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Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i
dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt.
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99160260.
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no
Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.
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Sveinung Talberg
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Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 19/19
Kontrollutvalget
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.APRIL 2019
Sekretariatets innstilling
Protokollen fra møte 25.april 2019 godkjennes.
Til å signere protokollen sammen med møteleder 25.april 2019, 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
18.06.2019

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:

2/19
25.04.2019
kl. 10.00 - 15.30.
Kommunestyresalen, Sunndal rådhus
11/19 – 18/19
Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Erling Rød (Frp)
Liv Berit Gikling (Sp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
Ingen
Jan Ove Løken (Ap)
Sveinung Talberg, rådgiver
Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig revisor
Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør i sak PS
13/19, 14/19, 17/19 og 18/19.
Ståle Refstie, ordfører - i sak PS 18/19.
Anne Berit Vullum, Pleie- og omsorgssjef - i sak PS
18/19.
Gunn Inger Lie, rådgiver pleie- og omsorgstjenesten - i
sak PS 18/19.
Sverre Larhammer, advokat - i sak PS 18/19.
Mette Kårvatn Sande, økonomileder Sunndal Energi
KF- i sak PS 15/19.
Karin Balstad Braseth, økonomikonsulent – i sak PS
14/19.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og
sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.
Møtet ble med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 enstemmig vedtatt lukket under
behandling av sak PS 18/19, innsyn i pasientjournal.
TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.

TITTEL

PS 11/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.FEBRUAR 2019

PS 12/19

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 13/19

PRESENTASJON FRA ÅRSOPPGJØRSREVISJON FOR 2018 SUNNDAL KOMMUNE

PS 14/19

SUNNDAL KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2018

PS 15/19

SUNNDAL ENERGI KF – ÅRSREGNSKAP FOR 2018
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PS 16/19

VALG AV REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR SUNNDAL KOMMUNE FRA
01.01.2020

PS 17/19

OPPFØLGINGSLISTE

PS 18/19

EVENTUELT

PS 11/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.FEBRUAR 2019

Kontrollutvalgets vedtak
Protokollen fra møte 11.februar 2019 godkjennes.
Til å signere protokollen sammen med møteleder 11.februar 2019, velges:
1. Liv Berit Gikling
2. Edel Magnhild Hoem
3. Erling Rød
Kontrollutvalgets behandling
Leder orienterte. Leder forslo Liv Berit Gikling, Edel Magnhild Hoem og Erling Rød til å
signere møteprotokollen sammen med møteleder 11.02.2019.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

PS 12/19

REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i forhold til sakene.
Referatsaker:
RS 21/19

Habilitetsvurderinger
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)

RS 22/19

Spørrehalvtimen
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)

RS 23/19

Orienteringssaker
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)

RS 24/19

PS 8/19 Byggeregnskap - Oppgradering Sunndal kulturhus
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)
Side 2 av 13

RS 25/19

PS 9/19 Byggeregnskap Ålvundfjord skule
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)

RS 26/19

PS 14/19 Godkjenning av Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019 - 2022
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)

RS 27/19

PS 15/19 Kontrollutvalget i Sunndal - SuSu-programmet
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)

RS 28/19

PS 16/19 SuSu-programmet - Avklaringer i forbindelse med bevilgning og
forvaltning av midler
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)

RS 29/19

PS 20/19 Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og
kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)

RS 30/19

Årsrapport 2018 – Skatteoppkreveren i Sunndal kommune (vedlagt)

RS 31/19

Kontrollrapport 2018 – Skatteoppkreverfunksjonen i Sunndal kommune
(vedlagt)

RS 32/19

Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 05.02.2019 (vedlagt)

RS 33/19

Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 12.02.2019 (vedlagt)

RS 34/19

Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 19.03.2019 (vedlagt)

RS 35/19

Protokoll fra styremøte i NIR 14.02.2019 (vedlagt)

RS 36/19

Innkalling til møte i representantskapet i NIR 25.04.2019 (vedlagt)

RS 37/19

Årsberetning og årsregnskap 2018 - NIR (vedlagt)

RS 38/19

Revisors beretning 2018 - NIR (vedlagt)

RS 39/19

Årsmelding for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 2018 (vedlagt)

RS 40/19

Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.02.2019 (vedlagt)

RS 41/19

Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 29.04.2019
(vedlagt)

RS 42/19

Protokoll fra styremøte i NIR 05.04.2019 (vedlagt)

RS 43/19

Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 08.04.2019 (vedlagt)

Orienteringssaker:
OS 04/19

RS 3/19 Protokoll fra generalforsamling SUNS 18.06.2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)

OS 05/19

RS 4/19 Gjennomføring av anskaffelser for medlemskommunene i NII
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)

Side 3 av 13

OS 06/19

RS 10/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sunndal
kommune
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)

OS 07/19

RS 12/19 Høring til uttalelse - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)

OS 08/19

RS 19/19 Årsrapport 2018 og dokumenter fra årsmøtet 15.02.2019 - ORKide Nordmøre
regionråd
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)

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

PS 13/19

PRESENTASJON FRA ÅRSOPPGJØRSREVISJON FOR 2018 SUNNDAL
KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2018 til orientering.
Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om forbedringspunkt og
merknader blir fulgt opp av administrasjonen.
Kontrollutvalgets behandling
Leder innledet. Deretter delte revisor ut presentasjonen redegjorde for innholdet.
Det er spesielt budsjettavvikene i innvandrertjenesten og pleie og omsorgstjenesten som er
alvorlige og som medfører nummerert brev fra revisor til kontrollutvalget.
Det er også store differanser mellom budsjett- og regnskapsskjema 1A og 1B som har
sammenheng med budsjettrutinene.
Det er også bekymringsfullt at kommunens netto driftsresultat viser en fallende tendens og at
en i økonomiplanen bruker forholdsvis mye av disposisjonsfondet for å balansere driften.
Personalsituasjonen, grunnet sykefravær og at sentrale personer slutter på
økonomiavdelingen, har vært og vil bli en utfordring. Revisor og kontrollutvalget er
bekymret for denne situasjonen og vil følge opp dette.
Det er få avdekkede feil i regnskapet.
Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering og fattet enstemmig vedtak i samsvar med
sekretærens innstilling. (5 voterende)
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PS 14/19

SUNNDAL KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget har i møte 25.04.2019, sak PS 14/19 behandlet Sunndal kommunes
årsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap for 2018,
kommunedirektørens årsberetning samt samtaler med revisor og revisors beretning. I tillegg
er kontrollutvalget blitt orientert fra revisor om forhold i årsoppgjørsrevisjonen. Revisors
beretning er ikke avlevert i henhold til fristen 15.04.2019 og som grunnlag for
saksutredningen. På dette grunnlag har revisor avlagt negativ beretning til Sunndal
kommunestyre 15.04.2019. Revisors beretning, datert 23.04.2019 ble oversendt
kontrollutvalget 23.04.2019 og erstattet den negative beretningen avgitt 15.04.2019.
Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.
Årsregnskapet er avlagt innen fristen 15.02.2019 av kommunedirektør. Kontrollutvalget vil
anmerke at kommunedirektør har oversendt feil versjon av regnskapet til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har mottatt riktig versjon fra revisor 17.04.2019.
Sunndal kommunes driftsregnskap for 2018 viser kr 563 842 000 til fordeling til drift, og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 25 477 000. Dette er et vesentlig positivt avvik i
forhold til det som ble rapportert etter 2.tertial 2018. Netto driftsresultat er negativt med
kr 3 611 000, som utgjør minus 0,45 % av driftsinntektene. (Korrigert for avsetning og bruk
av bundne fond utgjør netto driftsresultat 0,2 % av driftsinntektene). Netto driftsresultat bør
ifølge Teknisk beregningsutvalg(TBU) minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. Dette
burde da ha utgjort kr 13 963 180. Dette utgjør et negativt avvik på kr 17 574 180. Det er
budsjettert med et netto driftsresultat på minus kr 26 795 000. Det er et positivt avvik mellom
regnskap og budsjett på kr 23 364 000. Etter forskriftene skal budsjettet korrigeres når det
viser avvik mellom regnskap og budsjett. Det er spesielt innvandrertjenesten og pleie- og
omsorg som viser store budsjettavvik. Kommunen har de 3 foregående årene hatt et netto
driftsresultat på 2-3 % av driftsinntektene.
På bakgrunn av budsjettavvikene i innvandrertjenesten og pleie- og omsorgstjenesten samt
forbehold i revisjonsberetningen, har revisor den 25.04.2019 skrevet et nummerert brev
1/2019 til kontrollutvalget på disse forholdene. Kontrollutvalget vil følge opp dette i egen sak
senere.
Både budsjett og regnskap viser negativt netto driftsresultat. Det er en indikasjon på at den
økonomiske bæreevnen ikke er tilstede. En må bruke av fond for å balansere driften. Det er i
økonomiplanen 2019-2022 budsjettert med netto bruk av disposisjonsfond på kr 106 386 000.
Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2018 på kr 142 376 000. Disposisjonsfondet vil i
slutten av økonomiplanperioden utgjøre 7 % av driftsinntektene og dette er en halvering på 4
år.
Kontrollutvalget vil på denne bakgrunn uttrykke bekymring for den langsiktige økonomiske
bæreevnen for kommunen.
Regnskapet viser at enhetene totalt hadde et mindreforbruk på kr 4 049 000. Det er innenfor
innvandrertjenesten og pleie og omsorg det er størst avvik i forhold til budsjettet. Etter
forskriftene skal budsjettet korrigeres når det viser avvik mellom regnskap og budsjett.
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Kontrollutvalget merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1A og skjema 1B.
Informasjon og forklaring om differansen er gjort, men det bør etter kontrollutvalgets syn
likevel foretas en endring av praksis samt at forklaringen og detaljene av det differansen
består av blir en del av årsregnskapet.
Kontrollutvalget merker seg at det i Sunndal kommune sitt investeringsregnskap og balanse
de siste år er ført påkostninger som vedrører Sunndalsøra Samfunnshus AL. Kommunen eier
knapt 60 % av andelene i dette selskapet. Utgiftene burde blitt ført som et utlån i Sunndal
kommune sitt investeringsregnskap og ikke blitt ført som investeringsutgifter i anleggsmidler
og aktivert i balansen. Dette burde blitt ført i Sunndal Samfunnshus AL sitt regnskap. Det er
ikke opplyst om hvor store beløp gjennom årene dette dreier seg om, men etter det
kontrollutvalget er kjent med dreier seg om vesentlige beløp. Kontrollutvalget og senere
kommunestyret har i 2018 og 2019 behandlet byggeregnskapet. Kontrollutvalget ga i sin
uttalelse i møte 17.10.2018 en anmerking om dette.
Kontrollutvalget merker seg følgende forhold i notene til regnskapet som en ber om blir
korrigert:
• Under pkt. 5.0 Noter på side 11 i regnskapsdokumentet skal en rette opp feil
betegnelse på type enhet samt ta med de selskap som mangler i tabellen jf.
eierskapsmeldingen.
• Under note 2 skal det i tabellen «ytelser til ledende personer» for ordfører komme
frem godtgjørelse for andre verv.
• Under note 5 skal alle selskaper der kommunen har aksjer og andeler i, og som
fremgår av eierskapsmeldingen, være med. Tabellen må være fullstendig og
verdifastsettelsen reell.
• Under note 17 bør kommunen opplyse om verdi av konsesjonskraften som tillegg til
den verdien som blir opplyst i Sunndal Energi KF sitt regnskap.
Kontrollutvalget er også kjent med en presset arbeidssituasjon på økonomiavdelingen og vil
følge opp dette.
Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk, med unntak av ikke gjennomførte budsjettreguleringer.
Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og årsregnskap, samt revisors beretning, mener
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal kommunes
virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2018 med de anmerkninger
som fremgår av kontrollutvalgets uttalelse.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal kommune
for 2018 slik det er avlagt.
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Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget ba om en redegjørelse fra kommunedirektør på årsregnskapet 2018.
Kommunedirektøren orienterte om de enkelte tjenesteområdene.
Revisor har 15.04.2019 avgitt negativ revisjonsberetning. Kontrollutvalgssekretariatet
etterlyste og fikk i møtet oversendt den negative revisjonsberetningen samt et nummerert brev
fra revisor på to forhold som angikk manglende budsjettregulering.
Erling Rød mente det var flere feil i noteopplysningene som burde korrigeres. Dette fikk
utvalgets tilslutning. Det ble også stilt spørsmål til verdsettingen av aksjene i Sunndal
Parkering AS.
Kontrollutvalget endret på sekretariatets forslag til uttalelse med de opplysninger som kom
fram fra revisor under møtet og i sak PS 13/19 samt framlegg fremsatt fra Erling Rød.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

PS 15/19

SUNNDAL ENERGI KF – ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget har i møte 25.04.2019, sak PS 15/19 behandlet Sunndal Energi KF sitt
årsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært Sunndal Energi KF sin årsberetning for 2018,
presentasjon i møte fra Sunndal Energi KF, samtaler med revisor og revisors beretning.
Sunndal Energi KF sitt årsregnskap og årsberetning er ikke avlagt innen fristene.
Kontrollutvalget er kjent med Sunndal Energi i praksis ikke kan levere årsregnskapet innen
fristen 15.02.2018 fordi grunnlaget fra NVE ikke foreligger. Revisors beretning er ikke
avlevert i henhold til fristen 15.04.2019 og som grunnlag for saksutredningen. På dette
grunnlag har revisor avlagt negativ beretning til Sunndal kommunestyre 15.04.2019.
Revisors beretning, datert 23.04.2019 ble lagt frem i kontrollutvalgets møte og erstattet den
negative beretningen avgitt 15.04.2019 .
Årsregnskapet, som består av balanse, resultatregnskap, oppstilling over endringer i
egenkapital, kontantstrømanalyse og noter samt en beskrivelse av vesentlige og anvendte
regnskapsprinsipp, er avlagt av daglig leder og styret. Årsregnskapet er innarbeidet i
årsberetningen.
Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2018 viser et årsoverskudd på kr 13 998 807.
Årsoverskuddet er foreslått disponert til utdeling av utbytte med kr 4 300 000 og overført til
egenkapitalen med kr 9 698 807.
Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et
forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal Energi KF sin virksomhet i 2018 og for foretaket
sin økonomiske stilling pr. 31.12.2018.
Ut over det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget har kontrollutvalget ikke
merknader til Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2018.
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Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal Energi
KF 2018 slik det er avlagt.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget fikk i møtet utdelt revisors revisjonsberetning som erstattet tidligere negativ
beretning avgitt 15.04.2019. Kontrollutvalgssekretariatet etterlyste, og fikk i møtet oversendt
den negative revisjonsberetningen.
Før utvalget startet behandlingen ba Jan Ove Løken om at utvalget vurderte hans habilitet da
hans sønn er styremedlem i Sunndal Energi KF. Utvalget erklærte, med hjemmel i
Forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav b) Jan Ove Løken som inhabil i saken. Jan Ove Løken
fratrådte under behandlingen av saken.
Økonomileder Mette Kårvatn Sande møtte og redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål
på vegne av foretaket.
Revisor redegjorde for bakgrunnen for at det er avlagt negativ revisjonsberetning.
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er ikke avlagt innen fristene.
Økonomileder kommenterte at for Sunndal Energi KF er det umulig å avlegge regnskapet
innen fristen 15.02.2019 da en ikke har mottatt grunnlaget for avslutning fra NVE innen den
fristen.
På denne bakgrunn og at revisjonen ikke har hatt nok kapasitet i årsoppgjøre,t har heller ikke
revisor kunnet avlegge revisjonsberetningen i tide.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

PS 16/19

VALG AV REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR SUNNDAL KOMMUNE
FRA 01.01.2020

Kontrollutvalgets innstilling
1. Sunndal kommunestyre godkjenner at Sunndal kommune fortsetter med revisjon i
egenregi.
2. Sunndal kommunestyre velger Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for
Sunndal kommune, forutsatt at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal
Revisjon SA.
Kontrollutvalgets behandling
Jan Ove Løken tiltrådte utvalget og behandlingen. Sekretær redegjorde for saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)
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PS 17/19

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak
Følgende sak avsluttes på oppfølgingslisten:
1. Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2013-2016.
Følgende nye saker føres opp på oppfølgingsliten:
1. Innsyn i pasientjournal.
2. Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eiendom.
Kontrollutvalgets behandling
Prosjektregnskap til kontrollutvalget
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren og arealplanlegger Berit Skjevling møter i
kontrollutvalgets neste møte 18.06.2019 for å svare på spørsmål og redegjøre nærmere for
saken og prosjekt nr. 04070 Litltorget.
Sunndalsøra Samfunnshus
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektør undersøker om styreleder i Sunndalsøra
Samfunnshus kan møte i neste kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 for å svare på spørsmål og
redegjøre for status og fremdrift i saken.
Orientering fra eierskapssekretariatet
Kontrollutvalget ber om at et samlet eierskapssekretariat møter i neste kontrollutvalgsmøte
18.06.2019 da det ikke ble tid til å behandle saken i møtet 25.04.2019.
Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune
Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten da alle avvik ennå ikke er lukket.
Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2013-2016
Kontrollutvalget har i denne saken gjort funn som er kritikkverdige, men velger på bakgrunn
av at satsingen er avviklet og erstattet med en ny strategiplan i kommunestyret, å avslutte
saken.
Innsyn i pasientjoutnal
På bakgrunn av behandling av saken i sak PS 18/19 ønsker kontrollutvalget å føre saken opp
på oppfølgingslisten og følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som
sikrer en forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler.
Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eiendom.
På bakgrunn av behandling av saken i sak PS 18/19 ønsker kontrollutvalget å føre saken opp
på oppfølgingslisten og følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som
sikrer en forsvarlig saksbehandling på området i henhold til plan- og bygningslov, politiske
vedtak og at saken kan danne presedens for andre lignende saker.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)
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PS 18/19

EVENTUELT

Rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede og rapportering
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og avslutter videre oppfølging av saken.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget hadde fått all dokumentasjon i saken. Kommunedirektør, pleie og
omsorgssjef og revisor redegjorde muntlig for saken i møtet. På bakgrunn av redegjørelsene
fremmet leder forslag om at kontrollutvalget føler kommunen har betryggende rutiner på
området og at kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet.
(5 voterende)
SuSu-programmet
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget ber kommunestyret om svar på hvilken handling som blir foretatt jf. pkt. 6 i
kontrollutvalgets innstilling i sak PS 03/19 der det står at: Kontrollutvalget ber om at Sunndal
kommunestyre sørger for at de forhold som blir påpekt fra kontrollutvalget bringes i orden.
Kontrollutvalget kan foreslå en løsning for kommunestyret der Formannskapet trer inn og
forvalter midlene som SuSu har fått tildelt.
Kontrollutvalget vil i sakens anledning påpeke at utvalget ikke imot SuSu-programmet, men
at forvaltning og saksbehandling ikke er i tråd med regelverket og som kontrollutvalget har
påpekt i pkt. 1-5 i sin innstilling i saken.
Kontrollutvalgets behandling
Før utvalget startet behandlingen ba Jan Ove Løken om at utvalget vurderte hans habilitet da
han er gift med et styremedlem i SuSu-programmet. Utvalget erklærte, med hjemmel i
Forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav c) Jan Ove Løken som inhabil i saken. Jan Ove Løken
fratrådte under behandlingen av saken.
Kontrollutvalget er kjent med at kommunestyret i sak PS 15/19 den 27.03.2019 tok
kontrollutvalgets innstilling til orientering. Kontrollutvalget er usikker på hvordan en skal
tolke dette vedtaket da kontrollutvalget har påpekt feil og at en i pkt. 6 i innstillingen ber om
at Sunndal kommunestyre sørger for at de forhold som blir påpekt fra kontrollutvalget bringes
i orden.
Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn å får dette avklart med kommunestyret samtidig
som en foreslår at Formannskapet kan gå inn og forvalte de midler, bevilget fra
næringsfondet, og som SuSu-programmet hittil har forvaltet.
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Kontrollutvalget vil understreke at en ikke er imot SuSu-programmet som «institusjon», men
at en forventer at forvaltning og saksbehandling blir i tråd med regelverket og som
kontrollutvalget har påpekt i pkt. 1-5 i sin innstilling i saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet.
(4 voterende)
Innsyn i pasientjournal
Kontrollutvalgets vedtak
På bakgrunn av sakens karakter og redegjørelse i møtet fra kommunedirektør velger
kontrollutvalget å følge saken videre ved å sette den opp på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget vil følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som
sikrer en forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler.
Kontrollutvalgets behandling
Jan Ove Løken tiltrådte møtet og behandlingen. Før kontrollutvalget startet behandlingen ba
leder om at møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2. Møtet ble med
hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 enstemmig vedtatt lukket under behandlingen.
Etter redegjørelsen fremmet leder forslag om at kontrollutvalget satte saken på
oppfølgingslisten for videre oppfølging på generelt grunnlag.
Kontrollutvalget vil følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som
sikrer en forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet.
(5 voterende)
Sunndal Energi KF og rapportering til kommunestyret
Saken utsatt.
Gnr. 91, bnr. 20, Horrvikvegen 201 - utvikling av eiendom
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget setter saken på oppfølgingslisten til videre oppfølging
Kontrollutvalgets behandling
Møte ble åpnet igjen. Kontrollutvalget stiller seg spørrende til at kommunedirektøren har
godkjent tiltak på moloen da det i vedtaket fra ØP står at utvalget ikke gir dispensasjon til
bygging eller reparasjon av moloen.
Kontrollutvalget stiller også spørsmål ved om dette kan skape presedens i lignede saker.
Kontrollutvalget vil følge opp saken på generelt grunnlag ved de spørsmål som er stilt i
saksutredningen til saken og fører saken opp på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet.
(5 voterende)
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Innkalling av vara til politiske møter i Sunndal kommune
Erling Rød tok i møtet opp spørsmålet om kommunens praksis med innkalling av
varamedlemmer ved forfall til møter i kommunestyret er i tråd med kommunelov,
forvaltningslov og møtereglement for kommunestyret.
Kommuneloven § 16: Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles
varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er valgt.
Forvaltningsloven § 8: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham
ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte
og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
Møtereglement for kommunestyret i Sunndal:
3. Varamedlemmer – forfall
Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av
lovlig forfall, jfr. kommuneloven § 40.1, skal vedkommende straks melde dette til politisk
sekretariat og si ifra om forfallsgrunnen. Med lovlig forfall menes blant annet at
medlemmet ikke kan møte uten fare for helbred eller velferd eller uten å forsømme
viktige forpliktelser. Tvilstilfelle drøftes med ordføreren.
Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16.
Det samme gjøres når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal
behandles på møtet.
Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, meldes det straks
fra til ordføreren. Varamedlem som er til stede, eller som det er praktisk mulig å kalle
inn, trer inn i stedet for vedkommende.
Medlemmer som møter etter opprop, skal melde fra til ordføreren før de tar sete.
Når et varamedlem som har tatt plass i forsamlingen avløses av et fast medlem eller et
varamedlem med høyere nummerorden, fortsetter varamedlemmets møteplikt til den
påbegynte sak er ferdig behandlet.
Erling Rød viser til at varamann skal kalles inn for at kommunestyret og andre utvalg skal bli
fulltallige og kunne gjøre sitt arbeid på en skikkelig måte. I Sunndal kommunestyre sitt møte
27.mars var ordfører Ståle Refstie inhabil i 3 saker og kunne derfor ikke være med i
drøftingene. Det var ingen vara for ordføreren. I det samme møtet var også Tone Hustad fra
Høyre inhabil, men hun hadde sørget for å få inn vara. Noen inhabilitetsforhold kan komme
brått på, og da kan det være vanskelig å få ta i vara. De fleste forhold har vært kjent i lang tid,
og da er det overkommelig å få tak i vara. Forvaltningsloven skal sikre trygg, grundig og lik
saksbehandling fra det offentlige. Loven sier hvem som er inhabile. § 8 sier at et
kommunestyremedlem i god tid skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham inhabil.
Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta
ved avgjørelsen, dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
Sunndal kommune har et møtereglement som er i tråd med forvaltningsloven og sier: Politisk
sekretariat kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. Det samme
gjøres når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.
Dette sto i et leserinnlegg i Aura Avis 01.04.2019 og Erling Rød gjentok dette i møtet.
I avisa «Driva» svarer ordfører Ståle Refstie 01.04.2019 følgende på Erling Rød sitt innlegg:
Når det gjelder habilitet og innkalling av vararepresentanter til folkevalgte organer, sier
Forvaltningsloven følgende (§ 8): «Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan
gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til
å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.»
I tråd med dette sier Sunndal kommunens møtereglement, sist vedtatt 13.6.2018, at det kalles
inn vara når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.
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Med tanke på presiseringene i Forvaltningsloven om at innkalling av vararepresentant ikke
skal føre til vesentlig tidsspille eller kostnad, har Sunndal i lang tid praktisert det slik at de
enkelte representanter eller partier avgjør om de ønsker at vararepresentant kalles inn til
behandling av saker hvor egne representanter er inhabile. Dette meldes til kommunens
politiske sekretariat. Derfor var det som Rød sier kalt inn vararepresentant for Høyre i
kommunestyremøtet den 27.3, men ikke for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
Kommunestyret har ikke gitt signal om at de ønsker en annen praksis.
Erling Rød sitt framlegg til vedtak
Kontrollutvalget ber kommunestyret og utvalg følge forvaltningsloven § 8 om varamenn.
Leder sitt framlegg til vedtak
Kontrollutvalget merker seg at det er ulik praksis til møteinnkallinger og innkalling av vara i
forhold forvaltningsloven § 8 siste ledd, og ber administrasjonen klargjøre hva som skal være
praksis i kommunestyret, formannskapet og andre utvalg jf. kommunen sitt eget
møtereglement.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget merker seg at det er ulik praksis til møteinnkallinger og innkalling av vara i
forhold forvaltningsloven § 8 siste ledd, og ber administrasjonen klargjøre hva som skal være
praksis i kommunestyret, formannskapet og andre utvalg jf. kommunen sitt eget
møtereglement.
Kontrollutvalgets behandling
Erling Rød la frem forslag til vedtak. Leder fremmet og sitt forslag til vedtak.
Kontrollutvalget fattet vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet. (4 mot 1
voterende)

Trond M. Hansen Riise
leder

Edel Magnhild Hoem

Jan Ove Løken

Erling Rød

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg
rådgiver
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SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/03
033
Sveinung Talberg
29.05.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 20/19
Kontrollutvalget
REFERAT OG ORIENTERINGER
Sekretariatets innstilling
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 44/19

Til innkallingen
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 45/19

Habilitetsvurderinger
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 46/19

Spørrehalvtimen
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 47/19

PS 22/19 Årsmelding for Sunndal kommune 2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 48/19

PS 23/19 Sunndal kommune - regnskap 2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 49/19

PS 24/19 Finansrapport 2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 50/19

PS 25/19 Årsmelding 2018 for Sunndal kommunes næringsfond
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 51/19

PS 26/19 Kontrollutvalget i Sunndal - årsmelding 2018
Særutskrift fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 52/19

PS 27/19 Sunndal Energi KF - årsberetning og regnskap 2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 53/19

PS 28/19 Sunndal Energi KF - disponering av overskudd 2018
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

Møtedato
18.06.2019

RS 54/19

PS 29/19 SuSu-programmet - Avklaringer i forbindelse med
bevilgning og forvaltning av midler
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 55/19

PS 30/19 Valg av revisjonsordning og revisor for Sunndal kommune fra
01.01.2020
Særutskrift fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 56/19

PS 31/19 Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og
kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i Møre og Romsdal IKS (komrev3)
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 57/19

PS 32/19 Oppsigelse av kommunale samhandlingsavtaler med Helse Møre
og Romsdal HF
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

RS 58/19

Protokoll fra møte i representantskapet i NIR 25.04.2019 (vedlagt)

RS 59/19

Innkalling til møte i representantskapet i NIR 24.05.2019 (vedlagt)

RS 60/19

Protokoll fra møte i representantskapet i NIR 24.05.2019 (vedlagt)

RS 61/19

Protokoll fra styremøte i NIR 13.05.2019 (vedlagt)

RS 62/19

Protokoll fra styremøte i NIR 24.05.2019 (vedlagt)

RS 63/19

Protokoll fra styremøte i NIR 05.06.2019 (vedlagt)

RS 64/19

Innkalling til styremøte i Sunndal Energi KF 05.06.2019 (vedlagt)

RS 65/19

Oppsummering fra deltakelse på FKT’s fagkonferanse 2019

Orienteringssaker:
OS 09/19

RS 23/19 Protokoll fra styremøte 27.02.2019 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

OS 10/19

RS 24/19 Statusrapport prosess - Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal fra 01.01.2020
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

OS 11/19

RS 28/19 Protokoll fra representantskapsmøte i NIR 25.04.2019
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

OS 12/19

RS 30/19 Protokoll fra representantskapsmøte 29.04.2109 - Møre og
Romsdal Revisjon IKS
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt)

Sveinung Talberg
rådgiver

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Røkkum
Jonny Meland
Arne Christen Drøpping
Stig Rune Andreassen
Sander Løken Berntsen

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
KRF
FRP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Møtte for

Representerer

Laila Rønningen
Arve Baade
Linn Rødset
Ingunn Karijord
Ken Morten Stavne
Ole Furu (fra kl 14.00)
Torbjørn Skorve (fra kl 14.00)
Bjørn Petter Moxnes (fra kl 14.00)

Sander Løken Berntsen
Jonny Meland
Bjørn Røkkum
Arne Christen Drøpping
Stig Rune Andreassen
Ståle Refstie i sak 29/19
Tone Hustad i sak 29/19
Kjell Arne Nerland i sak 29/19

AP
AP
AP
KRF
FRP
AP
H
FRP

Merknader

RS 44/19
Til innkallingen:
Representanten Erling Rød, FrP, presiserte at det skal kalles inn vara i forbindelse med habilitet.
I innkallingen står det at det bes oppgitt om vara skal kalles inn. I følge kommunens eget
møtereglement skal det kalles inn vara. Ordfører Ståle Refstie svarte at i henhold til
forvaltningslovens § 8 bør vara innkalles i forbindelse med habilitet så langt det er mulig og uten
vesentlig kostnad. Dersom det er kjent at representanter er inhabil kalles vara inn, men i tilfeller
der spørsmålet er usikkert må det spesifikt bes om det fra representanten/partiet.
Til dagsorden:
Representanten Erling Rød, FrP, stilte spørsmålstegn ved forsvarligheten i behandlingen av sak
PS 22/19, PS 23/19, PS 24/19 og PS 25/19. Sakene ble behandlet i formannskapet, som har hatt
møte tidligere dagen, og innstillingen fra formannskapet er ikke kjent for kommunestyret. I
henhold til kommunens møtereglement skal sakene sendes ut senest 8 dager før møtet.
Ordfører Ståle Refstie svarte at framgangsmåten er blitt diskutert og bestemt i formannskapet
tidligere. Dersom kommunestyret ikke ønsker å behandle sakene i dag, kan de vedta å utsette
sakene til neste møte.

RS 45/19
Habilitets vurderinger:
I sak 29/19 SuSu-programmet – Avklaringer i forbindelse med bevilgning og forvaltning av
midler:
Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er medlem i programstyret
for SuSu-samarbeidet og styreleder i Sunndal Næringsselskap AS. Kommunestyret erklærte
Ståle Refstie inhabil, jf. forvaltningslovens § 6 1. ledd bokstav e) og § 6, 2. ledd.
Tone Hustad ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er medlem i programstyret
for SuSu-samarbeidet. Kommunestyret erklærte Tone Hustad inhabil, jf. forvaltningslovens § 6,
1. ledd bokstav e).
Kjell Arne Nerland ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er varamedlem i styret
for Sunndal Næringsselskap AS. Kommunestyret erklærte Kjell Arne Nerland inhabil, jf.
forvaltningslovens § 6, 2. ledd.

RS 46/19

I. Spørrehalvtimen:
- Representanten Lusie Gjersvoll, AP, om NattMOTmai og hvordan ordføreren stiller seg
til arrangementet. Ordfører Ståle Refstie svarte.
- Representanten Erling Rød, FrP, om varemottak, utviding av areal, fortau og
parkeringsplasser i Amfi/Allti. Er fortauet en gave til Amfi/Allti? Er dette i henhold til
reguleringsplan? Fungerende plansjef Harriet Berntsen svarte.
- Representanten Maja Solli, V, om status for barnehagebruksplan. Barnehagesjef Mona
Reinset svarte.
- Representanten Bjørn Steinland, AP, om skilting. Når blir kommunale veier skiltet med
navn? Hva kan Sunndal kommune gjøre for at det skal skiltes med stedsnavn ved
riksveien mellom Øksendal og Sunndalsøra? Teknisk sjef Eilif M. Lervik svarte på første
spørsmål. Ordføreren svarte på siste spørsmål.
II. Orienteringssaker:
1. Gunnar Olav Furu orienterte om Hydro Cup, som er 30 år i 2019.
2. Roald A. Johansen fra Institutt for organisasjonsutvikling DA, orienterte om resultatet
fra kartleggingsundersøkelsen «Næringsvennlig kommune», som er gjennomført i
Sunndal og Surnadal. Rapporten etter undersøkelsen vil bli offentliggjort 15. mai, og
etter det legges fram for politisk behandling.
Permisjoner:
-

Representanten Maja Solli, V, fikk innvilget permisjon fra kl 15.50 og deltok i
behandlingen til og med sak PS 32/19

OS 09/19

Referatsaker
RS 23/19

Protokoll
fra
styremøte
27.02.2019
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

-

2013/1242

RS 24/19

Statusrapport prosess - Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal fra 01.01.2020

2018/2441

RS 25/19

Regionrådet på Nordmøre krever at fødeavdelingen i
Kristiansund opprettholdes - kopi av brev til Helse Møre
og Romsdal

2019/627

RS 26/19

Oversendelse av brev til ordførere på Nordmøre henstilling om revurdering av beslutning om å trekke
seg fra samhandlingsarenaer som berører barn og unge

2019/706

RS 27/19

Forventningsbrev 2019 til kommunene i Møre og
Romsdal - informasjon om sentrale forventninger og
oppdrag fra nasjonale myndigheter

2019/634

RS 28/19

Protokoll fra representantskapsmøte i NIR 25.04.2019

2008/2247

RS 29/19

Innkalling og sakspapir til møte representantskapsmøte
29.04.2019 - Møre og Romsdal Revisjon IKS

2015/545

RS 30/19

Protokoll fra representantskapsmøte 29.04.2109 Møre og Romsdal Revisjon IKS

2015/545

RS 31/19

Innkalling til årsmøte 03.06.2019 i Industrikommunene,
samt invitasjon til bredbåndsseminar etter årsmøtet

2019/702

RS 32/19

Turisme og villcamping med bobil langs Aursjøvegen
(kopi av brev til Sunndal Fjellstyre)

2019/667

RS 33/19

Oversendelse
av
sluttrapport
fra
oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i
Møre og Romsdal

2009/971

RS 34/19

Ungdomsmedvirkning - UNG medvirkning i by- og
tettstedsutvikling - kartlegging av rammevilkår 2018

2019/847

OS 10/19

OS 11/19

OS 12/19

RS 47/19
PS 22/19 Årsmelding for Sunndal kommune 2018
Kommunedirektørens innstilling
Sunndal kommunestyre godkjenner «Årsmelding Sunndal kommune 2018».

Behandling i Formannskapet - 08.05.2019
Kommunedirektør Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.
Formannskapet sluttet seg enstemmig til innstillingen.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Sunndal kommunestyre godkjenner «Årsmelding Sunndal kommune 2018».

Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Kommunedirektør Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.
Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende forslag til endringer i årsmeldinga for 2018:
«1. Ordførerens kommentar tas ut.
2. Årsmeldinga snus slik at det viktige kommer først.
3. PPT kommenteres direkte eller som en del av grunnskoletjenesten.»
VOTERING:
Det ble først foretatt en punktvis avstemming av endringsforslaget fra Erling Rød med følgende
resultat:
Punkt 1 i forslaget falt med 4 mot 23 stemmer.
Punkt 2 i forslaget falt med 3 mot 24 stemmer.
Punkt 3 i forslaget ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble formannskapets innstilling med den vedtatte endringen tatt opp til votering og
enstemmig vedtatt.
Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:
Vedtak:
Sunndal kommunestyre godkjenner «Årsmelding Sunndal kommune 2018» med følgende endring:
PPT kommenteres direkte som en del av grunnskoletjenesten.

RS 48/19
PS 23/19 Sunndal kommune - regnskap 2018
Kommunedirektørens innstilling
Sunndal kommune godkjenner fremlagte regnskap for 2018.
Mindreforbruket, kr 25.477.930,18 fordeles slik:
1.

Avsetning til ordinært disposisjonsfond: kr 21.877.930,18

2.

Avsetning til Næringsfond: kr 3.000.000

3.

Avsetning til Utdanningsfond: kr 600.000

Kommunens driftsbudsjett for 2019 reguleres tilsvarende.

Behandling i Formannskapet - 08.05.2019
Kommunedirektør Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.
Representanten Lusie Gjersvoll, AP, la fram følgende tilleggsforslag fra AP og SV:
«Grunnskoletjenestens ramme styrkes med henholdsvis 1,1 millioner kroner i 2019 og 2,6
millioner kroner i 2020 for å reversere tiltaket i budsjettet for 2019 om redusert
undervisningstimetall (100 uketimer) fra høsten av. Tiltaket innarbeides i budsjettet i egen
budsjettreguleringssak i forbindelse med første tertialrapport.»
VOTERING:
Det ble først votert over innstillingen, som ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over tilleggsforslaget, som ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet har etter dette gjort slikt vedtak:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Sunndal kommune godkjenner fremlagte regnskap for 2018.
Mindreforbruket, kr 25.477.930,18 fordeles slik:
1.

Avsetning til ordinært disposisjonsfond: kr 21.877.930,18

2.

Avsetning til Næringsfond: kr 3.000.000

3.

Avsetning til Utdanningsfond: kr 600.000

Kommunens driftsbudsjett for 2019 reguleres tilsvarende.

Grunnskoletjenestens ramme styrkes med henholdsvis 1,1 millioner kroner i 2019 og 2,6
millioner kroner i 2020 for å reversere tiltaket i budsjettet for 2019 om redusert

undervisningstimetall (100 uketimer) fra høsten av. Tiltaket innarbeides i budsjettet i egen
budsjettreguleringssak i forbindelse med første tertialrapport.
Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Kommunedirektør Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.
Etter kommunedirektørens orientering, la kommunerevisor Bjarne Dyrnes fram sin beretning til
regnskapet.
Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende tilleggsforslag til årsregnskapet:
«Det lages noter etter forskrift om årsregnskap § 12 punkt 3 som dekker våre samarbeid:
Barnevern, PPT og IKT Orkide.»
VOTERING:
Det ble først votert over tilleggsforslaget, som ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble formannskapets innstilling med det vedtatte forslaget tatt opp til votering og
enstemmig vedtatt.
Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:
Vedtak:
Sunndal kommune godkjenner fremlagte regnskap for 2018 med følgende endring:

Det lages noter etter forskrift om årsregnskap § 12 punkt 3 som dekker våre samarbeid:
Barnevern, PPT og IKT Orkide.
Mindreforbruket, kr 25.477.930,18 fordeles slik:
1.

Avsetning til ordinært disposisjonsfond: kr 21.877.930,18

2.

Avsetning til Næringsfond: kr 3.000.000

3.

Avsetning til Utdanningsfond: kr 600.000

Kommunens driftsbudsjett for 2019 reguleres tilsvarende.

Grunnskoletjenestens ramme styrkes med henholdsvis 1,1 millioner kroner i 2019 og 2,6
millioner kroner i 2020 for å reversere tiltaket i budsjettet for 2019 om redusert
undervisningstimetall (100 uketimer) fra høsten av. Tiltaket innarbeides i budsjettet i egen
budsjettreguleringssak i forbindelse med første tertialrapport.

RS 49/19
PS 24/19 Finansrapport 2018
Kommunedirektørens innstilling
Sunndal kommune tar Finansrapport 2018 til orientering.
Behandling i Formannskapet - 08.05.2019
Formannskapet sluttet seg enstemmig til innstillingen.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Sunndal kommune tar Finansrapport 2018 til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sunndal kommune tar Finansrapport 2018 til orientering.

RS 50/19
PS 25/19 Årsmelding 2018 for Sunndal kommunes næringsfond
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret godkjenner framlagt årsmelding for 2018 for Sunndal kommunes næringsfond.
Behandling i Formannskapet - 08.05.2019
Formannskapet sluttet seg enstemmig til innstillingen.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner framlagt årsmelding for 2018 for Sunndal kommunes næringsfond.

Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes og legges fram med alle tall.»
Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering og falt med 5 mot 22 stemmer.
Representanten Erling Rød fremmet deretter følgende endringsforslag:

RS 51/19

Sunndal kommune
Service- og informasjonsavdelingen

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref
2019/417-4

Saksbehandler
Brit Resell

Direktetelefon
906 29 027

Dato
28.05.2019

Oversendelse av vedtak - Kontrollutvalget i Sunndal - årsmelding 2018
Det vises til Deres oversendelse av ovennevnte sak for videre behandling i kommunestyret.
Saken ble behandlet i kommunestyret i møtet 08.05.2019, i sak 26/19. Kommunestyret fattet
følgende enstemmige vedtak:
Sunndal kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til etterretning.
./.

Vedlagt følger samla saksframstilling med vedtak i saken.

Med hilsen
Brit Resell
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift

Postadresse
Postboks 94, 6601 SUNNDALSØRA
E-post:
post@sunndal.kommune.no
13:00:25

Besøksadresse
Romsdalsvegen 2
Internett
www.sunndal.kommune.no

Telefon
71 69 90 00
Telefaks

Bank
4202.59.12564
Org.nr
964 981 604

Sunndal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:
Saksbehandler:

033
2019/417-2
Brit Resell

Saksframlegg
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Kommunestyret

26/19

08.05.2019

Kontrollutvalget i Sunndal - årsmelding 2018

Kontrollutvalgets innstilling
Sunndal kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til etterretning.
Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Leder for kontrollutvalget, Trond Hansen-Riise, orienterte innledningsvis.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sunndal kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til etterretning.

Vedlegg

1

Kontrollutvalget i Sunndal, årsmelding 2018 - oversending av sak 04/19 til kommunestyret

2

Samlet saksframlegg sak 04/19 - årsmelding 2018 Kontrollutvalget i Sunndal

3

Årsmelding Sunndal KU for 2018

4

Behandlede saker 2018

Saksopplysninger
Sunndal kommune har mottatt sak fra kontrollutvalgssekretariatet i brev, datert 18.02.2019, om
kontrollutvalget i Sunndal sin årsmelding for 2018. Saken er behandlet i kontrollutvalget sitt møte
11.02.2019, i sak 4/19, og bes lagt fram for endelig avgjørelse i kommunestyret 08.05.2019. Det
er opplyst om at leder for kontrollutvalget, Trond Hansen-Riise, vil være til stede under
behandlingen i kommunestyret.
Vi gjør oppmerksom på at det er kontrollutvalget som innstiller i saken.
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Vurdering
Det vises til sakens dokumenter.

Rett utskrift 28.05.2019:
Brit Helene Resell
utvalgssekretær
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«I årsmeldinga for næringsfondet skal alle tildelinger være med og spesifisert.»
VOTERING:
Det ble først votert over formannskapets innstilling, som ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over forslaget, som ble vedtatt med 16 mot 11 stemmer.
Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner framlagt årsmelding for 2018 for Sunndal kommunes næringsfond
med følgende endring:
I årsmeldinga for næringsfondet skal alle tildelinger være med og spesifisert.

PS 26/19 Kontrollutvalget i Sunndal - årsmelding 2018
Kontrollutvalgets innstilling
Sunndal kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til etterretning.
Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Leder for kontrollutvalget, Trond Hansen-Riise, orienterte innledningsvis.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sunndal kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til etterretning.

RS 52/19
PS 27/19 Sunndal Energi KF - årsberetning og regnskap 2018
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar Sunndal Energi KF sin årsberetning og årsregnskap for 2018 til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Daglig leder for Sunndal Energi KF, Kolbjørn Solem, orienterte innledningsvis.

Kommunedirektør Randi Dyrnes la fram følgende nye innstilling i møtet:
«Kommunestyret vedtar Sunndal Energi KF sin årsberetning og regnskap for 2018.»
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar Sunndal Energi KF sin årsberetning og regnskap for 2018.

RS 53/19
PS 28/19 Sunndal Energi KF - disponering av overskudd 2018
Kommunedirektørens innstilling
Sunndal kommunestyre vedtar at overskuddet i Sunndal energi KF sitt regnskap for 2018
disponeres i tråd med styret sitt forslag:
Utbytte til eier
kr 4 300 000
Overført annen egenkapital kr 9 698 807
Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sunndal kommunestyre vedtar at overskuddet i Sunndal energi KF sitt regnskap for 2018
disponeres i tråd med styret sitt forslag:
Utbytte til eier
kr 4 300 000
Overført annen egenkapital kr 9 698 807

RS 54/19
PS 29/19 SuSu-programmet - Avklaringer i forbindelse med
bevilgning og forvaltning av midler
Kommunedirektørens innstilling
1. Sunndal kommunestyre anser SuSu-samarbeidet som et interkommunalt styre etter
dagens kommunelov § 27.
2. Sunndal kommunestyre delegerer fullmakt til SUSU-samarbeidet å forvalte og fordele
tildelte midler fra næringsfondet.
3. Sunndal kommune stadfester sine medlemmer i SuSu som valgte medlemmer til dette
interkommunale styret:

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ståle Refstie – ordfører
Tone Hustad – kommunestyrerepresentant
Gøril Berntsen – Sparebank1 SMN
Torstein Ottem – T. Ottem Transport AS
Vedlagte reviderte avtale godkjennes som vedtekter for det interkommunale samarbeidet.
Regnskapene til SuSu skal følge kommunale regnskapsregler og underlegges kommunal
revisjon.
Administrasjon, habilitetsregler og dokumenter mv skal håndteres i tråd med kommunale
saksbehandlingsregler.
Dette vedtaket forutsetter at Surnadal kommune gjennomfører et vedtak som gjør at
håndteringa blir samsvarende i de to kommunene.
Det utbetales møtegodtgjørelse til Sunndal kommune sine medlemmer i programstyret
for 2018 og videre i 2019. Det gjelder ikke ordfører. Det kreves ikke tilbakebetaling fra
tidligere år.
Når ny kommunelov trer i kraft, er intensjonen at SuSu-programmet organiseres som et
kommunalt oppgavefellesskap, jfr den nye kommunelovens §19-1.

Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Det ble fremmet følgende habilitetsspørsmål i saken:
Ordfører Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er medlem i
programstyret for SuSu-samarbeidet og styreleder i Sunndal Næringsselskap AS. Refstie
fratrådte under behandlingen av spørsmålet. Varamedlem Ole Furu var innkalt på forhånd og
tiltrådte. Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte som ordstyrer. Ståle Refstie ble
enstemmig erklært inhabil, jf. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e) og § 6, 2. ledd.
Representanten Tone Hustad, H, ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er
medlem i programstyret for SuSu-samarbeidet. Hustad fratrådte under behandlingen av
spørsmålet. Varamedlem Torbjørn Skorve var innkalt på forhånd og tiltrådte. Tone Hustad ble
enstemmig erklært inhabil, jf. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).
Representanten Kjell Arne Nerland, FrP, ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han
er varamedlem i styret for Sunndal Næringsselskap AS og har deltatt i blant annet budsjettsaker
i selskapet. Nerland fratrådte under behandlingen av spørsmålet. Varamedlem Bjørn Petter
Moxnes var innkalt på forhånd og tiltrådte. Kjell Arne Nerland ble enstemmig erklært inhabil, jf.
Forvaltningslovens § 6, 2. ledd.
Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende alternative forslag til vedtak:
«1.Formannskapene i Sunndal og Surnadal som disponerer næringsfondene, bevilger inntil
videre til SuSu-tiltak etter anbefaling fra SuSu-utvalget.
2.Hvordan næringsarbeidet organiseres og med det SuSu, skal avklares i løpet av året, se vedtak
fra september 2018. Interkommunalt råd eller oppgavefellesskap kan bli ei organisasjonsform.»
Representanten Jørgen Singsdal, SP, la fram følgende alternative forslag til punkt 9 i innstillingen:
«Når ny kommunelov trer i kraft skal SuSu-programmet organiserast etter den nye loven innan
01.01.2020.»

VOTERING:
Det ble først votert over det alternative forslaget fremmet av Erling Rød og kommunedirektørens
innstilling. Innstillingen ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer avgitt for forslaget.
Deretter ble det votert over det alternative forslaget til nytt punkt 9 som ble satt opp imot
innstillingens punkt 9. Innstillingens punkt 9 ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer avgitt for
forslaget.
Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:
Vedtak:
1. Sunndal kommunestyre anser SuSu-samarbeidet som et interkommunalt styre etter
dagens kommunelov § 27.
2. Sunndal kommunestyre delegerer fullmakt til SUSU-samarbeidet å forvalte og fordele
tildelte midler fra næringsfondet.
3. Sunndal kommune stadfester sine medlemmer i SuSu som valgte medlemmer til dette
interkommunale styret:
Ståle Refstie – ordfører
Tone Hustad – kommunestyrerepresentant
Gøril Berntsen – Sparebank1 SMN
Torstein Ottem – T. Ottem Transport AS
4. Vedlagte reviderte avtale godkjennes som vedtekter for det interkommunale
samarbeidet.
5. Regnskapene til SuSu skal følge kommunale regnskapsregler og underlegges kommunal
revisjon.
6. Administrasjon, habilitetsregler og dokumenter mv skal håndteres i tråd med
kommunale saksbehandlingsregler.
7. Dette vedtaket forutsetter at Surnadal kommune gjennomfører et vedtak som gjør at
håndteringa blir samsvarende i de to kommunene.
8. Det utbetales møtegodtgjørelse til Sunndal kommune sine medlemmer i programstyret
for 2018 og videre i 2019. Det gjelder ikke ordfører. Det kreves ikke tilbakebetaling fra
tidligere år.
9. Når ny kommunelov trer i kraft, er intensjonen at SuSu-programmet organiseres som et
kommunalt oppgavefellesskap, jfr den nye kommunelovens §19-1.

PS 30/19 Valg av revisjonsordning og revisor for Sunndal kommune
fra 01.01.2020
Kontrollutvalgets innstilling
1. Sunndal kommunestyre godkjenner at Sunndal kommune fortsetter med revisjon i egenregi.
2. Sunndal kommunestyre velger Møre og Romsdal SA som revisor for Sunndal kommune,
forutsatt at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.

RS 55/19

Sunndal kommune
Service- og informasjonsavdelingen

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref
2019/549-11

Saksbehandler
Brit Resell

Direktetelefon
906 29 027

Dato
28.05.2019

Møre og Romsdal Revisjon IKS - avvikling og danning av nytt foretak
Oversendelse av vedtak - Valg av revisjonsordning og revisor for Sunndal
kommune fra 01.01.2020
Det vises til Deres oversendelse av sak 16/19; Valg av revisjonsordning og revisor for Sunndal
kommune, fra kontrollutvalget for videre behandling i kommunestyret. Kommunestyret har i sitt
møte 08.05.2019, i sak 30/19, behandlet ovennevnte sak og fattet følgende vedtak:
1. Sunndal kommunestyre godkjenner at Sunndal kommune fortsetter med revisjon i egenregi.
2. Sunndal kommunestyre velger Møre og Romsdal SA som revisor for Sunndal kommune,
forutsatt at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.
./.

Vedlagt følger samla saksframstilling med vedtak i saken.

Med hilsen
Brit Resell
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift
Kopi til:
Randi Borghild Dyrnes
Andrea Fivelstad

kommunedirektør
økonomisjef

Postadresse
Postboks 94, 6601 SUNNDALSØRA
E-post:
post@sunndal.kommune.no
15:13:46

Besøksadresse
Romsdalsvegen 2
Internett
www.sunndal.kommune.no

Telefon
71 69 90 00
Telefaks

Bank
4202.59.12564
Org.nr
964 981 604

Sunndal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:
Saksbehandler:

216
2019/549-6
Randi Borghild Dyrnes

Saksframlegg
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Kommunestyret

30/19

08.05.2019

Valg av revisjonsordning og revisor for Sunndal kommune fra 01.01.2020

Kontrollutvalgets innstilling
1. Sunndal kommunestyre godkjenner at Sunndal kommune fortsetter med revisjon i egenregi.
2. Sunndal kommunestyre velger Møre og Romsdal SA som revisor for Sunndal kommune,
forutsatt at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.
Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Sunndal kommunestyre godkjenner at Sunndal kommune fortsetter med revisjon i egenregi.
2. Sunndal kommunestyre velger Møre og Romsdal SA som revisor for Sunndal kommune,
forutsatt at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.

Vedlegg

1

Kontrollutvalgets sak 16/19 - behandling og innstilling

2

Samlet saksframstilling fra kontrollutvalgets sak 16/19
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Saksopplysninger
Sunndal kommune har mottatt oversendelse fra kontrollutvalget, sak 16/19 - Valg av
revisjonsordning og revisor for Sunndal kommune fra 01.01.2020, som kontrollutvalget behandlet
i sitt møte 25. april 2019. Saksframlegget fra kontrollutvalget følger vedlagt.
Samlet saksframstilling med behandling og vedtak i saken er oversendt Sunndal kommune for
behandling i kommunestyret og det er kontrollutvalget som innstiller for kommunestyret.

Vurdering
Det vises til vedlagte dokumenter i saken.

Rett utskrift 28.05.2019:
Brit Helene Resell
utvalgssekretær

Side 3 av 3

Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Sunndal kommunestyre godkjenner at Sunndal kommune fortsetter med revisjon i egenregi.
2. Sunndal kommunestyre velger Møre og Romsdal SA som revisor for Sunndal kommune,
forutsatt at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.

RS 56/19
PS 31/19 Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og
kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i Møre og Romsdal IKS (komrev3)
Kommunedirektørens innstilling
1. Sunndal kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal revisjon
SA.
2. Sunndal 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. Sunndal kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløst, og egenkapitalen
blir tilbakeført eierne i henhold til gjeldende regler.
5. Sunndal kommune godkjenner at kontorutstyr og lignende 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 med kapittel 16 i Lov om
arbeidsmiljø.
6. Sunndal kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Møre og
Romsdal Revisjon IKS blir fordelt på eierkommunene.
7. Sunndal kommune øker rammen til økonomiavdelingen med kr 105 000 for å dekke
estimert andel av utgifter til pensjon for Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Behandling i Kommunestyret - 27.03.2019
Saken ble foreslått utsatt i forbindelse med godkjenning av dagsorden. Kommunestyret ga sin
tilslutning til dette. Saken ble derfor ikke åpnet for realitetsbehandling.

Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Representanten Lusie Gjersvoll, AP, la fram følgende forslag på kandidater fra
partigruppelederne til punkt 3, ref. innstillingens punkt 3:
«Janne Merete Rimstad Seljebø
Vara 1: Malene Aaram Vike
Vara 2: Jørgen Singsdal
Vara 3: Kjell Arne Nerland
Vara 4: Arne Christen Drøpping»
Etter en kommentar fra representanten Jonas Koksvik, SV, endret kommunedirektør Randi
Dyrnes innstillingens punkt 7 med følgende tilføyelse om finansiering:
«Finansieres med bruk disposisjonsfond.»
VOTERING:
Det ble først foretatt valg i henhold til det framlagte fellesforslaget fra partigruppelederne, som
ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble innstillingen med kommunedirektørens tilføyelse og valgte representanter tatt opp
til samlet votering og vedtatt enstemmig.
Vedtak:
1. Sunndal kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal revisjon
SA.
2. Sunndal kommune godkjenner utkastet til vedtekter.
3. Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal revisjon SA blir Janne Merete Rimstad
Seljebø valgt.
Følgende vararepresentanter blir valgt i rekkefølge:
1. Malene Aaram Vike
2. Jørgen Singsdal
3. Kjell Arne Nerland
4. Arne Christen Drøpping
4. Sunndal kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløst, og egenkapitalen
blir tilbakeført eierne i henhold til gjeldende regler.
5. Sunndal kommune godkjenner at kontorutstyr og lignende 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 med kapittel 16 i Lov om
arbeidsmiljø.
6. Sunndal kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Møre og
Romsdal Revisjon IKS blir fordelt på eierkommunene.

7. Sunndal kommune øker rammen til økonomiavdelingen med kr 105 000 for å dekke
estimert andel av utgifter til pensjon for Møre og Romsdal Revisjon IKS. Finansieres med
bruk disposisjonsfond.

RS 57/19
PS 32/19 Oppsigelse av kommunale samhandlingsavtaler med Helse
Møre og Romsdal HF
Kommunedirektørens innstilling
1. Sunndal kommune sier opp Samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal HF.
2. Sunndal kommune aksepterer ikke nedlegging av fødetilbudet ved sykehuset i
Kristiansund.
3. Sunndal kommune aksepterer ikke nedlegging av Aure rehabiliteringssenter
4. Sunndal kommune peker på at bygging av SNR må prioriteres og er en forutsetning for at
innbyggerne i Nordmøre og Romsdal i framtida skal få gode helsetjenester.
Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Representanten Erling Outzen, SV, la fram følgende tilleggsforslag til nytt punkt 5 og 6 fra AP og
SV:
«5.Sunndal kommune vil delta på enkelte samhandlingsarenaer med helseforetaket, arenaer
som er viktige for helsetilbodet til innbyggarane, til ny avtale er framforhandla.
6.Sunndal kommune meiner foretaksmodellen har vist seg ueigna til å sikre eit forsvarleg
helsetilbod i distriktet. Den bør derfor skrotast, og demokratisk styring av sektoren innførast.»
Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende alternative forslag til vedtak:
«1.Sunndal kommune sier ikke opp samhandlingsavtalen
2.Sunndal kommune godtar ikke nedlegging av fødetilbudet ved sykehuset i Kristiansund før nysykehuset er ferdig
3.Sunndal kommune ber om at nedlegginga av Aure rehabilitering utsettes
4.Ny-sykehuset er prioritet og Sunndal kommune regner med at planlegging og bygging lykkes.»
VOTERING:
Det ble foretatt en punktvis avstemming med følgende resultat:
-

Innstillingens punkt 1 ble satt opp imot forslaget fremmet av Erling Rød til nytt punkt 1.
Innstillingens punkt 1 ble vedtatt med 23 mot 4 stemmer avgitt for forslaget.

-

Innstillingens punkt 2 ble satt opp imot forslaget fremmet av Erling Rød til nytt punkt 2.
Innstillingens punkt 2 ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer avgitt for forslaget.
Innstillingens punkt 3 ble satt opp imot forslaget fremmet av Erling Rød til nytt punkt 3.
Innstillingens punkt 3 ble vedtatt med 26 mot 1 stemmer avgitt for forslaget.

-

-

Innstillingens punkt 4 ble satt opp imot forslaget fremmet av Erling Rød til nytt punkt 4.
Innstillingens punkt 4 ble vedtatt med 26 mot 1 stemmer avgitt for forslaget.
Forslaget fremmet av Erling Outzen til nytt punkt 5 ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer.
Forslaget fremmet av Erling Outzen til nytt punkt 6 ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer.

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:
Vedtak:
1. Sunndal kommune sier opp Samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal HF.
2. Sunndal kommune aksepterer ikke nedlegging av fødetilbudet ved sykehuset i
Kristiansund.
3. Sunndal kommune aksepterer ikke nedlegging av Aure rehabiliteringssenter
4. Sunndal kommune peker på at bygging av SNR må prioriteres og er en forutsetning for at
innbyggerne i Nordmøre og Romsdal i framtida skal få gode helsetjenester.
5. Sunndal kommune vil delta på enkelte samhandlingsarenaer med helseforetaket,
arenaer som er viktige for helsetilbodet til innbyggarane, til ny avtale er framforhandla.
6. Sunndal kommune meiner foretaksmodellen har vist seg ueigna til å sikre eit forsvarleg
helsetilbod i distriktet. Den bør derfor skrotast, og demokratisk styring av sektoren
innførast.

PS 33/19 Rådgjevande folkerøysting om målform i grunnskolen Løykja skole
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtek å halde rådgjevande folkerøysting om målform i Løykja skolekrets, grunna
krav frå 204 røysteføre i kretsen.
Røystinga gjeld om nynorsk eller bokmål skal vere hovudmål for Løykja skolekrets, grunnkretsane
0104 Fale, 0106 Grøa Syd og 0107 Grøa Nord.
Røystinga vert samordna med kommunevalet, både når det gjeld tid, stad og ordning for
førehandsrøysting.
Kommunestyret gjev valgstyret i Sunndal mandat til å gjennomføre røystinga i samsvar med
Forskrift til Opplæringslova kapittel 9.
Resultat frå den rådgjevande folkerøystinga vert deretter lagt fram for kommunestyret for vedtak.

Behandling i Kommunestyret - 08.05.2019
Innstillingen ble vedtatt med 24 mot 2 stemmer (det var 26 voterende).
Vedtak:
Kommunestyret vedtek å halde rådgjevande folkerøysting om målform i Løykja skolekrets,
grunna krav frå 204 røysteføre i kretsen.

RS 58/19

RS 59/19

Representantskapet
Innkalling til møte nr. 3 – 2019
24. mai 2019

Innkalling til møte i representantskapet nr. 3-2019
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 24. mai 2019 kl. 10.00 (til ca. kl. 14).
Sted:
Møtet blir i Kristiansund, sted kommer senere

Saker til orientering:
Orienteringssaker kommer senere
Saker til behandling:
05/19
Utdeling fra fond
06/19
Revidert budsjett for 2019
07/19
Opprettelse av nytt felles miljøselskap for Envina, HAMOS og NIR
Det blir servert lunsj.
For å spare miljøet oppfordrer vi til samkjøring til møtet.
Henrik Stensønes
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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RS 60/19

RS 61/19

RS 62/19

RS 63/19

RS 64/19

RS 65/19
FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Kristiansand | 4 - 5. juni 2019
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 4. juni 2019

#fkt2019

Dag 1

Tirsdag 4. juni 2019

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.15

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10.15 – 11.00

Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle?
Debattredaktør Ragnhild Sved, Kommunal Rapport,

11.00 – 11.15

Kort pause

11.15 – 12.00

Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep?
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45

Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen?
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13.45 – 13.55
Kort pause
13.55 – 14.25

Kommunale arkiv – råtner de på rot?
Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet

14.25 – 14.55

Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et
FR-case
Manager, Frode Løvlie Deloitte

14.55 – 15.20

Paneldebatt

www.fkt.no

ÅRSMØTE 2019 I FKT
15.30 – 15.45

Registrering til årsmøte 2019

15.45 – 16.45

Årsmøte 2019

17.15 – 19.00

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya

Aperitiff: ca. 19.45
Middag: 20.00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 5. juni 2019

09.00 - 09.45

Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune

09.45 – 10.00

Pause/utsjekking

10.00 – 10.30

Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig?
Spesialrådgiver Tor Dølvik, TI-Norge

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.15

Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim

11.15 - 11.40

Paneldebatt

11.40-11.50

Pause

11.50 – 12-50

Fremme rett og hindre urett – om korrupsjon, rettssikkerhet og varsling
Advokat Kari Breirem, Hallgren & Hallgren Advokatfirma AS

12.50 – 13.00
Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 -14.00

Lunsj

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019.
Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no
| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med
båttur.
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET
Clarion Ernst, Kristiansand
Hvordan finner du fram?
Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand
Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet
Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil
Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter
Parkering
I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har
også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er
kr 190 NOK /døgn

www.fkt.no

PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.
DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)
Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 400)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290

www.fkt.no

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/03
216
Sveinung Talberg
31.05.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 21/19
Kontrollutvalget

Møtedato
18.06.2019

PROSJEKTPLAN SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG
NORDMØRE HAVN IKS
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplanen for selskapskontroll i Kristiansund
og Nordmøre Havn IKS med de merknader og tilføyelser som fremkommer i møtet.
Kontrollutvalget forventer å bli orientert om status i prosjektet og ta stilling til eventuelle
endringer i prosjektplanen undervegs.
Saksopplysninger
I henhold til kommunelovens § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med
forvaltningen kommunens interesser i selskaper m.m.
I henhold til forskrift om kontrollutvalg kap. 6 § 14 om selskapskontrollens innhold, skal
kontrollutvalget påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de
selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver
kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger (eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner kap. 3. Etter § 15 om rapportering om selskapskontrollen,
skal kontrollutvalget selv fastsette hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget,
herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Selskapet som er omfattet av selskapskontrollen,
og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt
syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten.
Med utgangspunkt i prosjektplanen for gjennomføring av selskapskontroll skal
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt
om resultatene av disse.
Kontrollutvalget vedtok i møte 31.01.2017, sak 09/17 å sette en eventuell bestilling av
selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) på oppfølgingslisten.
Bakgrunnen var oppslag i Tidens Krav 2.12.2016 og epost fra kontrollutvalgsmedlem Erling
Rød den 6.12.2016 der det kommer det fram interessante opplysninger vedrørende
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH).

Det er 11 eierkommuner i selskapet på Nordmøre og Trøndelag. Sunndal kommune har en
eierandel i dette interkommunale selskapet på 9 % og er nest største eier i selskapet etter
Kristiansund med 38 %.
Kontrollutvalget ba i møte 31.03.2017 om at kontrollutvalgssekretariatet undersøkte om andre
eierkommuner er interessert i en eierskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.
Kontrollutvalget understreket i møtet 21.09.2017 at det var ønskelig at en vesentlig andel av
eierinteressene ønsker en slik selskapskontroll før bestilling gjøres hos revisjonen.
Etter to runder med undersøkelser ble det først den 27.12.2018 fastslått at det i bystyret i
Kristiansund blir bevilget midler til en slik selskapskontroll og en kan konstatere at et flertall
av eierinteressene er med (58 %). Følgende kommuner deltar da i selskapskontrollen:
Kristiansund (38 %), Sunndal (9 %), Hitra (6 %) og Hemne (5 %).
I mellomtiden er det avklart at en eventuell selskapskontroll blir utført av Revisjon MidtNorge SA som er revisjonsselskapet som Hitra og Hemne har oppdragsavtale med.
Revisjonsselskapet som Sunndal og Kristiansund har avtale med, Møre og Romsdal Revisjon
IKS, er revisor til KNH og ønsker av habilitetsårsaker ikke å utføre oppdraget. Selskapet er
etter vurderinger ikke direkte inhabil, men det kan reises tvil om habilitet, og hverken
selskapet selv eller kontrollutvalget i Sunndal ønsker en slik situasjon.
Den 08.03.2019 sender kontrollutvalget i Sunndal et forslag til bestillingsbrev til
kontrollutvalgssekretariatene i Kristiansund, Hemne og Hitra. Bestillingsbrevet blir akseptert
og videresendt til Revisjon Midt-Norge SA. Revisjon Midt-Norge SA har bekreftet at de tar
på seg oppdraget, under forutsetninger som kommer fram i brev den 11.04.2019.
Den 09.05.2019 mottar kontrollutvalgene forslag til prosjektplan fra Revisjon Midt-Norge
SA. Tidsrammen for prosjektet er på 450 timer. Det er noe høyere enn det kontrollutvalgene
såg for seg ved bestilling som var 250-300 timer. Kontrollutvalget i Kristiansund står fast ved
sitt budsjett som tilsvarer ca. 170 timer. Kontrollutvalgene i Hitra og Hemne har senere
vedtatt å gå opp til 90 timer hver. Tidligere estimert ramme for kontrollutvalget i Sunndal er
40 timer når utgangspunktet var 250 timer. I sum blir dette 390 timer. Hvis ikke
kontrollutvalget i Sunndal velger å øke timetallet slik Hitra og Hemne har gjort, melder
revisjonen tilbake i epost 04.06.2019 at selskapskontrollen vil la seg gjennomføre med de
problemstillingene som er skissert i prosjektplanen, med en timeramme på 390. Revisjonen
nedskalerer likevel enkelte deler av problemstillingene noe, og gjennomfører prosjektet litt
annerledes, med mindre tid til f.eks. reising.
Kostnadsfordelingsprosenten vil etter dette se slik ut med eierandel i første kolonne, teoretisk
kostnadsfordelingsprosent i neste kolonne, timefordeling med 250 timer i neste kolonne,
faktisk kostnadsfordelingsprosent i neste kolonne og faktisk timefordeling i siste kolonne.
En anslår en timepris på. kr 1 000:
Kommune
Kristiansund
Sunndal
Hitra
Hemne
Sum

Eierandel % Kostn.fordel. % Timefordel.
38
9
6
5
58

65
16
10
9
100

163
40
25
22
250

Faktisk kostn.fordel. % Faktisk timefordel.
38
22
20
20
100

170
100
90
90
450

Vedlegg:
• Brev av 08.03.2019 til kontrollutvalgssekretariatene.
• Brev av 11.04.2019 fra Revisjon Midt-Norge SA.
• Prosjektplan fra Revisjon Midt-Norge SA, datert 09.05.2019.
VURDERING
Sammendraget i prosjektplanen tar for seg 4 problemstillinger som i det alt vesentlige tar opp
i seg de moment som ble beskrevet i brev fra kontrollutvalgssekretariatet for Sunndal
08.03.2019.
Selskapskontrollen vil innebære eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet.
Eierskapskontrollen vil i hovedsak være innrettet mot de kommunene som har vært på
bestillingen sitt eierskap. Dette er også innenfor de rammene som er satt for prosjektet.
Tidsrammen for prosjektet er på 450 timer, men det avhenger av om Sunndal ønsker å gå inn
med en høyere timeressurs. Kristiansund holder fast på sin opprinnelige timeressurs på 170
timer, mens Hemne og Hitra har høynet sine timeressurser til 90 timer hver. Da har prosjektet
en timeramme på 390 timer og revisjonen vil klare å gjennomføre prosjektet med en
nedskalering av enkelte tema. Det er sekretariatets vurdering at kontrollutvalget i Sunndal bør
gå inn med en høyere timeressurs slik kontrollutvalgene i Hitra og Hemne har gjort. Dette på
bakgrunn i rettferdighetssans i forhold til eierandel, at det var Sunndal som initierte
bestillingen og at en ønsker å få en full gjennomgang av selskapet. Dette innebærer at
timeressursen høynes fra 40 til 100 timer for Sunndal kommune sin del. Det innebærer en
kostnadsøkning fra kr 40 000 til kr 100 000. Dette bør det være dekning for innenfor
budsjettet til kontroll og tilsyn da en har klare forventninger om at honoraret til
regnskapsrevisjon går ned fra 2018.
På bakgrunn av forsinket bestilling og igangsettelse vil ikke prosjektet blir ferdig og levert til
behandling i sittende kontrollutvalg og kommunestyre. Prosjektet vil bli levert senest
31.12.2019.
Dette er beklagelig, men det er uansett viktigere å få gjennomført selskapskontrollen enn når
og hvem som behandler rapporten.
Revisor har vurdert gjennomføringen av selskapskontrollen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har sørget for at alle medarbeiderne i
selskapskontrollen har bekreftet sin uavhengighet.

Sveinung Talberg
rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet
For Romsdal

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

Sekretariatene for kontrollutvalgene i
- Hemne
- Hitra
- Kristiansund

Deres referanse:

Vår referanse:
2019-092/STA

Arkivkode:
1563-216

Sted/dato
Molde, 08.03.2019

SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS (KNH)
Kontrollutvalget i Sunndal tok i møte 31.03.2017 initiativ blandt de 11 eierkommunene til en felles
selskapskontroll av KNH. Det er nå 4 eierkommuner som ønsker å bestille en slik
selskapskontroll. Bystyret i Kristiansund var den siste kommunen som ga sin tilslutning i møte
27.12.2018. Deltakere er da Kristiansund, Hitra, Hemne og Sunndal.
Kontrollutvalgssekretariatet for Sunndal har fått i oppdrag av de andre utvalgene å utarbeide en
beskrivelse av de områder selskapskontrollen skal omfatte. Deretter går det en samlet bestilling til
revisjonen. Bestillingen bør gå fra en av de to Trøndelagskommunene til sin revisjon som
utførende, fordi revisjonen til de to kommunene som er med fra Møre og Romsdal har erklært seg
inhabil til å gjennomføre selskapskontrollen da de er revisoren til KNH.
Bakgrunn:
Det er kontrollutvalget som skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper m.m., jf. Forskrift for kontrollutvalg § 13 og kommunelovens § 77 nr. 5.
Stadig mer av den kommunale virksomheten organiseres utenfor den ordinære kommunale
forvaltning. Slike fristilte organisasjoner kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring,
innsyn og kontroll på grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og
administrasjonssjefens internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter sitt eierskap er
viktig for å sikre kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. Formålet
med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et viktig
utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapet forvaltes i tråd med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Med henvisning til Kommunelovens § 77 nr. 5 er det kun i interkommunale selskap, selskap
der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle
aksjene, samt heleide datterselskaper av disse at det er aktuelt å gjennomføre selskapskontroll.
I selskaper der kommunen er deleier, må en selskapskontroll ha tilslutning fra de andre eierne.
Fra Eierskapsmeldingen til Sunndal kommune om KNH:
Havnevesenet er opprettet for å ivareta og samordne den kommunale havnevirksomheten i
samarbeidsområdet. Havnevesenet skal sammen med andre interesser bidra til et
konkurransedyktig og kostnadseffektivt havnetilbud i regionen, og for tilrettelegging av
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infrastruktur som sikrer en best mulig forbindelse mellom sjø- og landtransporten. Motivet
for eierskap er samfunnsøkonomisk. Kommunene invitert til å bli med i stiftelsen av havna i
2003. Sunndal kommune er nest største eier, har gått inn med en del kapital fra havnefondet.
Det er strategisk viktig for Sunndal å ha et godt samarbeid med havna om drift og utvikling i
næringsutviklingssammenheng. Eierposten opprettholdes.
Fra årsmeldingen til KNH 2016:
Visjon: KNH skal være Midt-Norges viktigste transportknutepunkt for sjø og land.
Hovedmål: Å være et kostnadseffektivt og sikkert havnetilbud hvor hele havnedistriktet er
tilpasset logistikkløsninger som sikrer effektiv godsflyt og bidrar til økt sjøtransport.
Engasjementer i andre selskap:
• Halsafjordsambandet AS
• Midt-Norsk Fergeallianse AS
• Vikan Næringspark Invest AS
• Kristiansund Baseselskap AS
• Surnadal Hamneterminal AS
• Explore Hitra AS
Fra vedtektene til KNH:
Havnevesenet er opprettet for å ivareta og samordne den kommunale havnevirksomheten i
samarbeidsområdet. Havnevesenet skal sammen med andre interesser bidra til et
konkurransedyktig og kostnadseffektivt havnetilbud i regionen, og for tilrettelegging av
infrastruktur som sikrer en best mulig forbindelse mellom sjø- og landtransporten.
Havnevesenet skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som etter
havne- og farvannsloven og annen lovgivning som gjelder havnesektoren, påhviler de
samarbeidende kommunene. Havneanlegg og arealer skal disponeres med sikte på en best
mulig, samlet ressursutnyttelse. For å opprettholde og videreutvikle sjøtransportene og den
kommunale havnevirksomheten i samarbeidsområdet, samt denne virksomhetens
trafikkgrunnlag, kan havnevesenet engasjere seg i havenetilknyttet virksomhet som finnes
hensiktsmessig og fordelaktig for de samarbeidende kommunenes havneinteresser.
Selskapet og tema til selskapskontrollen:
I følge en artikkel i Tidens Krav 02.12.2016 har Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH)
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 slår fast ved at det er krevd inn over 18 millioner for mye i anløpsavgift.
De opprettholder også pålegget om at innkrevingen av anløpsavgift må stoppes i noen år inntil
beløpet er «nullet ut» og på den måten tilbakeført til rederiene.
Det er i et svarbrev til Samferdselsdepartementet at det kommer fram at Kystverket ikke tror
på de nye beregningene som KNH la fram for noen uker siden. Kystverket har ikke tiltro til
regnestykket som viser at overskuddet i anløpsregnskapet ikke er på mer enn 2,5 millioner
kroner for perioden 2012–2015. Havneselskapets egen beregning fra tidligere i år, viste et
overskudd på drøyt åtte millioner.
KNH sitt havneregnskap er et eget selvkostområde regulert i Lov om havner § 25.
I anløpsavgiftsforskriften § 7, andre ledd fremgår fremgår følgende: «Kommunen kan
fremføre overskudd og underskudd fra avgiftsregnskapet til påfølgende år. I løpet av en
periode på 3-5 år skal ikke inntektene overstige kostnadene for årene samlet».
Anløpsregnskapet skal følgelig gå i null over en periode på 3-5 år. Det fremgår også av
bestemmelsen at det kun er lovlig å fremføre overskudd (eller underskudd) innenfor en
periode på maksimalt 5 år.
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Kystverkets vedtak fastslår at KNH i de 5 årene fra 2012 til og med 2016 har tatt for høye
anløpsavgifter. Siden KNH hvert år har krevd inn mer anløpsavgift enn de har vært berettiget
til, kan KNH justere inn dette overskuddet ved å sette avgiften til null i påfølgende år? Skulle
dette etter regelverket bli år 6, 7, 8 ?
Er det laget en plan for «utnulling» av de 18 mill. kr i for mye innkrevd avgift slik at
selvkostregnskapet er i blanse innen 5 år slik lovkravet er? Kan revisor bekrefte dette?
Samferdselsdepartementet ba Kystverket kommentere det nye regnskapet som ble lagt fram.
Det er i dette svaret Kystverket hevder at regnskapet er belastet med en rekke kostnader som
ikke hører hjemme i anløpsregnskapet.
Ett eksempel fra 2015 er gaver til ansatte og eksterne for over 100.000 kroner. Et annet er
representasjon for 25.000 kroner. I en e-post til Tidens Krav opplyser daglig leder at det blant
annet dreier seg om et hundretalls esker med konfekt som gis til ansatte og
forretningsforbindelser til jul. I tillegg kommer gavekort til ansatte og 11 eierkommuner som
ved forskjellige anledninger får blomster. Ellers er det snakk om oppmerksomhet ved
begravelser, bursdager og representasjon. Det tredje eksemplet er en kostnad på 400.000
kroner knyttet til reklame og markedsføring for å få flere cruiseskip til Kristiansund. Videre
mener Kystverket at regnskapet urettmessig er belastet med en kostnad på 550.000 kroner
som bare er kalt «kai og anløp» – vedlikehold, reparasjon, sårbarhetsanalyse. Kystverket
trekker også fram en post på 50.000 kroner knyttet til ubenyttede lokaler. Dette kommenteres
med at det kun er bygningsarealer som trengs og faktisk benyttes til offentlige oppgaver etter
havne- og farvannsloven, som kan finansieres med anløpsavgift.
Kystverket peker også på at det er ført opp betydelig flere kvadratmeter med lokaler i
anløpsregnskapet enn tidligere, samtidig som avskrivningene er doblet. Begge deler uten
nærmere forklaring.
I brevet etterlyser Kystverket utdypende, tekstlige forklaringer på hvorfor havneselskapet nå
plutselig benytter andre fordelingsnøkler enn tidligere.
Eksempelvis gjelder dette årsverk og ansatte. Flere årsverk er lagt inn med høyere
fordelingsnøkler enn det Kystverket kom fram til etter grundige intervjuer. Kystverket
bestrider de nye fordelingsnøklene og mener de er feilaktige.
Kystverket påpeker også at såkalte ISPS-kostnader er ført opp med 452.000 kroner, på tross
av at slike kostnader helt klart ikke kan finansieres med anløpsavgift.
Anløpsregnskapet er også belastet med flere hundre tusen til markedsføring av havna for å få
flere cruisebåtanløp.
Hvordan er disse forholdene i dag? Har revisor i selskapet fulgt opp noe av dette?
Havnerådet, som er eierorganet, tar ut ca. 200 000 kr årlig i møtegodtgjørelser, som egentlig
skulle ha vært betalt av eierkommunene. Det er kommunestyrene som fastsetter og
kommunene utbetaler slike godtgjørelser, jf. kommuneloven §§ 41 og 42. Hvordan er disse
forholdene i dag?
Hvilke konsekvenser har det for KNH og eierne hvis inntektene til KNH blir redusert?
Hvilket omdømme og tillit gir dette til KNH med de opplysninger som Kystverket gir?
Har KNH holdt fristene for avleggelse av årsmelding og årsregnskap for IKS?
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
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Har KNH meldt inn endringer av selskapets styre til Brønnøysundregistrene?
Har KNH vurdert økonomiskstatus for selskapets videre drift etter tilsynet fra Kystverket og
konsekvensene av dette?
Er KNH sitt engasjement i andre selskap og andre engasjement og tilskudd innenfor
vedtektene og formålet til selskapet?

Oppsummering og overordnede problemstillinger ved selskapskontrollen:
I hvilken grad utøver kommunene kontroll med KNH i tråd med etablerte normer for god
eierstyring og selskapsledelse (eierstyring)? –herunder om kommunene har en
eierskapsmelding som beskriver, har etablert rutiner for oppfølging og evaluering av KNH,
om rutinene er gode nok og om de blir etterlevd.
I hvilken grad viser KNH sine nøkkeltall mål oppnåelse og en forsvarlig økonomisk drift
(forvaltningsrevisjon)?
I hvilken grad etterlever KNH regelverket for offentlige anskaffelser (forvaltningsrevisjon)?
I hvilken grad etterlever KNH regelverk og normer for habilitet, etikk, arbeidsmiljø og
samfunnsansvar?
Jeg tenker at vi må forvente at de moment som er listet opp ovenfor fra «Selskapet og tema til
selskapskontrollen» inngår som problemstillinger vi vil ha undersøkt og besvart om de er oppfulgt
av KNH i de overordnede spørsmålene ovenfor.
Er dette tilstrekkelig utgangspunkt for at vi kan bestille en prosjektplan fra revisjonsselskapet som
skal dekke/omhandle?:
• Tema
• Bakgrunn
• Problemstillinger
• Hvilken type informasjon som skal innhentes og hvordan?
• Fremdriftsplan
• Ressursbruk

Med hilsen

Sveinung Talberg
rådgiver
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Bidrar til forbedring

Unni Romstad

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalgene i
• Hemne
• Hitra
• Kristiansund
• Sunndal

11.april 2019

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL -TILBAKEMELDING
Vi viser til brev av 08.mars 2019 der kontrollutvalgene i Hemne, Hitra, Kristiansund og Sunndal
kommune bestiller selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.
På bakgrunn av de opplysninger som framkommer i brevet, vil revisor utarbeide forslag til
prosjektplan. Prosjektplanen vil inneholde forslag til problemstillinger, kilder til kriterier, kort beskrivelse
av metode, planlagt leveringstidspunkt og samlet ressursbruk (timer).
Forslag til prosjektplan vil foreligge senest 6.mai 2019.
Bestillingen er omfattende, og i forbindelse med revisors planlegging av prosjektet vil vi vurdere om
det er hensiktsmessig å levere delrapporter.
Vi har notert at kommunenes andel av finansiering av prosjektet er i forhold til eierandel i Kristiansund
og Nordmøre Havn IKS. Det forutsettes at det utarbeides egen avtale knyttet til betaling. Kommuner
som er medlemmer i Revisjon Midt-Norge SA og har tilgjengelige forvaltningsrevisjonstimer, vil kunne
benytte disse.

Med vennlig hilsen

Unni Romstad
Fagleder forvaltningsrevisjon

Direkte  417 39 319 eller  unni.romstad@revisjonmidtnorge.no

SELSKAPSKONTROLL

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
PROSJEKTPLAN

SK1018
Hemne, Hitra, Kristiansund og
Sunndal kommuner
MAI 2019
Prosjekt-ID

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

1) Utøver eierkommunene eierskapet i KNH IKS i tråd
med regelverk, vedtak og etablerte normer for god
eierstyring?
2) Har selskapet etablert styringssystem som sikrer
måloppnåelse og forsvarlig økonomisk drift?
3) Følger KNH regelverket for offentlige anskaffelser?
4) Har KNH etiske retningslinjer som ivaretar habilitet,
pålitelig økonomistyring (budsjett og regnskap),
arbeidsmiljø (herunder varslingssystem) og
samfunnsansvar?
Se utdyping i kap. 3.2

Kilder til kriterier

-

Lov om interkommunale selskap (1999)

-

Lov om havner og farvann (2009)

-

Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift
(2010)

-

Lov om offentlige anskaffelser

-

KS: anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og
kontroll

Metode

Kilder for data vil være styrende dokument, budsjett- og
regnskapsdata, eierrepresentanter og nøkkelpersoner i
selskapet. Se beskrivelse i kap. 3.4

Tidsplan

Prosjektteam

Her presenteres overordnet tidsplan; eks
•

Ca. 450 timer

•

31.12.2019

Oppdragsansvarlig revisor: Anna Ølnes
anna.olnes@revisjonmidtnorge.no

2 MANDAT
Revisjon Midt-Norge har fått en henvendelse fra kontrollutvalgssekretariatet i Sunndal
kommune (heretter; sekretariatet) om å gjennomføre selskapskontroll av Kristiansund og
Nordmøre Havn IKS. Bakgrunnen er at Møre og Romsdal kommunerevisjon IKS, som er
revisor for bl.a. Sunndal kommune, har erklært seg inhabil. Revisjon Midt-Norge har bekreftet
at vi tar på oss oppdraget, under forutsetningene som kommer fram i brevet fra oss 11.4.2019.
To av kommunene som er med på bestillingen er Hitra og Hemne kommuner. I tillegg er
Kristiansund

2.1

kommune

med,

og

nevnte

Sunndal

kommune.

Bestilling

I bestillingsbrevet av 8.3.2019 (vedlegg 1) er det en omfattende redegjørelse for bakgrunnen
for bestillingen av selskapskontroll. Innledningsvis vises det til Eierskapsmeldingen til
Sunndal kommune KNH. Vi kommer tilbake til den i bakgrunnsbeskrivelsen i kapittel 2.2. Det
samme gjelder årsmeldingen til KNH for 2016 og vedtektene.
Sekretariatet viser til en sak mellom Hurtigruten ASA og Kystverket på den ene siden, og
KNH på den andre siden. Saken gjelder en påstand fra Hurtigruten overfor Kystverket om at
KNH har krevd inn ca. 17,7 millioner for mye i anløpsavgift. Kystverket har utført tilsyn med
KNH, og bekrefter at det er krevd inn over 17,7 millioner for mye i anløpsavgift. De har i den
sammenhengen pålagt KNH å stoppe innkrevingen av anløpsavgift over noen år, inntil
beløpet er nullet ut, og tilbakeført til rederiene. KNH sine egne beregninger tilsier imidlertid at
overskuddet i anløpsregnskapet ikke er på mer enn 2,5 millioner for perioden 2012 – 2015.
Kystverket stiller seg tvilende til KNHs beregning.
Det er dette som er bakgrunnen for at kontrollutvalget i Sunndal har fått med seg de tre
andre, nevnte kommunene på å bestille en selskapskontroll av KNH IKS.

2.2

Bakgrunnsinformasjon

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene
Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll i Møre og
Romsdal (Nordmøre) og Hitra og Hemne i Trøndelag. Nedenfor illustreres eierskapsprosenten
i en figur:

Figur 1.

Eierskapsfordeling, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Kilde: knhavn.no
I vedtektene for KNH heter det at selskapet (havnevesenet) er opprettet for å samordne den
kommunale havnevirksomheten i samarbeidsområdet1. Selskapet (havnevesenet) skal,
sammen med andre interesser bidra til et konkurransedyktig og kostnadseffektivt havnetilbud
i regionen, og for tilrettelegging av infrastruktur som sikrer en best mulig forbindelse mellom
sjø- og landtransporten. Selskapet skal ivareta de lovpålagte, administrative og
forvaltningsmessige oppgavene som ligger til de samarbeidende kommunene. Selskapet kan
også engasjere seg i forretningsmessig virksomhet, dersom dette er hensiktsmessig for de
samarbeidende kommunene. Vi viser til bestillingsbrevet og kommunens nettsider for
nærmere beskrivelse av selskapets virksomhet.

1

Referert i bestillingsbrevet

Nedenfor viser vi en figur, som illustrerer organisasjonsstrukturen for KNH.

Kilde: knhavn.no
Havnerådet er eierorganet i KNH (representantskap), og består av. Kristiansund kommune,
som er største eier, har 5 faste representanter i havnerådet, mens de øvrige kommunene har
ett fast medlem hver. Ole L. Haugen, Hitra kommune, er havnerådsleder.
Styret for KNH har syv medlemmer, og styreleder er Roger Osen.
Selskapets daglige leder (havnesjef) er Arnt Honstad. I tillegg til Honstad har selskapet ni
ansatte. Funksjonene disse dekker er havnekaptein, havneinspektør, driftssjef, markeds- og
medieansvarlig, oppsynsmann, kontorleder og rådgiver.
Virksomheten til KNH IKS er regulert i, først og fremst Lov om interkommunale selskap og Lov
havner og farvann. Havneregnskapet er et eget selvkostområde som er regulert i Lov om
havner, § 25 og Forskrift om anløp. Det er bestemmelsen i § 7 i forskriften som er stridens

kjerne i denne sammenhengen: «Kommunen kan fremføre overskudd og underskudd fra
avgiftsregnskapet til påfølgende år. I løpet av en periode på 3-5 år skal ikke inntektene
overstige kostnadene for årene samlet».

3 PROSJEKTDESIGN
I bestillingsbrevet er det nevnt en rekke saker, som knyttes til usikkerhet rundt
kostnadsføringen i anløpsregnskapet (2015). Disse kan oppsummeres slik:
-

Gaver til ansatte og eksterne

-

Representasjon

-

Reklame og markedsføring

-

Kai og anløp; vedlikehold, reparasjon og sårbarhetsanalyse

-

Ubenyttede lokaler

-

Betydelig flere kvadratmeter med lokaler sammenlignet med tidligere, samtidig som
avskrivingen er doblet

-

Andre fordelingsnøkler enn tidligere (eks. årsverk)

-

ISPS-kostnader (sikkerhetstiltak og terrorberedskap)

-

Møtegodtgjørelse til havnerådet

På bakgrunn av dette foreslår sekretariatet at kontrollen dekker følgende spørsmål:
-

Hvordan er disse forholdene fulgt opp i årene etterpå (siden 2015)?

-

Har revisor i selskapet fulgt opp?

-

Hvilke konsekvenser vil en inntektsreduksjon få for selskapet og eierne?

-

Er frister for avleggelse av årsregnskap og årsmelding fulgt?

-

Er det meldt inn endringer av selskapets styre i Brønnøysundregistrene?

-

Hvordan påvirker saken selskapets omdømme og tillit?

-

Er det gjort vurderinger av økonomisk status i selskapet og videre drift etter
tilbakemeldingene fra Kystverket?

-

Er KNHs engasjement i andre selskap og andre engasjement og tilskudd i tråd med
vedtektene og formålet til selskapet?

Sekretariatet har på bakgrunn av beskrivelsene ovenfor og i kapittel 1 foreslått fire overordna
problemstillinger:
1) I hvilken grad utøver eierkommunene kontroll med KNH i tråd med god eierstyring og
selskapsledelse – herunder om kommunene har eierskapsmelding som beskriver, har
etablert rutiner for oppfølging og evaluering av KNH, om rutinene er gode nok og om
de er etterlevd?
2) I hvilken grad viser KNHs nøkkeltall måloppnåelse og en forsvarlig drift?
3) I hvilken grad etterlever KNH regelverket for offentlige anskaffelser?
4) I hvilken grad etterlever KNH regelverk og normer for habilitet, etikk, arbeidsmiljø og
samfunnsansvar?

I kapittel 3.2. har revisor konkretisert problemstillinger ut ifra de overordna problemstillingene
og spørsmålene ovenfor.

3.1

Avgrensing

Denne selskapskontrollen vil innebære eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet.
Eierskapskontrollen vil i hovedsak være innrettet mot de kommunene som har vært på
bestillingen sitt eierskap.

3.2

Problemstillinger

1) Utøver eierkommunene eierskapet i KNH IKS i tråd med regelverk, vedtak og
etablerte normer for god eierstyring?
-

Om eierkommunene har eierskapsmelding

-

Om eierkommunene har definert mål for KNH, herunder system for rapportering?

-

Utøver eierkommunene sitt eierskap gjennom havnerådet, herunder om det er
fastsatt rutiner for deltakelse og kriterier/satser for møtegodtgjørelse

-

Har eierkommunene etablert rutiner for oppfølging og evaluering av KNH, og
følges disse rutinene?

-

Har eierkommunene fulgt opp tilbakemeldingene fra Kystverket, og eventuelt
justert mål og rutiner for eierskapet?

2) Har selskapet etablert styringssystem som sikrer måloppnåelse og forsvarlig
økonomisk drift?
-

System for måloppnåelse

-

System for risiko- og sårbarhetsanalyse

-

Økonomi- og ressursstyring, herunder budsjettering, regnskapsføring og
økonomisk kontroll, oppfølging av selvkost

-

Systematisk oppfølging av Kystverkets tilbakemelding, herunder revisors
oppfølging (selvkost)

3) Følger KNH regelverket for offentlige anskaffelser (før etter 2017)?
4) Har KNH etiske retningslinjer som ivaretar habilitet, pålitelig økonomistyring (budsjett
og regnskap), arbeidsmiljø (herunder avviks- og varslingssystem) og
samfunnsansvar?

3.3

Overordna kriterier (kilder)

De viktigste kildene for revisjonskriterier vil være følgende:

-

Lov om interkommunale selskap (1999)

-

Lov om havner og farvann (2009)

-

Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift (2010)

-

Lov om offentlige anskaffelser + forskrift

-

KS: anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

3.4

Metoder for innsamling av data

Kildene for data i denne selskapskontrollen vil i hovedsak være styrende dokument hos eiere
(de som deltar i selskapskontrollen) og selskap, økonomidata fra budsjett og regnskap i
perioden før og etter tilbakebetalingen av 17,7 millioner kroner. Eierrepresentanter og
eventuelt annen politisk ledelse i kommunene som deltar i selskapskontrollen vil være aktuelle
kilder, f.eks. gjennom spørreskjemaundersøkelse blant medlemmene i havnerådet, strukturert
samtaleintervju med styremedlemmer og daglig ledelse, og eventuelt andre nøkkelpersoner i
selskapet.
Utover ovennevnte kilder, er det foreløpig åpent, hvorvidt det vil være aktuelt å etterspørre
informasjon fra flere kilder, f.eks. revisor.

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET
Revisor har vurdert gjennomføringen av selskapskontrollen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).
Oppdragsansvarlig

forvaltningsrevisor

har

sørget

selskapskontrollen har bekreftet sin uavhengighet.

Trondheim, 6.5.2019

Anna Ølnes
Oppdragsansvarlig revisor

for

at

alle

medarbeiderne

i
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OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BOSETTING OG
INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VEKT PÅ BARN OG UNGE SIN
SITUASJON»
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget i Sunndal tar redegjørelsen fra rådmann på oppfølging til orientering
Kontrollutvalget i Sunndal setter saken på oppfølgingslisten der en følger videre opp arbeidet
og med de anbefalinger som gjenstår
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Sunndal bestilte i sitt møte 31.10.2016 sak PS 40/16
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på
barn og unge sin situasjon». Dette med bakgrunn i 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.
Vedtak i sak PS 40/16 i kontrollutvalget i Sunndal den 31.10.2016:
1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
«Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon»
2.
- Samordning av tjenester og tiltak
- Kvalifisering og integrering
- Økonomiforvaltning og ressursbruk
3. Undersøkelsen skal bygge på aktuelle problemstillinger som er skissert i
saksframstillingen.
4. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
5. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.
Den 31.01.2017 behandlet og vedtok kontrollutvalget prosjektplanen.
Den 04.12.2017 mottok kontrollutvalget i Sunndal endelig forvaltningsrevisjonsrapport med
følgebrev.

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 12.12.2017, sak PS 39/17 og avga følgende
innstilling til kommunestyret:
 Sunndal kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Bosetting og integrering
av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon» til etterretning og
slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 2.3 og 3.3.
 Sunndal Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i
avsnitt 2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
 Sunndal Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode
på 12 – 18 mnd.
 Sunndal Kommunestyre bør vurdere om barn og unge sin stemme kan komme frem på
en egnet måte i det videre oppfølgingsarbeidet, jf. de spørsmål som kommer frem i
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Sunndal kommunestyre behandlet rapporten 14.02.2018, sak PS 3/18 med følgende vedtak:
Sunndal kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Bosetting og integrering av
flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon» til etterretning og slutter seg til de
anbefalingene som kommer fram i rapporten med unntak av følgande: Kulepunkt 5 i
anbefalinga er ikkje aktuell politikk. Sunndal kommunestyre ønsker ikkje særordningar for
enkelte grupper av innbyggarene, men berre generelle ordningar for alle økonomisk
vanskelegstilte.
Sunndal Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 2.3
og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
Sunndal Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12
– 18 mnd.
Sunndal Kommunestyre bør vurdere om barn og unge sin stemme kan komme frem på en egnet
måte i det videre oppfølgingsarbeidet, jf. de spørsmål som kommer frem i
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Anbefalingene i kapittel 2.3 og 3.3 i rapporten var følgende:
1. Sunndal kommune bør sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til å yte tjenester
overfor barn og unge flyktninger.
2. Sunndal kommune bør sikre at kunnskap og informasjon utveksles mellom
avdelingene som følger opp barn og unge flyktninger.
3. Sunndal kommune bør videreutvikle samarbeidet mellom avdelingene som følger
opp barn og unge flyktninger.
4. Sunndal kommune bør vurdere om det kan gjøres mer for å legge til rette for
frivillighet, og kultur og fritidstilbudet.

5. Sunndal kommune bør vurdere om aktiviteter som en ønsker at barn og unge
flyktninger deltar på skal være uten kostnader.
6. Sunndal kommune bør vurdere om det i større grad bør legges til rette for
samarbeid om introduksjonsprogrammet.
Punkt 5 i anbefalingen ble ikke vedtatt i kommunestyret, slik at det gjensto 5 anbefalinger å
følge opp.
Den 09.05.2019 sendte kontrollutvalgssekretariatet brev til kommunediretøren og ba om en
statusrapport på oppfølging av anbefalingene.
Kommunedirektøren svarte i brev av 06.06.2019.
Vedlegg:
• Brev til kommunedirektøren, datert 09.05.2019.
• Svar fra kommunedirektøren m/vedlegg, datert 06.06.2019
VURDERING
Det er nå gått 15 mnd. siden kommunestyret fattet vedtak i saken og det er tid for å følge opp
anbefalingene, jf. nest siste pkt. i vedtaket.
Kommunedirektøren svarer i brevet at en ser positivt på å få kvalitetssikret tjenestene gjennom
en forvaltningsrevisjonsrapport og forbedring og utvikling er et viktig mål.
I etterkant av rapporten har en tatt fatt på de ulike områdene med forbedringspotensial med
flere ulike tiltak. Flere av tiltakene som settes i gang er ledd i en kontinuerlig
forbedringsprosess.
Det har vært store endringer i innvandrertjenesten siden forvaltningsrevisjonen ble foretatt.
UDI bestemte at fra og med 31.01.2018 skulle Sunndal asylmottak legges ned. Sunndal
kommune har av den grunn gått gjennom en omfattende nedbemanningsprosess.
Prosessen har ført med seg det positive, at Sunndal kommune har kunnet plassere ansatte med
stor kompetanse på fagfeltet innvandring og integrering, ved ulike tjenester i Sunndal kommune.
Dette har ført til Dette har ført til økt kompetanse på feltet i de ulike tjenestene.
Oppfølging av anbefalingene:
1.
Sunndal kommune bør sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til å yte tjenester overfor b
flyktninger:
Her ser enheten på muligheten for samlokalisering av tjenester som ytes overfor barn og unge.
Enheten vil sikre tilstedeværelse av helsesøster ved planlagte trefftider og undervisning ved
skoler. Enheten vil sikre tilgang på morsmålslærere og tospråklige assistenter. Videre sikre
bruke av tolk der det trengs. Enheten vil også søke å løse utfordringer ang. økt digitalisering
mht. søknader og informasjon.

2.
Sunndal kommune bør sikre at kunnskap og informasjon utveksles mellom
avdelingene som følger opp barn og unge flyktninger:
Etter at asylmottaket ble avviklet oppsto utfordringen med å ta vare på den kompetansen som satt
der blant de ansatte. Enheten har sikret kompetansen ved at de fleste som var ansatt på mottaket
nå har fått arbeid i andre tjenester i Sunndal kommune. Enheten har også en utfordring med å
sikre at de enkelte avdelingene i kommunen informerer om hvilken kompetanse de selv besitter.
Enheten må sikre kompetanse som avklarer om utfordringer flyktninger har er knyttet til språk
eller lærevansker. Enheten må sikre kompetanse som formidler den oppdragerkulturen vi har i
Norge.
3.
Sunndal kommune bør videreutvikle samarbeidet mellom avdelingene som følger
opp barn og unge flyktninger:
Enheten må avklare hvilken kultur har Sunndal kommune for samhandling og samordning
mellom tjenester. Videre hvordan en kan få informasjonsutvekslingen mellom tjenester som
følger opp flyktninger til å bli bedre. Enheten må sikre at en har kunnskap om hva andre enheter
har av tilbud og tjenester. Enheten må sikre at en har mulighet å avklare hvem som gir hva av
informasjon/undervisning. Formidling av kunnskap om barneoppdragelse og grensesetting til
foreldre med annen kulturell bakgrunn er vanskelig. Denne informasjon må formidles på en god
og ensartet måte. Hvordan sikrer kommunen at den blir formidlet på denne måten i Sunndal
kommune er et spørsmål som må besvares.
4.
Sunndal kommune bør vurdere om det kan gjøres mer for å legge til rette for
frivillighet, og kultur og fritidstilbudet:
Kommunen må etablere en kontakt med barn og unge, så deres stemme blir hørt. En jobber
målrettet og godt i forhold til frivillighet, kultur og fritidstilbudet til flyktninger.
Innvandrertjenesten har en ansatt som jobber spesifikt i forhold til dette i 50 % av stillingen sin.
Enheten ønsker å være pådriver sammen med frivillighetssentralen til å etablere flere tilbud for
barn og foreldre som ikke ønsker idrettslige aktiviteter.
6.
Sunndal kommune bør vurdere om det i større grad bør legges til rette for
samarbeid om introduksjonsprogrammet:
Innholdet i introduksjonsprogrammet er lovfestet. Enheten mener at en har en bred tilnærming
til introduksjonsprogrammet. Enheten må sikre at informasjon ad forventninger til foreldrerollen
når frem. Videre sikre at foreldre vet hva som forventes av de i Norge.
Det siste punktet i vedtaket var at:
Sunndal Kommunestyre bør vurdere om barn og unge sin stemme kan komme frem på en
egnet måte i det videre oppfølgingsarbeidet, jf. de spørsmål som kommer frem i
forvaltningsrevisjonsrapporten:
Enheten mener at et av de viktigste tiltakene er å sikre at alle som jobber ut mot denne
målgruppen har en felles holdning og tilnærming. At det blir lagt til rette for kompetanseheving
og kunnskapsdeling på tvers av tjenesten. I prosessbeskrivelsen med tema «Bosetting og
integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon» vedlegg nr.1 går det
frem ulike anførte tiltak.

Til det punktet (5) som kommunestyret valgte å ta bort fra anbefalingene rapporterer enheten
følgende som ikke angår det økonomiske, men som er vesentlig å merke seg.
Tilbud om deltakelse i aktiviteter:
Hvordan søke motivering og tilgjengelighet for deltagelse i aktiviteter? Motivasjonsarbeid bør
samordnes. Det er viktig med kunnskap om tjenestene på tvers. Flyktningene er ulike og det er
viktig å skape trygghet i gruppen og ikke ha for store grupper.
Hvordan sikrer kommunen at barn og unge har likeverdige muligheter til å delta ved
fritidsaktiviteter? Her må en sikre at stønadsordninger er kjent.
Konklusjon fra sekretariatet:
Kommunen har kommet langt i oppfølgingen, men noe gjenstår fortsatt.
Kommunedirektøren beskriver oppfølgingen av anbefalingene som en kontinuerlig prosess på
deler av områdene, samt at enkelte områder og anbefalinger ennå ikke er effektuert. Det kan
derfor være formålstjenlig at kontrollutvalget ennå en stund følger opp at anbefalingene blir
iverksatt og virker etter formålet. En anbefaler derfor at kontrollutvalget setter saken på
oppfølgingslisten.

Sveinung Talberg
Rådgiver

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 kommune
v
/kommunedirektøren

Deres referanse:

Vår referanse:
2019-209/STA

Arkivkode:
1563-216

Sted/dato
Molde, 09.05.2019

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Bosetting og integrering av flyktninger med
særlig vekt på barn og unge sin situasjon».
Sunndal kommunestyre behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 14.02.2018, sak PS 3/18
med følgende vedtak:
Sunndal kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Bosetting og integrering av flyktninger
med særlig vekt på barn og unge sin situasjon» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene
som kommer fram i rapporten med unntak av følgande:
Kulepunkt 5 i anbefalinga er ikkje aktuell politikk. Sunndal kommunestyre ønsker ikkje
særordningar for enkelte grupper av innbyggarene, men berre generelle ordningar for alle
økonomisk vanskelegstilte.
Sunndal Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 2.3 og
3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
Sunndal Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 –
18 mnd.
Sunndal Kommunestyre bør vurdere om barn og unge sin stemme kan komme frem på en egnet
måte i det videre oppfølgingsarbeidet, jf. de spørsmål som kommer frem i
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Anbefalingene i kapittel 2.3. og 3.3. i rapporten var følgende:
1. Sunndal kommune bør sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til å yte tjenester overfor barn
og unge flyktninger.
2. Sunndal kommune bør sikre at kunnskap og informasjon utveksles mellom avdelingene
som følger opp barn og unge flyktninger.
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3. Sunndal kommune bør videreutvikle samarbeidet mellom avdelingene som følger opp
barn og unge flyktninger.
4. Sunndal kommune bør vurdere om det kan gjøres mer for å legge til rette for frivillighet,
og kultur og fritidstilbudet.
5. Sunndal kommune bør vurdere om aktiviteter som en ønsker at barn og unge flyktninger
deltar på skal være uten kostnader.
6. Sunndal kommune bør vurdere om det i større grad bør legges til rette for samarbeid om
introduksjonsprogrammet.

Punkt 5 ble av kommunestyret vedtatt strøket og er ikke aktuelt for videre oppfølging.
Bakgrunn:
Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77, nr. 4 og
Forskrifter for kontrollutvalg, kap. 5.
Kontrollutvalget i Sunndal bestilte i sitt møte 31.10.2016 sak PS 40/16
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på
barn og unge sin situasjon».
Dette med bakgrunn i 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.
Vedtak i sak PS 40/16 i kontrollutvalget i Sunndal den 31.10.2016:
1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
«Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon»
2.
- Samordning av tjenester og tiltak
- Kvalifisering og integrering
- Økonomiforvaltning og ressursbruk
3. Undersøkelsen skal bygge på aktuelle problemstillinger som er skissert i
saksframstillingen.
4. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
5. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.
Den 04.12.2017 mottok kontrollutvalget i Sunndal endelig forvaltningsrevisjonsrapport med
følgebrev.
Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 12.12.2017, sak PS 39/17og avga følgende innstilling
til kommunestyret:
 Sunndal kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Bosetting og integrering av
flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon» til etterretning og slutter seg
til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 2.3 og 3.3.
 Sunndal Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt
2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
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 Sunndal Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på
12 – 18 mnd.
 Sunndal Kommunestyre bør vurdere om barn og unge sin stemme kan komme frem på en
egnet måte i det videre oppfølgingsarbeidet, jf. de spørsmål som kommer frem i
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Kontrollutvalget ber på bakgrunn av vedtaket i Sunndal kommunestyre den 14.02.2018, sak
PS 3/18 om skriftlig tilbakemelding fra rådmannen til neste møte i kontrollutvalget
18.06.2019 på status for oppfølging av anbefalingene i kapittel 2.3 og 3.3 i
forvaltningsrevisjonsrapporten og på hvilken måte kommunedirektøren vurderer at barn og
unge sin stemme kan komme frem på en egnet måte i det videre oppfølgingsarbeidet, jf. de
spørsmål som kommer frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Med hilsen
Trond M. Hansen Riise
leder

Sveinung Talberg
Rådgiver
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Svar - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Bosetting og integrering av
flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon»

Administrasjonene har med stor interesse lest rapporten. Veldig positivt å få
kvalitetssikret tjenestene som ytes. Forbedring og utvikling er et viktig mål.
Administrasjonen mener at det er tilstrekkelig kapasitet til å yte tjenester overfor
barn og unge flyktninger i Sunndal kommune, men en ser av rapporten at en har mye
å tjene på å prøve få til mere samhandling og samarbeid på tvers av tjenester som
jobber ut mot denne gruppen, og deres foreldre.
Det å bli kjent med hverandres fagfelt og det å ha en felles tilnærming til feltet kan
muligens ha stor betydning for resultatet av integreringen. Det å bygge en plattform
for felles kompetanseheving, og en felles tilnærmingsmåte er viktige tiltak for å
lykkes bedre i denne jobben.
Det er verdt å merke seg at flyktninger som blir bosatt i Sunndal kommune, skal
benytte det vanlige tjenestetilbudet som kommunene har å tilby.
Flyktninger bringer med seg en kultur, og denne er det viktig at vi som yter tjenester
til dem har god kunnskap om. Det at vi kjenner og forstår deres kultur, gir oss et
bedre utgangspunkt til å yte gode tilpassede tjenester.
Arbeidet som blir gjort opp imot de voksne/ foreldre, har også stor betydning på
hvordan barna blir integrert.
Det har vært store endringer i Innvandrertjenesten siden revisjonene ble foretatt.
UDI bestemt at fra og med 31.01.2018 skulle Sunndal asylmottak legges ned. Sunndal
kommune har av den grunn gått gjennom en omfattende nedbemanningsprosess.
Dette har vært en krevende prosess for både arbeidstakere og arbeidsgiver.
Prosessen har allikevel ført med seg det positive, at Sunndal kommune har kunnet
«plassere» ansatte med stor kompetanse på fagfeltet innvandring og integrering, ved
ulike tjenester i Sunndal kommune. Dette har ført til en økt kompetanse på feltet
spredt rundt i de ulike tjenestene.
I etterkant av rapporten har vi tatt fatt på de ulike områdene med
forbedringspotensial. Dette med flere ulike tiltak. Flere av tiltakene som settes i gang
er ledd i en kontinuerlig forbedringsprosess og blir etterhvert en måte å jobbe på.
Skal nå prøve skissere hva som er gjort.

Anbefaling i kapittel 2.3 og 3.3. i rapporten var følgende:
1. Sunndal kommune bør sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til å yte tjenester
overfor barn og unge flyktninger.
2. Sunndal kommune bør sikre at kunnskap og informasjon utveksles mellom
avdelingene som følger opp barn og unge flyktninger.

3. Sunndal kommune bør videreutvikle samarbeidet mellom avdelingene som
følger opp barn og unge flyktninger.
Tiltak:
A. Det er utarbeidet en overordnet prosessbeskrivelse for forbedringsarbeidet i Sunndal
kommune. Der er det fortløpende oppdatert tiltak/ endringer som er iverksatt. Dette
er et «levende» dokument.
«Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin
situasjon»
• Se vedlegg 1

B. Det er utarbeidet en prosessbeskrivelse over hver enkelt problemstilling skissert av
revisjonen. Der er det fortløpende oppdatert tiltak/endringer som er iverksatt. Dette
er et «levende» dokument.
• Se vedlegg 2

C. Et av tiltakene i prosessbeskrivelsen vedlegg 2, var å starte et prosjekt med navn
«Digital kunnskapsdeling». Vi søkte om å få midler fra IMDi, men det fikk vi avslag på.
En av metodene vi ønsket benytte i prosjektet vårt «Digital kunnskapsdeling», var KS
læring.
• Se vedlegg 3, søknad
• Se vedlegg 4, avslagsbrev

D. Selv om vi ikke fikk tilskudd fra IMDi har vi valgt å bruke KS læring, dette som et ledd i
enklere nå ut med kompetanse. Vi skal av den grunn på kurs den 13 og 14 august
2019. Der vil vi få opplæring i hvordan bruke KS læring på en effektiv og konstruktiv
måte. Det er 4 ansatte som deltar. Disse vil da bli pådriver til å benytte KS læring til
kunnskaps- og metodeutvikling. En av disse vil få et hovedansvar i Sunndal kommune,
den personen skal enkelt kunne bistå alle tjenester ved behov.
E. Et av tiltakene i prosessbeskrivelsen med navn «Bosetting og integrering av
flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon», vedlegg nr 1, var å
opprettet en arbeidsgruppe på tvers av tjenestene som jobber med denne gruppen.
I forbindelse med oppstart av prosjektet «Digital kunnskapsdeling» ble det nedsatt en
prosjektgruppe. Vi har valgt at dette er arbeidsgruppen fremover. De vil følge opp og
gjennomføre de oppsatte tiltak fremover.
• Se vedlegg 3, side 5, navn på medlemmer i arbeidsgruppen.

F. Ut over høsten vil vi som skrevet tidligere, benytte KS læring til å bygge en

kompetanseplattform på tvers av alle tjenester i kommunen. De ulike andre tjenestene har
muligens sett på integrering av innvandrere som innvandrertjenesten sitt hovedområde og
ansvar. Og det er det for så vidt, men vi tenker at et felles «bakteppe» for alle som jobber ut
mot målgruppen er av stor betydning for å lykkes. Innvandrere har sine utfordringer i forhold
til kultur, negativ sosial kontroll og språk. Alle disse faktorene er av stor betydning for god
integrering

Vi ønsker derfor ta i bruk KS læring aktiv etter at vi har fått lært opp ressurspersoner.
KS læring er en digital plattform for kunnskaps- og metodeutvikling, tilgjengelig for
alle ansatte på kommunalt og nasjonalt nivå. Ved bruk av denne plattformen sikrer vi
at alle som jobber med målgruppen nås enkelt med kompetanseheving. KS læring
blir et viktig redskap i jobben med effektivt formidle og spre kompetanse. Her kan vi
dele av vår kompetanse, streame kurs og konferanser og all annen relevant
kunnskap.

Skisserer her det vi har planlagt «produsere» og legge ut på KS læring:
• Rutinebeskrivelse: Tverrtjenestelig tilnærming i integreringsarbeidet.
• Basis kunnskap/opplærings bolk: Navn; Største kulturelle forskjeller
(foreldrerollen og negativ sosial kontroll)
• Opplæringsmateriale: Bruk av tolk.
• Kunnskapsbolk: Kontakt opp mot frivillighet. Viser til pkt. 4
• Kunnskapsbolk: Samarbeid med næringsliv.
• Kunnskapsbok: Samarbeid med videregående skole.
• Rutiner: Hvordan jobbe i forhold til negativ sosial kontroll?
• Kunnskapsbolk: Formidling av flerkulturell kunnskap.
• Kunnskapsbolk: Utfordringer i møte med kvoteflyktninger.
• Kunnskap bolk: Hvordan jobber en programrådgiver? Viser til pkt.6 og vedlegg
8
• Kunnskapsbolk: Hvordan jobber flyktningkontoret?
• Kunnskapsbolker/opplæringsmateriale/rutiner: Fortløpende «produksjon»
etter behov.

G. Et annet av tiltakene er å arrangere faste fagdager på tvers av de ulike tjenestene i
Sunndal kommune. Det vil også bli invitert ulike andre samarbeidspartnere.
Det skal arrangeres en fagdag den 7 juni 2019. Denne fagdagen vil bli lagt ut på
Sunndal kommune sine sider, og være åpen for påmelding for andre interesserte
også.
• Se vedlegg 5, invitasjon til fagdag.
H. Et annet tiltak som er foreslått startet, er å etablere et integreringsteam. Dette teamet kan

være sammensatt av ressurspersoner fra ulike tjenester. Disse kan tidlig gå inn å kartlegge
utfordringer, og sette inn de tiltak en tenker det er behov for rundt den enkelte familie / det
enkelte barn og unge. Målet er god integrering på kort og lang sikt.

4. Sunndal kommune bør vurdere om det kan gjøres mer for å legge til rette for
frivillighet, og kultur og fritidstilbudet.
Administrasjonen mener en jobber målrettet og godt i forhold til frivillighet,
kultur og fritidstilbudet til flyktninger. Innvandrertjenesten har en ansatt som
jobber spesifikt i forhold til dette i 50 % av stillingen sin.
Også her tenker vi nå benytte KS læring til å formidle, og tydeliggjøre hvordan det
jobbes, ved å legge ut ulike informasjonsbolker som da blir tilgjengelig for alle
ansatte.
Oppfølging:
Tiltak:
1. Benytte KS læring til å legge ut film om hvordan det jobbes ut mor frivillighet,
kultur og fritidstilbud for flyktninger.
Det er allikevel flere tiltak en tenker prøve få i gang i nær fremtid, og det er:
Tiltak:
Dra i gang en frivillighetens dag. Hvor alle lag/ organisasjoner /foreninger
kunne ha vist frem sine tilbud.
Være pådriver sammen med frivillighetssentralen til å etablere flere tilbud for
barn og foreldre som ikke ønsker idrettslige aktiviteter.
5. Sunndal kommune bør vurdere om aktiviteter som en ønsker at barn og unge
flyktninger deltar på skal være uten kostnader.
Dette punktet går ut.
6. Sunndal kommune bør vurdere om det i større grad bør legges til rette for
samarbeid om introduksjonsprogrammet.
Oppfølging:
Innholdet i introduksjonsprogrammet er lovfestet.
Administrasjonen tenker en har en bred tilnærming til introduksjonsprogrammet.
• se vedlegg nr.6
I forvaltningsrevisjonsrapporten kan en også her se at en mer åpenhet og
bevisstgjøringa i hva hver enkelt tjeneste gjør, mulig kan være av stor betydning,
og kunne gi en trygghet i tilnærmingen til hvordan løse de ulike områdene i
introduksjonsprogrammet.

Tiltak:
2. Benytte KS læring til å legge ut film om hvordan programrådgiverne i
introduksjonsprogrammet jobber. Det kan også her presenteres tilnærmingen
til introduksjonsprogrammet.
Hvordan kan barn og unge sin stemme komme frem på en egnet måte i det videre
oppfølgingsarbeidet.
Administrasjonen tenker et av de viktigste tiltakene er å sikre at alle som jobber ut
mot denne målgruppen har en felles holdning og tilnærming. At det blir lagt til rette
for kompetanse heving og kunnskapsdeling på tvers av tjenesten.
I prosessbeskrivelsen med tema «Bosetting og integrering av flyktninger med særlig
vekt på barn og unge sin situasjon» vedlegg nr.1
Anførte vi ulike andre tiltak også. Disse tiltakene vil vi ta fatt på i løpet av høsten:
•
•
•

Informere ungdommens kommunestyre, mulig representant inn i
referansegruppen.
Etablere kontakt med «spesielle» ansatte som har særs kontakt med barn og
unge. Informere om revisjonsrapporten, få innspill
Etablere en kontakt med barn og unge, så deres stemme blir hørt i det videre
oppfølgings/forbedringsarbeidet.
-Invitere bosatte flyktninger til informasjonsmøte
-Informere om funn i revisjonsrapporten
-Få innspill fra dem til forbedringsarbeid
-Representant inn i arbeidsgruppen evt. Oppnevne en referansegruppe

Er det ønskelig, kan vi gjerne være til stede under møte å svare på spørsmål.

Med vennlig hilsen
Gunn Inger Reiten
Konsulent
Sunndal kommune
Mobil: 902 80 422
www.sunndal.kommune.no

Vedlegg nr.1
Prosessbeskrivelse ved forbedringsarbeidet etter
Forvaltningsrevisjonsrapport med tema;
Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon
Tittel

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på
barn og unge sin situasjon» Fokus altså på barns behov og vilkår som en sårbar gruppe.

Formål

Forbedringsarbeid

Prosesstart

29.10.18

Prosesslutt

Mai-Juni 2019

Kvalitetskrav

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77,nr. 4 og Forskrift for
kontrollutvalget, kap. 5. På bakgrunn av dette og kommunestyrets behandling og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte den 05.10.2016. Bestilte kontrollutvalget i Sunndal den 31.10.2016
dette forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Dokumenter utarbeidet av Sunndal kommune, og statistikk utarbeidet av SSB og IMDi.

Tidsfrister

Juni 2019

Prosessansvarlig

Rådmann Randi Dyrnes

Prosesseier

Sunndal kommune

Fortløpende

Fortløpende

Vurdering - Forbedringstiltak

Ansvarlig

Frister- hjelpemidler

TRINN 1
Informasjon om resultat i forvaltningsrevisjonsrapporten og veien
videre til tjenestene
Informere ledergruppen
• Funn i forvaltningsrapporten
• Vurdering -Forbedringstiltak
• Be lederne ta stilling til hvem som skal være med i
arbeidsgruppen. 01/19 Dette ble avventet / satte ned en
prosjektgruppe, som nå er blitt arbeidsgruppe.

1-1

Rådmann Randi Dyrnes

November 2018

Informere de ulike ansvarlige avdelingene
• Innvandrertjenesten
• Nav
• Helsetjenesten
• Skoletjenesten
• Barnevernstjenesten

1-2

11/18 Kommunedirektør
informerte ledergruppen, som
igjen informerte i sine
avdelinger
.

Desember 2018

TRINN 2
Nedsette en arbeidsgruppe på tvers av tjenesten

Tjenesteleder melder inn hvem (1-2stk) som skal sitte fra deres
tjeneste.
(Det er naturlig at ansatte ved introduksjonsprogrammet deltar
alle).

2-1

Jan-19 det ble nedsatt en
arbeidsgruppe i
innvandrertjenesten.

Desember 2018

Kalle inn arbeidsgruppen til første møte

2-2

Gunn Inger Reiten

Januar 2019

Arbeidsgruppen konstituerer seg. Enes om plan for det videre
arbeidet sitt, som igjen legges frem for rådmann for godkjenning
(Se egen prosessplan)

2-3

Gunn Inger Reiten.
Jan-19 Arbeidsgruppen startet
prosessen med prosjekt «Digital
kunnskapsdeling»

Februar 2019

TRINN 3
Etablere en kontakt med barn og unge, så deres stemme blir hørt i
det videre oppfølgings/ forbedringsarbeidet
Invitere bosatte flyktninger til informasjonsmøte

Desember 2018/
Januar 2019

3-1

Informere om funn i revisjonsrapporten

3-2

Få innspill fra dem til forbedringsarbeid

3-3

Høst 19
Høst 19
Høst 19

Representant inn i arbeidsgruppen evt oppnevne en
referansegruppe

Høst 19

3-4

Informere Ungdommens kommunestyre, mulig representant herfra 3-5
inn i referansegruppen/ arbeidsgruppen

Dette vil bli gjort høst 2019

TRINN 4

Desember 2018/
Januar 2019

Etablere kontakt med «spesielle» ansatte som har en særs kontakt
med barn og unge. Informere om revisjonsrapporten, få innspill.
Kartlegge hvem
• Kjersti Ramsøy Halle
• Ragnhild Bakken
• Vigdis Rotlid
• Evt.flere ?

4-1

Disse blir invitert inn på Fagdag
på juni 19, og vil videre bli
naturlige deltagere ved
kompetansedeling.

TRINN 5

Gunn Inger Reiten

Desember 2018/
Januar 2019

Etablere kontakt opp mot frivillighetsarbeid
Kartlegge hvem som er aktuelt
• Elin Ranheim
• Andre ?

Desember 2018
Gunn Inger Reiten

5-1

Det er fortløpende kontakt med
frivilligheten i Sunndal. Elin

Arbeidsgruppen

Ranheim har det som en del av
jobben sin.

TRINN 5
Prosess med forbedringsarbeidet.

Arbeidsgruppen møtes

Tidsperspektivet ble noe endret,
da vi ikke fikk innvilget penger
til prosjektet. Men det har
allikevel vært en kontinuerlig
jobbing i forhold til dette.

Januar 2019Forløpende prosess

Randi Dyrnes og Bente Mosbakk holdes fortløpende orientert om
fremdriften

Bente Mosbakk har vært en del
av
prosjektgruppen/arbeidsgruppen.
Hun har fortløpende orientert
Randi Dyrnes.

Ferdig gjennomgang av revisjonens anbefalinger avsnitt 2.3 og
3.3.
Forslag til forbedringsarbeid legges frem for Randi Dyrnes og
Bente Mosbakk for godkjenning.

Vi ser at jobben i forhold til
anbefalingene i
revisjonsrapporten, er
kontinuerlig jobbing fremover.

Juni 2019

Randi Dyrnes presenterer forslag til forbedringsarbeid for
kommunestyre/kontrollutvalget

Dette blir nå gjennomført ved
vårt svar til kontrollutvalget.
Samt Randi Dyrnes vurderer om

2019
Randi Dyrnes

dette skal opp som
orienteringssak i kommunestyre.

Vedlegg nr.2
Prosessbeskrivelse ved forbedringsarbeidet
Problemstilling:
Har Sunndal kommune hensiktsmessige system for samordning av tjenester og tiltak?
Revisjonskriterier:
Har Sunndal kommune en hensiktsmessig organisering med klar ansvarsfordeling
Har Sunndal kommune kultur for samhandling og sikrer samordning
Sikrer Sunndal kommune kapasitet og kompetanse i aktuelle enheter
Involverer Sunndal kommune flyktningene

Vurdering og anbefaling
Forbedringsområder

Tiltak - forbedring

TRINN 1
Ressurs og kapasitet
Se på muligheten for samlokalisering av
tjenester som ytes overfor barn og unge

1-1

1-2

02/19 søker om prosjektmidler
05/19 svar prosjektmidler

Frist-

Hvordan sikre samarbeid og samhandling for
tjenester som ikke er samlokalisert

05/19 se tiltak i søknaden

Fortløpende

Sikre tilstedeværelse av helsesøster ved planlagte 1-3
trefftider ved skoler

Kontinuerlig prosess

Sikre tilstedeværelse av helsesøster ved planlagt
undervisning på skolene

1-4

Kontinuerlig prosess

Sikre tilgang på morsmålslærere

1-5

Sikre tilgang på tospråklige assistenter

1-6

Kontinuerlig prosess

Sikre bruke av tolk der det trengs

1-7

Kontinuerlig prosess

Løse utfordringer ad økt digitalisering
• Søke barnehageplass
• Søknad om sosialhjelp
• Søknad om div betalinger
• Informasjon om ulike sosiale
arrangement

1-8

05/19 KS-læring

05/19 KS-læring. Rutine for hvordan vi løser dette i
Sunndal kommune

Høst 19

TRINN 2
Kompetanse
Hvordan tar kommunene vare på kompetansen
som er bygget opp når asylmottaket er avviklet

2-1

Sikre at den enkelte avdeling informerer om
hvilken kunnskap som besittes. Hvem gjør hva

2-2

Hvordan avklarer vi om utfordringer flyktninger
har er knyttet til språk eller lærevansker?
(Dette er vanskelig før den enkelte har lært
norsk)

2-3

Få mere kunnskap til både barn og voksne om
forskning og teori som ligger til grunn for den
oppdragerkulturen vi har i Norge;
•
•
•
•
•
•

Særlig i forhold til bruk av vold/vold i
nære relasjoner
Opplæring i foreldrerollen
Oppdragelse
Grensesetting
Tvangsekteskap
O.l.

2-4

01/19 De fleste ansatte ved mottaket har nå fått jobb
ved ulike andre tjenester i kommunen. Dette har ført til
at en har beholdt mye av kompetansen i kommunen.

Fagdager for ansatte som jobber med barn og unge
flyktninger, med tema:
• Minoritetsspråklige
• Flyktninger
06/19 Fagdag – negativ sosial kontroll.
Tilbud til alle tjenester i Sunndal kommune.

Overfor mennesker med en annen
kulturbakgrunn kan dette med fordel samordnes
mellom enhetene

Arrangementer og møteplasser for de som jobber med
denne gruppen vil sikre kunnskap om hverandre og
gjøre det lettere å ta kontakt eller søke hjelp hos
hverandre

TRINN 3
Samhandling og samordning

Hvilken kultur har Sunndal kommune for
samhandling og samordning mellom tjenester
Hvordan kan vi få informasjonsutvekslingen
mellom tjenester som følger opp flyktninger til å
bli bedre

3-1

3-2

05/19 Benytte KS-læring
06/19 Felles fagdager

Kontinuerlig prosess
Juni 19

05/19 Benytte KS-læring
Faste felles fagdager, med ulike tematikk.

Kontinuerlig prosess

Formidling av kunnskap om barneoppdragelse
og grensesetting til foreldre med annen kulturell
bakgrunn er vanskelig.
Denne informasjon må formidles på en god og
ensartet måte.
Hvordan sikrer vi at den blir formidlet på denne
måten her i Sunndal kommune

Vi må sikre at vi har kunnskap om hva andre
enheter har av tilbud og tjenester.

Vi må sikre at vi har mulighet å avklare hvem
som gir hva av informasjon/undervisning, ved
ex:
•
•

Veiledning om fritidsaktiviteter
Viktighet av deltagelse i barnebursdager

TRINN 4
Brukermedvirkning

05/19 benytte KS-læring

Kontinuerlig prosess

05/19 Benytte KS-læring
Felles fagdager.

Kontinuerlig prosess
Kontinuerlig prosess

05/19 Benytte KS-læring.
Vurdere å få på plass frivillighetens dag.

Kontinuerlig prosess
I løpet av 19/20

3-3

3-4

3-5

Etablere en kontakt med barn og unge, så deres
stemme blir hørt

4-1

Høst 19

TRINN 5
Tilbud om deltagelse i aktiviteter
Hvordan jobber Sunndal kommune med
motivering og tilgjengelighet for deltagelse i
aktiviteter? ex
• Konsultasjon hos jordmor
• Deltagelse i barselgrupper
• Foreldremøter
• fritidsaktiviteter
Hvordan sikrer kommunen at barn og unge har
likeverdige muligheter til å delta ved
fritidsaktiviteter

5-1

5-2

Motivasjonsarbeid bør samordnes (viktig med
kunnskap om tjenestene på tvers)
Flyktningene er ulike
Viktig å skape trygghet i gruppen
Ikke store grupper

Kontinuerlig prosess

Sikre at stønadsordninger er kjent

Kontinuerlig prosess

Problemstilling:
Sikrer Sunndal kommune at introduksjonsprogrammet tilrettelegger for integrering?
Revisjonskriterier:
Deltar aktuelle virksomheter herunder i utformingen av introduksjonsprogrammet
Hvordan sikres individuelle planer
Hvordan tilrettelegges det for foreldre og hvordan styrkes foreldrerollen

Vurdering og anbefaling
Forbedringsområder

Tiltak - forbedring

Frist-

05/19 KS-læring
Felles fagdager

Kontinuerlig prosess

TRINN 1
Introduksjonsprogrammet

Sunndal kommune bør vurdere om det i større
grad bør legges til rette for samarbeid mellom de
ulike tjenester i kommunen om utforming av
innholdet i introduksjonsprogrammet

1-1

Sikre at informasjon ad forventninger til
foreldrerollen når frem.
Sikre at foreldre vet hva som forventes av de i
Norge.

1-2

Felles fagdager

1-3

Vurdere etablere et integreringsteam

Høst19

Problemstilling:
Flyktning tjenesten i Sunndal kommune har som mål å drive virksomheten innenfor tildelte statlige overføringer. Det blir i
årsplan skissert følgende målsettinger:
• fokus på kostnadskontroll
• månedlig rapportering til rådmann
• tertialrapportering til politisk nivå
Revisjonen har sett på de økonomiske virkemidlene, bruken av disse og kommunenes oppfølging av skisserte mål

Vurdering og anbefaling
Forbedringsområder

Meget god

Tiltak - forbedring

TRINN 1

Det er mulighet for å føre statstilskuddet sentralt
for deretter å fordele midler mellom tjenester.

Revisjon har ikke grunnlag for å si om dette vil være
tjenlig for Sunndal kommune.

Frist-

SUNNDAL KOMMUNE

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Kontrollutvalget

2019-1563/03
210&13
Sveinung Talberg
07.06.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 23/19
Kontrollutvalget

Møtedato
18.06.2019

OPPFØLGING AV NUMMERERT BREV 1/2019 FRA REVISOR
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse og vedtak i Formannskapet til
orientering.
Prinsippendringer i budsjettet skal behandles av kommunestyret
Kontrollutvalget vil følge opp at vedtaket blir effektuert i forbindelse med tertialrapporteringen
og gjennom rapporter fra revisjonen til regnskapet
Saksopplysninger
I forbindelse med revisjon av årsoppgjøret for 2018 og avleggelse av revisjonsberetningen til
årsregnskapet for 2018, avga revisjonen et nummeret brev 1/2019 til kontrollutvalget med kopi
til kommunedirektøren. Brevet ble skrevet med bakgrunn i forbehold i revisjonsberetningen
om vesentlige avvik i budsjettet innen område 15 Innvandrertjenesten og 32 Pleie og omsorg.
Kontrollutvalget ble kjent med brevet i forbindelse med behandling av sak PS 13/19
«Presentasjon fra årsoppgjørsrevisjon for 2018 i Sunndal kommune» i møte 25.04.2019.
Utdrag av innholdet i det nummererte brevet:
«Innvandrertjenesten viser et mindreforbruk på kr 14,7 mill. Vi har gjennomgått
budsjetteringen og den er noe tilfeldig og lite i samsvar med regnskapet. Her anbefales å
endre budsjettrutinene, da tilfeldig budsjettering kan få store konsekvenser for
økonomistyringen for hele kommunen.
Pleie- og omsorgstjenesten har et merforbruk på kr 8,8 mill. Årsmeldingen viser årsaker for
overskridelsen. Ved endringer i kommunens organisering eller endringer i utgiftsnivået, må
det påses at det er egne rutiner for kontroll av budsjettforutsetninger».
I følge forskrift om revisjon i kommuner § 4 skal revisor skriftlig påpeke følgende forhold
overfor kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen:
1.
2.
3.
4.

mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopplysninger,
feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,
misligheter,
feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,

5.
6.
7.

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,
begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter
som gis i henhold til lov eller forskrift, og
begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende.
Kontrollutvalget valgte på den bakgrunn å rapportere forholdet til kommunestyret gjennom
avleggelse av uttalelse til årsregnskapet for 2018 i sak PS 14/19 den 25.04.2019:
«På bakgrunn av budsjettavvikene i innvandrertjenesten og pleie- og omsorgstjenesten samt
forbehold i revisjonsberetningen, har revisor den 25.04.2019 skrevet et nummerert brev 1/2019
til kontrollutvalget på disse forholdene. Kontrollutvalget vil følge opp dette i egen sak senere.»
Kontrollutvalget ser på det nummererte brevet som et brudd på § 4 pkt. 2, 4 og 5.
Kommunedirektøren har i sak 36/19 til Formannskapet i Sunndal den 23.05.2019 fremmet sak
om nummerert brev nr. 1/2019.
Der kommenterer kommunedirektøren følgende:
Kommunedirektøren velger å legge fram sak for formannskapet for å vurdere disse 2
forholdene (Innvandrertjenesten og pleie- og omsorgstjenesten), samt en prinsippendring i
budsjettet som må foretas. Selve budsjettendringen gjøres i egen budsjettreguleringssak.
Flyktning- og integreringsarbeidet finansieres ved statlige overføringer fra Staten. Praksis har
vært at midlene regnskapsføres direkte i innvandrertjenestens regnskap. Dette medfører en
differanse mellom regnskapsskjema 1A (finansområdet) og 1B (drift). Ved å flytte
integreringstilskuddet til finansområdet vil denne differansen elimineres, og kommunens
budsjett blir i tråd med revisors anbefaling. Denne budsjettmessige endringen gir ingen endring
i driftsmodellen til innvandrertjenesten, alle andre budsjettposter er uendret. Dette betyr at
innvandrertjenestens handlingsrom og fleksibilitet opprettholdes og integreringsarbeidet
videreføres. Statlige overføringer vedrørende flyktninger inntektsføres på finansområdet.
Innvandrertjenesten har – og har alltid hatt - god kontroll med økonomien. Det har til tider vært
utfordrende - og innimellom uforutsigbart - hvordan staten forholder seg til bevilgning og
utbetaling av tilskudd. Dette har ført til at det har vært utfordrende å budsjettere i forkant av et
budsjettår. Underveis i året har det ikke vært fokusert tilstrekkelig på å gjøre endringer mellom
budsjettposter. Det er årsaken til at har vært lite samsvar mellom noen regnskaps- og
budsjettposter. Det vil være mer fokus på samsvar mellom budsjett og regnskap ved hver
månedsrapportering, og spesielt ved tertialrapportering. Dette for å sikre bedre samsvar mellom
budsjett og regnskap.
32 Pleie og omsorgstjenesten Pleie og omsorgstjenesten varslet tidlig merforbruket i 2018, og
tjenesten har god budsjett- og økonomistyring. Som en konsekvens av dette burde vært
gjennomført budsjettregulering. Tiltak for å unngå slike budsjettavvik blir å vurdere
budsjettregulering eller andre tiltak når det varsles merforbruk.

Vedlagt saken følger:
 Nummerert brev 172019 fra oppdragsansvarlig revisor, datert 25.04.2019.
 Sak 36/19 til Formannskapet i Sunndal den 23.05.2019.
VURDERING
Kommunedirektøren svarer ut i saken til Formannskapet hvordan en skal løse anmerkningene i
det nummererte brevet. Når det gjelder innvandrertjenesten så medfører dette tiltaket en
prinsippendring i budsjettet. Slike endringer er det kommunestyret som må behandle. Saken
skal da gå til kommunestyret. Kontrollutvalget kan ikke registrere at dette er gjort.
Ellers har ikke kontrollutvalget bemerkninger til de tiltak som er foreslått og vedtatt av
Formannskapet. Kontrollutvalget vil følge opp at vedtaket blir effektuert i forbindelse med
tertialrapporteringen og gjennom rapporter fra revisjonen til regnskapet

Sveinung Talberg
rådgiver

Arkiv:
Arkivsaksnr:
Saksbehandler:

Sunndal kommune

212
2019/547-7
Randi Borghild Dyrnes

Saksframlegg
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

36/19

23.05.2019

Sunndal kommune - regnskap 2018
Nummerert brev 1/2019 fra revisor

Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet tar endringene i kommunens budsjettrutiner til etterretning.

Vedlegg

1

Nummerert brev nr 1 - vedrørende budsjettavvik

Saksopplysninger
Møre og Romsdal Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor har i revisjonsberetningen for 2018
tatt 2 forbehold. Som en følge av dette sendes det «Nummerert brev» til kommunen og
kontrollutvalget.
Det
er
kontrollutvalget
som
skal
følge
opp
saken.
Kommunedirektøren velger å legge fram sak for formannskapet for å vurdere disse 2 forholdene,
samt en prinsippendring i budsjettet som må foretas. Selve budsjettendringen gjøres i egen
budsjettreguleringssak.
Vurdering
15 Innvandrertjenesten
Flyktning- og integreringsarbeidet finansieres ved statlige overføringer fra Staten. Praksis har
vært at midlene regnskapsføres direkte i Innvandrertjenestens regnskap. Dette medfører en
differanse mellom regnskapsskjema 1A (finansområdet) og 1B (drift). Ved å flytte
integreringstilskuddet til finansområdet vil denne differansen elimineres, og kommunens
budsjett blir i tråd med revisors anbefaling. Denne budsjettmessige endringen gir ingen endring i
driftsmodellen til Innvandrertjenesten, alle andre budsjettposter er uendret.
Dette betyr at Innvandrertjenestens handlingsrom og fleksibilitet opprettholdes og
integreringsarbeidet videreføres.
Statlige overføringer vedr flyktninger inntektsføres på finansområdet.
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Innvandrertjenesten har – og har alltid hatt - god kontroll med økonomien. Det har til tider vært
utfordrende - og innimellom uforutsigbart - hvordan staten forholder seg til bevilgning og
utbetaling av tilskudd. Dette har ført til at det har vært utfordrende å budsjettere i forkant av et
budsjettår. Underveis i året har det ikke vært fokusert tilstrekkelig på å gjøre endringer mellom
budsjettposter. Det er årsaken til at har vært lite samsvar mellom noen regnskaps- og
budsjettposter.
Det vil være mer fokus på samsvar mellom budsjett og regnskap ved hver månedsrapportering,
og spesielt ved tertialrapportering. Dette for å sikre bedre samsvar mellom budsjett og regnskap.
32 Pleie og omsorgstjenesten
Pleie og omsorgstjenesten varslet tidlig merforbruket i 2018, og tjenesten har god budsjett- og
økonomistyring. Som en konsekvens av dette burde vært gjennomført budsjettregulering. Tiltak
for å unngå slike budsjettavvik blir å vurdere budsjettregulering eller andre tiltak når det varsles
merforbruk.
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Sunndal kommune
Service- og informasjonsavdelingen

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref
2019/547-10

Saksbehandler
Brit Resell

Direktetelefon
906 29 027

Dato
05.06.2019

Sunndal kommune - regnskap 2018
Oversendelse av vedtak fra Sunndal formannskap angående nummerert brev 1/19
fra revisor
Sunndal formannskap har i sitt møte 23.05.2019, i sak 36/19, behandlet Nummerert brev 1/2019
fra revisor og fattet følgende enstemmige vedtak:
Formannskapet tar endringene i kommunens budsjettrutiner til etterretning.
./.

Vedlagt følger samla saksframstilling med vedtak i saken.
Dette til orientering.

Med hilsen
Brit Resell
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift

Kopi til:
Andrea Fivelstad

økonomisjef

Postadresse
Postboks 94, 6601 SUNNDALSØRA
E-post:
post@sunndal.kommune.no
10:48:52

Besøksadresse
Romsdalsvegen 2
Internett
www.sunndal.kommune.no

Telefon
71 69 90 00
Telefaks

Bank
4202.59.12564
Org.nr
964 981 604

Sunndal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:
Saksbehandler:

212
2019/547-7
Randi Borghild Dyrnes

Saksframlegg
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

36/19

23.05.2019

Sunndal kommune - regnskap 2018
Nummerert brev 1/2019 fra revisor

Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet tar endringene i kommunens budsjettrutiner til etterretning.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2019
Kommunedirektør Randi Dyrnes orienterte innledningsvis. Sjef for innvandrertjenesten Bente
Mosbakk orienterte om den foreslåtte budsjettmessige endringen for innvandrertjenesten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tar endringene i kommunens budsjettrutiner til etterretning.

Vedlegg

1

Nummerert brev nr 1 - vedrørende budsjettavvik

Saksopplysninger
Møre og Romsdal Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor har i revisjonsberetningen for 2018
tatt 2 forbehold. Som en følge av dette sendes det «Nummerert brev» til kommunen og
kontrollutvalget.
Det
er
kontrollutvalget
som
skal
følge
opp
saken.
Kommunedirektøren velger å legge fram sak for formannskapet for å vurdere disse 2 forholdene,
samt en prinsippendring i budsjettet som må foretas. Selve budsjettendringen gjøres i egen
budsjettreguleringssak.
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Vurdering
15 Innvandrertjenesten
Flyktning- og integreringsarbeidet finansieres ved statlige overføringer fra Staten. Praksis har
vært at midlene regnskapsføres direkte i Innvandrertjenestens regnskap. Dette medfører en
differanse mellom regnskapsskjema 1A (finansområdet) og 1B (drift). Ved å flytte
integreringstilskuddet til finansområdet vil denne differansen elimineres, og kommunens
budsjett blir i tråd med revisors anbefaling. Denne budsjettmessige endringen gir ingen endring i
driftsmodellen til Innvandrertjenesten, alle andre budsjettposter er uendret.
Dette betyr at Innvandrertjenestens handlingsrom og fleksibilitet opprettholdes og
integreringsarbeidet videreføres.
Statlige overføringer vedr flyktninger inntektsføres på finansområdet.
Innvandrertjenesten har – og har alltid hatt - god kontroll med økonomien. Det har til tider vært
utfordrende - og innimellom uforutsigbart - hvordan staten forholder seg til bevilgning og
utbetaling av tilskudd. Dette har ført til at det har vært utfordrende å budsjettere i forkant av et
budsjettår. Underveis i året har det ikke vært fokusert tilstrekkelig på å gjøre endringer mellom
budsjettposter. Det er årsaken til at har vært lite samsvar mellom noen regnskaps- og
budsjettposter.
Det vil være mer fokus på samsvar mellom budsjett og regnskap ved hver månedsrapportering,
og spesielt ved tertialrapportering. Dette for å sikre bedre samsvar mellom budsjett og regnskap.
32 Pleie og omsorgstjenesten
Pleie og omsorgstjenesten varslet tidlig merforbruket i 2018, og tjenesten har god budsjett- og
økonomistyring. Som en konsekvens av dette burde vært gjennomført budsjettregulering. Tiltak
for å unngå slike budsjettavvik blir å vurdere budsjettregulering eller andre tiltak når det varsles
merforbruk.

Rett utskrift 05.06.2019:
Brit Helene Resell
utvalgssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift
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SUNNDAL KOMMUNE

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Kontrollutvalget

2019-1563/03
212
Sveinung Talberg
11.06.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 24/19
Kontrollutvalget
1. TERTIALRAPPORT 2019 FOR SUNNDAL KOMMUNE
Sekretariatets innstilling
1.Tertialrapporten 2019 for Sunndal kommune tas til orientering
Saksopplysninger
I henhold til lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 4 skal kontrollutvalget
”påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.”
I medhold av bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt Forskrift
15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
(kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver ved
regnskapsrevisjon fremkommer i kapittel 4.
I henhold til lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner (koml.) § 46 nr. 8, har Kommunaldepartementet gitt
Forskrift 15.desember 2000 om årsbusjett for kommuner.
I § 10 i Forskrifta går det fram at administrasjonssjefen gjennom budsjettåret
skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter
og utgifter i henhold til vedtatt årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen
finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold
til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret
foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr.
år jf. merkn. til paragraf 10.
I § 11 går det fram at det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses
påkrevd. Det er kommunestyret selv som skal foreta de nødvendige
endringer i årsbudsjettet.
I § 12 går det fram at oversiktene skal inneholde inntekter, utgifter,
avsetninger og bruk av avsetninger og bygge på samme forutsetninger som
det vedtatte årsbudsjett. I dette ligger oppstilling på samme nivå som de
obligatoriske oversiktene til årsbudsjettet jf. vedlegg 3 og 4 til Forskrifta.

Møtedato
18.06.2019

Fra 1.1.2018 har kommunen lagt om rapporteringen slik at 1.tertial 2018 er
det første tertial etter ny rapporteringsmal. Det er ma. lagt inn fargekoder
som forklarer status på tiltak ifølge målsettingene.
Vedlagt følger:
• Sak 38/19 i kommunestyret 12.06.2019.
• Sak 39/19 i kommunestyret 21.06.2019.
VURDERING
Driftsregnskapet
Prognosen for 2019, viser et merforbruk i enhetene (skjema 1B) på 1,2 mill. kr. (årsbasis).
Det knytter seg stor usikkerhet til tallene og kontrollutvalget anser det for mer sannsynlig at
merforbruket er større enn det tabellen viser etter å ha lest rapportene fra enhetene. Årsakene til
at det er forventet merforbruk gis det informasjon om under det enkelte tjenesteområde.
Skjema 1A viser merinntekter på 9,2 mill. kr. (årsbasis).
Dette innebærer at mindreforbruket i regnskapet blir på 8,1 mill. kr (årsbasis).
I skjema 1 A er vanskelig å se sammenhengen mellom inntekter og utgifter. Det presenteres et
tall for frie inntekter på en linje uten at dette er spesifisert
Investeringsregnskapet
Det rapporteres ikke på dette regnskapet i tertialrapporten (skjema 2A). Det rapporteres på
budsjett og status fra hver enhet samt en samlet redegjørelse pr. prosjekt. Det er vanskelig å
orientere seg om status for investeringsregnskapet i Sunndal kommune.
Sykefravær
Sunndal kommune hadde et samlet sykefraværet på 8,1 % pr. 1. tertial 2018 mot 8,7 % etter
1.tertial 2018. Dette er vesentlige høyere enn målet på 6 %. Kommunediretøren redegjør ikke
for hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å nå måltallet.
Oppfølging av politiske vedtak
Det rapporteres på oppfølging av politiske saker.
Finansrapportering
Det rapporteres ikke på finansområdet etter 1.tertial. Kontrollutvalget påpekte i møte
30.08.2018 manglende finansrapportering under behandling av økonomirapport 1.tertial.
I følge Forskrift om kommuners finans- og gjeldsforvaltning § 6, 1.ledd, skal
Administrasjonssjefen minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som viser
status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg skal administrasjonssjefen i følge §
6, 2.ledd etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser utviklingen
gjennom året og status ved utgangen av året. Etter § 2 skal Kommunestyret selv gi regler for
kommunens eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. Reglementet skal vedtas
minst én gang i hver kommunestyre- og fylkestingsperiode

I kommunens finansreglement, som ble revidert og vedtatt 19.11.2014, sak PS 68/18 ble det i
reglementets kap. 6.5 og 7.7. bestemt at rådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30.
april og per 31. august skal legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for
forvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for
kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Kontrollutvalget kan ikke se at reglementet etter § 2 i Forskrift om kommuners finans- og
gjeldsforvaltning er revidert i inneværende periode.
Kontrollutvalget tar 1.tertialrapporten 2019 for Sunndal kommune til orientering og vil følge
nøye utviklingen og rapporteringen etter 2.kvartal 2019.

Sveinung Talberg
rådgiver

Arkiv:
Arkivsaksnr:
Saksbehandler:

Sunndal kommune

150
2019/1066-1
Harriet Berntsen

Saksframlegg
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Oppvekst- og omsorgsutvalget

11/19

21.05.2019

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget

28/19

22.05.2019

Formannskapet

35/19

23.05.2019

Kommunestyret

38/19

12.06.2019

Administrasjonsutvalget

5/19

20.05.2019

Eldrerådet

4/19

28.05.2019

1. tertialrapport 2019 for Sunndal kommune

Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2019 for Sunndal kommune til etterretning.
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 21.05.2019
Barnehagesjef Mona Reinset, sjef for NAV Anne Kari Grimstad, skolesjef Liv Ingrid Horvli, helsesjef
Britt Iren Bæverfjord og pleie- og omsorgssjef Anne Berit Vullum orienterte i saken.
Oppvekst- og omsorgsutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.
Oppvekst- og omsorgsutvalget fremmer slik innstilling for kommunestyret:
Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2019 for Sunndal kommune til etterretning.

Behandling i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget - 22.05.2019
Assisterende kommunedirektør Harriet Berntsen orienterte innledningsvis.
Tjenestene presenterte sine tertialrapporter etter følgende rekkefølge:
 Eiendomstjenesten ved eiendomssjef Jan Erik Holthe
 Kommunalteknisk tjeneste ved teknisk planlegger Grete Marie Trædal.
 Kulturtjenesten ved avdelingsleder idrett Siv-Grete Sponås.
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 Plan-, miljø- og næringstjenesten ved fungerende plansjef Harriet Berntsen.
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Teknikk-, miljø- og kulturutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2019 for Sunndal kommune til etterretning.

Behandling i Formannskapet - 23.05.2019
Kommunedirektør Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.
Deretter ble tjenestene sine tertialrapporter presentert etter følgende rekkefølge:
- Rådmannen ved assisterende kommunedirektør Harriet Berntsen.
- Service- og informasjonsavdelingen ved konstituert leder Sigrun Rødset.
- Økonomiavdelingen ved fungerende økonomisjef Randi Dyrnes.
- Innvandrertjenesten ved sjef for innvandrertjenesten Bente Mosbakk.
- Plan-, miljø- og næringstjenesten ved fungerende plansjef Harriet Berntsen.
Formannskapet sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2019 for Sunndal kommune til etterretning.

Vedlegg

1

Kommunedirektøren

2

Personalavdelingen

3

Økonomiavdelingen

4

Service- og informasjonsavdelingen

5

Innvandrertjenesten

6

Plan-, miljø- og næringstjenesten

7

Barnehagetjenesten

8

Grunnskoletjenesten

9

Pleie- og omsorgstjenesten
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10 NAV Sunndal
11 Helse- og barneverntjenesten
12 Kommunalteknisk tjeneste
13 Eiendomstjenesten
14 Kulturtjenesten
15 Sykefravær 1. tertial 2019
16 DIS-saker
17 Interpellasjoner
18 Kommunestyret
19 Formannskapet
20 Oppvekst- og omsorgsutvalget
21 teknikk-, miljø og kulturutvalget
Saksopplysninger
I samsvar med kommunens plansystem avgir stabene og tjenestene tertialvise rapporter på mål
og tiltak innen tre områder:
A. Brukere og lokalsamfunn, B. Medarbeidere og organisasjon og C. Økonomi
Ut fra de ulike utvalgenes og kommunestyrets ansvarsområder skal følgende utvalg behandle
følgende tertialrapporter:
Formannskapet: kommunedirektøren, service- og informasjonsavdelingen, økonomiavdelingen,
innvandrertjenesten samt plan-, miljø- og næringstjenesten.
Oppvekst- og omsorgsutvalget: pleie- og omsorgstjenesten, helse- og barneverntjenesten, NAV
Sunndal, barnehagetjenesten og grunnskoletjenesten.
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget: eiendomstjenesten, kulturtjenesten, kommunalteknisk
tjeneste samt plan-, miljø- og næringstjenesten.
Administrasjonsutvalget: personalavdelingen
Kommunestyret: alle
Ny mal for rapportering
Vedlagte rapporter fra stabene og tjenestene er utarbeidet i samsvar med ny mal vedtatt av
kommunestyret juni 2017. Regnskapsrapport gis i forhold til netto driftsramme samlet pr.
stab/tjeneste samt status på vedtatt investeringer. Antall mål og tiltak er redusert til maks 10
tiltak og det gis en kort verbal rapport pr tiltak og smilefjes som antyder status på tiltaket/
målet. Og til slutt skal det gis kommentarer til eventuelle røde felt/tiltak.
Sykefravær
Sunndal kommune hadde et samlet sykefraværet på 8,6 % pr. 1. tertial 2019. Av dette er 3,1 %
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korttidsfravær og 5,5 % er langstidsfravær. Og sykeværet varierer betydelig og er lavest i
innvandrertjenesten (3,1 %) og høyest i eiendomstjenesten (12,3 %).
Regnskap
Regnskapsskjema 1B (tall i 1000 kr) – 1. tertial 2019
Regnskapsskjema 1B
Rådmannen
Økonomiavdelingen
Personalavdelingen
Politisk virksomhet
Service- og info.avdelingen
Innvandrertjenesten
Konsesjonskraftinntekter
Grunnskoletjenesten
Barnehagetjenesten
Helse-og barnevernstjenesten
NAV
Pleie-og omsorgstjenesten
Plan, miljø- og næringstjenesten
Kulturtjenesten
Kommunalteknisk tjeneste
Eiendomstjenesten
SUM

Regnskap
HIÅ
3 994
2 024
3 679
2 000
4 943
3 001
-1 500
33 291
18 741
12 412
5 211
71 551
5 949
6 734
508
11 481
184 019

Budsjett
HIÅ
2 787
2 095
3 011
2 041
6 717
3 791
-1 500
33 124
18 790
10 687
4 513
70 996
2 859
6 515
-450
11 503
177 478

Avvik
1 207
-71
668
-40
-1 774
-789
0
167
-49
1 724
698
554
3 090
220
958
-22
6 540

Budsjett i
år
18 939
6 404
8 384
5 852
19 442
-500
-6 000
96 017
51 650
29 441
12 830
187 653
7 915
17 116
19 006
33 081
507 230

Prognose
18 939
6 404
8 384
5 852
19 442
-500
-6 000
96 017
52 900
29 441
12 830
187 653
7 915
17 116
19 006
33 081
508 480

Samlet sett ligger forbruket i tjenester og staber høyere enn budsjett ved utgangen av 1. tertial
2019. Budsjettavvikene varierer mellom de ulike tjenesteområdene. De største avvikene er
knyttet til periodisering og/eller regnskapstekniske forhold. Dette gjelder eksempelvis for helseog barneverntjenesten (fakturering av felles barnevern med Tingvoll og Nesset), service- og
informasjonsavdelingen (endret budsjetteringspraksis innen IKT) og plan-, miljø- og næringstjenesten (saldering ved bruk av næringsfondet) og kommunedirektøren (feil i budsjettet for
kirkelig administrasjon). For disse områdene forventes et samlet årsregnskap som (korrigert)
årsbudsjett. NAV varsler en vedvarende trend om økte kostnader til økonomisk sosialhjelp.
Utvikling fremover vil vise om dette blir en realitet året sett under ett. Pleie- og
omsorgstjenesten varsler også om økonomiske utfordringer knyttet til bla ressurskrevende
brukere. Også her vil utviklinger avklares i løpet av året.
For mer informasjon vises det til den enkelte stab/tjeneste sine tertialrapporter.
Regnskapsskjema 1A (tall i 1000 kr)
Inntekter viser med –(minus) fortegn.

Frie inntekter

Regnskap
HIÅ
-192 472

Budsjett
HIÅ
-197 047

Avvik
4 575

Budsjett i år
-507 089

Prognose
-516 589
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Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Konsesjonskraftinntekter
Rammetilskudd
Øvrige generelle statstilskudd
Finansposter
Renteinntekter og utbytte
Renteinnt. på utlån videreformidling
Renteinntekter på andre utlån
Rentekostn. innlån videreformidling
Rentekostnader på andre innlån
Avdrag på andre innlån
Avskrivninger
Disposisjonsfond
Totalt

-70 556
-36 923
0
-84 993
0
-4 610
-762
-375
-360
168
3 534
879
0
-7 694
-197 082

-69 342
-37 083
0
-90 622
0
-5 094
-15
-596
-360
0
2 860
710
0
-7 694
-202 142

-1 214
160
0
5 629
0
485
-747
221
0
168
674
169
0
0
5 059

-186 854
-72 335
-3 230
-229 392
-15 278
-281
-7 380
-2 000
-1 140
0
10 320
23 000
0
-23 081
-507 370

-516 589
0
0
0
0
29
29
0
0
0
0
0
0
0
-516 560

1A og 1B pr 1. tertial 2019
Regnskapsskjema 1B
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
Frie inntekter
Finansposter
Sum

Regnskap
HIÅ
3 994
2 024
3 679
2 000
4 943
3 001
-1 500
33 291
18 741
12 412
5 211
71 551
5 949
6 734
508
11 481
-192 472
-4 610
-13 064

Budsjett
HIÅ
2 787
2 095
3 011
2 041
6 717
3 791
-1 500
33 124
18 790
10 687
4 513
70 996
2 859
6 515
-450
11 503
-197 047
-5 094
-24 663

Avvik
1 207
-71
668
-40
-1 774
-789
0
167
-49
1 724
698
554
3 090
220
958
-22
4 575
485
11 600

Budsjett i år

Prognose

18 939
6 404
8 384
5 852
19 442
-500
-6 000
96 017
51 650
29 441
12 830
187 653
7 915
17 116
19 006
33 081
-507 089
-281
-140

18 939
6 404
8 384
5 852
19 442
-500
-6 000
96 017
52 900
29 441
12 830
187 653
7 915
17 116
19 006
33 081
-516 589
29
-8 080

Vurdering
Samlet sett er regnskapet pr. 1. tertial 2019 om lag som periodisert budsjett. Differansen
mellom årsbudsjettet og prognosen viser et netto mindreforbruk på 8 mill i 2019.
Sykefraværet på 8,6 % er vesentlige høyere enn målet på 6 %. Dette er om lag det samme som
for 1. tertial i fjor. Kommunedirektøren har stor fokus på dette.

Side 5 av 5
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Og ellers viser tertialrapportene til stabene og tjenestene at det jobbes med mange av de
planlagte tiltakene i 2019.

Side 6 av 6
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1. tertialrapport 2019 for kommunedirektøren
Status angis ved en av disse:


I.

Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr. Budsjett pr.
30.04.19
30.04.19
10 - direktøren
3 994
2 787
13 – politikk
2 000
II.

2 041

Budsjettavvik i NOK

Årsbudsjett
2019

Prognose
2019

Status

1 207

18 939

18 939



- 40

5 852

5 852



Mål og tiltak

Mål
A. Økonomi
Overholde budsjett

Tiltak

Rapport



Løpende budsjettkontroll

Netto driftsresultat:
Effektivisering og gjennomgang av
minimum 2 % av
kostnadsnivå og kostnadsfordeling
brutto driftsinntekter
mellom kommunens tjenester
(norm: min. 1,75 %)
Netto lånegjeld:
Økt bruk av disposisjonsfondet i
maksimum 75 % av
steden for låne finanisering av nye
brutto driftsinntekter
investeringer
(norm: max. 50 %)
Utgiftene til adm. på
Gjennomgang av kommunens adm.
nivå med k.gruppe 12 kostnader (Funksjon 120) sammen(ca kr. 6.000 pr. innb.) lignet med andre kommuner
B. Brukere - lokalsamfunn
Strategisk arbeid i forhold til vedtatt
En robust kommune
endringer i kommune- og
for fremtiden – være
regionstruktur fom 2020
blant de 150 beste
Analyse av faktorene som inngår i
kommunene på
Kommunebarometeret og vurdere
Kommunebarometeret målsettinger i forhold til dette
En attraktiv og
Samarbeid med lokalt næringsliv og
mangfoldig kommune med Surnadal kommune: SUSUmed 7.400 innbyggere programmet og prosjekt
innen 2020
«Næringsvennlig kommune»
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Arbeidet starter i juni




Arbeidet starter i juni

Gjennomføres, ny
organisering av PPT og
barnevern prioriteres
Arbeidet starter i juni
Gjennomføres som
planlagt






2

Mål
Tiltak
C. Medarbeidere - organisasjon
Lavt sykefravær:
Kontroll og oppfølging
maksimum 6 %
Sluttføre gjennomgang av kommunens
organisering av pleie- og omsorg og
Rasjonell
administrativ
helse- og barnevern.
organisering og
Gjennomføre Lean-prosjekter på flere
effektiv drift
fagfelt
Innføre flere digitale løsninger internt i
administrasjonen og eksternt vis-a-vis
innbyggere, næringsliv og andre
III.

Rapport
8,6 % sykefravær



Påbegynt



Påbegynt



Flere tiltak er gjennomført og flere er
under planlegging

Avvikskommentarer

Overforbruk er knyttet til feil budsjettert for kirkelig administrasjon og som vil bli rettet opp
umiddelbart.
Sykefraværet er betydelig høyere enn målsetting og vil ha fokus fra administrasjonen
fremover.
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1. tertialrapport 2019 for personalavdelingen
Status angis ved en av disse:



I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
30.04.19
3 679

Budsjett pr.
30.04.19
3 011

Investeringer

Budsjettavvik i NOK
668

Budsjett -19

Årsbudsjett
2019
8 384

Prognose
2019

Rapport

Status

Status

I. Mål og tiltak

Mål
A. Økonomi
Overholde budsjett

Tiltak

Rapport

Status

Løpende budsjettkontroll

Overforbruk pr nå, men årsbudsjettet forventes nådd



Pågår.



Pågår.



2 samlinger gjennomført i 1.
tertial:
1) Hovedavtalen og
hovedtariffavtalen
2) Konflikthåndtering del 2
Fraværsstatistikk for 1. tertial
viser 8,6%, noe som er
vesentlig høyere enn målet
på max 6%.



I henhold til plan.



B. Brukere - lokalsamfunn
Heltid
Bidra til å gjennomføre tiltak
som følge av vedtak om
lokale retningslinjer for
heltidskultur høsten 2018.
Fullt forsvarlig
Sikre oppfølging av tiltak,
arbeidsmiljø
spesielle og generelle, som
følge av gjennomførte
kartlegginger av psykososialt
arbeidsmiljø i 2018.
Trygge og tydelige
Gjennomføre 4 samlinger
ledere
med lederutvikling for
kommunens ledere og
mellomledere.
Styrking av
tilstedeværelse

Være en god
lærebedrift

Sykefravær ikke høyere enn
6%. Bidra til at lederne i
kommunen kan gjennomføre
sykefraværsoppfølging på en
god og faglig trygg måte.
Stille minimum 21
læreplasser til disposisjon.
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C. Medarbeidere – organisasjon
Forbedringsarbeid
Gjennomføre LEAN analyser
på avdelingens
arbeidsprosesser.
Medvirkning
Medbestemmelse gjennom
faste møter og medvirkning i
prosesser.

Vil bli gjennomført så snart
LEAN arbeidet er i gang i
organisasjonen.
Kvartalvise møter mellom
arbeidsgiver og tillitsvalgte
gjennomføres i henhold til
plan. Øvrige møter mellom
arbeidsgiver og tillitsvalgte i
henhold til avtaleverk.




II. Avvikskommentarer
Sykefravær: Fraværsstatistikk for 1. tertial viser 8,6%, noe som er vesentlig høyere enn målet
på maksimum 6%. Det vil jobbes målrettet videre for å redusere omfang og lengde av
sykefraværet i kommunen.
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1. tertialrapport 2019 for økonomiavdelinga
Status angis ved en av disse:


I.

Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Investeringer 2019 (1.000 kr)

Beløp

Tiltak

Ingen

I. Mål og tiltak

Mål

Tiltak

Rapport

A. Økonomi
Overholde budsjett

Løpende budsjettkontroll



B. Brukere - lokalsamfunn
Digitalisering
Ta i bruk digitale løsninger etter hvert
Min side er lansert
som de blir tilgjengelige via IKT Orkide. Det kan søkes om
Dette omfatter mellom annet at vi tar i betalingsutsettelse.
bruk «digital dialog» med innbyggerne,
som gjelder søknad om
betalingsutsettelse. Dette kommer i
tillegg til eksisterende løsning.
Nye løsninger i Visma har en
kostnadsside,

Mål
Tiltak
C. Medarbeidere - organisasjon
Faglig utvikling
Organisere arbeidet på en slik måte at
alle får utvikle seg faglig
LEAN

Ny hovedtaksering av
eiendomsskattetaksering er tema for
LEAN
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Rapport
Mulighet å delta på
fagkurs samt NKKskolen
Ikke påbegynt




2

Sosialt samvær

Ta oss tid til å ha det hyggelig i lag
utenom arbeidstiden, en gang pr
halvår.

II. Avvikskommentarer
Økonomisjefen har vært sykemeldt mesteparten av 1.tertial,
kommunedirektør har vært fungerende øk.sjef.
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Ingen i 1.tert
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1. tertialrapport 2019 service- og informasjonsavdelingen
Status angis ved en av disse:


I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
31.04.19
4 943

Budsjett pr.
31.04.19
6 717

Budsjettavvik i NOK
- 1 774

Årsbudsjett
2019
19 442

Prognose
2019
19 442

Status



II. Mål og tiltak

Mål

Tiltak

Rapport

Status

Innføre nytt sak/arkivsystem

Innføring pågår,
oppstart med nytt
system 24.06.2019.



Opprydding og avlevering av
gammelt arkivmateriale

Interkommunalt arkiv
for Møre og Romsdal
IKS har hentet 86,3
hyllemeter, og ordning,
listeføring og avlevering
pågår jf. avtale.



Ta i bruk elektronisk folkeregister

Vedtatt i valgstyret
14.03.19 og tas i bruk
under valget i 2019.



Folkevalgtopplæring lokalt i
samarbeid med KS

Plan for
folkevalgtopplæring
utarbeides i samråd
med kommunedirektøren. Ikke



A. Økonomi
Overholde budsjett

Løpende budsjettkontroll gjennom
måneds- og tertialrapportering

B. Brukere - lokalsamfunn
God og sikker
saksbehandling

God og sikker
valggjennomføring
med mål om minst
67% valgdeltakelse
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kommet i gang med
arbeidet 1. tertial.

Sikre personvernet

Elektronisk selvbetjening og
e-dialog med
innbyggerne

Mål

Følge opp og innføre nye
prosedyrer og rutiner i forhold nye
personvernregler (GDPR)

Protokollene for
fellessystemene er på
plass. I tillegg er et par
protokoller for interne
system ferdig utfylt.



Minside – prosjekt i samarbeid
med IKTOrkidé

MinSide lansert mars
2019. Skal utvikles
videre med flere
tjenester.



Bookingløsninger på web

Arbeid påbegynt,
tilrettelagt for løsning i
portalen



Tiltak

Rapport

C. Medarbeidere - organisasjon
Sykefravær < 4%

Aktiv forebygging og
oppfølging

Medbestemmelse

Medbestemmelse gjennom
faste møter og medvirkning
i prosesser

III. Avvikskommentarer
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1. tertialrapport 2019 for innvandrertjenesten
Status angis ved en av disse:


I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
31.04.19

Budsjett pr.
31.04.19

3 001

Budsjettavvik i NOK

3 791

Årsbudsjett
2019

-789

Prognose
2019

-500

Status



-500

2. Mål og tiltak
Mål

Tiltak

Rapport

Løpende budsjettkontroll

Statstilskuddet for all
undervisning 2018 mottatt i
februar 2019. Vi vil bosette 24
stykker i løpet av første halvår,
noe som er fire mer enn
budsjettert. Statstilskuddet vil
bli utbetalt i august.

Status

A. Økonomi
Drive virksomheten
innenfor tildelte
statlige overføringer



B. Brukere - lokalsamfunn
Innvandrertjenesten
skal være en
kompetent og aktiv
aktør på flyktningområdet

Bosette flyktninger i tråd med
anmodninger og vedtak.

Innvandrertjenesten
skal drive godt
kvalifiserings – og
integreringsarbeid på
alle plan.

Tilby et godt og målretta
introduksjonsprogram med
mål om 80 % ut i arbeid eller
utdanning.

Godt samarbeid med
offentlige og ideelle aktører.

Gi deltakerne
formalkompetanse.

C. Medarbeidere - organisasjon
Sykefravær < 6%
Forebygging og oppfølging i
tråd med retningslinjene
Godt arbeidsmiljø
Arbeide med kommunens
verdier i alle avdelinger

Vi har bosatt en familie på 5
personer samt en enslig, alle
kvoteflyktninger
Samarbeidsavtalen med NAV
Sunndal er revidert.
Avtale inngått med
fylkeskommunen om ekstra
plasser ved Sunndal VGs
skoleåret 2019/20.
10 personer avsluttet intro.
7 – grunnskole for voksne
1 - NAV
1 - andre trygdeytelser
1 – arbeid, 100%
Det er 36 elever i 10 ende
klasse. Alle har søkt
videregående opplæring.



Det har vært gjennomført
psykososial vernerunde









1
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1. tertialrapport 2019 for plan-, miljø- og næringstjenesten
Status angis ved en av disse:


I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
31.04.19
5 949

Budsjett pr.
31.04.19
2 859

Budsjettavvik i NOK
3 090

Årsbudsjett
2019
7 915

Prognose
2019
7 915

Status



II. Mål og tiltak

Mål
A. Økonomi
Overholde budsjett

Tiltak

Rapport

Gjennomføre måneds- og
tertialrapportering

Er iht til budsjett når justeres for
bruk av næringsfondet

B. Brukere - lokalsamfunn
Revidere kommuneplanens samfunnsdel og
Bidra til samfunnsarealdel
utvikling gjennom
saksbehandling og
service
Prioritere gjennomføring
av planliste lagt fram for
formannskapet i januar
Kontrollere 5 % av
Starte opp tilsyn og oppalle byggesøknader
følgings av ulovlige tiltak
C. Medarbeidere - organisasjon
3 % sykefravær eller
Aktiv forebygging og
lavere
oppfølging
III.

Arealdel er vedtatt. Utkast til
samfunnsdelen er i sluttfasen for
det arbeidet som skal gjøres før
kommunevalget



Er i rute



Er ikke startet opp – satses på
dette 2. halvår.



7,7 % sykefravær



Avvikskommentarer

Budsjettmessig avvik skyldes regnskapstekniske forhold knyttet til næringsfondet.
Kontroll av byggesøknader har ikke vært prioritert grunnet vakanse innen byggesak. Begge
stillingene er besatt nå fra 1. mai og kontroll vil være et fokusområde nå.
Sykefraværet er høyere enn målsettingen grunnet sykefravær som gir relativt store utslag i
en tjeneste med kun 10 ansatte. Målet på 3 % forventes nådd i løpet av året.
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1. tertialrapport 2019, for barnehagetjenesten.
I.

Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
31.04.19
18 740

II.

Budsjett pr.
31.04.19
18 790

Budsjettavvik i NOK

Årsbudsjett
2019

-49

51 649

Prognose
2019
53 000

Status



Mål og tiltak

Mål

Tiltak

Rapport

Løpende budsjettkontroll

Gjennomføres etter
planen.



Gjennomføres kontinuerlig
– både som forebyggende
aktiviteter og iverksetting
av tiltak ved indikasjon.



A. Økonomi
Overholde
budsjett

B. Brukere - lokalsamfunn
Økt livsmestring
for
barnehagebarna

Arbeide med vennskap og
inkluderende lekemiljø i
barnehagene.

Arbeide aktivt med å tilpasse
barnehagenes måltid i tråd
med sentrale retningslinjer.

Innføre systematisk tilbud om
hvile for alle barna i
barnehagen.
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Vi arbeider med å få et
likeverdig mattilbud ved
alle barnehagene. I første
omgang innføring av frukt
ved Tredal barnehage fra
august 2019.

Barnehagetjenesten vil
kartlegge hvordan tilbudet
er utformet i de ulike
barnehagene/avdelingene.





Forslag til tiltak og
framdriftsplan legges fram
for kommunestyret høsten
2019.



Barnehagetjenesten er i
ferd med å reetablere
nettverk. Ett nytt nettverk
er etablert. To nettverk er
ennå ikke i gang.



Lokal innflytelse
Partssammensatt involvering i
på barnehagenes
samskapingsprosesser. Bruke
utviklingsprosesser og videreutvikle metodikk fra
deltakelse i «Sammen skaper
vi fremtiden».

Det er gjennomført møter
med brei involvering i
arbeidet med å utforme
neste års årsplan ved de
ulike enhetene.



Godt lederskap

Delta i kommunalt
lederutviklingsprogram og
gjennom deltakelse i Nettverk
Nordmøre sitt samarbeid med
høgskolesektoren (ROLU).

Gjennomføres etter
planen.



Godt arbeidsmiljø

Arbeid med utvikling av
profesjonelle lærende
fellesskap gjennom Sammen
skaper vi framtida.

Gjennomføres etter
planen.



Full
barnehagedekning

Legge frem forslag til
etablering av nye
barnehageplasser med
bakgrunn i KS-konsulent sitt
grunnlagsdokument til
barnehagebruksplan.

C. Medarbeidere - organisasjon
Kompetente
medarbeidere

Aktivt arbeid med ny
Rammeplan for barnehagen i
profesjonelle lærende
nettverk.

- Tiltak er gjennomført i tråd med planer og måloppnåelse sees.
- Tiltak er påbegynt, men resultater oppnås over noe mer tid.
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1. tertialrapport 2019 for grunnskoletjenesten
I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
31.04.19
33 661

Budsjett pr.
31.04.19
33 328

Budsjettavvik i NOK
537

Årsbudsjett
2019
96 017

Prognose
2019
96 017

Status



II. Mål og tiltak
I.
Mål
A. Økonomi
Overholde budsjett

Tiltak

Rapport

Løpende budsjettkontroll

Gjennomføres

B. Brukere - lokalsamfunn
Gode læringsmiljø for Aktivt arbeid med forståelse av- og
alle
praksisendringer i tråd medny overordnet del i læreplan for
grunnskolen.
Godt læringsutbytte
for alle elever

Fremtidsrettet skole

Har gjennomført
skolering på årets
fagdager. 1 i
samarbeid med
Nettverk Nordmøre og
1 kommunalt.
Elever som står i fare for å bli
Lese- og
hengende etter i lesing, skriving eller
regneveiledere har
regning, gis raskt tilbud om intensiv
nettverk på tvers av
opplæring for å unngå at
skoler og arbeider
læringsvanskene utvikles og forsterkes. med temaet.
Intensiv opplæring skal være en del av
den ordinære tilpassede opplæringa.
Videreutvikle lese- og regneveilederne Nettverk
gjennom nettverk og nytte PPT mer
gjennomføres. Har
ute på skolene i systemarbeid der
ikke fått nyttet PPT
elevene er.
mer ute på skolene.
Redusere gapet mellom
Har fokus på varierte
standpunktkarakterer og
vurderingsformer.
eksamenskarakterer på 10.trinn.
Vektlegger at elevene
kan be om ny
vurdering frem til
standpunkt settes.
Bredt sammensatt deltakelse i
Har gjennomført
Sammen skaper vi fremtiden for
«stormøter» på alle
engasjement i lokalsamfunnet om
enhetene og for
barns læring og utvikling.
tjenesten knyttet il å
sette tiltak til mål .
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Etablere Newtonrom for god
realfagskompetanse hos elever og
ansatte.
C. Medarbeidere - organisasjon
Godt lederskap
Lederutvikling gjennom kommunalt
program og sammen med universitet
og høgskoler gjennom Nettverk
Nordmøre.

Kompetente
medarbeidere

Øke kompetansen i lese- og
regneopplæring gjennom Nettverk
Nordmøre i samarbeid med statlige
kompetansesentre.

Godt arbeidsmiljø

Videreutvikling av profesjonelle
lærende fellesskap gjennom Sammen
skaper vi fremtiden.
Oppfølging

Lavt sykefravær:
maksimum 6%

- Tiltak er gjennomført i tråd med planer og måloppnåelse sees.
- Tiltak er påbegynt, men resultater oppnås over noe mer tid.
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Bygging og innredning
av rom er snart
gjennomført og
pilotering er godt i
gang.



Har hatt samlinger for
mellomledere
kommunalt og
gjennom
«Læringsløype språk
og skriving» i Nettverk
Nordmøre.
Arbeidet med
«læringsløype språkog skriving» har
startet i samarbeid
med skrivesenteret
ved NTNU.
Gjennomføres.



Fravær 1.tertial: 5,2%







1. tertialrapport 2019 for pleie- og omsorgstjenesten
Status angis ved en av disse:


I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
31.04.19
71 590

Budsjett pr.
31.04.19
70 996

Budsjettavvik i NOK
-594 013

Årsbudsjett
2019
187.653

Prognose
2019
190.000

Status



2. Mål og tiltak
Mål
Tiltak
A. Økonomi
Overholde budsjett Løpende budsjettkontroll
Gjennomføre
nødvendige
omstillingstiltak
B. Brukere - lokalsamfunn
Utarbeide felles
Delta i arbeidet med utvikling
plan for alle helseav felles helse- og omsorgsplan
og omsorgstjenester sammen med Helse- og
barneverntjenesten og NAV
God
brukermedvirkning

Innføre «Hva er viktig for deg
nå» prinsippet i alt arbeid i
tjenesten

God
pasientsikkerhet

Benytte
pasientsikkerhetsprogrammet
24/7 innenfor området
fallforebygging
Innføre helhetlige
pasientforløp i
hjemmesykepleien

Utvikle tilbudet i
habilitering

Tilby ambulante tjenester til
hjemmeboende

Se under
avvikskommentarer.



Arbeidet er i gang, men
forsinket i forhold til tidsplan.
3 fellesmøter avholdt.
Tjenestene jobber med
utarbeidelse av dagens
status.
Fast spørsmål i all kartlegging
i saksbehandling. Legges til
grunn i forbedringsarbeidet.



Korttidsavdelingen og
avdeling A deltar. Fall
registreres synlig avd.
Individuell karlegging, tiltak
iverksettes.
Ansatte i hjemmesykepleier
har fått opplæring. Forløpene
er tatt i bruk ved aktuelle
pasienter.
Er i gang.
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Utvikle avlastningstilbudet til
hjemmeboende barn og unge
Innføre
velferdsteknologiske
løsninger til gode og
effektive tjenester
Utvikle tilbudet til
hjemmeboende
eldre

Vurdere innføring av apper til
bruk for oppfølging av
personer med
utviklingshemming eller
Autisme spekter-diagnose
Innføre dagtilbud til
hjemmeboende eldre (bruk av
arbeidsstua utgår)
Organisere ressurser i
hjemmebaserte tjenester slik
at Ringveien omsorgsboliger
blir døgnbemannet

Økt fokus på
forebyggende
arbeid i psykisk
helse

Starte arbeidet med innføring
av Rask Psykisk Helsehjelp i
samarbeid med
Frisklivssentralen i Helse- og
barneverntjenesten
C. Medarbeidere – organisasjon
Sikre nødvendig
Forbedre opplæringen av
kompetanse blant ansatte med utvikling av
alle ansatte
sjekklister og systematisering
av opplæring
HMS/fag: gode
Stimulere til sikkerhetskultur
rutiner for
og aktiv bruk av Compilo i
internkontroll
forhold til ROS-analyser,
prosedyrer og avvik

Optimaliserer avlastningen
ved å bytte leiligheter til
formålet.
Fått avslag på søknad om
midler i helsedirektoratet.



Tiltaket utgår grunnet
innsparing.



Ikke kommet i gang med
arbeidet ennå.



Søkt midler til oppstart i
helsedirektoratet, men ikke
fått svar.



Plan for opplæring er
utarbeidet for avd./sone. KS
læring er tatt i bruk.
Sjekklister er innført.
Det er innført 3
arbeidsgrupper i tjenesten
som skal jobbe systematisk
internkontroll.
Pågående arbeid med
gjennomgang av alle
prosedyrer.







3. Avvikskommentarer
 Rapporten viser et mer forbruk pr. april på kr 554.000,-. Fakturerte tjenester for april
er ikke tatt med i rapporten dette utgjør vel en halv mill kroner. Dette fører til at
justert regnskap opp periodisert budsjett gir et avvik mot tilnærmet 0.
Rapportering av ressurser påløpt i 2018, benyttet til brukere med omfattende
tjenestebehov, gir en et lavere statlig tilskudd på 2,5 mill. i forhold til regnskap 2018.
Innenfor enkelte tjenesteområder er det tilført større ressurser enn forutsatt for å
ivareta særskilte ekstraordinære behov. Dette oppveies delvis ved mindre forbruk
samt økte inntekter innenfor andre områder.
Kommunestyrets vedtak om innsparinger er under gjennomføring. Nedleggelse av 8
midlertidige sykehjemsplasser når ikke målsetting om full effekt fra 01.04.2019. Det
skal også gjennomføres innsparinger tilsvarende vel 2 årsverk som ennå ikke er
2

31

plassert på konkrete tiltak. Det er meldt ny ressurskrevende bruker fra høsten som
mest sannsynlig vil utløse behov for tilføring av nye ressurser.
 Omorganisering av pleie- og omsorg og helse- og barnevern er i gang, men prosessen
er forsinket. Det har vært utfordrende å få satt av tid til å jobbe med prosessen.
 10,6 % sykefravær 1. tertial. Det er igangsatt et prosjekt i institusjonsavdelingene
sammen med verneombud, NAV, Nav arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten
som skal se på tiltak for å redusere sykefraværet.
 Tjenesten har satt i gang opplæring i bruk av LEAN som tiltak i kontinuerlig
forbedringsarbeid. Det er innvilget ou-midler og KS- konsulenter bistår tjenesten i
opplæringen.
 Tjenesten deltar i arbeidet med pilotprosjekt for legevakt med en representant i
arbeidsgruppe for etablering av satellitt. Rom til formålet er utpekt.

3
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1. Tertialrapport 2019 NAV Sunndal
I. Regnskap og investeringer
Regnskap pr.
31.04.19
5 210 914

Budsjett pr.
31.04.19
4 513 375

Budsjett
avvik i NOK
697 538

Årsbudsjett
2019
12 830 000

B. Brukere - lokalsamfunn
Fornøyde brukere:
- Brukerundersøkelse med
Gjennomsnittscore på
4,5

Styrke rekrutterings- og
markedsarbeidet:
- 22% av bedriftene skal
få
arbeidsmarkedsbistand
- 2 formidlinger pr. mnd.

Arbeidssøkere skal raskest
mulig ut i jobb:
- 67% av ordinære
arbeidssøkere
- 45% av arbeidssøkere
med nedsatt
arbeidsevne

Status

Se kommentarer



Status:   

II. Mål og tiltak
Mål
A. Økonomi
Overholde budsjett

Prognose 2019

Tiltak

Rapport

Løpende budsjettkontroll

Se kommentarer

Handlingsplan for god
brukeroppfølging skal følges
og være tema i kontormøter.
Veiledningsplattformen skal
brukes systematisk rettet
mot god brukeroppfølging.

Ikke tema i alle
kontormøter

Kanalstrategien skal følges
og brukere skal veiledes til å
hente informasjon om
tjenester på nav.no.
Vi skal bistå arbeidsgiverne å
rekruttere til ledige
stillinger, bidra til et mer
inkluderende arbeidsliv og
kravene til økt mobilitet skal
håndheves.
Vi skal styrke oppfølging i
egen regi fremfor kjøp fra
eksterne aktører.
Aktiv hverdag skal benyttes
som aktivitets- og
sysselsettingstiltak i påvente
av arbeid. Ungdommer og
innvandrere skal prioriteres.

Gjennomføres!
Alle deltar i
veiledningsgrupper
og i reflekterende
team.
Gjennomføres!
Gode resultat på
målinger.
Litt under måltall
for bedriftskontakt
og formidlinger.

Startet eget tiltak
for ungdom.
Gjennomføres!
Arbeidsledighet pr.
april er 1,5%!

Status












1
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For å få til et tettere
samarbeid med andre
tjenester og et mere
integrert tilbud rettet mot
arbeid og aktivitet, vil vi
flytte Aktiv hverdag til
brannstasjonen.
Vi skal følge opp tiltakene i
rus- og psykiatriplan i tett
samarbeid med de andre
tjenestene.

Gjennomføres

Utarbeide handlingsplan for
HKI arbeid
(medarbeiderundersøkelsen)
i januar 2019, tiltak skal
følges og dette skal være
tema i alle kontormøter.

Sykefravær er
under måltall
HKI: Uaktuelt pga
at resultat ikke
foreligger.



Gjennomføres



C. Medarbeidere - organisasjon
Et skal ha et godt arbeidsmiljø:
- Sykefravær under 4%
- Energiskår på 25 i
medarbeiderundersøke
lsen



III. Avvikskommentar
Kommentarer på regnskap pr. 30.4.19: Totalt viser regnskapet pr. 30.04.19 et
overforbruk på kr. 697 538,-.
Økonomisk sosialhjelp: Regnskap viser et overforbruk på kr. 755 690,-. Det
forventes refusjoner fra innvandrertjenesten tilsvarende ca. kr. 100 000,- for april.
Vi har likevel et stort overforbruk tilsvarende ca. kr 656 000,-. Dette skyldes økte
utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. Merforbruket pr. 30.4.19 fordeler seg slik:
stønader til livsopphold kr. 385 000,- og stønader til boutgifter kr. 275 000,-. Disse
utgiftene lar seg vanskelig regulere da utbetalinger av stønader er hjemlet i lov.
Merforbruket representerer nok en trend som vil vedvare. Jeg ber om en
budsjettjustering på økonomisk sosialhjelp som tilsvarer de reelle merutgifter.

2
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1. tertialrapport 2019 for helse- og barnevernstjenesten
Status angis ved en av disse :



Regnskap og investeringer (1.000 kr)
I.
Regnskap pr.
30.04.19
15 082 630

Budsjett pr.
Budsjett30.04.19
avvik i NOK
10 687 409 - 4 395 221

Investeringer
0

Budsjett -19

Årsbudsjett
2019
29 441 455

Prognose
2019

Rapport

Status


Status

II. Mål og tiltak

Mål
A. Økonomi
Overholde
budsjett

Tiltak

Rapport

Status

Løpende budsjettkontroll gjennom
måneds- og tertialrapportering

Regnskapet viser et
overforbruk, se egen
kommentar



B. Brukere - lokalsamfunn
Frisklivssentrale Frisklivssentralen gjennomfører fast,
n samler tilbud
årlig kurstilbud for alle aldersgrupper.
som stimulerer
Frisklivssentralen og
til egenmestring fysioterapiavdelingen samarbeider med
og læring
pensjonistforbundet om etablering av
«Sterk og stødig». Målet er selvdrevne
trimgrupper for hjemmeboende eldre.

Nye tiltak som er
gjennomført i år:
- utdannet instruktører
søvnkurs
- etablert samarbeid
med Grete Roede
- Startet grupper «sterk
og stødig»



Skolehelsetjene
sten styrker sin
tilstedeværelse
på skolene

Det gjennomføres 1- årig prosjekt for å
oppnå målet, midler er tildelt fra
Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har
innvilget midler for drift
av stillingen til juni
2020



Kompetansehev
ing jordmor og
helsestasjon.

Sertifisering av jordmor og ansatte ved
helsestasjonen i NBO (Newborn
behavior observation) og COS (Circle of
security), økt kompetanse om
tilknytning og samspill barn og foreldre.

Ansatte har
gjennomført
sertifiseringen
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Interkommunal Rapportere antall nye meldinger,
barnevern: God fristoversittelser, antall barn på tiltak
hjelp til brukere, herav barn med tiltaksplan og
rapportert
evalueringer av disse.
gjennom
målbare
indikatorer
C. Medarbeidere - organisasjon
Gode og kompe- Stimulere til kompetanseheving og
tente ledere
utvikling av ledere, og ta i bruk Lean
Gode rutiner for Stimulere til aktiv bruk av Compilo:
internkontroll
avviksmelding, ROS-analyse og
prosedyrer.

Utføres som planlagt

Arbeider med LEAN
prosess i barnevernet
Arbeides med i det
daglige på avdelingen






III. Avvikskommentarer
Ved gjennomgang av budsjettet andre tertial viser tjenesten viser et merforbruk, dette
skyldes flere forhold:
- Det er et avvik på legetjenesten som skyldes høyere lønnsutgifter enn forutsatt, samtidig
venter vi på refusjoner fra Helfo gjeldende turnuslegene som vil bidra til å utjevne dette
- Barnevernet i Sunndal har et merforbruk, dette skyldes blant annet nye og ressurskrevende
saker. Vi venter også på inntekter etter tertialvist oppgjør med barnevernet Tingvoll og
Nesset
Samlet sett anses budsjettet for å være i balanse.
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1.tertialrapport 2019 Kommunalteknisk tjeneste

8.5.2019 EML

Status angis ved en av disse:



I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
30.04.19
8.179

Budsjett pr.
30.04.19
7.222

Budsjettavvik i NOK
957

Årsbudsjett
2018
19.006

Prognose
Status
2018
19.006


II. Mål og tiltak

Mål
A. Økonomi

Tiltak

Rapport

Status

Overholde tildelt budsj.

Løpende budsjettkontroll

Under god kontroll pd

Ha akseptabelt
gebyrnivå

Ha gode og effektive
selvkostordninger

Har gode ordninger og
lave gebyrer





B. Brukere - lokalsamfunn
Sikker og god
vannforsyning

Bygge nye brønner ved
Sunndal vannv. (Villabyøran)

Brønner satt ned, plan
for tilkobling planlegges



Miljømessig gode
avløpsanlegg

Renovering jordrenseanlegg
Brekklykkjo

Ikke utført pd



God standard på veger
og bruer

Igangsette utskifting til LED
gatebelysning

Anbudsprosess pågår



1)Planlegge innføring av
matavfallsinnsamling
2)Utrede etablering av
gjenbruksbutikk
3)Utvide kildesortering av
hytterenovasjon

Samtlige tiltak vil bli
gjennomført i regi av nytt
interkommunalt selskap i
2020



Innfri nasjonale mål om
gjenvinning
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C. Medarbeidere - organisasjon
Sykefravær < 4 %

Aktiv forebygging og
oppfølging

Kontinuerlig prosess.
7,3 % pr. 30.4.2019.



III. Avvikskommentarer
Foreløpig ingen målsettinger eller prosjekter som avviker fra plan, men tiltak i renovasjon vil
bli avventet til 2020.
Sykefraværet er høyere enn forventet, men skyldes sykemeldinger i fbm svangerskap.
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2. tertialrapport 2019 for eiendomstjenesten
Status angis ved en av disse:



I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
30.04.19
11 481

Budsjett pr.
30.04.19
11 503

Investeringer
Enøk, 07010

Budsjettavvik i NOK
-22

Årsbudsjett
2019
33 081

Prognose
2019
33 081

Budsjett -19 Rapport
400 Prosjekt i rute

Oppgradering kommunale
bygg, 07030
Stortuva barnehage, 07040
Kjøp av boliger
Holssand barnehage,
ombygging ubrukt del
Tilbygg brannstasjonen

4 355 Flere delprosjekt er godt i gang.
21 252 Bygging startet i april 2018, ferdig
august 2019
2 219 3 boliger kjøpt
15 000 Arkitekt engasjert
391 Lokaler til Aktiv hverdag igang

Maskinkjøp
eiendomstjenesten
Sunndal lege- og helsesenter

200
17 054 Prosjektleder engasjert

Status


Status










II. Mål og tiltak

Mål
A. Økonomi
Overholde budsjett

Tiltak

Rapport

Løpende budsjettkontroll
gjennom måneds- og
tertialrapportering
Redusere
Vaktmestere følger opp
energiforbruket i
energiforbruk i kommunale
bygg sammen med AF Energikommunale bygg ihht
energispareprosjektet
og miljøteknikk
B. Brukere - lokalsamfunn
Revidere vedlikeholdsplan
Opprettholde god
Prioritere gjennomføring av
standard på
tiltak
kommunale bygg og
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Er i henhold til budsjett
Energiforbruket er lavere
enn budsjett

Påbegynt
Virksomhetsplan
behandlet i januar

Status







2

uteareal i skoler og
barnehager

C. Medarbeidere organisasjon
Sykefravær < 10 %

Starte renovering av Sunndal
lege- og helsesenter med
oppstart 2019 og sluttføring
2020
Ferdigstille ny barnehage på
Ålvundeid 2019

Prosjektleder er engasjert

Aktiv forebygging og
oppfølging

12,3 % første tertial.

III. Avvikskommentarer
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Ihht fremdriftsplan, nytt
bygg overtatt,





1. tertialrapport 2019 for kulturtjenesten
Status angis ved en av disse:



I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.
30.04.19

Budsjett pr.
30.04.19

6 734

Budsjettavvik i NOK

6 515

Årsbudsjett
2019

244

17 116

Prognose
2019
17 116

Status



Investeringer 2019 (1.000 kr)
Beløp

Tiltak

Rapport

500 Parkeringsplasser ved
utfartsområder
1 609 Sunndal kulturhus

Alt under kontroll. Det er behov
for å utvide prosjektet.
Det jobbes med anbud i h t ulike
behov.




3. MÅL OG TILTAK 2019
Mål

Tiltak

A. Økonomi
Overholde
budsjett

Løpende budsjettkontroll

Ingenting uforutsett har
skjedd.



Låneautomat er
installert og i full bruk. I
tillegg er biblioteket blitt
knyttet til DX.
(billettsystemet).
Biblioteket har også
etablert flere andre
gode publikumstiltak.
Arbeid pågår, både
lokalt og gjennom møter
med fylkeskommune,



B. Brukere - lokalsamfunn
Mer tilgjengelig
bibliotek

Innkjøp av låneautomat og nye
åpningstider

Vedta en
kulturplan for
barn og unge

Samarbeide med
fylkeskommunen, andre
utvalgte

41



kommuner og andre tjenester i
Sunndal kommune om en
kulturkonvensjon/manifest for
barn og unge
Sikre Sunndal
Alpinsenter som
driftsenhet
Utvikle
tilsynsvakta i
sportshallen som
møteplass for
brukere og
gjester
Øke interessen
for film blant
barn og unge
Bedre
koordinering av
kulturaktiviteter
Ferdigstille
utviklingsplanen
for kulturhus og
bibliotek
m/økonomiske
og
bygningsmessige
utredninger
Etablere en
turistinformasjon
i kulturhuset

Etablere ny driftsmodell
m/tilgjengelige lønnsmidler
Opprusting av kiosk, andre
fasiliteter og
informasjonstjenester

Starte barnefilmfestival med
film, aktiviteter og tilbud.
Tidspunkt: Vinter/vår
Få innarbeidd og utviklet en
digital kulturkalender
Videreføre arbeidet i det valgte
gruppene fram mot en
konklusjon og politisk
behandling.

Bruke Galleri Barbara til
informasjon, utstillinger og
møteplass. Galleriet er ikke i
bruk om sommeren, derfor er
det tilgjengelig i turistsesongen.
Betjening: En kombinasjon av
husets ansatte og turistverter.
Kan også gjøres uavhengig av
turistinformasjonen.
C. Medarbeidere - organisasjon
Styrke
Minst to fellessamlinger med
grunnmuren og
informasjon, aktiviteter og
helhetsfellesskap
tenkingen i
tjenesten
Avvikskommentarer:
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Kristiansund kommune
og Vestnes kommune.
En milepæl blir
fylkeskulturkonferansen
25. september, der barn
og unge blir tema.
Ikke påbegynt. Men
planer foreligger.



Noen mindre tiltak er
gjennomført. Mye kan
fortsatt gjøres for å
gjøre området attraktivt
for gjester – og godt å
jobbe i for de ansatte.
Utsettes til vinter 2020,
og knyttes til en planlagt
kulturskolefestival
Det er sett på ulike
muligheter. Tiltaket vil
bli gjennomført.
Tiltaket ligger i «dvale»
på grunn av uavklarte
eiendomsforhold.



Utsettes inntil videre.



Det planlegges en felles
samling i august.







Etablering av en turistinformasjon på kulturhuset er neppe aktuelt på det nåværende
tidspunkt. Ideen ble lansert da reiselivsplanen var ute på høring, men det kom ingen respons
på innspillet. Vi får heller vurdere informasjon og t-info når arbeidet med utviklingsplan for
kulturhus og bibliotek tas opp igjen for fullt til høsten.
Økonomien har et avvik på 244.000 i minus, men dette skyldes i stor grad
periodiseringen/behov for endring av periodiseringen. Ingen uforutsette ting har skjedd så
langt.
Sykefraværet ligger ikke i listen for mål og tiltak, men det kan likevel informeres om at
fraværet 1. tertial ble 3,6 prosent. Altså godt innenfor målsettingen for kommunen samlet
sett.
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Oversikt over sykefravær i Sunndal kommune i 2019 fordelt på tjeneste/stab pr. måned og akkumulert pr. tertial/halvår
(sykefraværet gjelder både egenmeldte og sykemeldte fravær)
Antall
ansatte
Rådmann + staber
Grunnskoletjenesten
Barnehagetjenesten
Innvandrertjenesten
Kulturtjenesten
Helse- og barneverntjenesten
Pleie- og omsorgstjenesten
Sosialtjenesten NAV
Plan-, miljø-, og næringstj.
Kommunalteknisk tjeneste
Eiendomstjenesten
Korttidsfravær 1 - 16 dager
Langtidsfravær 17 dager og over
SUMMERT PR. MND
Favær i 2018 for hele kommunen
Fravær i 2017 for hele kommunen
Fravær i 2016 for hele kommunen
Fravær i 2015 for hele kommunen
Fravær i 2014 for hele kommunen
Fravær i 2013 for hele kommunen
Fravær i 2012 for hele kommunen
Fravær i 2011 for hele kommunen
Fravær i 2010 for hele kommunen
Fravær i 2009 for hele kommunen
Fravær i 2008 for hele kommunen

27
155
97
27
28
41
342
10
11
42
48

828

Jan. Febr. Mars April 1. tertial Mai Juni
3,3 11,7 10,7 10,6
8,9
4,5
6,3
5,6 4,6
5,2
9,1
8,7 10,9 9,6
9,6
1,1
3,8
4,2 3,4
3,1
0,9
4,4
6,5 2,7
3,6
9,5 10,3 10,5 6,2
9,2
12,2 11,3 10,6 7,6
10,6
7,7
4,1
4,8 0,0
4,4
3,7
7,0 10,1 9,8
7,7
4,9
6,1
9,3 6,5
7,3
17,3 12,3
9,4 9,5
12,3
4,1
3,8
3,6 2,6
3,1
4,8
5,3
5,4 4,4
5,5
8,9
9,1
9,1 7,0
8,6
9,0
7,7
7,2
8,6
6,7
9,5
8,8
7,9
7,6
7,8
7,9

9,6
6,8
7,9
8,2
6,0
7,5
9,2
8,9
7,0
7,3
8,4

8,6
7,2
6,1
7,2
6,9
6,0
8,6
9,5
6,5
6,3
7,9

7,6
6,1
6,2
6,1
6,7
5,5
7,1
7,6
5,9
5,8
7,5

8,7
7,1
6,9
7,5
6,6
7,3
8,5
8,5

7,4
6,8
5,4
6,5
6,4
5,6
7,2
7,5
6,5
6,8
7,4

44

8,9
6,4
5,4
6,4
5,9
6,7
8,5
7,3
5,7
4,6
7,2

1.
Halvår Juli

Aug. 2. tertial Sept. Okt.

Nov. Des. 3. tertial Total
8,9
5,2
9,6
3,1
3,6
9,2
10,6
4,4
7,7
7,3
12,3
3,1
5,5
8,6

8,5 11,9
7,0 7,5
6,4 7,1
7,1 7,5
6,4 8,0
7,1 9,0
8,5 9,8
8,1 9,6
6,7 6,9
6,6 8,3
8 11,3

7,8
5
5,4
4,8
5,6
5,5
5,6
7,2
5,1
5,7
6,4

8,6
6,3
5,6
6,2
6,3
6,4
7,5
8,2

8,4
5,9
5,7
6,7
6,8
6,1
6,3
8,4
6,1
5,7
6,6

8,9
5,1
7
6,2
6,7
6,6
7,1
7,5
6,5
7,8
6,2

8,3
6,3
8,1
6,2
6,6
7,7
7,5
9,3
8,3
8,3
7,5

9,0
8,0
7,8
6,5
7,5
4,3
7,9
7,5
8,0
7,0
7,3

8,7
6,4
7,2
6,4
6,9
6,2
7,2
8,2

8,7
6,8
6,6
6,8
6,6
6,8
7,7
8,3
6,8
7,3
7,7

Behandlede DIS-saker 2019 - 1. tertial
Saksnr

Sakstittel

Arkivsak Saksbeh Kode Merknader

DIS 1/19

Formannskapet: Oppsigelse av kommunale samhandlingsavtaler med Helse Møre
og Romsdal HF

2019/706

RDY

A

Kode

45

Behandlet i K 08.05.2019

Forklaring

A

Saken er avsluttet

B

Under behandling

O

Til videre oppfølging

U

Saken utgår

Behandlede interpellasjoner 2019 - 1. tertial
Saksnr
IN 1/19
IN 2/19
IN 3/19

Sakstittel

Arkivsak Saksbeh Kode Merknader

Interpellasjon til kommunestyremøte 06.02.2019 - endring av stillingsbetegnelse fra rådmann til
2019/172 STR
administrasjonssjef
Interpellasjon i kommunestyret 27.03.2019 - Nei til atomvåpen!
2019/532 STR
Interpellasjon i kommunestyret 27.03.2019 - 8. mars som flaggdag
2019/551 STR

A
A
A

Kode

46

Forklaring

A

Saken er avsluttet

B

Under behandling

O

Til videre oppfølging

U

Saken utgår

Behandlede saker i kommunestyret 2019 - 1. tertial
Saksnr

Sakstittel

Arkivsak

PS 1/19

Todalsfjordprosjektet: Innspill til kommunedelplan - krav til seilingshøyde under brua.

2016/14759

RDY

A

PS 2/19

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen, sluttbehandling

2015/1705

BSK

A

PS 3/19

Høringsuttalelse fra Sunndal kommune - NOU 2018:11 Ny fjellov

2018/2208

AAA

A

PS 4/19

Deltakelse i prosjekt for plansamarbeid på Nordmøre

2019/121

PS 5/19

Kommunenes videre arbeid med Helseplattformen

2018/640

RDY
RDY

A
A

RDY

A

PS 6/19

Tilskudd til Sunndal alpinsenter AS 2019-2022

2019/117

PS 7/19
PS 8/19
PS 9/19

Økonomisk støtte til Sande stadion
Byggeregnskap - Oppgradering Sunndal kulturhus
Byggeregnskap Ålvundfjord skule

2019/128
2017/640
2017/2212

SGB

PS 10/19
PS 11/19

Valg av valgstyre 2015-2019, nyvalg
Uttalelse til forslag om nedlegging av trafikkstasjoner

2019/224
2019/545

BRE
RDY

PS 12/19

Forespørsel om trekking av innsigelse til reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

2016/15114

HBE

PS 13/19

Revisjon av vilkårene for kraftproduksjon i Aura-vassdraget

2008/419

PS 14/19
PS 15/19
PS 16/19
PS 17/19

Godkjenning av Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019 - 2022
Kontrollutvalget i Sunndal - SuSu-programmet
SuSu-programmet - Avklaringer i forbindelse med bevilgning og forvaltning av midler
Finansiering programfag breddeidrett Sunndal videregående skole

2018/2266
2012/1599
2012/1599
2019/189

RDY
EAE
BRE
RDY
SGB

PS 18/19

Arbeid og aktivitet etter endt introduksjonsprogram- sluttrapport

2016/15902

PS 19/19

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2019 - overføring av ubrukte bevilgninger fra 2018

2019/409

PS 20/19

Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i Møre og
2019/549
Romsdal IKS (komrev3)

PS 21/19

Årsmelding 2018 for Sunndal eldreråd

2019/204

Saksbeh Kode

Oversendelsesforslag om plan for videre drift:
Oversendt kulturtj. For videre oppfølging.
JEH
JEH

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Saken utsatt. Behandlet i K 08.05.19

A

BMO
KBB
AFI

A
A

TRO

A
Kode

47

Merknader

Saken utsatt. Behandlet i K 08.05.19

Forklaring

A

Saken er avsluttet

B

Under behandling

O

Til videre oppfølging

U

Saken utgår

Behandlede saker i formannskapet 2019 - 1. tertial
Saksnr

Sakstittel

Arkivsak

PS 1/19

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen, planforslag til sluttbehandling

2015/1705

PS 2/19

Plan-, miljø- og næringstjenesten - arealplanoppgaver 2019

2012/14

PS 3/19

2018/3154

PS 8/19
PS 9/19

Mandat til plan- og byggekomiteen for utvidelse av Holssand barnehage
Klimanettverk Nordmøre - Videre arbeid med Miljøfyrtårn og klimaregnskap i Sunndal
kommune
Byggeregnskap - Oppgradering Sunndal kulturhus
Byggeregnskap Ålvundfjord skule
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Grødalen - gnr. 23, bnr. 25, fnr. 5,
Grødalen - oppmåling / utskillelse av tomt.
Økonomisk støtte til Sande stadion
Deltakelse i prosjekt for plansamarbeid på Nordmøre

PS 10/19

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2019 - overføring av ubrukte bevilgninger fra 2018 2019/409

PS 11/19

Videreføring av samarbeidsprosjektet med fylkeskommunen

PS 12/19
PS 13/19

Saksbeh

Kode

BSK

K

AAA

A

JEH
MJH

A
A

JEH
JEH
LAM

K
K
A

SGB
RDY
KBB

K
K
K

2016/15297

BMO

A

Godkjenning av Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019 - 2022

2018/2266

EAE

K

2019/189

SGB

K

LAM

A

LAM

A

LAM

A

PS 17/19
PS 18/19

Finansiering programfag breddeidrett Sunndal videregående skole
Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ringvegen - gnr. 50, bnr. 173,
Ringvegen 2B - bruksendring næringsbygg
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vik hyttefelt - gnr. 11.3, bnr. 6, Vik fradeling av to tomter til naust
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Villabyøran - gnr. 51, bnr. 17 - etablering av
vannverksbrønner
Driftstilskudd Sunndal Flyklubb
Søknad om tilskudd til brøyting av Aursjøvegen 2019

PS 19/19

Årsmelding for rådmannen

2019/671

HBE
EAE
HBE

A
A
K?

PS 20/19
PS 21/19
PS 22/19

Årsmelding for service- og informasjonsavdelingen 2018
Årsmelding 2018 for økonomi
Årsmelding 2018 Innvandrertjenesten

2019/671
2019/715
2008/1241

HBE
RDY

K
K

BMO

K

PS 4/19
PS 5/19
PS 6/19
PS 7/19

PS 14/19
PS 15/19
PS 16/19
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2019/74
2017/640
2017/2212
2018/292
2019/128
2019/121

2018/3152
2018/2937
2017/988
2019/179
2008/253

Merknader
Oversendelsesforslag om at rutebussene kjører om
Coop på Å.eid: Sak om ruteenindrings-prosessen
legges fram i F 23.05.19
Oversendelsesforslag om hyttestørrelsen ved
Orabekken i Grødalen: Sak legges fram høsten
2019

Oversendelsesforslag om plan for
rekrutteringspolitikken: Følges opp av
kommunedirektøren

PS 23/19
PS 24/19
PS 25/19
PS 26/19
PS 27/19
PS 28/19
PS 29/19
PS 30/19

Årsmelding for plan-, miljø- og næringstjenesten 2018
Detaljregulering for grustak i Litldalen, 2.gangs behandling og nytt offentlig ettersyn
Klagebehandling - gnr. 121, bnr. 1 ,fnr. 213 Torbuvollen - tillatelse til bygging av nytt
seterfjøs og utvidelse av seterbu og meieri
Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 23, bnr. 26, fnr. 5, Grødalen oppmåling / utskillelse av tomt
Visningsrett "Lady Arbuthnott - Frua på Elverhøy"
Opparbeiding av toalett på Dalsbø
Tilskudd til arrangement 1. mai 2019
Tilskudd til arrangement 17. mai 2019

2019/671
2015/1765
2018/943
2018/292
2013/1869
2015/1042
2019/684
2019/375

HBE
BSK
LAM

K
B
A

LAM

A

OMA
SGB
TRO

K
K
A

TRO

A

Kode
A
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Saken utsatt. Legges fram i F 23.05.19

Forklaring
Saken er avsluttet

B

Under behandling

O

Til videre oppfølging

K

Oversendt kommunestyret

U

Saken utgår

Behandlede saker i oppvekst- og omsorgsutvalget 2019 - 1. tertial
Saksnr.

Sakstittel

Arkivsak

PS 1/19
PS 2/19
DIS 1/19
PS 3/19
PS 4/19

Suppleringsvalg til samarbeidsutvalget ved Tredal skole
Arbeid og aktivitet etter endt introduksjonsprogram ‐ sluttrapport
Oppsigelse av kommunale samhandlingsavtaler med Helse Møre og Romsdal HF
Årsmelding pleie‐ og omsorgstjenesten 2018

2019/109
2016/15902
2019/706

Årsmelding 2018 NAV Sunndal
PS 5/19 Årsmelding for helse‐ og barneverntjenesten 2018
PS 6/19 Årsmelding 2018 barnehagetjenesten
PS 7/19 Brukerundersøkelse barnehagetjenesten 2018
PS 8/19 Årsmelding for grunnskoletjenesten 2018
PS 9/19 Rådgjevande folkerøysting om målform i grunnskulen
PS 10/19 Rådgjevande folkerøysting om målform i grunnskulen

2008/1236
2019/646
2018/787
2019/670
2019/672
2008/1187
2018/3065
2019/107

Saksbeh Kode Merknader

TRO
ANG
RDY
ABV

A
K
K
K

AKG
BIB
MRE
MRE
LIH
LIH

K
K
K
A
K
K

LIH

K
Kode

50

Forklaring

A

Saken er avsluttet

B

Under behandling

O

Til videre oppfølging

K

Oversendt kommunestyret

U

Saken utgår

0

Behandlede saker i teknikk-, miljø- og kulturutvalget 2019 - 1. tertial
Saksnr. Sakstittel

Arkivsak

PS 1/19

Salsbeh

Kode

OMA
OMA

A
U

Adm trakk saken

OMA

O

Saken utsettes

PS 2/19

Sunndal kulturskole ‐ økt elevavgift
Tilskudd til drift av Sunndal alpinsenter ‐ 2019‐2022

PS 3/19

Hovedfordeling kulturmidler 2019

2019/80
2019/117
2014/133

PS 4/19

Gnr. 8, bnr. 1 ‐ deling av eiendom, deling etter jordloven

2018/1674

KLA

A

PS 5/19

Oppstart av planarbeidet ‐ forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune 2019 ‐ 2022
Virksomhetsplan 2019 ‐ Eiendomstjenesten

2019/99

TTO

A

2018/3162

JEH

A

Oppnevning av plan‐ og byggekomite for utvidelse av Holssand barnehage

2018/3148

JEH

A

Suppleringsvalg til plan‐ og byggekomiteen for renovering av Sunndal lege‐ og helsesenter 2012/1280
PS 9/19 Virksomhetsplan 2019 ‐ Kommunalteknisk tjeneste
2018/3164
PS 10/19 Tiltaksplan veger og bruer 2019
2018/3155
PS 11/19 Maskinkjøp ‐ bruk av avsetninger 2019
2018/3159

TRO

A

EML
EML

A
A

EML
EML
EML
EML
KLA
TTO
SGB
SGB

A
A
A
A
A
A
A
K
K

PS 6/19
PS 7/19
PS 8/19

PS 12/19 Hovedplan VA 2017 ‐ 2020. Revisjon 2019.
PS 13/19 Melding om brannvernet 2018
PS 14/19 Søknad om brøyting av veg til Litjvika og Ørsvika
PS 15/19 konsesjonssøknad

2017/7
2019/108
2019/200
2018/3022
2019/502
2014/133
2019/189

PS 16/19 Løyve for ervervskjøring ‐ klage på vedtak ‐ Tobias Utigard
PS 17/19 Hovedfordeling kulturmidler 2019
PS 18/19 Finansiering programfag breddeidrett Sunndal videregående skole
PS 19/19 Årsmelding kultur 2018
PS 20/19 Prosjekttilskudd 2019
PS 21/19 Aktivitetstilskudd 2019

2012/1102
2019/287
2019/294
2019/291
2019/292

PS 22/19 Driftstilskudd ikke‐kommunale idrettsanlegg 2019
PS 23/19 Driftstilskudd kulturbygg/forsamlingshus 2019

52

OMA
OMA
SGB
SGB
SGB

A
A
A
A

Merknader

PS 24/19 Driftstilskudd lekeplasser og friluftsliv 2019
PS 25/19 Årsmelding for plan‐, miljø‐ og næringstjenesten 2018

2019/293

SGB

A

2019/671

HBE

K

PS 26/19 Årsmelding eiendomstjenesten 2018
PS 27/19 Årsmelding kommunalteknisk tjeneste 2018

2009/1085
2008/1152

JEH
EML

K
K
A
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Saken er avsluttet

B

Under behandling

O

Til videre oppfølging

K

Oversendt kommunestyret

U

Saken utgår

Arkiv:
Arkivsaksnr:
Saksbehandler:

Sunndal kommune

151
2019/409-8
Harriet Berntsen

Saksframlegg
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

37/19

23.05.2019

Kommunestyret

39/19

12.06.2019

Budsjettreguleringer 2019
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019

Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering av driftsbudsjettet:
Grunnskoletjenesten: økning i ramme kr 1.100.000
Eiendomstjenesten: økning i ramme kr 550.000
NAV: økning i ramme kr 660.000
Service –og informasjonsavdeling: økning av ramme kr 780.000
Kommunedirektøren: reduksjon av ramme – kr 780.000
Helse –og barnevernstjenesten: økning av ramme kr 185.000
Innvandrertjenesten: flytte statlig overføring til frie inntekter kr 35.200.000
Frie inntekter: statlig overføring flyttes til frie inntekter – kr 35.200.000
Disposisjonsfond: økning i bruk av disposisjonsfond kr -2.495.000

Behandling i Formannskapet - 23.05.2019
Kommunedirektør Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.
Ordfører Ståle Refstie fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet:
«Tillegg til innstillingen:
Kulturtjenesten: økning av ramme for drift av turistinformasjon kr 200.000
Total bruk av disposisjonsfond blir da kr -2.695.000.»
VOTERING:
Det ble først votert over tilleggsforslaget, som ble enstemmig vedtatt.
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Deretter ble innstillingen med det vedtatte tillegget tatt opp til samlet votering og enstemmig
vedtatt.
Formannskapet har etter dette fattet slikt vedtak:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering av driftsbudsjettet:
Grunnskoletjenesten: økning i ramme kr 1.100.000
Eiendomstjenesten: økning i ramme kr 550.000
NAV: økning i ramme kr 660.000
Service –og informasjonsavdeling: økning av ramme kr 780.000
Kommunedirektøren: reduksjon av ramme – kr 780.000
Helse –og barnevernstjenesten: økning av ramme kr 185.000
Innvandrertjenesten: flytte statlig overføring til frie inntekter kr 35.200.000
Frie inntekter: statlig overføring flyttes til frie inntekter – kr 35.200.000
Disposisjonsfond: økning i bruk av disposisjonsfond kr -2.495.000
Kulturtjenesten: økning av ramme for drift av turistinformasjon kr 200.000
Total bruk av disposisjonsfond blir da kr -2.695.000.

Vedlegg

Saksopplysninger
Kommunedirektøren legger frem forslag om budsjettregulering på bakgrunn av regnskapsrapporten for 1.tertial, samt vedtak i kommunestyret vedrørende grunnskoletjenestens ramme.
1. Grunnskoletjenesten
På bakgrunn av vedtak i kommunestyret den 8.mai styrkes grunnskoletjenestens ramme med
1,1 millioner kroner i 2019. Dette for å reversere tiltaket i budsjettet for 2019 om redusert
undervisningstimetall fra høsten av.
2. Eiendomstjenesten
I budsjettprosessen for 2019 ble det lagt til grunn av Villabyen barnehage bare skulle være i
drift i 6 måneder i 2019, noe som ikke er tilfelle. Den midlertidige barnehagen blir i drift hele
2019. Eiendomstjenestens budsjett for 2019 må derfor styrkes med kr 550.000.3. NAV
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Nav har et merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp. Dette representerer nok en trend som
vil vedvare. Disse utgiftene lar seg vanskelig regulerer da disse utbetalingene er stønader
hjemlet i lov. Slik det ser ut i dag vil dette føre til et merforbruk på kr 660.000.4. Service –og informasjonsavdeling
En 100% stilling er flyttet fra kommunedirektøren til service –og informasjonsavdelingen.
Rammen til service –og informasjonsavdelingen styrkes derfor med kr 780.000.
5. Kommunedirektøren
Kommunedirektørens ramme reduseres men kr 780.000 i forbindelse med stilingen overført til
service- og informasjonsavdelingen.
6. Helse –og barnevernstjenesten
I 2019 er den en økning i driftstilskuddet til krisesenteret på ca kr 125.000. I tillegg er utgjør
Sunndal kommune sin deltakelse i DMS-utviklingsprosjektet kr 60.000 årlig. Dette er ikke
innarbeidet i årets budsjett.
7.-8. Innvandrertjenesten og frie inntekter
Statlig overføring er ført direkte på Innvandrertjenesten. Dette er frie inntekter og skal føres på
fellesområdet som frie inntekter, slik at det kommer frem på regnskapsskjema 1A. Revisjon og
kontrollutvalget har påpekt at det ikke er samsvar mellom regnskapsskjema 1A og 1B. Vi endrer
derfor praksis og regulerer budsjettet slik at alle frie inntekter budsjetteres på fellesområdet og
dermed kommer på skjema 1A. Dette er kun en budsjett- og regnskapsteknisk endring.
Refusjoner/øremerkede tilskudd budsjettert på voksenopplæringa er ikke berørt av dette.

9. Disposisjonsfond
Det er foreslått økning i budsjettrammene på totalt kr 2.495.000. Dette foreslås finansiert med
økt bruk av disposisjonsfond.
Vurdering
Kommunedirektørens forslag til budsjettregulering er gjort med bakgrunn i regnskapsrapporten for 1.tertial 2019 samt vedtak i kommunestyret vedrørende grunnskoletjenestens
ramme. Forslaget sammenfattes som følger:
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SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1563/03
033
Sveinung Talberg
11.06.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 25/19
Kontrollutvalget

Møtedato
18.06.2019

OPPFØLGINGSLISTE
Sekretærens innstilling
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:
PS 22/19 - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
«BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VEKT
PÅ BARN OG UNGE SIN SITUASJON
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. 18.06.2019.
• Brev til Knut Fredriksen, datert 09.05.2019
• Brev fra Knut Fredriksen, datert 08.05.2019 er unntatt offentlighet jf.
Off. l. § 13, 1.ledd (deles ut i møtet til medlemmene)

Sveinung Talberg
rådgiver

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.11.06.2019)

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
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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.
11.02.2019:
Kontrollutvalget har forespurt om en kan få regnskap og
rapport på den delen av prosjekt 04070 som gjelder Utbyggeren
AS sin del. Kommunedirektøren sa i møtet at dette ikke kan
fremskaffes da det er ført i driftsregnskapet til selskapet og det
ikke er spesifisert. Kommunen har heller ikke gjennom
utbyggingsavtalen tilgang på dette regnskapet.
Kontrollutvalget er også opptatt av å få svar på om tilskuddet
fra Fylkeskommunen er mottatt og fordelt mellom partene som
forutsatt. Kontrollutvalget beholder saken på
oppfølgingslisten.
27.02.2019:
E-post frå plansjef i Sunndal kommune: Det har ikke vært en
byggekomite for dette prosjektet, og dermed blir det ikke
politisk behandling slik plansjef ser det.
Prosjektet har vært todelt, mellom Sunndal kommune og
Utbygger’n AS. Plansjef har vært i kontakt med Utbygger’n
AS for å få oversendt deres prosjektregnskap, men det viser seg
at de ikke har ført et eget regnskap slik kommunen har gjort.
De har tatt utgiftene direkte inn i sitt driftsbudsjett i løpet av de
årene prosjektet har pågått. Sunndal kommune har ikke mottatt
noe ytterligere dokumentasjon enn det kontrollutvalget har fått
oversendt fra plansjef. Det er ikke utbetalt noe til Utbygger’n
AS fra dette prosjektet.
Sekretariatet: Kontrollutvalget finner i postlista til kommunen
følgende dokument der kommunen kjenner til hva Utbygger’n
AS har betalt/investert og en tallmessig oppstilling.
https://innsyn.sunndal.kommune.no/RegistryEntry/ShowDocu
ment?registryEntryId=154055&documentId=226189
https://innsyn.sunndal.kommune.no/RegistryEntry/ShowDocu
ment?registryEntryId=154055&documentId=226235
05.04.2019:
Brev til kommunedirektøren. Kontrollutvalget ber om en
redegjørelse om innholdet i de dokumentene det er referert til
ovenfor.
25.04.2019:
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren og
arealplanlegger Berit Skjevling møter i kontrollutvalgets neste
møte 18.06.2019 for å svare på spørsmål og redegjøre nærmere
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for saken og prosjekt nr. 04070 Litltorget.
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.

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
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
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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.
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
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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.
11.02.19:
Det har skjedd lite konkret siden sist møte i kontrollutvalget.
Det arbeides nå fra kommunen sin side med å vurdere
eierskapsform og på hvilken måte dagens eiere kan løses ut av
selskapet med formål om at kommunen bli eneeier.
05.04.2019:
Brev til kommunedirektøren. Kontrollutvalget ber om en
statusrapport.
25.04.2019:
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektør undersøker om
styreleder i Sunndalsøra Samfunnshus kan møte i neste
kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 for å svare på spørsmål og
redegjøre for status og fremdrift i saken.
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.

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.
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Interkommunale samarbeid er også under vurdering som en
konsekvens av kommunereformen og andre endrede krav.
11.02.19:
Kontrollutvalget holder fast på at en ønsker at hele
eierskapssekretariatet møter kontrollutvalget og at dette skjer i
førstkommende møte i kontrollutvalget.
05.04.2019:
Brev til kommunedirektøren. Kontrollutvalget ber om at
sekretariatet møter, orienterer og svarer på spørsmål.
25.04.2019:
Kontrollutvalget ber om at et samlet eierskapssekretariat møter
i neste kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 da det ikke ble tid til å
behandle saken i møtet 25.04.2019.
Oppfølging av tilsynsrapport Sak PS
fra Arkivverket om arkivene 10/18
04.04.18
i Sunndal kommune
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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.

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.
11.02.19:
Etter sist møte i kontrollutvalget står det fortsatt noen avvik
igjen som ikke er lukket. Kommunedirektøren hadde ikke nye
opplysninger i saken.
05.04.2019:
Brev til kommunedirektøren. Kontrollutvalget ber om en
statusrapport.
25.04.2019:
Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten da alle
avvik ennå ikke er lukket.

Innsyn i pasientjournal

PS 17/19
25.04.2019

KU

På bakgrunn av behandling av saken i sak PS 18/19 ønsker kontrollutvalget
å føre saken opp på oppfølgingslisten og følge opp videre at kommunen har
etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling på
området innsyn i pasientjournaler.

Gnr. 91, b.nr. 20,
Horrvikvegen 201 –
utvikling av eiendom

PS 17/19
25.04.2019

KU

På bakgrunn av behandling av saken i sak PS 18/19 ønsker kontrollutvalget
å føre saken opp på oppfølgingslisten og følge opp videre at kommunen har
etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling på
området i henhold til plan- og bygningslov, politiske vedtak og at saken kan
danne presedens for andre lignende saker.
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08.05.2019:
Brev fra Knut Fredriksen.
9.05.2019:
Svar til Knut Fredriksen.

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

Knut Fredriksen
Fjellgardsvegen 630
6613 Gjøra

Deres referanse:

Vår referanse:
2019-208/STA

Arkivkode:
1563-047

Sted/dato
Molde, 09.05.2019

Krav om innsyn i pasientjournal – krav som ikke er besvart
Viser til ditt brev av 06.05.2019 til kontrollutvalget i Sunndal som vi i sekretariatet har fått
oversendt fra Sunndal kommune v/postmottak den 08.05.2019.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, men kan på grunnlag av innspill og henvendelser få
indikasjoner på at det kan være mangel på system og rutiner, eller indikasjoner på system- eller
rutinesvikt.
For det første så skal du ifølge Forvaltningsloven § 11 a) uten ugrunnet opphold ha et svar og
avgjørelse i saken fra Sunndal kommune(forvaltningsorganet). Hvis dette ikke kan etterkommes,
så skal du få et foreløpig svar. Her har kommunen brutt denne bestemmelsen når de ikke har
besvart ditt brev av 04.01.2019. Kontrollutvalget oppfordrer deg til å purre.
Når det gjelder den konkrete henvendelsen og saken din:
Kontrollutvalget har i møte 25.04.2019 vedtatt å sette saken om innsyn i pasientjournaler på
kontrollutvalget sin oppfølgingsliste. Dette er en sak i hvert kontrollutvalgsmøte.
Kontrollutvalget vil følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en
forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler.
For øvrig har kontrollutvalget i Sunndal og Sunndal kommune støttet seg til en uttalelse fra Helseog omsorgsdepartementet av 23.06.2017 når det gjelder spørsmål om klagerett for nærmeste
pårørende når pasienten er over 18 år og mangler samtykkekompetansen. Departementet
konkluderer med at nærmeste pårørende ikke har samme rettigheter etter pasientrettighetsloven
som en har som verge. Dette er nærmere omtalt på side 3 og 4 i uttalelsen som vi legger ved dette
brevet der det henstilles til at det blir oppnevnt verger etter vergemålsloven for å få fulle rettigheter.
Din henvendelse av 06.05.2019 vil bli tatt med som et innspill i denne saken.

Med hilsen
Trond M. Hansen Riise
leder
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
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Sveinung Talberg
Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Møre og Romsdal
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