systematikk i revisjonsgjennomføringen. Dette har gitt seg
særlig utslag i en bedring når det gjelder rapporteringsform og innhold på rapporteringen til
kontrollutvalget. Dette har igjen gitt kontrollutvalget bedre innsikt i revisjonens arbeid.
Den inngåtte oppdragsavtalen mellom Sunndal kommune v/kontrollutvalget og Møre og Romsdal
Revisjon IKS, vil etter sekretariatets vurdering være et godt verktøy for videreutvikling av Møre og
Romsdal Revisjon IKS og for kontrollutvalget i oppfølging av revisjonstjenestene.
Ut fra den vedlagte gjennomgangen vurderes revisjonsordningen som Sunndal kommune har hatt
revisjonsåret 2017 å være forsvarlig.

Sveinung Talberg
Rådgiver

Kontrollutvalgets tilsynsansvar
med revisjonen 2017 Møre og Romsdal Revisjon IKS(MRR)
Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
REGNSKAPSREVISJON

Anbefaling
1. Krav til utdanning og praksis for
oppdragsansvarlig revisor – Forskrift
om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner (RF) § 11.
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig
revisor – RF § 12.
3. Dokumentasjon om revisors
uavhengighet – RF § 15.

4. Generelt om revisors uavhengighet og
objektivitet.
5. Kunnskap om revisjonens innhold.

6. Avtaler mellom revisor og
kontrollutvalget.

Vurdering revisjonsåret 2017 –
Kontrollutvalget i Sunndal
Oppdragsansvaret for regnskapsrevisjon i Sunndal i 2017
har vært Bjarne Dyrnes. Han tilfredsstiller kravene iht. RF
§ 11. Alle oppdragsansvarlige revisorer tilfredsstiller
NKRFs krav til etterutdanning i 2017.
Oppdragsansvarlig revisor er statsautorisert revisor og
har autorisasjon.
-Dokumentasjon av oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet legges frem for kontrollutvalget hvert år.
Uavhengighetserklæringen for 2017 for Sunndal
kommune (Bjarne Dyrnes), ble lagt frem i møte 11.5.17,
RS 14/17.
I tillegg til at oppdragsansvarlig revisor leverer
uavhengighetserklæring til kontrollutvalget, jf. pkt. 3, så
rapporterer alle revisorene i revisjonsteamene sin
uavhengighet til oppdragsansvarlig revisor.
Det gis informasjon om regnskapsrevisjonen i
engasjementsbevet fra MMR, og i oppdragsavtalen jf.
møte 12.12.17, sak 42/17.
I tillegg får kontrollutvalget informasjon gjennom den
årlige behandlingen av kommunikasjons-/revisjonsplan,
jf. møte 21.09.17, sak 28/17.
Kontrollutvalget får også informasjon gjennom
rapportering av regnskapsrevisjon, interimrapportering,
jf. møte 01.02. 18, sak 04/18.
Kontrollutvalget får også informasjon om revisjonens
arbeid ved behandling av
årsregnskapet/revisjonsberetningen, jf. møte 14.05.18
sak 14/18 og 15/18.
Øvrig informasjon om revisjonen gis i møter ved behov.
Det er utarbeidet en oppdragsavtale mellom MRR og
kontrollutvalget. Avtalen gjelder for en valgperiode om
gangen. Som følge av at MMR først ble operative fra
01.02.17, gjelder nåværende avtale for perioden
01.11.17-31.12.19. Avtalen ble godkjent i møte

7. Revisjonsstrategi.

8. Nummererte brev – RF § 4.

9. Misligheter – RF § 3, RF § 4, Forskrift
om kontrollutvalg (KF) § 8.
10.

Revisjonsberetningen – RF § 5.

11.
Revisors møteplikt og møterett –
RF § 19, KF § 19.

12.

Revisors opplysningsplikt - RF § 20.

12.12.17, sak 42/17.
MRR har rapportert i forhold til kravene i avtalen.
Det er ikke laget andre avtaler mellom kontrollutvalget
og revisor
Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap
rapporterer sitt arbeid årlig til kontrollutvalget slik:
- Kommunikasjons/-revisjonsplan (høst)
- Interimrapport (vinter)
- Årsavslutning (vår)- revisjonsberetning og
presentasjon av resultatet fra
årsoppgjørsrevisjonen.
MRR har ikke hatt ekstern kvalitetskontroll innen
regnskapsrevisjon i 2017.
Kontrollutvalget har ikke mottatt noe nummerert brev i
revisjonsåret 2017.
Sekretariatet vurderer at revisjonen etter forskriften
kunne ha skrevet nummert brev knyttet til noen forhold
ved årsregnskapsavleggelsen i 2017.
Vi har den oppfatning at MRR følger bestemmelsene som
er gitt i forhold til misligheter.
Kontrollutvalget har ikke behandlet noen saker knyttet til
misligheter i revisjonsåret 2017.
Kontrollutvalget mottar kopi av revisjonsberetningen,
slik bestemmelsen sier.
Oppdragsansvarlig revisor (eller den han bemyndiger)
skal være tilstede når regnskapet blir behandlet.
Sekretariatet har gjennom Sunndal kommune sine
kommunestyreprotokoller registrert at revisor er til
stede i møte der saker fra revisjonen er oppe til
behandling.
Oppdragsansvarlig revisor eller noen andre i fra
revisjonsteamet er til stede i kontrollutvalgets møter,
når det er påkrevet. Det blir vurdert fra møte til møte.
Kontrollutvalget får de opplysningene som det bes om.
Det er vanskelig å vurdere om revisor skulle gitt
ytterligere opplysninger.

Forklaring til punktene:
1. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskriften) angir
kvalifikasjonskrav til hvem som kan være ansvarlig for revisjon av årsregnskapene i en
kommune. Den som er oppdrags ansvarlig skal ha bestått eksamen til bachelor i
revisjon eller høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. Finanstilsynets krav til
registrert og statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra

regnskapsrevisjon. Kvalifikasjonskravet gjelder ikke de øvrige revisorene i teamet.
Dette er mest aktuelt å sjekke i forbindelse med skifte av oppdragsansvarlig revisor.
2. Det er i forskriften satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for
revisjonsoppdraget i en kommune. Registrerte og statsautoriserte revisorer vil ha
fremskaffet vandelsattest i forbindelse med innvilget autorisasjon. Dette er mest
aktuelt ved skifte av revisor.
3. Revisor har plikt til løpende foreta en vurdering av egen uavhengighet.
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin
uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæring for hver
kommune.
4. Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune i forhold til
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester.
Revisor er ansvarlig for å foreta de nødvendige vurderingene slik at utførelse av
revisjonen og bemanningen er i henhold til krav i lov og forskrift. Det er ikke satt
noen krav om at disse vurderingene dokumenteres overfor kontrollutvalget, men
utvalget bør være kjent med de formelle begrensningene for utførelse av revisjonen
og eventuelt forsikre seg om at revisor løpende foretar de nødvendige vurderingene.
5. For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir revidert
på en betryggende måte, må kontrollutvalgene ha kunnskap om hva
revisjonsarbeidet omfatter.
Revisjonens engasjementsbrev vil kunne være til hjelp. Hensikten med
engasjementsbrev er å informere den reviderte om revisjonsoppdraget og klargjøre
de involverte partenes oppgaver og plikter. Her vil formål og innhold i revisjonen
utdypes nærmere, sammen med en avklaring av hva som er kommunens ansvar. Det
er utarbeidet en revisjonsstandard som omhandler vilkårene for at revisjonsoppdrag
og engasjementsbrev. Kontrollutvalget må gjøre seg kjent med dette
engasjementsbrevet.
Det viktigste verktøyet i dette arbeidet er likevel Oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen
er utarbeidet for å regulere hvilke tjenester revisor skal levere og løse for
kommunen, samt hvilke forutsetninger og forventninger som ligger til grunn for
denne leveransen. Denne avtalen er inngått mellom revisor og kontrollutvalget.
6. Mange har funnet det hensiktsmessig å utarbeide avtaler eller rutiner som regulerer
samarbeidet mellom kontrollutvalget og revisor, slik det er gjort med Oppdragsavtale
mellom Møre og Romsdal Revisjon IKS og kontrollutvalget.
•
•
•
•

Denne avtalen omhandler:
Rammeverk
Honorar
Andre forhold

•
•

Oppsigelse av avtalen
Vedlegg til avtalene er «Gjennomføring av regnskapsrevisjon», «Gjennomføring
av forvaltningsrevisjon, «Reglement for kontrollutvalget», «Plan for
kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019» og «Honorar for gjeldende år»

Slike avtaler bidrar til en tydeligere avklaring av roller og hva kontrollutvalget kan
forvente av revisor.
7. Revisor er underlagt flere faglige standarder for hvordan et revisjonsoppdrag skal
planlegges, gjennomføres og rapporteres. Det skal blant annet utarbeides en
overordnet revisjonsstrategi (revisjonsplan) for hvert revisjonsoppdrag.
Det er naturlig at kontrollutvalgene blir orientert om revisjonsstrategien så tidlig som
mulig i revisjonsåret. Revisor presentere de overordnede vurderingene som er gjort i
forhold til risikobildet for revisjonsoppdraget, hvordan revisjonen er planlagt
gjennomført og eventuelle risiko- og fokusområder for revisjonsoppdraget.
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, så revisor
skal også gjennom året gi tilbakemelding om revisjonsarbeidet følger oppsatt plan,
eller om det er grunnlag for å endre revisjonsstrategien på noen områder. Revisor gir
kontrollutvalget en presentasjon fra interimsrevisjonen.
Revisor skal presentere en oppsummering av årets revisjon med funn og vurderinger i
forbindelse med avleggelse av revisjonsberetningen og forut for kontrollutvalgets
uttalelse til regnskapene.
Oppdragsavtalen mellom kontrollutvalg og revisjon regulerer rapporteringene.
8. I forskriften er det krav om at revisor i brev skriftlig skal påpeke nærmere angitte
forhold overfor kontrollutvalget. Rådmannen skal ha kopi av brevet. Bestemmelsen
er ikke til hinder for at revisor selv vurderer om det er andre forhold som også bør
rapporteres til kontrollutvalget.
Det er listet opp syv forhold som krever slik rapportering:
1) Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger
2) Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen
3) Misligheter
4) Feil som kan medfører feilinformasjon i årsregnskapet
5) om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den
revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige
vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå
6) begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige
myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift
7) begrunnelse for å si fra seg oppdraget etter § 16.

Forholdene som er listet opp i § 4 er av alvorlig karakter. Slike forhold skal følges opp
i revisjonsarbeidet, og kontrollutvalget kan be om rapportering fra revisor om
rådmannen sørger for at det blir iverksatt korrigerende tiltak
Kontrollutvalget bør som ledd i det å holde seg løpende underrettet om
revisjonsarbeidet, vurdere om det er hensiktsmessig å få tilsendt annen viktig
korrespondanse mellom revisor og administrasjonen.
9. Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Dersom revisor konstaterer misligheter, skal det straks sendes en skriftlig, foreløpig
innberetning til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal
kontrollutvalget ha endelig innberetning. Rådmannen skal ha kopi av innberetningen.
Misligheter er nevnt som en av de syv punktene, som krever nummerert brev fra
revisor til kontrollutvalget.
Rapportering om misligheter kan gjøres muntlig, så lenge revisor ikke har brakt
klarhet i om det er misligheter eller ikke. Etter ISA 240 Revisors oppgaver og plikter til
å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper skal revisor forespørre ledelsen om
dens vurdering av risiko for misligheter og etablerte kontroller for å hindre og
avdekke misligheter. Kontrollutvalget kan be om å bli orientert om ledelsens og
revisors vurderinger på dette området.
10. Kontrollutvalgene skal avgi en uttalelse om årsregnskapet etter at revisor har avgitt
revisjonsberetningen, men før regnskapet vedtas av kommunestyret. Revisor skal
avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, med kopi til kontrollutvalget.
Siden en normalberetning ikke gir særlig informasjon utover selve bekreftelsen av
regnskapet, skal revisor i møte hvor kontrollutvalget avgir sin uttalelse oppsummere
årets revisjon og kommentere forhold knyttet til regnskapet. Her vil revisor også
kommentere forhold som bør følges opp for å bedre kvaliteten. Revisor bør også
avklare om det ved årsavslutningen foreligger uavklarte forhold som etter revisors
mening er hensiktsmessig at kontrollutvalget også følger opp.
11. Revisor har plikt til å møte i kommunestyret når det behandler saker som har
tilknytning til revisors oppdrag. For øvrig har oppdragsansvarlig revisor møterett i
kommunestyret. Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter.
Kontrollutvalget og revisor bør uavhengig av forskriften, ta stilling til om det om det
enkelte møte er nødvendig med revisors deltakelse. Dette avhenger av saker og
orienteringer der det er behov for at revisor er tilstede.
12. Revisor har, når dette kreves, opplysningsplikt overfor medlemmer av
kommunestyret og kontrollutvalget om forhold som revisor har fått kjennskap til
gjennom revisjonen. Revisor har ikke plikt til å gi opplysningene til enkeltmedlemmer,
men kan kreve å få gitt disse til utvalget som kollegium.

FORVALTNINGSREVISJON

Anbefaling
1. Krav til kompetanse for oppdragsansvarlig revisor – RF § 11.
Forskriften stiller krav om at
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal
ha minimum tre års utdannelse fra
universitet/høyskole
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig RF
§ 12.
3. Dokumentasjon av revisors
uavhengighet – RF § 15.
4. Generelt om revisors uavhengighet og
objektivitet - RF § 13 & 14.
5. Grunnlaget for gjennomføring av et
forvaltningsrevisjonsprosjekt –
Kommuneloven (KL) §§ 77-78, RF § 6-8.
Forvaltningsrevisjonen skal basere seg på
NKFRs standart for forvaltningsrevisjon
(RSK 001)
NKRF har også utarbeidet en veilere for
forvaltningsrevisjon.
6. Prosjektplan.

Vurdering revisjonsåret 2017 –
Kontrollutvalget i Sunndal
Når det gjelder oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor,
så vil dette variere fra prosjekt til prosjekt.
Det var i 2017 en oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor,
Anny Sønderland, knyttet til Sunndal kommune.
Hun tilfredsstiller kravene gitt i revisjonsforskriften §
11. Alle oppdragsansvarlige revisorer oppfylte NKRF’s
krav til etterutdanning i 2017.
De oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorene knyttet
til Sunndal kommune tilfredsstiller kraven gitt i
forskriften § 12.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har avgitt
uavhengighetserklæring.
I tillegg til at oppdragsansvarlig revisor skal levere
uavhengighetserklæring til kontrollutvalget, jf. pkt. 3, så
rapporterer alle revisorene i revisjonsteamene sin
uavhengighet til oppdragsansvarlig revisor.
Alle forvaltningsrevisjoner gjennomføres på bakgrunn
av bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget
bestiller prosjekt gjennomført av MRR.
Bestillingen tar utgangspunkt i plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019. jf. Kommunestyremøte
05.10.2016 i K sak 64/16.

På bakgrunn av bestillingen, lager revisjonen en
prosjektplan. Prosjektplan for
Prosjektplanen bør inneholde følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bosetting og integrering
pkt:
av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin
- Bakgrunn for prosjektet
situasjon» var behandlet i møte 31.01.17, sak 05/17.
- Målsetting og problemstillinger
Prosjektplan ble utarbeidet i tråd med RSK 001.
- Revisjonskriterier eller grunnlag for Kontrollutvalget godkjente framlagte prosjektplan, med
disse
de merknader og tillegg som fremkom i møte.
- Metodisk tilnærming
Prosjektplanen dannet grunnlag for gjennomføring av
- Organisering og ansvar,
prosjektet.
ressursbehov og tidsplan
7. Endringer i prosjektplanen.
Det ble gjort endringer av vesentlig grad i dette
Dersom det oppstår behov for å gjøre
prosjektet i forhold til prosjektplanen. Området
vesentlige endringer i forhold til
asylsøkere var ikke tema i dette prosjektet slik første
prosjektplanen, skal endringene legges
utkast av rapporten inneholdt.
fram for kontrollutvalget for godkjenning.
8. Orientering til kontrollutvalget

Dette prosjektet holdt ikke fremdriftsplanen.

undervegs.
Ved omfattende prosjekter kan
kontrollutvalget ha behov for orientering
fra revisor undervegs om hvordan
prosjektet utvikler seg, for å forsikre seg
om at det er i tråd med bestilling og
fremdriftsplan
9. Kvalitetskontroll.
Kontrollutvalget bør forsikre seg om at
forvaltningsrevisjonsprosjektet
gjennomføres i samsvar med kraven i RSK
001 Standard for forvaltningsrevisjon.
Det er sekretariatets oppgave å veilede
kontrollutvalget i denne vurdereringen
10. Framlegging av ferdig rapport.
Kontrollutvalget må kontrollere at
rapporten er i henhold til bestillingen, og
at alle problemstillingene er besvart.
Dersom kontrollutvalget vurderer at
revisors rapport ikke er god nok eller ikke
svarer på bestillingen, bør dette avklares
gjennom dialog med revisor

11. Misligheter – RF § 3, RF § 8, KF § 8.
Kontrollutvalget bør forsikre seg om at
revisjonen har rutiner som sikrer en
forsvarlig håndtering av misligheter og feil
som blir avdekket i forbindelse med
forvaltningsrevisjon.
12. Revisors møteplikt og møterett – RF §
19, KF § 19.
Revisor har plikt til å møte i
kommunestyret når det behandler saker
som har tilknytning til revisors oppdrag.
For øvrig har oppdragsansvarlig revisor
møterett i kommunestyret.
Oppdragsansvarlig revisor har møte- og
talerett i kontrollutvalgets møter.
13.Revisors opplysningsplikt – RF § 20.

Møre og Romsdal Revisjon IKS hadde ikke ekstern
kvalitetskontroll innen forvaltningsrevisjon i 2017.

Sekretariatet dokumenterer i saksfremstillingen,
vurdering av om rapporten er iht. bestillingen og om
problemstillingene er besvart, når rapporten legges
frem i møte.
Første versjon av rapporten «Bosetting og integrering
av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin
situasjon» ble behandlet i møte 21.09.2017, sak 24/17.
rapporten svarte ikke på bestillingen.
Endelig rapport ble behandlet i kontrollutvalget
12.12.2017, sak 39/17.
Oppdragsansvarlig revisor eller utførende revisor er til
stede i kontrollutvalgets møte og presenterer
rapporten og svarer på spørsmål.
Vi har den oppfatning av at MRR følger bestemmelsene
som er gitt i forhold til misligheter.
Det er ikke behandlet noen saker knyttet til misligheter
i 2017.
Forvaltningsrevisor er til stede i kommunestyrets møte.
Dersom ordfører ønsker det kan revisor orientere
kommunestyret om rapporten, og eller svare på
spørsmål.

Kontrollutvalget får de opplysningene som det bes om.
Det er vanskelig å vurdere om revisor skulle gitt
ytterligere opplysninger.

SUNNDAL KOMMUNE

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Kontrollutvalget

2019-1563/01
033
Sveinung Talberg
01.02.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 07/19
Kontrollutvalget

Møtedato
11.02.2019

MØTEPLAN 2019 – KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL
KOMMUNE
Sekretariatets innstilling
Følgende møteplan for 2019 godkjennes:

Uke

Dato

7

11.02

Møte
nr
1/19

19

08.05

2/19

25

18.06

3/19

37

10.09

4/19

43

24.10

5/19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

49

05.12

6/19

•
•
•

Årsmelding 2018 - Kontrollutvalget
Revisjonens rapport fra interimsrevisjonen 2018
Møteplan kontrollutvalget 2019
Tiltaksplan kontrollutvalget 2019
SuSu-programmet.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018 - Sunndal kommune
Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018 – Sunndal Energi KF
Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapporten «Bosetting og integrering av
flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon».
Prosjektplan selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Rapport 1. tertial Sunndal kommune.
Rapport 1.kvartal Sunndal Energi KF
Virksomhetsbesøk
Kontrollutvalget sin rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i
valgperioden 2016 – 2019.
Revisjons- og kommunikasjonsplan for 2019
Til behandling i nytt utvalg:
Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2020
Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
Bestilling av overordnet analyse for eierskapskontroll
Opplæring av nytt kontrollutvalg
Rapport fra selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Rapport 2. tertial Sunndal kommune.
Rapport 2.kvartal Sunndal Energi KF
Rapport fra interimsrevisjon 2019
Virksomhetsbesøk

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta
endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.
Saksopplysninger
Det er lagt opp til 6 ordinære møter i kontrollutvalget. Dersom det skulle oppstå situasjoner
som tilsier at det vil være behov for flere møter, vil det bli vurdert i det enkelte tilfelle.
Valgdag er fastsatt til 9.september. I følge ny kommunelov skal konstituerende
kommunestyremøte holdes innen utgangen av oktober. I møtet velges formannskap, ordfører,
varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden. Kommunestyre, formannskap, og
kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møtet i. Andre folkevalgte organer,

ordfører og varaordfører trer i funksjon straks de er valgt.
Forslag til møteplan er koordinert med de øvrige kontrollutvalg for å unngå møtekollisjoner
for revisjon og sekretariat, samt Sunndal kommunes møteplan for politiske møter i 2019.
For detaljer så vises det til kontrollutvalgets tiltaksplan for 2019. Denne vil bli holdt
oppdatert i hvert møte.

Sveinung Talberg
rådgiver

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/01
033
Sveinung Talberg
03.02.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 08/19
Kontrollutvalget

Møtedato
11.02.2019

TILTAKSPLAN 2019 – KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE
Sekretærens innstilling
Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2019, med de endringer som
fremkom i møte.
Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget er i følge kommuneloven § 77 nr. 6 pålagt å rapportere til kommunestyret
resultatet av sitt arbeid. Kontrollutvalget vedtok i møte 21.09.2017, sak 27/17 plan for
kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Dette er en overordnet plan som må konkretiseres i
en årlig tiltaksplan. Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som plan for
kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Kontrollutvalget vedtok i møte 12.12.2017, sak
43/17 tiltaksplan 2018 for kontrollutvalget i Sunndal kommune. Den er revidert i møte
01.02.2018 sak PS 05/18.
Sekretariatet har laget et forslag til tiltaksplan for 2019 som diskuteres/vurderes i
kontrollutvalget i hvert møte.
Vedlagt følger:
• Utkast til tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Sunndal kommune
VURDERING
Når det gjelder møtehyppighet, er det jf. sak PS 07/19 lagt opp 6 ordinære møter i
kontrollutvalget i 2019. Dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det vil være behov
for flere møter, vil det bli vurdert i det enkelte tilfelle. Kontrollutvalget bør også vurdere et
fellesmøte mellom gammelt og nytt kontrollutvalg for å overføre kunnskap. Dette møtet kan
ikke avholdes før etter konstituering av det nye kommunestyret for Sunndal kommune som
skal være avholdt inne utgangen av oktober 2019.
Kontrollutvalget kan i hvert møte supplere eller endre på kontrollaktiviteter som utvalget ser
behov for.
Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som Plan for kontrollutvalgets virksomhet 20172019.
Sveinung Talberg
Rådgiver

TILTAKSPLAN
2019
KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

Oppdatert 03.02.2019

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tilsyn med forvaltningen
Møte

Fortløpende rapportering

Aktuell
informasjon/orienteringer

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.
• Erling Rød er kommunestyret sin representant i kontrollutvalget.
• Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.
• Investeringsprosjekt.
• Sykefravær (i tertialrapporteringen)
• Oppfølging av politiske vedtak (i tertialrapporteringen)
• Misligheter, anmeldelser og varslinger
Saker til oppfølging vil fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste.
Rådmannen rapporter skriftlig tilbake til kontrollutvalget og orienterer muntlig i møtet.
•

I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av
forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra
administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for
forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
11.02.2019
08.05.2019

•
•

18.06.2019

•
•
•
•
•
•
•

10.09.2019
24.10.2019
05.12.2019

Skatteoppkreverens årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten til
orientering.
Rapport 1. tertial Sunndal kommune.
Rapport 1.kvartal Sunndal Energi KF
Virksomhetsbesøk
Rapport 2. tertial Sunndal kommune.
Rapport 2.kvartal Sunndal Energi KF
Virksomhetsbesøk

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.
Møte
11.02.2019
08.05.2019
18.06.2019
10.09.2019
24.10.2019
05.12.2019

Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon

Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i
forskrift om kontrollutvalg.
• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018.
•
•
•
•
•
•

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018.
Oppsummering og Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2018.
Revisjonen møter KU for å avstemme risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Revisjons- og kommunikasjonsplan for 2019.
Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2018.
Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2019.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.
Møte
11.02.2019
08.05.2019
18.06.2019
10.09.2019

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap.
5 i forskrift om kontrollutvalg.
• I årsmelding fra KU omtales oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport(er).
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bosetting og integrering av
flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon».
•
•
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Møte

24.10.2019
05.12.2019

•
•

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.
Møte
11.02.2019
08.05.2019
18.06.2019
10.09.2019
24.10.2019
05.12.2019

Oppgaver knyttet til selskapskontroll

Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i
forskrift om kontrollutvalg
•
•
•
•
•
•

Prosjektplan selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn.(KNH)

Rapport fra selskapskontroll i KNH legges frem.
Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll.

Tilsyn med revisjonen
Møte

11.02.2019

08.05.2019
18.06.2019
10.09.2019

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.
Revisjonens plan for Sunndal kommune er til enhver tid tilgjengelig for
kontrollutvalget.
Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
•
•
•
•
•
•

24.10.2019
05.12.2019

•
•

Statusrapport oppdragsavtale.
Åpenhetsrapport fra revisjonen
Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2019) gjennomgås.
Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon, jf.FKT/ NKRFs veiledere.
Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Sunndal kommune for
revisjonsåret 2019.

Budsjettbehandlingen
Møte
11.02.2019
08.05.2019
18.06.2019
10.09.2019
24.10.2019
05.12.2019

Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om
kontrollutvalg § 18.
•
•
•
•
•

Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020 behandles
kontrollutvalget.
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Kontrollutvalgets rapportering
Møte
11.02.2019

08.05.2019
18.06.2019
10.09.2019
24.10.2019
05.12.2019

Oppgaver knyttet til
kontrollutvalgets rapportering

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
• Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles og oversendes deretter
kommunestyret til behandling.
• Kontrollutvalgets årsrapport skal inneholde omtale av oppfølgingen av anbefalinger
i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller .
•
•
• Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i
valgperioden 2016-2019.
•
• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret
til orientering.
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SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/01
033
Sveinung Talberg
03.02.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 09/19
Kontrollutvalget
OPPFØLGINGSLISTE
Sekretærens innstilling
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: …….
Saksopplysninger
Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha et oppsett av saker og
problemstillinger som medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering
om.
Oppfølgingsliste er et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på
status for saker man ønsker å følge opp eventuelt å ha til observasjon.
Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som
kontrollutvalget ønsker å gjennomføre når forholdene ligger til rette,
eksempelvis befaringer.
Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i
status for den enkelte sak, det vil si følgende alternativ:
 Som nytt punkt
 Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som
egen ordinær sak i møte)
 Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)
Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr. 03.02.2019.
VURDERING
Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller
ta opp i dette møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for
oppføring på oppfølgingslisten.

Sveinung Talberg
rådgiver

Møtedato
03.02.2019

KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING
Saker som er tatt opp: Dato:
Prosjektregnskap til
kontrollutvalget.
Sak PS 08/16.

1

31.01.17

Ansvar:
KU

Merknad:

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

Status:

(ajourført pr.03.02.2019)

13.03.17:
Brev pr. epost til rådmannen. Kontrollutvalget ber om en liste
på igangsatte prosjekt siden 1.1.2012 med en budsjettramme på
over 4 millioner kroner og med en forklaring og status for
prosjektene.
27.03.17:
Brev fra rådmannen pr epost til kontrollutvalget. Det
oversendes en oversikt senest 29.03.17.
05.04.17:
Brev til rådmannen. Kontrollutvalget etterlyser listen over
ferdige prosjektregnskap. En ønsker en redegjørelse til denne i
møtet. Finnes det ikke byggeregnskap som skal framlegges for
perioden 2008-2016?
06.04.17:
Kontrollutvalget fikk oversendt et byggeregnskap med
sluttrapport den 6.4.17 via Altinn som vil bli behandlet i
kontrollutvalget 11.05.2017, sak PS 16/17.
11.05.17:
Kontrollutvalget fikk i møtet en ny liste over pågående og
ferdige prosjektregnskap. Kontrollutvalget er opptatt av at
vedtatte rutiner for investeringsprosjekt følges og at
prosjektene med regnskap avsluttes raskere og fremmes for
kontrollutvalget, ØP og kommunestyret.
21.09.17:
Økonomisjefen vil gjenta dette og oppfordre til dette i
enhetene.
26.10.17:
Rådmannen orienterte. Rådmannen og økonomisjefen vil følge
opp rutinene i investeringsreglementet pkt. 7.1 om at ferdige
investeringsprosjekt blir lagt fram så snart som mulig etter at
anlegget er overlevert, og senest 1 år etter at overlevering har
skjedd.
12.12.17:
Det ble opplyst at det nå kommer to nye investeringsprosjekt til
Kontrollutvalget. De er oversendt til revisjonen. Det gjelder

Ålvundeid Skole og Sunndal Kulturhus.
01.02.18:
Revisor orienterte om at de har disse to prosjektregnskapene til
revisjon, men disse vil ikke bli revidert før en er ferdig med
regnskapsrevisjonen i forbindelse med årsoppgjøret.
Prosjektene er også forholdsvis gamle. Revisor mener for
øvrig det er en raskere ekspedering fra administrasjonen på
prosjektene nå.
04.04.18:
Kontrollutvalget avventer oversendelse av 2 avsluttede
prosjektregnskap og vil i forbindelse med behandlingen av
regnskapet for 2017 følge opp pågående eller avsluttede
investeringsprosjekt. Kontrollutvalget vil følge saken videre
ved å ha den på oppfølgingslisten.
14.08.18:
Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status for de to
prosjektene som er avlevert samt pågående eller avsluttede
prosjekt som skal videre til behandling i kontrollutvalget?
27.08.18:
Svar fra rådmannen.
30.08.18:
Kommunen har oversendt to prosjektregnskap til revisjonen i
november 2017. Revisjonen sier de ikke har kapasitet til å
revidere prosjektregnskap i tiden årsoppgjørsrevisjonen pågår.
Prosjektene vil bli overlevert fra revisjonen høsten 2018.
Kontrollutvalget ønsker også å bli presentert en status i
prosjektregnskapet for «Trekanten/trapp i sentrum» til møtet
17.10.2018.
17.10.18:
Kontrollutvalget ber om at kommunen til neste møte i
tilknytning til saken «Prosjektregnskap til kontrollutvalget»
legger frem all dokumentasjon i investeringsprosjekt nr. 04070
Litltorget når det gjelder etappe 1 og 2 i prosjektet.
06.11.18:
E-post fra plansjef med dokumentasjon fra prosjekt 04070
Hovsvegen-Dørumtomta.
26.11.18:
Kontrollutvalget ba i møte 17.10.18 om at kommunen til neste
møte i tilknytning til saken «Prosjektregnskap til
kontrollutvalget» legger frem all dokumentasjon i
investeringsprosjekt nr. 04070 Litltorget når det gjelder etappe
1 og 2 i prosjektet. Dokumentasjon var mottatt fra kommunen
06.11.18. Dette omhandler kun kommunen sin del av

2

prosjektet. I og med at dette er et fellesprosjekt med private
aktører, ønsker kontrollutvalget at kommunen fremskaffer
tilsvarende regnskap og dokumentasjon for den private delen
av prosjektet og at dette blir fremlagt for kontrollutvalget.
Trygghetsalarmer og rutiner. 31.01.17
Sak PS 08/16.

KU

Gjennom oppslag i avisene Aura Avis og Tidens Krav 28.12.2016, er
kontrollutvalget i Sunndal v/leder blitt kjent med en sak relatert til utløsning
av trygghetsalarm og manglende varsling og utrykking.
Kontrollutvalget ønsker å få en redegjørelse i saken fra rådmannen. Det ble
derfor sendt et brev til rådmannen 05.01.2017 med følgende spørsmål:
1.
Kontrollutvalget ønsker svar på hvilke rutiner og prosedyrer som
gjelder for tildeling, bruk, opplæring, varsling og utrykking angående
trygghetsalarmer.
2.
Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om avtalen Sunndal
kommune har med Kritiansund kommune angående trygghetsalamer.
3.
Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å sikre innbyggernes
tillit til denne viktige og sårbare tjenesten?
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Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.
27.03.17:
Brev fra rådmannen. Vedlagt er dokumentasjon fra 1986-87
vedr formidling av trygghetsalarmer, forslag til kontrakt samt
instruks for ansatte. Dette ligger langt tilbake i tid, og det har
derfor tatt tid å finne disse dokumentene. Det finnes ikke
dokumentasjon hvorvidt dette er politisk eller administrativt
behandlet.
Generell rutiner ved alvorlige hendelser i pleie- og
omsorgstjenesten:

Lege kobles rutinemessig inn ved alle dødsfall. Lege avgjør om
politi skal kobles inn

Hendelser journalføres i pasientjournal. Den er taushetsbelagt.

Avvik meldes i kommunens avvikssystem (Compilo)

Alvorlige hendelser i pasientbehandlingen meldes til
fylkesmannen
Evaluering etter alvorlig hendelse knyttet til trygghetsalarm er
gjennomført og følgende tiltak er gjort:
a) Alle rutiner/prosedyrer knyttet til håndtering av
trygghetsalarm er gjennomgått, deriblant: - retningslinjene for
tildeling av trygghetsalarm - drift av trygghetsalarm
v/saksbehandler - drift v/ ansvarlig på vakt
- Drift v/servicetekniker - rutiner ved nedetid og feil i
kommunikasjonsnettet
- rutiner ved brudd på veiforbindelse
b) ny rutine er avtalt med alarmsentralen i Kristiansund: alle
innkomne alarmer skal sendes direkte til vakttelefonen i
hjemmesykepleien i Sunndal – uten noen form for
siling/vurdering
c) bedre opplæring og informasjon til brukeren ved tildeling av
trygghetsalarm
Avviksmeldinger og ROS-analyser
I sum ble det meldt 519 avvik i Sunndal kommune i 2016
hvorav 419 fra pleie- og omsorgstjenesten.

Det ble gjennomført 14 ROS-analyser i 2016 og totalt er det
gjennomført 40 ROS-analyser i 2015 og 2016 i Sunndal
kommune.
Målsettinger på dette feltet er innbakt i alle tjenestene og
stabenes årsplaner fom 2017. Og status for dette blir gitt i
tertialrapportene som legges fram for politikerne.
Kommunestyret gjorde i sak 96/16 vedtak om at Sunndal
kommune skal knytte seg til regionalt responssenter i regi av
Kristiansund kommune. Det presise navnet er «Regionalt
responssenter for velferdsteknologi» og er en del av «Regionalt
senter for Helseinnovasjon og samhandling».
Daglig leder tiltrådte stillingen primo mars. Arbeidet med
utforming av selve tjenesten har så langt ikke involvert den
enkelte kommune.
Vedtaket i Sunndal kommunestyre går ut på at kommunen skal
delta i prosjektet, og innebærer at dagens analoge
trygghetsalarmer erstattes med digitale alarmer. Ytterligere
kvalitetsmessige vurderinger og kravspesifikasjon til tjenesten
vil utarbeides i samarbeid mellom deltagende kommuner.
11.05.17:
Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre nå når kommunen
skal tilknyttes det digitale responssenteret.
21.09.17:
Avtalen om tilknytning til det digitale responssenteret er
kommet til behandling i ØP 4.10.17.
26.10.17:
Rådmannen orienterte. Avtale med Kristiansund kommune
som vertskommune for det digitale responssenteret ble vedtatt i
kommunestyret 04.10.2017, sak PS 78/17. Det er nå signert
avtale og utrulling av tjenesten skjer i uke 45. Deretter vil det
skje en videre utvikling og utrulling. Helsetilsynet har åpnet
tilsyn i saken som gjaldt manglende utrykning fra
alarmsentralen 8.12.2017, men rapport etter tilsynet er ennå
ikke mottatt.
12.12.17:
Helsetilsynet har åpnet tilsyn i saken som gjaldt manglende
utrykning fra alarmsentralen 8.12.2017, men rapport etter
tilsynet er ennå ikke mottatt.
01.02.18:
Rådmannen orienterte om Fylkesmannen sin tilsynssak som nå
er avsluttet. Konklusjonen er brudd på Helsepersonelloven.
Selv om dette er en tilsynssak rettet mot Kristiansund som
utfører tjenesten, angår den også Sunndal kommune som kjøper
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av tjenesten. Umiddelbart etter at hendelsen i 2016 ble kjent,
satte Sunndal kommune inn tiltak for å hindre gjentakelser.
Det skulle rykkes ut på alle utløste trygghetsalarmer. Leder
spurte om ikke kommunen har et ansvar for det som har
skjedd? Erling Rød spurte om kommunen sjekker risikoen i
det en kjøper og som blir utført av andre enn kommunen sine
egne ansatte? Det er kommunen sitt ansvar for tjenesten
uansett hvem som utfører denne. Rådmannen har stor tro på
oppbygging og drift av det nye digitale responssenteret i regi
av Kristiansund kommune der Sunndal kommune deltar.
04.04.18:
Kontrollutvalget v/leder vil ved behandlingen av utvalgets
årsmelding i kommunestyret særlig påpeke de alvorlige avvik
som fremkommer i Helsetilsynet sitt avholdte tilsyn og
poengtere viktigheten av at kommunen følger opp avtaler,
rutiner og system i de tilfeller de kjøper tjenestene fra andre.
Dette gjelder også nå når kommunen går inn i avtaler i det nye
digitale responssenteret. Kontrollutvalget vil følge opp den nye
ordningen og vil følge saken videre ved å ha den på
oppfølgingslisten.
14.08.18:
Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status for den nye
ordningen og hvilke rutiner har kommunen innført eller endret
på?
27.08.18:
Svar fra rådmannen.
30.08.18:
Kommunen er deltaker i et nytt regionalt responssenter
lokalisert til Kristiansund. Den største endringen fra før er at
senteret nå er bemannet av helsefaglig personell og at det er en
tydeligere presisering av rutiner. Rådmannen er trygg på at
ordningen og rutinene er bedre og forsterket.
Kontrollutvalgsleder ønsker at leder for pleie- og
omsorgssektoren er tilstede i kontrollutvalget sitt møte
17.10.2018 for å orientere om ordningen.
17.10.18:
Rådmann og pleie- og omsorgssjef redegjorde etter at
kontrollutvalget i møte 30.08.2018 ønsket at leder for pleie- og
omsorgssektoren er tilstede i kontrollutvalget sitt møte
17.10.2018 for å orientere om ordningen når kommunen nå er
med i et nytt regionalt responssenter lokalisert til Kristiansund.
Alle 160 trygghetsalarmene er nå skiftet ut med nye. Hvis en
alarm er defekt så utløses det et varsel. Alle prosedyrer er nå
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endret. Sist uke var det et statusmøte med de ansatte der
konklusjonen var at alt nå ser ut til å virke. Alarmsentralen i
Kristiansund kommune har definert hvordan de håndterer hvert
enkelt tilfelle av utløste alarmer. Dette har kommunen sluttet
seg til. Det er nå kvalifisert helsepersonell på plass til enhver
tid for å betjene alarmsentralen. Både de ansatte og brukerne i
Sunndal kommune har fått opplæring i hvordan alarmene
fungerer og skal brukes. Konklusjonen frå rådmann og pleieog omsorgssjef er at en er fornøyd med ordningen slik den nå
fungerer, men at en aldri kan garantere at det ikkje vil oppstå
menneskelige feil.
Selskapskontroll av
Kristiansund og Nordmøre
Havn IKS.
Sak PS 08/16.
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31.01.17

KU

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

Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.
31.01.17:
Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken om eventuell
selskapskontroll i Kritiansund og Nordmøre Havn IKS ved å
føre den opp på oppfølgingslisten.
31.03.17:
Kontrollutvalgssekretariatet bes undersøke om andre
eierkommuner er interessert i en eierskapskontroll i
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.
02.06.17:
Brev til eierkommunene om invitasjon til selskapskontroll.
06.09.17:
Nordmørskommunene er ikke interssert. Hemne har svart ja.
Hitra har svart ja, under forutsetning at minst 50 % av
eierkommunene blir med. Egen sak på saklisten til
kontrollutvalget sitt møte 21.9.17.
21.09.17:
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroll
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, men avventer å bestille
inntil alle kontrollutvalg har behandlet saken.
Det er ønskelig at en vesentlig andel av eierinteressene ønsker
en slik selskapskontroll før bestilling gjøres hos revisjonen.
I neste møte ber en om at eierskapssekretariatet i Sunndal og
Sunndal kommune redegjør for status i selskapet og en
redegjørelse fra representantskapet.
28.09.17:
Nytt brev (tidl. 02.06.17) er sendt til eierkommunene som ikke
har svart på første henvendelse.
26.10.17:
Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet 14.06.2017 var et
tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet

selv uten tilskudd fra Sunndal kommune. Rådmannen, som var
tilstede som varamedlem fra Sunndal kommune på
representantskapsmøtet 28.07.2017, sa at selskapet nå har en
drift som er innenfor de nye inntektsrammene. Hvorfor brevet
som låg ved sak PS 25/17 fra Hurtigruten til kontrollutvalget
datert 20.06.2017 ikke kom frem til kontrollutvalget før det ble
etterlyst av representanten Erling Rød 29.06.2017 kan være at
det ble etterspurt før det ble journalført. Dette skal tas med i
evaluering av rutinene.
Viser for øvrig til sak OS 34/17 om status i saken om bestilling
av selskapskontroll.
Kontrollutvalget ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i
Sunndal kommune orienterer om forvaltning av eierskapene i
Varde AS, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Sunndal
Parkering AS.
06.12.17:
Det er nå mottatt svar fra alle eierkommunene.
12.12.17:
Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet 14.06.2017 var et
tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet
selv uten tilskudd fra Sunndal kommune. Rådmannen, som var
tilstede som varamedlem fra Sunndal kommune på
representantskapsmøtet 28.07.2017, sa at selskapet nå har en
drift som er innenfor de nye inntektsrammene. Representanten
Erling Rød fremhevet at det er en feil i saksbehandlingen når
kommunestyret ikke får til realitetsbehandling forslag til
godtgjørelse i representantskapet. Rådmannen begrunnet dette
med at en ønsket lik avlønning av representantskapet i KNH
uavhengig av kommune.
01.02.18:
Bystyret i Kristiansund skulle 30.01.2018 behandle en sak om
budsjettbevilgning for å bli med på denne selskapskontrollen,
men ved en inkurie hadde ikke saken blitt med på sakskartet.
Saken vil bli tatt opp i bystyret 27.02.2018, og kontrollutvalget
i Sunndal avventer utfallet av denne behandlingen.
06.03.18:
Mottatt epost fra politisk sekrtariat i Kristiansund kommune,
sak PS 15/2018 i Kristiansund bystyre 27.02.18.
I samsvar med innstillingen og forslag fremmet i møtet, gjorde
bystyret følgende
vedtak
1. Bystyret i Kristiansund ser positivt på at Kristiansund
kommune deltar i en felles selskapskontroll av Kristiansund og
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Nordmøre Havn IKS.
2. Bystyret forventer at alle eierkommuner deltar i
finansieringen av en slik selskapskontroll.
Bystyret ber om at det avsettes nødvendige midler til
kommunens deltakelse i en slik selskapskontroll i budsjettet for
2019.
04.04.18:
Bystyret i Kristiansund behandlet saken i møte 27.02.2018, og
vil prioritere selskapskontrollen i 2019 hvis alle andre eiere er
med. Kontrollutvalget vil følge opp saken og sende ny
henvendelse til de eierkommunene som var negativ ved sist
behandling og be om ny behandling på bakgrunn av bystyret i
Kristiansund sitt vedtak. Kontrollutvalget sin leder vil i tillegg
ta kontakt med kontrollutvalgslederne i de berørte kommunene.
05.06.18:
Nytt brev til eierkommunene fra kontrollutvalget i Sunndal:
(Utdrag og avslutning av brevet) Bystyret i Kristiansund har
gjort et positivt vedtak med forbehold om at alle
eierkommunene deltar i finansieringen av en slik
selskapskontroll. Med de 4 kommunene (Kristiansund,
Sunndal, Hitra og Hemne) som har gjort et positivt vedtak, er
en nå oppe i knapt 60 % av eierandelene.
Kontrollutvalget i Sunndal vil presisere at formålet med
selskapskontrollen er både en eierkontroll og en
forvaltningsrevisjon. Det er ikke direkte relatert til
anløpsavgiftssaken som det henvises til, og som er avgjort.
Kontrollutvalget vil ha en fullstendig gjennomgang av
forvaltningen i selskapet.
En ber på denne bakgrunn om at kontrollutvalgene gir
kontrollutvalget i Sunndal kommune en skriftlig
tilbakemelding på om de har endret holdning og er interessert i
en felles selskapskontroll.
En ber om at behandlingen skjer så tidlig at et svar kan være
med i behandlingen av budsjettet for 2019 og i tråd med
vedtaket til bystyret i Kristiansund.
26.09.18:
Kontrollutvalget i Gjemnes gjorde vedtak om at de ønsker å
delta dersom de andre eierkommunene også deltar
15.11.18:
Sekretariatet sendte epost til sekretariatet for
Nordmørskommunene der en ber og status for behandling av
ny forespørsel 05.06.18.
26.11.18:
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Sekretariatet har den 21.11.18 mottatt epost om at det i
Kristiansund kommunes budsjett for 2019 er satt av en post på
160.000 kr til selskapskontrollen. En avventer
bystyrebehandling.
Det er da klart at Hitra, Hemne, Kristiansund og Sunndal
gjennomfører denne selskapskontrollen i 2019 så fremt bystyret
i Kristiansund bevilger til dette.
27.12.2018:
Bystyret i Kristiansund har vedtatt budsjettet.
Sunndalsøra Samfunnshus
BA - forvaltning
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31.03.17

Ordf./Rådm Kontrollutvalget er gjennom Bjørn Stomsvik(repr. for en av andelshaverne i
Sunndalsøra samfunnshus BA) blitt kjent med at det i Sunndal
Samfunnshus BA ikke er blitt avholdt Generalforsamling siden 2006. Det
er også andre forhold i dette selskapet som en er blitt kjent med som en vil
ha verifisert og bekreftet. Sunndal kommune eier i dag 58,937 % av
andelene i selskapet.
Kontrollutvalget ønsker å undersøke forholdene nærmere og vil sende et
brev til ordføreren der en ber om en redegjørelse. Hvis disse forholdene
kan bekreftes, ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra ordføreren om
hvilke tiltak som blir satt i verk for å rydde opp i forholdene.
Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget vurdere å
gjennomføre en selskapskontroll av selskapet.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.
05.04.17:
Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse på
hvordan eierskapsforvaltningen foregår relatert til
eierskapsmeldingen og saken om Sunndalsøra Samfunnshus
BA.
05.04.17:
Brev til ordfører. Det listes opp 11 forhold/spørsmål.
Kontrollutvalget i Sunndal ser svært alvorlig på disse påståtte
forholdene. Kontrollutvalget ber ordføreren verifisere og
stadfeste om disse forholdene er slik som det er beskrevet.
Hvis disse forholdene kan bekreftes, ber kontrollutvalget om en
redegjørelse fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk
for å rydde opp i forholdene påpekt i ovennevnte punkt.
Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget
vurdere å gjennomføre en selskapskontroll av selskapet.
Kontrollutvalget ber om at ordføreren og rådmannen møter i
kontrollutvalget sitt møte 11.05.2017 for å redegjøre i saken.
04.05.17:
Rådmannen opplyser i brev datert 02.05.17 at hun vil gi en
redegjørelse i møte 11.05.17.
11.05.17:
Ordføreren var tilstede i møte og redegjorde for saken og viste
til svaret han hadde gitt i notat datert 8.5.2017 til
kontrollutvalget som svar på kontrollutvalgets brev med
spørsmål av 05.04.2017. Det er fortsatt flere uavklarte
spørsmål i saken og kontrollutvalget avventer engasjert advokat
fra Sunndal kommune sin vurdering av saken. Sunndal
kommune er nå i ferd med «å rydde opp». En skal få bedre
rutiner på eierskapsforvaltning og rådmannen skal arbeide
videre med dette i eierskapssekretariatet.
14.06.17:
Sak i Sunndal kommunestyre 14.06.17: PS 48/17

Sunndalsøra samfunnshus BA - mandat til årsmøtet
Vedtak: Sunndal kommunestyre gir sin representant i årsmøtet
for Sunndalsøra samfunnshus BA følgende mandat til
kommende årsmøte:
Det velges et nytt styre med 5 medlemmer. Det nyvalgte styret
for Sunndalsøra samfunnshus skal gis i mandat og oppgave å:
1.
Utrede en oppløsning av foretaket Sunndalsøra
samfunnshus BA, med målsetting om full kommunal
overtakelse av eiendommen og driften av denne
2.
Styret skal anbefale om videre drift eller avvikling og
salg til kommunen er best.
3.
Vurdere selskapets vedtekter og eventuelt endre
selskapsform slik at selskapet kan drives lovlig, og en eventuell
oppløsning blir mulig
4.
Gjennomgå avtalene som ble inngått i forbindelse med
byggingen av Sunndal folkebibliotek og Sunndal kulturhus, og
vurdere om disse er tilfredsstillende fulgt opp av og for
selskapet
5.
Kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for
selskapet så snart disse oppgavene er utført, og legge sakene
fram for denne.
21.09.17:
Se RS 32/17 til kontrollutvalget.
26.10.17:
Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg
av styre.
Sak PS 36/17. Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget merker seg valg av styret på
generalforsamlingen.
Kontrollutvalget ber Sunndal kommune vurdere lovligheten av
valg av styre jf. § 8.2. i vedtektene.
Kontrollutvalget ber Sunndal kommune som største eier
medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en
måte som skaper tillit blant de andre eiere og innbyggerne.
Kontrollutvalgets behandling:
Representanten Erling Rød har i epost av 16.10.17 til
kontrollutvalget henvendt seg om valg og habilitet når det
gjelder avholdt generalforsamling og valg av nytt styre til
Sunndalsøra Samfunnshus BA. Representanten Erling Rød
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mener valg av nytt styre bryter med vedtektene og at valget av
kommunen sin økonomisjef som medlem i styret er gjort uten
at kommunen har vurdert de habilitetsmessige følger dette har.
Representanten Rød gjentok i møtet at valget bryter med
vedtektene § 8.2. der valget skal skje som forholdstallsvalg. En
er heller ikke kjent med at det er nedsatt en valgkomite som
skal komme med forslag til styre. Representanten spurte også
på nytt om rådmannen er klar over konsekvensene ved å velge
inn økonomisjefen til kommunen i styret. Hele
økonomiavdelingen blir da inhabil i saker som vedrører
samfunnshuset. Kommunen sin tillit er her satt under press.
Rådmannen svarte at det var et bevisst valg når økonomisjefen
ble foreslått som medlem i styret og at det nå var viktig å få
ryddet opp i forholdene. Nestleder Odd Helge Gravem mente
det viktigste nå var å få ryddet opp og se fremover. Leder
fremmet forslag om at kontrollutvalget ber Sunndal kommune
vurdere lovligheten i valg av styre jf. § 8.2. i vedtektene. En
ber Sunndal kommune som største eier medvirke til at valg og
forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant
andre eiere og innbyggerne.
12.12.17:
Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg
av styre. Kontrollutvalget påpekte utvalget sitt vedtak i sist
møte der en ber Sunndal Kommune som største eier medvirke
til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som
skaper tillit blant de andre eierne og innbyggerne. Rådmannen
svarte at dette skal en ta opp i styret og undersøke videre.
01.02.18:
Kontrollutvalget registrerer via revisor at det vil komme et
prosjektregnskap på Sunndalsøra Samfunnshus i regi av
Sunndal kommune. Kontrollutvalget registrerer at
advokatfirma Larhammer er brukt som juridisk rådgiver for
selskapet samtidig som firmaet er brukt av Sunndal kommune
som juridisk rådgiver. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved
habiliteten i dette. Kontrollutvalget ønsker i et senere møte at
selskapet blir en del orienteringen i spørsmålet om kommunen
sin eierskapsforvaltning.
04.04.18:
Kontrollutvalget vil følge saken videre og be om en orientering
fra eierskapssekretariatet i møtet 30.08.2018. Kontrollutvalget
venter også på behandling av prosjektregnskap for Sunndalsøra
Samfunnshus BA samt den videre saksbehandling av
organisasjonsform og eierforhold.
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14.08.18:
Brev til rådmannen med spørsmål:
Hva er status i saken om organisering og oppklaring rundt
forholdene i Sunndalsøra Samfunnshus?
27.08.18:
Svar fra rådmannen.
30.08.18:
Status rundt organisering og oppklaring rundt eierforholdene
går frem av protokoll fra generalforsamling i selskapet
18.06.2018. Det tas sikte på en endelig avklaring tidlig i 2019.
Økonomisjefen trådte ut av styret da det ble
habilitetsproblemer i forhold til rollen som økonomisjef i
kommunen. Dette forholdet påpekte kontrollutvalget tidligere
når de ble klar over valget til styret. Leder i kontrollutvalget
var tydelig på at omdømmet til selskapet og kommunen er
skadelidende all den tid avklaringene om status og fremtid drar
ut i tid. Leder har fortsatt ikke fått svar på hvorfor ingen
tidligere reagerte på at investeringsutgiftene til selskapet ble
ført direkte i kommunen sitt regnskap og at fakturaene ble
belastet kommunekassa til Sunndal kommune.
17.10.18:
Kontrollutvalget behandler byggeregnskap for Sunndal
kulturhus i sak PS 29/18.
26.11.18:
Kontrollutvalet registrer at det i dette selskapet og i noen andre
selskap kommunen er eiere i ikke er ajourført i
Brønnøysundregisteret selskaps- og styreopplysninger.
Kontrollutvalget vil etterspørre hva eierskapssekretariatet vil
gjøre for å påse at dette blir gjort.
Orientering fra
eierskapssekretariatet
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26.10.17

Rådm.

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

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

01.02.18:
Kontrollutvalget vil ha en slik orientering i et senere møte der
oppfølging og forvaltning av flere av kommunen sin eierskap
blir et tema.
Sak 06/18; Sunndalsøra Samfunnshus BA. Kontrollutvalget
ønsker i et senere møte at selskapet blir en del orienteringen i
spørsmålet om kommunen sin eierskapsforvaltning.
Sak 07/18; Aursjøvegen AS. Kontrollutvalget følger
sekretariatet sin anbefaling om å se denne saken i sammenheng
med at kontrollutvalget ønsker en orientering fra
eierskapssekretariatet om Sunndal kommune sin
eierskapsforvaltning i selskap generelt og enkeltselskap nevnt i
oppfølgingslisten spesielt.
04.04.18:
Rådmannen og ordfører orienterte om eierskapssekretariatet og
at det var rom for forbedringer. Leder spurte rådmannen hva
rådmannen tenker om eierskapsforvaltningen i Sunndal
kommune. Rådmannen svarte at eierskapsmeldingen er en god
plan for forvaltningen av eierskap. Kommunen har sendt et
brev til selskapene der en gjør oppmerksom på hva kommunen
skal ha inn av dokumenter. Kommunen følger dette opp igjen
ved en sjekkliste. Ordføreren mente eierskapssekretariatet er
nøkkelen på god oppfølging av eierskap. Edel Hoem lurte på
om det er god nok opplæringen i det å inneha et styreverv?
Ordfører svarte at et styreverv er et personlig verv med plikter
og ansvar. Det er gitt tilbud om opplæring to ganger i regi av
næringsforeningen med positive tilbakemeldinger.
Kontrollutvalget vil ha en grundigere orientering i møte
30.08.2018 der oppfølging og forvaltning av flere av
kommunen sine eierskap blir et tema.
14.08.18:
Brev til rådmannen med spørsmål: Kontrollutvalget ønsker en
orientering om rutinene for oppfølging i eierskapssekretariatet
av kommunen sine eierskap jf. Eierskapsmeldingen.
27.08.18:
Svar fra rådmannen.
30.08.18:
Eierskapssekretariatet var representert v/rådmannen.
Rådmannen har prøvd å lage en bedre struktur på arbeidet.
Sekretariatet har jevnlige møter. Dvs. 3-4 ganger årlig, og
ellers etter behov. Oppfølging av selskapenes årsregnskap
starter ca. 01.09. For øvrig er en inne ved vurdering av
strategiske endringer i selskapene og der det er behov.

13

Interkommunale samarbeid er også under vurdering som en
konsekvens av kommunereformen og andre endrede krav.
Salg av kommunale
næringseiendommer

Sak PS
07/18

Rådm.

Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget registrerer at det i sak 9/18 i ØP den 23.1.2018 er en
klagesak om salg av kommunal næringseiendom. Kontrollutvalget ønsker å
undersøke hvilke rutiner, retningslinjer og praksis kommune har på dette
området når det gjelder salg av kommunale næringseiendommer.

Rådm.

Sekretariatet viste i sak RS 28/18til brev fra Arkivverket datert 07.02.2018
der det vises til at det er gått over tre år siden Arkivverket oversendte
Sunndal kommune endelig tilsynsrapport med pålegg om å utbedre avvik.
Arkivverket registrerer at kommunen ikke har overholdt fastsatte frister, og
at fire avvik fortsatt står åpne (1, 3, 5 og 8). Arkivverket velger på
nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet.

01.02.18

Oppfølging av tilsynsrapport Sak PS
fra Arkivverket om arkivene 10/18
04.04.18
i Sunndal kommune
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Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.
01.02.18:
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke og gi en redegjørelse
til kontrollutvalget om kommunens rutiner, retningslinjer og
praksis når det gjelder salg av kommunale
næringseiendommer.
13.03.18:
Epost fra MRR IKS v/Bjarne Dyrnes som svar på
kontrollutvalgets vedtak i møte 01.02.18. Vi har ikke foretatt
andre undersøkelser enn å gjennomgå nevnte saksframlegg (ØP
sak 9/18). Hvis det er ønskelig med ytterligere undersøkelser,
så vil det kanskje være naturlig å kontakte en person eller firma
med fagkompetanse på verdsettelse av eiendommer.
Når det gjelder kommunalt regelverk vedrørende prissetting
ved salg av eiendommer, så bes rådmannen om å gi
tilbakemelding på dette.
16.03.18:
Brev fra Sunndal kommune v/rådmannen som svar på
kontrollutvalgets vedtak i møte 01.02.18.
04.04.18:
Det forelå et svar fra Sunndal kommune datert 16.03.2018 og
et svar fra revisor datert 13.03.2018 på bakgrunn av
kontrollutvalgets spørsmål og behandling i møte 01.02.2018.
Talgø Invest AS har i brev til kommunen 19.03.2018 kommet
med synspunkter på prisen for næringsareal på bakgrunn om
ønske om kjøp av tilleggsareal. Kommunen har svart i brev av
21.03.2018. På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å be
om at revisor undersøker nærmere saken rundt prissetting og
praktiseringen av salg av kommunale næringstomter.
Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.
04.04.18:
Rådmannen svarte at de avvikene som ennå sto åpne til dels
berodde på at en sto foran innføring av elektroniske system og
digitalisering.
Kontrollutvalget viser til behandling i sak RS 28/18 i sak og
ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten og få svar på
oppfølging av resterende avvik i møtet 30.08.2018.
14.08.18: Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status for

innføring av elektronisk system og lukking av avvikene?
27.08.18:
Svar fra rådmannen.
30.08.18:
Status for oppfølgingen av de ulike avvikene fulgte som svar i
brev fra rådmannen 27.08.2018 og ble nærmere redegjort for i
møtet.
17.10.18:
Status for oppfølgingen av de ulike avvikene fulgte som svar i
brev frå rådmannen 27.08.2018. Kontrollutvalget ber om at
arkivleder møter i neste møte i kontrollutvalget i tilknytning til
saken om oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket og
spørsmål om arkivering generelt, men av eposter og SMSmeldinger spesielt.
14.11.18:
Arkivleder har meldt frå om hun kommer til kontrollutvalget
sitt møte 26.11.18.
26.11.18:
Kontrollutvalget ba i møte 17.10.18 om at arkivleder møter i
neste møte i kontrollutvalget i tilknytning til saken om
oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket og spørsmål om
arkivering generelt, men av eposter og SMS-meldinger spesielt.
Arkivleder møtte og orienterte. I forhold til de avvik som kom
frem i tilsynet fra Arkivverket kan en rapportere følgende:
Avvik nr. 1 og 3 er ennå ikke effektuert. Avvik nr. 5 er nå etter
kommunens mening effektuert, mens avvik nr. 8 er påbegynt.
Når det gjelder registrering av eposter og SMS så er det opp til
den enkelte saksbehandler å vurdere kva som er arkivverdig.
Opplæring blir gitt årlig, men det er ikke en systematisk
opplæring i hva som er arkivverdig. Det ligger rutiner for hva
som skal registreres og arkiveres av eposter, men ikke når det
gjelder SMS eller Messenger. Tieto-360 er nå valgt som
leverandør og system for nytt sak- og arkivsystem.
Kontrollutvalget vil fortsatt etterspørre om det som blir mottatt
av eposter og som skal journalføres og til sak- og
arkivsystemet, faktisk blir vurdert som arkivverdig materiale.
Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.
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SUNNDAL KOMMUNE

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Kontrollutvalget

2019-1563/01
033
Sveinung Talberg
03.02.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 10/19
Kontrollutvalget

Møtedato
11.02.2019

EVENTUELT
1. Personopplysningsloven og GDPR i Sunndal kommune
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) trådte i kraft
20.07.2018. Samtidig ble EU’s personvernforordning(GDPR) vedtatt jf. kapittel 1 i loven.
I kapittel 2 blir Lovens saklige og geografiske virkeområde definert.
Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av
personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i
eller skal inngå i et register. Loven og personvernforordningen gjelder ikke når annet er
bestemt i eller med hjemmel i lov.
Kontrollutvalget i Sunndal ønsker en skriftlig redegjørelse fra rådmannen til neste møte
hvordan Sunndal kommune har innordnet seg det nye lovverket og forordningen.
Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen til neste møte gir en kort skriftlig redegjørelse over hva
status er for oppfølging av det nye lovverket i Sunndal kommune.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.
(5 voterende)
Vedlegg:
• Notat fra rådmannen datert 07.11.2018
2. Rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede og rapportering
På bakgrunn av at det i media har kommet frem at Tolga kommune har registrert og rapportert
for mange psykisk utviklingshemmede og dermed har fått refundert for mye fra staten, stilte
leder spørsmål til rådmann og pleie- og omsorgssjef hvordan rutinene er i Sunndal kommune.
Nå skal Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid med Sivilrettsforvaltningen og Helsetilsynet
undersøke om andre norske kommuner følger regelverket for registrering av psykisk
utviklingshemmede.
Dette står i rundskriv IS-3/2018 fra Helsedirektoratet:
Det vi ber kommunane å registrere og sende oss, er antall personar som:
1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller
b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei
vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes syndrom), eller

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller diagnosekriteriene
for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70- F79 i ICD-10 og diagnosekode P85 i
IPCP-2
2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018
3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder BPA
etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette etter helse- og
omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3

Utfyllende kommentarer fra Helsedirektoratet:

Kommunene har selv ansvaret for at registreringen er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at
registreringen er gjort slik rundskrivet stiller krav om.
Revisor og rådmann signerer på skjemaet. Skjemaet skal oppbevares i kommunen for en eventuell kontroll.
Kommunen skal ikke registrere personer som det er gitt vertskommunetilskudd for eller som bor i en av
Landsbystiftelsens bokollektiv.

Pleie og omsorgssjefen orienterte og mener standarden og rutinene er klare og at Sunndal
kommune har styring og kontroll på dette. Men etter at dette nå er en sak på nasjonalt nivå
ønsker kommunen å gå igjennom rutinene og sakene på nytt. Revisor påpekte også revisjonen
sitt ansvar ved at de skal attestere på rapporteringen.
Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018
Kontrollutvalget ønsker å få en redegjørelse og rapport fra kommunen etter at kommunen har
gått igjennom rutinene og sakene. Kontrollutvalget ber også om en kort redegjørelse fra
revisor på hvordan de ser på kommunen sine rutiner og praksis på området.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.
(5 voterende)
3.

PS 31/18

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KOTROLL OG TILSYN 2019 – SUNNDAL
KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak 17.10.2018
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en brutto ramme på kr 1 257 000 inkludert
kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
Kontrollutvalgets behandling 17.10.2018
Sekretæren redegjorde for de enkelte postene. Det er to forhold som er vesentlige for
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn, der begge går mot posten kjøp av
tjenester til revisjon. Det ene vedrører vedtatt kommunikasjons- og revisjonsplan og det andre
vedrører evt. bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Medgått tid er utgangspunktet for
fakturering for revisjon i 2019. Det er estimert kr 650 000 til regnskapsrevisjon og kr 250 000
til et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Hvis kommunen har en god internkontroll eller forbedrer
denne, vil tiden revisor bruker på regnskapsrevisjon bli påvirket positivt. Det andre forholdet
er om kontrollutvalget i dette eller senere møte beslutter å bestille et
forvaltningsrevisjonsprosjekt for levering i 2019. Kontrollutvalget beslutter å budsjettere med
en slik bestilling.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

4.
PS 37/18

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Kontrollutvalgets vedtak 26.11.2018
1. Kontrollutvalget i Sunndal bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
«Etikk i Sunndal kommune», herunder
- Opplæring og oppfølging
- Habilitet og varsling
2. Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i problemstillinger som er skissert i
møteprotokollen.
3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets behandling 26.11.2018
Kontrollutvalget diskuterte ulike tema som var gjengitt i saksframlegget. Følgende 3 tema
ble diskutert:
•
Omstillingsprosesser, herunder omstillingskompetanse og- kapasitet.
•
Barnevern
•
Oppfølging og opplæring av etiske retningslinjer
Både omstillingsprosesser og etiske retningslinjer er omtalt som aktuelle tema i plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019. Forvaltningsrevisor Einar Andersen var til stede og svarte
på spørsmål om bestilling og avgrensing av innhold i bestilling.
Kontrollutvalget ønsket etter en helhetsvurdering å bestille en forvaltningsrevisjon på «Etikk i
Sunndal kommune». Dette skal omfatte både politisk og administrativt nivå. Prosjektet skal
avgrenses til å se på hvordan opplæring og oppfølging skjer og hvordan habilitet og varsling
håndteres og praktiseres.
Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS og prosjektplan utarbeides og
legges fram for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(4 voterende)
5. Erfaringsutveksling fra NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 30.1.-31.1.2019 og
deltakelse på FKT’s fagkonferanse og årsmøte 4.6.-5.6.2019:
Av konferanser som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF
sin kontrollutvalgskonferanse som arrangeres på Gardermoen 30.1. og 31.1.2019 og FKT sin
fagkonferanse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand 4.6. og 5.6.2019 . Det er budsjettert
med at inntil 2 personer kan reise på begge disse konferansene.
Dette fremgår også av kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 som ble
behandlet i møte 17.10.2018, sak PS 31/18.

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018
Leder fremmet forslag på at Odd-Helge Gravem og Edel Magnhild Hoem deltar på NKRF sin
kontrollutavalgskonferanse. Leder er vara ved forfall.
Kontrollutvalgets sin deltakelse på FKT sin konferanse vil kontrollutvalget ta stilling til i et
senere møte.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.
(4 voterende)
Vedlegg:
• Foreløpig invitasjon og program til FKT’S fagkonferanse og årsmøte

Sveinung Talberg
rådgiver

Sunndal kommune

Notat
Til:

Randi Borghild Dyrnes

Fra:

Jorunn Telstad

Sak nr.
2017/359-15

Dato
07.11.2018

Personvern og internkontroll
Status i arbeidet med den nye personvernordningen
1. Organisering av arbeidet
a. Vi deltar i et 3-årige prosjektet (2018-2020) i regi av Interkommunalt Arkiv Møre og
Romsdal sammen med de fleste andre kommuner i fylket. I prosjektet er det ansatt 2
jurister som skal ivareta personvernombudsrollen for kommunene. Kommunene på
Nordmøre har et felles personvernombud.
b. IKTOrkidé har også organisert arbeidet med innføring av nye personvernregler som et
eget prosjekt med styringsgruppe og prosjektleder for sine medlemskommuner. Dette
prosjektet hadde oppstartsmøte i juni 2018 og vil vare ca fram til desember 2018.
c. Vi satt ned en arbeidsgruppe bestående av 5 personer som er i gang med arbeidet.
Kvalitetsrådet, som har medlemmer på ledernivå på tvers av tjenestene og som ledes
av assisterende rådmann, er fagansvarlig for personvernordningen. I tillegg møter
hovedverneombudet i rådet og undertegnede er sekretær.
d. Internkontrollsystemet Compilo, som alle ansatte har tilgang til, skal brukes som
dokumentbase
e. Rådmannen er behandlingsansvarlige i kommunen. I tillegg er leder for service- og
informasjonsavdelingen kommunekontakt i gjennomføringsfasen
2. Status i arbeidet pr november 2018
a. Vi har fått på plass personvernombudet og lagt ut kontaktinformasjon på
hjemmesiden vår, og informert om det internt i organisasjonen
b. Personvernerklæring for kommunen er på plass og er tilgjengelig på hjemmesiden
c. Arbeidet med å få på plass databehandleravtaler for de ulike datasystemene, er i gang
d. Arbeidet med å utarbeide maler for protokoller er under utarbeiding og forventes klar
til bruk for videre arbeid i kommunene rundt årsskiftet

e. Maler for dokumentasjon i internkontrollsystemet Compilo vil bli klart for videre
arbeid i kommunene seint i desember
f. Prosedyre for melding av avvik til Datatilsynet, er under utarbeiding
g. Vi arbeider med å lage en plan for opplæring av alle ansatte i de nye
personvernreglene, og vi vil bruke KS-læring som hjelpemiddel. Det arbeides fra
personalavdelingen sin side med å få på plass denne læringsmodulen slik at ansatte
kan logge seg inn og delta i opplæringen.
h. «Rydde i eget hus». I dette arbeidet må hver enkelt avdeling / enhet rydde i egne
interne nedtegnelser (lister, permer m.v) som inneholder personopplysninger og
makulere det som ikke er nødvendig å oppbevare. Manuelle register må også
protokolleres på samme måte som elektroniske system.
i. Kommunekontakt for ordningen i prosjektperioden er på plass

Konklusjon
Vi er godt i gang og følger framdriften og samordner oss med prosjektet som styres av
IKTOrkidé.
Hovedtyngden av implementeringen vil skje første halvår 2019 når de ulike verktøyene som vi er
avhengig av, vil være på plass.
Målet er at personvernordningen skal gå inn som en naturlig del av den daglige tjenesteytingen i
kommunen.
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