Styret

for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

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

1/19
27.2.2019
Kl. 09.30 – kl. 12:00
Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus
1/19 – 6/19
Stig Holmstrøm
Oddvar Hoksnes
Øyvind Gjøen
Trygve Grydeland
Lars Ramstad, nestleder
Trond M. H. Riise
Stig Holmstrøm, styreleder
Ingvar Hals
Lisbeth Valle
Kåre Vevang
Jostein Øverås
Jane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver
Ingen
Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.
Innkalling og sakliste ble godkjent.
TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.

TITTEL

ST 01/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. NOVEMBER 2018

ST 02/19

ÅRSMELDING FOR 2018

ST 03/19

ÅRSREGNSKAP FOR 2018

ST 04/19

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020 – ENDRET
MANDAT FOR ABEIDSGRUPPEN

ST 05/19

REFERAT OG ORIENTERINGER

ST 06/19

EVENTUELT
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ST 01/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. NOVEMBER 2018

Styrets vedtak
Protokollen fra styremøte 20. november 2018 godkjennes.
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
1. Øyvind Gjøen
2. Trygve Grydeland
Styrets behandling
Det foreslås at Øyvind Gjøen og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen
sammen med møteleder.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (7
voterende)
Daglig leders innstilling:
Protokollen fra styremøtet 20. november 2018 godkjennes.
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
1. ………………….
2. ………………….

ST 02/19

ÅRSMELDING FOR 2018

Styrets vedtak
Årsmelding for 2018 godkjennes.
Styrets behandling
Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.
Det fremkom ikke forslag til endring i årsmeldingen.
Det ble bemerket at i vedlegget til saksframlegget som viser oversikt over behandlede saker i
2018, er sak 22/18 merket med «avsluttet». Det korrekte skal være «til videre oppfølging».
Dette blir korrigert.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende).

ST 03/19

ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Styrets vedtak
Årsregnskap for 2018 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes.
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Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 161 177,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med
vedtektene § 10.
Styrets behandling
Daglig leder opplyser at det i Note 5 under ** skal stå 2019, og ikke 2018.
Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende).

ST 04/19

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020 –
ENDRET MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPEN

Styrets vedtak
1. Styret tar statusrapport til orientering
2. Styret godkjenner endring av mandat med følgende tillegg:
d) Arbeidsgruppen gjør en formell henvendelse til alle styringsorgan for
sekretariatene i Møre og Romsdal, for å avklare interessen for samarbeid.
Resultatet legges frem for styret i styremøte i mai/juni.
Styrets behandling
Mandatet som ble gitt i styremøte 20.11.18, sak 23/18 var som følger:
1. Arbeidsgruppen arbeider ut fra følgende mandat:
a. Arbeidsgruppen skal innen juni 2019 har klart et utkast til samarbeidsavtale.
b. Arbeidsgruppen skal i arbeidet med samarbeidsavtalen ha dialog med alle
deltakerkommunene.
c. En ny kostnadsfordelingsnøkkel vil være sentral å få på plass i
samarbeidsavtalen.
Daglig leder hadde innstilt på å endre dette mandatet, bla for å avklare interessen for et større
sekretariat i Møre og Romsdal.
Styret diskuterte fordeler og ulemper med å få et større sekretariat i Møre og Romsdal. En av
utfordringene som pekes på er at selv med sammenslåing av dagens sekretariat, så vil en ikke
få et stort fagmiljø, da det bare dreier seg om 6-7 personer. Det er derfor viktig å kartlegge
hvilke andre fordeler en slik samordning kan ha. Det vil være viktig å kartlegge hvilke
sekretariatstjenester kontrollutvalgene har behov for. Geografien blir også pekt på som en
utfordring.
Styret hadde i dagens møte også en grundig diskusjon om mandatet og realismen i forslag til
fremdriftsplan.
Styret konkluderte med at det var mest hensiktsmessig å kjøre to parallelle prosesser:
I. Arbeide frem vedtekter/samarbeidsavtale for de 7 kommunene som blir deltakere i
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra 1.1.2020; jf. mandatet fra 20.11.2018 sak
23/18: En viderefører § 27 samarbeidet, da en har en overgangsperiode på 4 år til å
gjøre en omdanning til kommunalt oppgavefellesskap. Den vesentlige oppgaven blir å
vurdere kostnadsfordelingsmodellen. Det er realistisk å legge frem forslag til
vedtekter/samarbeidsavtale til godkjenning i kommunestyrene fra 1.1.2020.
II. Arbeide for å avklare om det mulig å få til et større sekretariatssamarbeid i Møre og
Romsdal, jf. tillegg til mandatet som gjøres i dagens møte. Denne prosessen må ta den
tiden som er nødvendig. Det kan ta lang tid, da det vil være viktig med forankring i av
en slik prosess i kommunen.
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Det fremsettes følgende forslag til vedtak
1. Styret tar statusrapport til orientering
2. Styret godkjenner endring av mandat med følgende tillegg:
d) Arbeidsgruppen gjør en formell henvendelse til alle styringsorgan for
sekretariatene i Møre og Romsdal, for å avklare interessen for samarbeid.
Resultatet legges frem for styret i styremøte i mai/juni.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar omforent forslag fra styremedlemmene (7
voterende).
Daglig leders innstilling
1. Styret tar statusrapport til orientering
2. Fremdriftsplan blir endret i tråd med forslag fra daglig leder.
3. Styret godkjenner endring av mandat for arbeidsgruppen som følger:
a. Arbeidsgruppen gjør en formell henvendelse til alle styringsorgan for
sekretariatene i Møre og Romsdal, for å avklare interessen for
samarbeid.
b. Arbeidsgruppen skal innen mai 2019 ha avklart utkast til fremtidig
sekretariatsorganisering.
c. Arbeidsgruppen skal i arbeidet ha dialog med alle deltakerkommunene.
d. En ny kostnadsfordelingsnøkkel vil være sentral å få på plass i ny
samarbeidsavtale.
ST 05/19

REFERAT OG ORIENTERINGER

Styrets vedtak
1) Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
2) Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder, å utforme høringssvar til
ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift, samt veileder – kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor regnskapsrevisor.
Styrets behandling
Referatsaker:
RS 01/19
Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift, Kommunal og
moderniseringsdepartementet, samt invitasjon til høring fra FKT med
høringsfrist 15.3.2019.
Daglig leder gjennomgikk det som blir vurdert som viktig å gi høringsuttalelse
til.
RS 02/19

FKT – Høringsutkast – Veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar over for
regnskapsrevisor, med høringsfrist 15.3.2019.
Daglig leder gjennomgikk det som blir vurdert som viktig å gi tilbakemelding
om i høringen.

RS 03/19

Uavhengig revisors beretning – Kompensasjonsmelding for
merverdiavgift, KPMG 7.2.2019.

Styreleder fremsetter forslag om følgende vedtak:
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1) Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
2) Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder, å utforme høringssvar til
ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift, samt veileder – kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor regnskapsrevisor.
Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styreleder. (7 voterende)
Daglig leders innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

ST 06/19

EVENTUELT

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:
• Statusrapport fra sekretariatet
o Tanker om saks- og arkivsystem
Ny utlysing av anbud har ført til at vi nå nærmer oss sterkt 1.1.2020.
Sekretariatet vil måtte avslutte og opprette arkiv for nye kommuner. I
tillegg skal en ha en overgang fra papirarkiv- til elektronisk arkiv. Daglig
leder anbefaler da ikke å gå over til elektronisk arkiv før 1.1.2020, selv
dersom dette skulle vise seg å bli tilgjengelig i løpet av året. Det bør også
ses i sammenheng med kartlegging av mulighet for sekretariatssamarbeid.
o Styremøte mai/juni?
 Styret ønsker at avholdes et styremøte 28.5.2019.
o Ramme for lokale forhandlinger
Utsettes til styremøte 28.5.2019.
• Erfaringsutveksling
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er
aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Oddvar Hoksnes
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Trond M. H. Riise
styremedlem

Lisbeth Valle
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær
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