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EVENTUELT

Praktisk informasjon og opplæring vil være hoveddelen av dette møte. Dette ligger inne
i sak 35/19 Referat og orienteringer.
Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i
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leder
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Møtedato
7.11.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. SEPTEMBER 2019
Sekretariatets innstilling
Protokollen fra møte 18. september 2019 godkjennes.
Saksopplysninger
Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke
fremkommet merknader til protokollen.
Til å signere protokollen fra 18. september ble valgt.
1. Erik Aspen Bakke
2. Olav Sæter
Protokollen er utsendt disse til elektronisk godkjenning.
Protokoll fra forrige møte godkjennes formelt i dette møte.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET I
GJEMNES KOMMUNE

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

4/19
18.9.2019
Kl. 13.00 – kl. 16.30
Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus
23/19 – 33/19
Øyvind Gjøen, leder (H)
Kari Roset Holten (Sp)
Erik Aspen Bakke (Frp)
Kristine Måløy (Krf)
Geir Berg (Ap)
Ingen
Olav Sæter (Sv)
Lise Stiberg (Ap)
Jane Anita Aspen, daglig leder
Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
June Beøy Fostervold, regnskapsrevisor
Ingen

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.
Det ble spesielt ønsket velkommen til ny oppdragsansvarlig revisor Ronny Rishaug, og til
Lise Stiberg som møtte som vara for første gang denne perioden.
Innkalling og sakliste ble godkjent.
TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.
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PS 23/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22. MAI 2019

Kontrollutvalgets vedtak
Protokollen fra møte 22. mai 2019 godkjennes.
Til å signere protokollen velges:
1. Olav Sæter
2. Kari Roset Holten
Til å signere protokollen fra møte 18. september 2019 velges:
1. Olav Sæter
2. Erik Aspen Bakke
Kontrollutvalgets behandling
Det foreslås at Olav Sæter og Kari Roset Holten velges til å underskrive protokollen.
Siden dette er siste møte for sittende kontrollutvalg, så fremmes det forslag om å føre til
følgende i vedtaket:
Til å signere protokollen fra møte 18. september 2019 velges:
1. Olav Sæter
2. Erik Aspen Bakke
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets
medlemmer (5 voterende)
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møte 22. mai 2019 godkjennes.
Disse velges til å underskrive protokollen:
1. ………………….
2. ………………….

PS 24/19

REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Referatsaker:
RS 20/19

Svar på pålegg etter tilsyn fra Arbeidstilsynet – Nåstad risikovurdering 2019
sladdet versjon, oversendt 13.6.2019 fra Hege Ertvåg, seksjonsleder for tjenesten for
funksjonshemmede i Gjemnes kommune.
Utvalget vil avvente Arbeidstilsynets videre oppfølging evt. avslutning av tilsyn.

RS 21/19

Vedrørende innspill skjønnsmidler 2020, brev datert 14.6.2019 fra Gjemnes
kommune til fylkesmannen i Møre og Romsdal, kop til kontrollutvalget.
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RS 22/19

En rekke klagesaker mot kommunen: -Viser en form for maktarroganse PBL
ikke har opplevd før, artikkel publisert på nettstedet barnehage.no 13.6.2019.
Utvalget ønsker at det nye kontrollutvalget får en statusrapport fra arbeidet. Det
ønskes også oversikt over hvilke beløp det er tvist om.

RS 23/19

Etablering av nytt foretak av kommunerevisjonen – saksprotokoll fra
kommunestyrets møte 18.6.2019, K-sak 39/19.

RS 24/19

Valg av revisjonsordning – Valg av revisor – kontrollutvalget - saksprotokoll fra
kommunestyrets møte 18.6.2019, K-sak 40/19

RS 25/19

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023, brev datert 1.7.2019 fra Forum for
Kontroll og Tilsyn (FKT) til kommunene.

RS 26/19

Innkalling til stiftingsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA 23.8.2019, brev datert
9.8.2019, samt forslag til vedtekter.

RS 27/19

Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 28.5.2019.
Sekretær viste til at styret i dette møtet godkjente nye vedtekter, som innehold ny
kostnadsfordelingsmodell. Vedtekten ble i juni oversendt kommunestyrene for
godkjenning. Saken har ikke vært opp til behandling i kommunestyret i Gjemnes enda.

RS 28//19

Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 4.9.2019.

RS 29/19

Tilbakemelding på kontrollutvalgets anbefalinger, notat datert 5.9.2019 fra
Ragnhild Kleive, avdelingsleder for helse og omsorg Gjemnes kommune.
Det blir i tilbakemeldingen gitt uttrykk for at de mener at kravet til oppfølging av
svangerskap og tiden etter fødsel er ivaretatt på en god måte, og vurderer ikke å styrke
jordmorressursen. Når det gjelder den andre anbefalingen gis det tilbakemelding om at
tatt i betraktning de forhold det er i Gjemnes, så mener de at lavterskeltilbud av
helsetjenester for ungdom er ivaretatt.
Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for å følge opp ytterligere.

Orienteringssaker:
Sekretær gjennomgikk referatsakene.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5
voterende)

PS 25/19

KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2019

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for
revisjonsåret 2019 til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Oppdragsansvarlig revisor, Ronny Rishaug, presenterte kommunikasjons-/revisjonsplan 2019,
supplert at regnskapsrevisor June Beøy Fostervold. Oppdragsansvarlig revisor gav en oversikt
over oppfølgingspunkter fra revisjonen 2018, risikopunkter i plan for 2019 og tidsplan for
gjennomføring av revisjonen 2019.
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Rishaug og Fostervold svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5
voterende)

PS 26/19

OPPFØLIGING AV REVISJONSBREV NR. 1-2019

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar til orientering plan for oppfølging av merknadene som rådmannen
skisserer.
Utvalget ber om at revisor holder kontrollutvalget orientert om de er tilfreds med rådmannens
oppfølging av revisjonsmerknadene.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget konstaterer at denne saken er nært knyttet til det som ligger i
oppfølgingspunkt fra 2018 i kommunikasjons-/revisjonsplan 2019, som ble presentert i sak
25/19.
Regnskapsrevisor June B. Fostervold, bemerket at det er feil at regnskaps- og
budsjettspørsmål først er drøftet med kommunen i mai måned etter regnskapsåret, slik
rådmannen hevder i e-post til kontrollutvalget. Spørsmålene var tatt opp med
administrasjonen allerede i september året før.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling (5
voterende)

PS 27/19

VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON
– REVISJONSÅRET 2018

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets
tilsynsansvar 2018»
Ut fra den vedlagte gjennomgangen er det vurdert at revisjonsordningen som Gjemnes
kommune har hatt revisjonsåret 2018, har vært forsvarlig.
Kontrollutvalget vil be om at når revisor eller kontrollutvalgsleder er tilstede i
kommunestyret, så blir dette protokollert.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretær opplyste at rapporten er laget på bakgrunn av informasjon som er fremlagt for
kontrollutvalget, i tillegg til informasjon fra daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Det er vanskelig å dokumenter om revisor har oppfyll forskriftens krav om tilstedeværelse i
kommunestyret ved fremleggelse av saker fra revisjonen, da det ikke protokollføres om
revisor er tilstede. Når kontrollutvalgets leder, som ikke er medlem av kommunestyret, er
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tilstede i kommunestyret så er det heller ikke som vanlig tilhører, men som representant for
kontrollutvalget. Dette skal derfor også protokollføres.
Det ble fra utvalget fremsatt følge forslag til tilføying til sekretariatets innstilling.
Kontrollutvalget vil be om at når revisor eller kontrollutvalgsleder er tilstede i
kommunestyret, så blir dette protokollert.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets
medlemmer (5 voterende)
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets
tilsynsansvar 2018»
Ut fra den vedlagte gjennomgangen er det vurdert at revisjonsordningen som Gjemnes
kommune har hatt revisjonsåret 2018, har vært forsvarlig.

PS 28/19

KONTROLLUTVALGETS RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM
UTVALGETS VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019

Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner vedlagte rapport om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2015
– 2019 som blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar fremlagt rapport om kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden 2015
– 2019 til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Utvalget hadde ikke forslag om endringer i sekretariatets utkast til rapport om kontrollutvalg
sin virksomhet valgperioden 2015-2019.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om innstilling til kommunestyret i samsvar med
sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 29/19

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GJEMNES

Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Reglement for kontrollutvalget i Gjemnes
kommune. Saken blir lagt frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret godkjenner Reglement for kontrollutvalget i Gjemnes kommune.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget diskuterte endringene i § 2 Valg og sammensetning, og var enige om at det
er viktig at kontrollutvalgets bånd til kommunestyret blir styrket. Det er foreslått at det
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utvides til at 2 medlemmer til kontrollutvalget velges blant kommunestyrets medlemmer.
Dersom det er mulig, bør en av disse også velges til leder i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om innstilling til kommunestyret i samsvar med
sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 30/19

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I GJEMNES
KOMMUNE 2020

Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020 med ramme på kr 1 196 500,- inkludert kjøp av
revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.
Kontrollutvalgets behandling
Utvalget gjennomgikk budsjettpostene. Sekretariatet understreket for utvalget at endret
kostnadsfordelingsmodell for sekretariatstjenestene, fra fordeling etter folketall til en 39/70
fordeling, har ført til økning i kostnadene for Gjemnes kommune. Økning i revisjonskostnadene fra 2019-2020 skyldes at det ikke ble budsjettert med forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019. Siden dette ikke gjennomføres hvert år, vil kostnadene variere med ca.
300 000.-. Det ble også kommentert at administrasjonen har et stort potensial for å redusere
kostnadene til regnskapsrevisjon, dersom de i større grad dokumenterer egne kontroller. Når
det gjelder økningen som er budsjettert til kurs og opplæring, så knytter det seg til at dette blir
viktig første året i valgperioden. Økningen i kostnader til møtegodtgjørelse, skyldes at dette
var feilbudsjettert i 2019, i tillegg til at kommunen har økt satsene fra neste valgperiode,
Utvalget hadde ikke forslag til endringer i budsjettforslaget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om innstilling til kommunestyret i samsvar med
sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 31/19

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak
Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:
Tilsynsrapporter
Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Gjemnes kommune. For eksempel
fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkivverket. Disse tilsynene kan avdekke avvik
eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen. Det er
formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, for å kunne løpende følge opp
at den samlede tjenesteproduksjonen i Gjemnes kommune kvalitetssikres og forbedres.
Kontrollutvalget ber om at rådmannen alltid sender kontrollutvalget endelig rapport fra
gjennomførte tilsyn. Samt kommunens plan for lukking av eventuelle avvik og tilsynsetatens
brev om oppfølgingen/lukking av tilsyn.

18.09.19: Utvalget fikk i dagens møte jf, RS 20/19 fått fremlagt kommunens
tilbakemelding til Arbeidstilsynet med dokumentasjon på hvordan de ville følge opp
påleggene fra tilsynet ved Nåstad, knyttet til risikovurdering. Utvalget avventer
Arbeidstilsynets oppfølging evt. avslutning av tilsynet.
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Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes,
Fræna og Eide
Kontrollutvalget i Eide har fått gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og
forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide. Eide kommune er vertskommune for
PPT. Rapporten viser at det over tid har vært utfordringer med å sikre nødvendig kapasitet.
Eide kommune bør sikre at:
-Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere
-Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid
-Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er
utarbeidet
-Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og opparbeides
-Det avsettes tid og ressurser til å hjelpe barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og
organisasjonsutvikling
-Avvikssystem etableres
Kontrollutvalget ønsker å følge med på oppfølging av anbefalingene og hva som skjer videre
med PPT for Gjemnes kommune.

18.09.19: Sekretær gav utvalget en muntlig statusrapport på bakgrunn av notat som
fungerende leder i PPT hadde utarbeidet til kontrollutvalget i Eide i møte 16.09.19. Pr.
dags dato er det en vakant stilling ved kontoret, i tillegg går fungerende leder over i
annen stilling i Hustadvika kommune i løpet av kort tid. Det er 3-4 mnd. ventetid fra
henvisning til oppstart. I prioriterte saker startes utredning umiddelbart. Antall
henvisninger til PPT har økt betraktelig i 2019, skyldes bl.a. at skolene er blitt
sertifisert ift. Testing av lese- og skrivevansker. Dersom funn, henvises elven til PPT.
Det er innført ny funksjon i journalsystem som skal gjøre det mulig å få oversikt over
saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er utarbeidet. Prosedyrer er
blitt oppdatert og gjennomgås. Det er opplyst at tjenesten fokuserer i større grad på
arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Forvaltningsrevisjonsrapport «Helsestasjon- og skolehelsetjeneste i Gjemnes kommune»
Rapporten ble behandlet i kommunestyret i møte 26.6.2018 i K-sak 33/18.
1. Gjemnes kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsestasjon og
skolehelsetesten til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger:
 Kommunen bør vurdere om funksjon som jordmor kan styrkes.
 Skolehelsetjenesten bør ha økt oppmerksomhet på at det har vært en
femårsperiode med lav vaksinasjonsdekning blant 10. klassingene.
 Kommunen bør sikre at ungdom 16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om
helsetjenester, også innen andre helsetjenester enn psykisk helse.
 Kommunen bør sikre at skolehelsetjenesten kan delta på foreldremøter på skolene,
i de tilfeller hvor dette er et ønske fra skolen.
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at dette
arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging
av anbefalingene til kontrollutvalgsmøte 19.11.2018.

18.09.19: Utvalget fikk i dagens møte RS 29/19, fremlagt tilbakemelding fra Ragnhild
Kleive, avdelingsleder for helse og omsorg Gjemnes kommune, datert 5.9.2019.
Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for å følge ytterligere.
Tilskudd til private barnehager (ny sak)

Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt en artikkel, jf. RS 22/19, som var publisert på
barnehage.no, 13.6.2019. «En rekke klagesaker mot kommunen: -Viser en form for
maktarroganse PBL ikke har opplev før». I artikkelen vises det til at kommunen har fattet
vedtak om tilskudd til private barnehager, som er blitt påklaget, nye vedtak er fattet og nye
klager er sendt. Det kommer frem i artikkelen at fylkesmannen har reagert på at kommunen
ikke har villet å starte klagebehandling for 2017 på nytt, og at kommune har nektet å svare på
spørsmål fra fylkesmannen slik at fylkesmannen kunne komme i gang med sin
klagebehandling. Kommunen ønsker ikke å benytte beregningsmal som er utarbeidet av PBL
(Private barnehagers landsforbund) og KS (kommunenes sentralforbund). Kommunen mener
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de utbetaler mer tilskudd enn de private barnehagene har rett til å få, og at de bruker for mye
tid på saksbehandling, beregning, vedtak og klagebehandling.

18.09.19: Kontrollutvalget ber om at det nye utvalget får en statusrapport for arbeidet,
og en oversikt over beløpene som det er tvist om.

Kontrollutvalgets behandling
I dagens møte var det ikke planlagt orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten.
Utvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslista.
Det ble foreslått å føre opp en ny sak på oppfølgingslisten:
• Tilskudd til private barnehager
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets
medlemmer. (5 voterende)
Sekretariatets innstilling
Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

PS 32/19

EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET VALGPERIODEN
2015-2019

Kontrollutvalgets innstilling
Resultatet fra evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i Gjemnes kommune valgperioden
2015-2019, blir lagt frem for nytt kontrollutvalg.
Kontrollutvalgets behandling
Utvalget gjennomgikk evalueringsskjemaet:
1. Utvalget mener møtene blir gjennomført på en effektiv og engasjerende måte. Men det
er viktig å passe på at møtene ikke blir for lange, da bør en heller vurdere å legge inn
flere møter. Møtene bør ikke vare over 3 timer, da bør en heller vurdere å utsette saker
til neste møte.
2. Viser til pkt. 1
3. Synspunktene kommer frem rundt bordet. Men det er uheldig dersom det er flere
forfall, slik at det for eksempel bare møter 3 medlemmer. Da er det vanskelig å få til
diskusjon.
4. Kontrollutvalget klarer å fylle kontrollfunksjonen på en god måte, men det er behov
for bedre kommunikasjon mellom kommunestyret og kontrollutvalget.
5. Det er viktig at det er økonomi til bedre opplæring i starten av perioden enn det har
vært. Det er krevende å sitte i kontrollutvalget og det tar mye tid.
6. Det kommer lite eller ingen tilbakemeldinger fra kommunestyret eller
administrasjonen på hvordan kontrollutvalget blir oppfattet.
7. Kommunestyret og kontrollutvalget har et felles ansvar for at det er forståelse for
hvilken rolle og ansvar kontrollutvalget har.
8. Rolle og ansvarsfordeling mellom kontrollutvalg, kommunestyret og administrasjon er
klar.
9. Kontrollutvalget burde vært mer synlig på kommunens hjemmeside. Det burde vært
enklere for kommunens innbyggere å at kontakt, da må det være godt synlig hva som
er kontrollutvalgets ansvar og hvordan en tar kontakt. Det kommer i dag svært få saker
til kontrollutvalget fra innbyggere, ansatte eller folkevalgte.
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10. Det er et svært ansvarsfullt og frivillig arbeid, der en gjør så godt en kan. Utvalget ser
at en nok kanskje kunne gjort mer både når det gjelder forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll.
11. Samhandlingen med revisjonen fungere bra
12. Arbeidet med plan for selskapskontroll funger bra.
13. Samhandlingen med sekretariatet fungerer bra.
14. Kvaliteten er bra, men det kan være vanskelig å se overgangen mellom referatsakene,
når det er mange saker.
15. Møteprotokollene er tilfredsstillende.
16. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak funger bra.
17. Det foreslås ingen forbedringstiltak
18. Når det gjelder spørsmål om hvordan kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser fra
innbyggere, ansatte eller folkevalgte, så får kontrollutvalget svært få slike
henvendelser. Men de som en mottar blir fulgt opp.
19. Folkevalgtopplæringen for det nye kontrollutvalget må inneholde
• God opplæring i saksfeltene som kontrollutvalget skal ha ansvar for, og
opplæring i hva de må passe på innenfor de ulike saksfeltene.
• Kommuneøkonomi
• Forvaltningsrevisjon
• Selskapskontroll
• Informasjon om håndtering av vanskelige saker
• Det er viktig at informasjonen gis på et nivå som gjør den forståelig også for de
som er helt ferske i politikken.
20. Kontrollutvalget må få delta på folkevalgtopplæringen for kommunestyret. Roller og
ansvar for kontrollutvalget bør presenteres for kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal kan bistå med opplæring på dette området,
om det er ønskelig.
21. Annet: Utvalgsleder understreket viktigheten av at kontrollutvalget hadde sekretariatet
og revisjonen som støttespillere i arbeidet.
Utvalgsleder utfordret til slutt sekretær til å vurder hvordan hun oppfattet arbeidet i
kontrollutvalget denne perioden. Sekretær gav uttrykk for at utvalget hadde jobbet bra,
og utført de oppgaver de har ansvar for. Men det har kanskje ikke vært det mest aktive
utvalget. Det er viktig at hele utvalget er aktive i arbeidet, slik at det ikke bare blir
utvalgsleder sitt ansvar å dra arbeidet. Utvalgsleder har tidvis hatt en jobb med å få
med hele utvalget i diskusjonen i møtene.
Ordfører og rådmann var invitert til å delta i evalueringen, men deltok ikke.
Når utvalget var i ferd med å avslutte behandlingen av saken, kom ordfører Knut Sjømæling
innom i møtet for å takke kontrollutvalget for innsatsen denne valgperioden.
Det ble da formidlet fra utvalget til ordfører ønskene knyttet til folkevalgtopplæringen og
ønske om at det blir utvidet fra 1 til 2 fra kommunestyret som medlemmer i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om innstilling til kommunestyret i samsvar med
sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 33/19

EVENTUELT

Innspill til arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll i Gjemnes kommune
Innen utgangen av 2020 skal Gjemnes kommunestyre vedta en plan for forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll for perioden 2020-2023. Før planen blir utarbeidet, skal det utarbeides
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en overordnet analyse av risikofaktorer i kommunen sin virksomhet. Denne analysen skal
ligge til grunn for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.
Det nye kontrollutvalget vil i sitt først møte bestille utarbeidelse av en slik analyse
Utvalget sine medlemmer var bedt om å tenke gjennom om en ser aktuelle risikoområder som
en ønsker å bringe videre i arbeidet med de overordnede analysene. Det kom følgende
innspill:
• Fremdrift, kostnad og budsjett for de store investeringene som skal gjøres i Gjemnes
de nærmeste årene (skole og omsorgssenter)
• Vedlikehold av bygg og veier.
Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Gjemnes
Det ble ikke gjort oppdateringer av tiltaksplanen i møte.
Varamedlem som er tilsatt i kommunen
Avslutningsvis i møte kom det frem at Lise Stiberg som møtte som vara for første gang denne
perioden, for 3 uker siden startet i stilling i kommunen.
Etter kommuneloven § 77, er hun da ikke lenger valgbar til kontrollutvalget. Informasjonen
om ansettelsesforholdet fremkom når alle vedtakene var gjort. Siden alle vedtakene var
enstemmige, ser ikke kontrollutvalget at det gir grunnlag for å vurdere møtebehandling på
nytt.
Avslutning
Da dette var det siste møtet for det sittende kontrollutvalget, takket utvalgsleder
utvalgsmedlemmene, sekretariatet og revisjonen for godt samarbeid gjennom denne
valgperioden.

Øyvind Gjøen
leder

Olav Sæter
varamedlem

Kari Roset Holten
medlem

Erik Aspen Bakke
medlem

Lise Stiberg
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær
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GJEMNES KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1557/05
033
Jane Anita Aspen
31.10.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 35/19
Kontrollutvalget

Møtedato
7.11.2019

REFERAT OG ORIENTERINGER
Sekretariatets innstilling
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 30/19

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023, Særutskrift fra kommunestyremøte
8.10.2019, sak 8/19 (vedlagt).

RS 31/19

Kontrollutvalgets rapport for utvalgets virksomhet valgperioden 2015-2019
(vedlagt)

RS 32/19

Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i Gjemnes valgperioden 2015-2019
(vedlagt).

RS 33/19

Møre og Romsdal Revisjon SA – protokoll fra stiftelsesmøte 23.8.2019 (vedlagt).

RS 34/19

Møre og Romsdal Revisjon SA – Stiftelsesdokument (vedlagt)

RS 35/19

Møre og Romsdal Revisjon IKS – protokoll fra møte i representantskapet
18.10.2019 (Vedlagt).

RS 36/19

Avslutning av tilsyn, brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Gjemnes
kommune datert 14.10.2019 (vedlagt)
Fylkesmannen har ført tilsyn med barnevernstenesta i Kristiansund, Averøy og
Gjemnes siden 12.12.17. Fylkesmannen velger ikke å avslutte sitt tilsyn nå.

Orienteringssaker:
OS 04/19

Opplæring for nytt kontrollutvalg
Orientering v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (vedlagt)

Jane Anita Aspen
daglig leder

Saksprotokoll

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/01002
Liv Iren Lillevevang

Behandlet av
1 Kommunestyre 2019 - 2023

Møtedato
08.10.2019

Saknr
8/19

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023

Kommunestyre 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 08.10.2019 sak 8/19

Møtebehandling
Repr. Knut Sjømæling, SP, framsatte følgende forslag til valg av kontrollutvalg for
perioden 2019 – 2023:
1.
2.
3.
4.
5.
Vara:
1.
2.
3.
4.

Odd Steinar Bjerkeset KRF
Olav Sæter SV
Britt Karin Vaagbø, AP
Anna Britt Haas H
Stein Brubæk SP

Kristine Måløy, KRF
Erland Øren, H
Kjell Per Dønheim FRP
Sissel Kamsvåg AP

Repr. Knut Sjømæling, SP framsatte forslag om Repr. Odd Steinar Bjerkeset KRF som
leder og Repr. Olav Sæter, SV som Nestleder.
Votering
Enstemmig

Kommunestyre vedtak
Kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023:
1.Odd Steinar Bjerkeset KRF - Leder
2.Olav Sæter SV – Nestleder
3.Britt Karin Vaagbø, AP

1

4.Anna Britt Haas H
5. Stein Brubæk SP
Vara:
1. Kristine Måløy KRF
2.Erland Øren H
3.Kjell Per Dønheim FRP
4. Sissel Kamsvåg AP
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KONTROLLUTVALGET
I GJEMNES KOMMUNE

Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid

Valgperioden 2015 – 2019

1.

Innledning

Valgperioden 2015 – 2019 nå slutt og et 4-årig virke for kontrollutvalget i Gjemnes kommune
er i ferd med å fullføres. For å kunne oppsummere egen virksomhet og for å kunne gi det
påtroppende kontrollutvalget en god innføring utvalgets arbeide, ønsker kontrollutvalget å
evaluere sitt eget arbeid i valgperioden.

2.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er
pliktig til å velge et kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal ha sekretariatsbistand og
kommunestyret skal i henhold til kommuneloven sørge for dette.

2.1

Kontrollutvalgets sammensetning i perioden

Kontrollutvalget i Gjemnes kommune har for perioden 2015 – 2016 følgende sammensetning:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
*

Navn
Øyvind Gjøen
Kristine Måløy
Geir Berg
Kari Roset Holten
Erik Aspen Bakke*

medlem av kommunestyret.

2.2

Parti
H
Krf
Ap
Sp
Frp

Varamedlemmer

Nr
1
2
3
4

Navn
Olav Sæter
Marvin Skjerseth
Lise Stiberg
Benedikte Heggem Skår

Parti
Sv
Frp
Ap
H

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, hvis mandat har grunnlag i kommunelovens
bestemmelser om internt tilsyn og kontroll § 77:
Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens § 77, og i forskrift om
kontrollutvalg av 15.6.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende
oppgaver blir utført:
•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet å påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.

•

Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følger og rapporterer resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjekter til
kommunestyret.

•

Gransking eller undersøkelser – på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta
tak i forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og
forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.
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•

Selskapskontroll – utarbeide plan for selskapskontroll og føre kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.

•

Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av
revisjonsordning til kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.

•

Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen

Innen disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av kommunestyret,
for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir
fulgt opp.
Reglement for kontrollutvalget
Reglement for kontrollutvalget i Gjemnes er vedtatt i møte 25.10.2011, k-sak 53/11. I
kommunestyrets møte 8.9.2015 sak 40/15 ble reglementet revidert.
Reglementet gir retningslinjer for sammensetning av utvalget, saksbehandling, ressurser og
oppgaver.

2.3 Kontrollutvalgets ressurser
Sekretariat
Kommuneloven fastslår at utvalget skal ha sekretariatsbistand. Kontrollutvalget har
sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretariatet ble etablert i
2005 etter vertskommunemodell, med Molde kommune som vertskommune. I 2013 vedtok
medlemskommunene å endre organisasjonsformen til et Interkommunalt Samarbeid (IS) etter
kommunelovens § 27, som et eget rettssubjekt. Selskapet ble opprettet med virkning fra
august 2013.
Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av
møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom
utvalg, administrasjon og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
Revisjon
Revisjonsordningen skal være tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behov for oppfølging
av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og
internkontroll.
Ved starten av valgperioden var Gjemnes kommune medeier i og hadde avtale om levering av
revisjonstjenester fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal. Selskapet ble etablert i
1993 og leverte revisjonstjenester til Gjemnes kommune samt 8 andre kommuner i Romsdal
og på Nordmøre.
Våren 2015 fattet Gjemnes kommunestyre vedtak om å velge Møre og Romsdal Revisjon IKS
som revisor for kommunen. Selskapet ble stiftet etter vedtak i Møre og Romsdal
fylkeskommune og de 17 andre kommunene på Nordmøre og i Romsdal. Av ulike årsaker ble
etableringen forsinket og det nye selskapet var først i drift fra februar 2017. Selskapet har
siden da levert revisjonstjenester til kommunen.
Kommunestyret delegerte til kontrollutvalget ansvar for å inngå en oppdragsavtale med Møre
og Romsdal Revisjon IKS, som regulerer de tjenestene som selskapet leverer.
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I starten fordelte revisjonsselskapet ressursene sine i forhold til årlig honorar som ble betalt av
medlemskommunen. Fra 1.1.2019 gikk selskapet over til honorar etter medgått tid.
Selskapet har utført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for
kommunen. Til regnskapsrevisjon benyttes det timetallet selskapet hvert år finner nødvendig
for å kunne bekrefte kommunens årsregnskap. Ressursene til forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll brukes på bakgrunn av kontrollutvalgets bestillinger av prosjekter, basert på
plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll vedtatt av kommunestyret.
Økonomi
Kontrollutvalget utarbeider et forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets
innstilling til kommunestyret eller fylkestinget
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 7 § 18
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget behov for økonomiske rammer
som muliggjør en god nok aktivitet. Kontrollutvalget har hver høst lagt frem et forslag til
budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. I dette budsjettet har inngått kostnader
knyttet til utvalget selv, sekretariatstjenester og revisjonstjenester Budsjettet har fordelt seg
slik:
2015
kr 424 400,2016
kr 437 000,2017
kr 387 000,2018
kr 412 100,2019
kr 810 500,Økningen i budsjett fra 2019 skyldes økning i revisjonskostnader, da revisjonen gikk over til
fakturering etter medgått tid. Beløpet for 2019 er stipulert ut fra forbruk i 2018.
Det er forskriftsfestet at kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn skal legges
frem uforandret til kommunestyret. I kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder
for kontrollutvalgsarbeidet står det:
«Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at
kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av
de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et
organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet
eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjettramme.»
Kommunestyret kan selvsagt vedta et annet budsjett enn det kontrollutvalget foreslår, men
administrasjonen skal ikke ha innvirkning på kontrollutvalgets budsjettramme.
Utvalget har i perioden opplevd det som en utfordring at administrasjonen har lagt frem et
annen budsjett for kontrollarbeidet i kommunen enn kontrollutvalgets forslag. Det har vært
vanskelig for kommunestyret å identifisere forskjellene mellom kontrollutvalgets forslag og
rådmannens, da det i Gjemnes budsjetteres på ramme. Dette har vært påpekt av utvalget.

3.

Arbeid i utvalget
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3.1 Møter

Det har gjennom hele perioden vært avholdt mellom 4 - 5 møter pr år. Møtefrekvensen er
tilpasset aktiviteten i utvalget og i forhold til omfanget av saker som har vært behandlet.
Kontrollutvalgets møter er i hovedsak lagt til kommunehuset.
Utvalget har vært opptatt av å være en synlig del av organisasjonen og å holde seg oppdatert
på hva som rører seg innen ulike virksomhetsområder. Ved mange av kontrollutvalgets møter
har det vært gitt orienteringer fra administrasjonen på forskjellige virksomhetsområder i
kommunen. Kontrollutvalget har også i perioden avlagt besøk ved flere av kommunens
virksomheter. Hensikten med viksomhetsbesøk er å bli kjent med den kommunale
forvaltningen og at ansatte skal bli kjent med kontrollutvalget.
Informasjon fra de som jobber i kommunen og som kjenner forholdene best, er vurdert som
spesielt viktig for kontrollutvalget. På den måten har utvalget fått førstehånds kunnskap og
forutsetninger for å gjøre jobben de er satt til.
Utvalget har i valgperioden gjennomført følgende virksomhetsbesøk/orienteringer som
alternativ til virksomhetsbesøk:
• orientering fra flyktningetjenesten i Gjemnes kommune (2016)
• Gjemnes sjukeheim (2017)
• Batnfjord skule (2018)
• Driftstjenesten (2019)

3.2 Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagte å arbeide med
gjennom kravene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som velges i
de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. Gjennom
forvaltningsrevisjoner er det internkontroll og rutiner i kommunen som peker seg ut som det
området som har fått størst oppmerksomhet, se eget avsnitt om gjennomførte
forvaltningsrevisjoner i perioden. Kontrollutvalget har i tillegg hatt fokus på Fylkesmannens
tilsynsrapporter og kommunens oppfølging av disse.
Kontrollutvalget i Gjemnes har også i denne perioden hatt fokus på kommunens økonomi.
Kontrollutvalget har laget en Virksomhetsplan for 2016-2019, samt tiltaksplan for aktiviteter i
utvalget gjeldende år. Det er et visst mønster fra år til år, hvilke saker som kommer opp til
bestemte tider av året..
I tillegg til de lovpålagte sakene og andre saker som kontrollutvalget velger å ta opp, hender
det at utvalget får henvendelser fra innbyggere, som berører områder som kan være innenfor
kontrollutvalgets myndighetsområde. Slike henvendelser behandles seriøst uavhengig om det
er et forhold som blir undersøkt videre eller at kontrollutvalget finner at dette ikke er en sak
som hører til deres funksjonsområde.
Kontrollutvalget har gjennom valgperioden gått gjennom store deler av kommunens
virksomhet og behandlet 43 saker i 2015, 36 saker i 2016, 36 saker i 2017, 29 saker i 2018 og
33 saker så langt i 2019 (siste møte for det sittende kontrollutvalget er 18. september).

3.3 Deltakelse i relevante fora

For å holde seg oppdatert om informasjon som er aktuell for utvalgets oppgaveløsing deltar
medlemmene på konferanser og samlinger, når det vurderes som relevant og mulig. Utvalget
har vært representert på kontrollutvalgskonferansen som årlig har vært arrangert av Norges
Kommunerevisorforbund (NKRF).
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Kontrollutvalget i Gjemnes er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Det har vært
arrangert en fagkonferanse i forbindelse med årsmøtene til FKT. Utvalget har ikke prioritert å
være representert på FKTs årsmøte/fagkonferanse denne valgperioden, da det ikke har vært
budsjettmidler til dette.
I tillegg har det i perioden vært arrangert årlige fellessamlinger for kontrollutvalgsmedlemmer
og varamedlemmer i de 9 medlemskommunene som er knyttet til Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal. Innholdet på samlingene har vært ulike tema som er aktuelle for
kontrollutvalgsmedlemmer, som for eksempel; Arbeid i kontrollutvalget, kommuneøkonomi
og habilitet.

4. Regnskapsrevisjon

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte,(…)
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 4
Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere måter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor til kontrollutvalget i løpet av
året. På høsten blir plan for kommende revisjonsår presentert. Videre blir det rapportert om
status for revisjonsåret på første møte etter nyttår (interimrevisjon). Den endelige rapporten
fra revisjonsåret blir lagt frem i forbindelse med avleggelse av revisjonsberetning og er særlig
knyttet til arbeidet med revisjon av årsregnskapet.
Utvalget følger den økonomiske utviklingen gjennom året ved gjennomgang av de kvartalsvis
regnskapsrapportene som rådmannen legger frem for kommunestyret.
Utvalgsmedlemmene har gitt uttrykk for at de synes økonomirapportene er vanskelig å forstå.
Så lenge tabellene i økonomirapporteringene i hovedsak er knyttet til drift, så uttrykker
utvalgsmedlemmene at de synes det er vanskelig å få totaloversikten over budsjettutviklingen
gjennom året. Det er blitt gjort noen forbedringer i rapportene i løpet av perioden, blant annet
i forhold til prognose.
Kontrollutvalget har ikke fått seg forelagt noen investeringsregnskap for uttale denne
perioden.
Revisjon av årsregnskapene
Gjemnes kommune har i løpet av denne valgperioden hatt skifte av oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor. Gjennom revisjon av årsregnskapene, har det fremkommet noen forhold
som revisor og administrasjonen har vært uenige om. Kontrollutvalget har understreket
viktigheten av å få til god kommunikasjon mellom revisjon og administrasjon.
Kontrollutvalget har avgitt følgende uttalelse til kommunens årsregnskaper i valgperioden
som er fremlagt for formannskapet og som har inngått som beslutningsgrunnlag når
kommunestyret har vurdert om kommunens regnskap skal godkjennes eller ikke:
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2015: Sak 11/16: Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2015 viser kr 152 349 105.- til
fordeling til drift, og et regnskapsmessig resultat på kr 5 760 703.-. Netto driftsresultat er
positivt med kr 13 041 135.- og overføringer til investeringsregnskapet utgjør kr 1 963 457.-.
Kontrollutvalget har merket seg i revisors kommentar til årsregnskap at det er brukt
driftsmidler til å finansiere årets investeringer i Torvikbukt renseanlegg. Revisor skriver at
siden dette er et driftsmiddel tilhørende selvkostområdet er det mest vanlig med
lånefinansiering slik at investeringskostnaden fordeles over levetiden og ikke påfører dagens
innbyggere en direkte utgift.
2016: Sak 15/17: Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2016 viser kr 162 034 120.- til
fordeling til drift, og et regnskapsmessig resultat på kr 8 719 547.-. Netto driftsresultat er
positivt med kr 12 641 510-. Hovedforklaringen til mindreforbruket er mindreutgift til
pensjon, samt skatte- og rammeoverføringer.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å gjøre et tydelig vedtak om disponering av
mindreforbruk fra 2016. Det må angis klart om det avsettes til ubundet disposisjonsfond, eller
til investeringsfond, da avsetning til investeringsfond kun kan benyttes til investeringer.
Kontrollutvalget har merket seg at det undervegs i regnskapsåret 2016 har vært liten dialog
mellom revisor og kommunens administrasjon.
2017: Sak 11/18: Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2017 viser kr 171 725 348.- til
fordeling til drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 248 855.-. Netto driftsresultat
er positivt med kr 5 920 630.- mot kr 12 641 510.- i 2016.
2018: Sak 18/19: De to forbeholden som revisjonen tar i sin beretning er; «Konklusjon om
budsjett med forbehold» og «Konklusjon med forbehold om registrering av dokumentasjon».
Revisor har også utstedt «Revisjonsbrev nr.1» om disse forholdene. Revisor er etter
revisjonsforskriften pålagt å vurdere risikoen for at det kan foreligge feilinformasjon i
årsregnskapet som følge av misligheter og feil. Revisor har med sitt nummererte brev
informert kontrollutvalget om at det i årsregnskapet foreligger risiko for feilinformasjon som
følge av feil på disse områdene.
Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2018 viser kr 172 193 157.- til fordeling til drift, og
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 473 245.-. Netto driftsresultat er positivt med
kr 10 067 684.- mot kr 5 920 630.- i 2017

5. Forvaltningsrevisjon

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir
gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 5
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge å bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
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Det er utarbeidet Overordnet analyse – Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 som ble
behandlet av kontrollutvalget i møte 14.9.2016, sak 23/16 og senere vedtatt av
kommunestyret i møte 25.10.2016 i sak 55/16.
Arbeidet med forvaltningsrevisjon har vært høyt prioritert i hele utvalgsperioden.
Kontrollutvalget har gjort mange vurderinger og hatt drøftinger for å finne gode
arbeidsmetoder både i prioritering av prosjekt, i tilknytning til behandling av avlagte rapporte
og i forbindelse med oppfølging av anbefalinger i rapportene.
Frekvensen for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommuneloven
være minimum en gang i hver valgperiode. Gjemnes kommune har hatt rutiner for
utarbeidelse av slik plane, samt at det blir foretatt en gjennomgang av den vedtatte plan i
forbindelse med nye bestillinger.
Ved bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt har utvalget lagt mye arbeid i å få innrettet
bestillingen slik at den skal ha fokus på de forholdene utvalget mener er viktig.
Samarbeidet og dialogen med revisor har vært av stor betydning.
Alle forvaltningsrevisjoner legges systematisk fram for kontrollutvalget etter hvert som de
avlegges. Etter kommunestyrets behandling og vedtak er rapportene fulgt opp med henblikk
på å se til at vedtakene blir realisert og arbeidet videre med fra administrasjonen sin side.

5.1 Gjennomført forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har i valgperioden gjennomført oppfølging av 2 tidligere
forvaltningsrevisjonsprosjekt og behandlet 1 nytt prosjekt.
Sak 29/13: Kvalitet og ressursbruk i PU-tjenesten i Gjemnes kommune
I forvaltningsrevisjonsrapporten datert 8.11.2013 ble det fra revisjonen gitt følgende
anbefalinger:

1. Vedtak om tjenester
Gjemnes kommune bør vurdere innholdet i enkeltvedtak med tanke på om omfanget av de
tjenestene som ytes er tilstrekkelig konkretisert. Videre bør kommunen så langt det er tjenlig
nytte de oversikter som er tilgjengelige i IPLOS.
2. Evaluering av tiltak/tjenester
De nye rutinene som er etablert for evaluering av tjeneste til fast tidspunkt bør også tas i bruk
ved Nåstad.
3. Kvalitet og internkontroll
Gjemnes kommune bør prioritere det pågående arbeidet med å utarbeide kvalitetssystem i
kommunen.
4. Bemanning, kompetanse og opplæring
Kommunen bør arbeide videre med å styrke kompetansen i Tjeneste for funksjonshemmede,
med særlig fokus på å øke andel med fagutdanning fra høyskole/universitet. Kommunen bør
prioriter opplæring i form av e-læringskurs som planlagt.
5. Brukermedvirkning
Gjemnes kommune bør vurdere hvordan brukermedvirkning kan gjennomføres på en mer
regelmessig og systematisk måte.
6. Budsjett, økonomi og planer
Gjemnes kommune bør prioriter det planlagte arbeidet md å utarbeide pleie- og omsorgsplan.
Gjemnes kommune bør vurdere personellbruken ved Tjenester for funksjonshemmede både
med tanke på effektiv ressursbruk og kvalitet på tjenestene for brukerne.
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Oppfølging: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i møte 17.06.15. Revisjonen
anbefalte at kontrollutvalget ba administrasjonen om å gi informasjon om videre arbeid med
oppfølging av anbefaling 1, 2 og 3 iht. revisjonens vurderinger. Revisjonen så at det gjenstod
noe arbeid før elektronisk kvalitetssystem var implementert ved Nåstad. Gjemnes kommunen
bekreftet ved sin tilbakemelding at det gjenstod noen vedtak som skulle vurderes. Revisjonen
mente at alle eldre vedtak om tjenester burde evalueres så snart som mulig. Ved behov for
endringer skulle endringsmelding iht. interne rutiner sendes til Vedtaksteam for behandling. I
forbindelse med evaluering av tjenestene skulle primærkontakt gå gjennom IPLOS ved behov
og minst to ganger årlig iht. interne rutiner. Kontrollutvalget vedtok å følge revisjonens
anbefaling om å be administrasjonen å følge opp revisjonens anbefaling og rapportere tilbake
til kontrollutvalget. I kontrollutvalgets møte i november 2015 orienterte Helse og
omsorgssjef Ragnhild Kleive og enhetsleder Bjørg Rønning om oppfølging av rapportens
anbefaling 1,2 og 3 som ikke var tilstrekkelig oppfulgt. Kontrollutvalget anså da saken som
avsluttet.
Sak 38/15: Innføring av eiendomsskatt i Gjemnes kommune.
I forvaltningsrevisjonsrapporten ble følgende anbefalinger gitt:
1. Gjemnes kommune bør revidere eiendomsskattevedtektene slik at disse blir i tråd med
gjeldende eiendomsskattelov.
2. Sakkyndig ankenemnd bør avklare sitt behov for å få dokumentasjon i forkant av møter. Hvis
behov er til stede bør nemnda ta stilling til hvordan dokumentene skal gjøres kjent.
3. Gjemnes kommune bør vurderer om, og i tilfelle hvordan, noe mer detaljert informasjon om
eiendomsskatt kan gjøres kjent for innbyggerne. Dette kan for eksempel sikres ved at noe mer
informasjon gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside i perioden når skattelisten ikke ligger
ute til offentlig ettersyn.
Oppfølging: Kontrollutvalget behandlet 8.2.2017 sak 03/17 oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonen vurderte at rådmannen har gitt svar på hvordan
kommunen har fulgt opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.
Revisjonen skrev i sin tilbakemelding til kontrollutvalget at eiendomsskattevedtakene var
under revisjon, og ville bli behandlet av kommunestyret i løpet av vinteren/våren 2017.
Videre skrev revisjonen at de la til grunn at det avsettes nok tid i sakkyndig ankenemd til å
gjøre seg kjent med saksdokumentene, slik at en sikrer en forsvarlig saksbehandling.
Kontrollutvalget valgte å følge opp prosjektet til eiendomsskattevedtektene var revidert. Nye
eiendomsskattevedtekter for Gjemnes kommune ble vedtatt i kommunestyrets møte 9.5.2017,
K-sak 17/17.
Sak 13/18: Helsestasjon- og skolehelsetjeneste i Gjemnes kommune
Det ble av kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. Gjemnes kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsestasjon og
skolehelsetesten til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger:
a. Kommunen bør vurdere om funksjon som jordmor kan styrkes.
b. Skolehelsetjenesten bør ha økt oppmerksomhet på at det har vært en
femårsperiode med lav vaksinasjonsdekning blant 10. klassingene.
c. Kommunen bør sikre at ungdom 16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om
helsetjenester, også innen andre helsetjenester enn psykisk helse.
d. Kommunen bør sikre at skolehelsetjenesten kan delta på foreldremøter på
skolene, i de tilfeller hvor dette er et ønske fra skolen.
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at
dette arbeidet gjennomføres.
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3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for
oppfølging av anbefalingene til kontrollutvalgsmøte 19.11.2018.
Oppfølging: Utvalget bad til første møte 2019 om en plan for oppfølging av anbefalingene.
På bakgrunn av tilbakemeldingen som utvalget mottok gjorde utvalget følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra rådmann med plan for oppfølging av,
eller eventuelt, hvilke vurderinger som er gjort knyttet til at disse anbefalingene ikke blir fulgt
opp:
 Kommunen bør vurdere om funksjon som jordmor kan styrkes.
 Kommunen bør sikre at ungdom 16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om helsetjenester,
også innen andre helsetjenester enn psykisk helse.
Kontrollutvalget har før sitt siste møte 18.9.2019, mottatt tilbakemelding om at rådmannen
mener at kvavet til oppfølging av svangerskap og tiden etter fødsel er ivaretatt på en god
måte, og vurderer derfor ikke å styrke jordmorressursen.
Tilbakemelding fra rådmannen knyttet til den andre anbefalingen er; «Rådmannen mener at
tatt i betraktning de forhold vi har i Gjemnes, mener vi at lavterskeltilbud av helsetjenester for
ungdom er ivaretatt»
Kontrollutvalget har også fått seg forelagt resultatet av en forvaltningsrevisjonsrapport bestilt
av kontrollutvalget i Eide kommune:
• Drift og forvaltning av PP-tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna
Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte kontrollutvalget i møte 19.9.2018 om innholdet
i rapporten og redegjorde for revisjonens anbefalinger.
Det var 6 anbefalinger som rådmannen i Eide kommune, som vertskommune, har fått ansvar
for å følge opp. Men i rapporten kom revisjonen også med en oppfordring til alle tre
medlemskommunene i PPT Gjemnes, Fræna og Eide;
• Kommunene bør evaluere hvordan spesialpedagogisk hjelp ytes. Kommunen bør
avklare om det er nok ressurser og rett kompetanse til å oppfylle vedtak om
spesialpedagogisk hjelp.
• Kommunene bør evaluere hvordan spesialundervisning ytes. Kommunen bør avklare
om det er nok ressurser og rett kompetanse til å oppfylle vedtak om
spesialundervisning.
Kontrollutvalget i Gjemnes har i møtene 19.9.2018 og 19.11.2018, fått orientering fra
rådmannen i Gjemnes om disse forholdene.
Kontrollutvalget i Gjemnes har i møter 3.4.2019 og 22.5.2019 fulgt med på oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten, og den videre utviklingen for pedagogisk
psykologisk tjeneste.

5.2 Granskinger eller undersøkelser

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret gjennomføre
granskninger eller undersøkelser. Dette har ikke vært en sentral del av utvalgets virksomhet i
valgperioden, da de fleste større undersøkelser er organisert som ordinære og planmessige
forvaltningsrevisjoner. Slike undersøkelser kan også føre til senere forvaltningsrevisjoner.
Kontrollutvalget hadde i 2015 en sak som refererte seg til uregelmessigheter og/eller
misligheter. Dette var en mislighet som kommunens administrasjon selv hadde avdekket.
Utvalget hadde også oppfølging av denne saken i 2016.

10

Kontrollutvalget ba også revisjonen om en rapport fra gjennomgang som ble gjort knyttet til
en personalsak som oppstod på slutten av 2018. Kontrollutvalget tok revisjonens rapport til
orientering. Det var i denne saken ikke funn av misligheter.
Kontrollutvalget var tilfreds med at det nå også er opprettet rutiner på området, som
tilfredsstiller kravene til internkontroll.

6. Selskapskontroll

”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 6
Det er utarbeidet Overordnet analyse – Plan for selskapskontroll 2016-2019 som ble
behandlet av kontrollutvalget i møte 14.9.2016, sak 24/16 og senere vedtatt av
kommunestyret i møte 25.10.2016 i sak 56/16.
Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at Gjemnes kommune har utarbeidet
eierskapsmelding (retningslinjer for forvaltning av kommunens eierinteresser i hel- og deleide
selskap og eierskapsstrategier pr selskap). Eierskapsmelding for Gjemnes kommune 2015 ble
behandlet i Gjemnes kommunestyre 28.4.2015 sak 15/15.
Kontrollutvalget har i perioden ikke bestilt eller behandlet noen selskapskontroll, men fikk i
2017 en forespørsel fra kontrollutvalget i Sunndal kommune om å delta i selskapskontroll av
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Kontrollutvalget takket nei til forespørselen.
Kontrollutvalget fikk i 2018 mottatt en ny forespørsel fra kontrollutvalget i Sunndal om
selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Bakgrunnen for den nye
forespørselen var at forutsetningene var endret når Kristiansund kommune som den største
eieren, ville delta i selskapskontrollen.
Denne forespørselen ble behandlet i møte 19.9.2018, sak 19/18. det ble fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget i Gjemnes ønsker å delta i selskapskontroll av Kristiansund og
Nordmøre Havn IKS, dersom de andre eierkommunene også deltar.
Det var ikke alle de andre eierkommunene som ønsket å delta, men noen av kommunene er nå
i ferd med å gjennomføre denne selskapskontrollen.

7. Påseansvar overfor revisjon

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse
at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 3
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Det er i forskriftene gitt en del bestemmelser om formelle krav som skal stilles til valgt
revisor, herunder krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene
hviler det et ansvar på revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.
Det som oppleves som en større utfordring er å følge med på at innholdet i revisjonsarbeidet
skjer på en tilfredsstillende måte, og finne gode ordninger for hvordan utvalget løpende kan
være oppdatert og ha en trygghet for at revisjonsordningen er tilfredsstillende.
Kontrollutvalget er kjent med at det har vært noen utfordringer i dialogen mellom
administrasjonen og revisjonen. Utvalget har understreket viktigheten av å få til en god
dialog.
Kontrollutvalget i Gjemnes har inngått en oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon
IKS (MRR), for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Kontrollutvalget
i Gjemnes godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 15.11.2017, sak 32/17. I avtalen er
forutsatt at revisjonen skal legge til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle sitt ansvar for
tilsyn med revisjonen. I dette ligger det at revisjonen skal rapportere til kontrollutvalget fra
arbeidet sitt, og ha et kvalitetssystem som oppfyller krav i lov og revisjonsstandarder.
For å følge opp sitt ansvar slik det framgår av formelle krav i forskriftene og i de omtalte
avtalene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med revisor, og informasjon om det
løpende revisjonsarbeidet gjennom presentasjon av revisjonsplan, rapport etter
interimrevisjon og rapport etter avlagt revisjonsberetning. Videre rapporteres det om
enkeltprosjekter etter behov.
For forvaltningsrevisjon foregår dialogen i hovedsak knyttet til prosjekter og til forberedelser
til plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har lagt stor vekt på at kommunikasjon med
revisor skal bidra til at undersøkelsene får det fokus utvalget ønsker. Utover planlegging og
framleggelse av prosjektplan og rapporter, deltar forvaltningsrevisor i møter på forespørsel fra
utvalget.
Kontrollutvalget mener å ha funnet gode samarbeidsordninger og etablert rutiner som setter
dem i stand til å ha nødvendig informasjon om revisjonsarbeidet til å ha trygghet for at
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
I tillegg har kontrollutvalget høsten 2018, for første gang, behandlet en systematisk
gjennomgang av revisjonen sitt arbeid. Denne ble gjennomført etter Norges kommunerevisors
forbund (NKRF) sin veileder «Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon» og
«Kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon».
• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for revisjon - Revisjonsåret 2017.
Ut fra gjennomgangen som ble gjort, ble det vurdert at revisjonsordningen som Gjemnes
kommune hadde revisjonsåret 2017, var forsvarlig
Tilsvarende behandler kontrollutvalget i møte 18.9.2019
• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for revisjon - Revisjonsåret 2018.

8. Erfaringer fra arbeidet i denne valgperioden
8.1 Forholdet til politisk ledelse

Kontrollutvalget utfører tilsynsfunksjonen på vegne kommunestyret, som har det overordnede
ansvaret for kontroll og tilsyn. Utvalget har vært opptatt av å ha god dialog med politisk
12

ledelse. Ordfører informeres løpende gjennom kopi av innkallinger til kontrollutvalgets møter
og har møte og talerett i utvalgets møter. Utvalget har i løpet av valgperioden gjennomført et
dialogmøte med ordfører og rådmann. Ordfører i denne perioden har gitt uttrykk for at
kontrollutvalget skal få arbeide uavhengig av ordfører og har derfor ikke valgt å delta på
møter i kontrollutvalget.
Det er å håpe at kommunestyret signaliserer de ønsker de har med kontrollutvalget, slik at
utvalget oppleves som deres eget organ og en ressurs for kommunestyrets tilsynsansvar.
Kontrollutvalgets protokoller legges frem som referatsak til kommunestyret, slik at
kommunestyremedlemmene kan holde seg orientert om utvalgets arbeid.
Saker fra kontrollutvalget legges løpende fram for kommunestyret, enten det er rapporter fra
gjennomførte forvaltningsrevisjoner, årsmeldinger eller planer for selskapskontroll eller
forvaltningsrevisjon.

8.2 Forholdet til administrativ ledelse

Kontrollutvalget opplever stor nytte av positiv dialog med administrasjonen om generelle
forhold i kommunen og i forbindelse med konkrete prosjekter og oppgaver. Administrasjonen
gir informasjon og deltar i møter når kontrollutvalget ber om deres tilstedeværelse.
Utvalget har i løpet av valgperioden gjennomført et dialogmøte med ordfører og rådmann.
Rådmannen gav i møte uttrykk for at hun hadde respekt for kontrollutvalgets oppgaver og de
rammer som lover og regelverk gir for utvalgets arbeid.
Kontrollutvalget har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i kontroll- og
tilsynssaker. I de tilfellene der vedtakene gir krav til administrasjonens oppfølging,
overholdes i stor grad frister for oppfølging og rapportering. Administrasjonen synes å ha
lojalitet til vedtakene.
Vedtaksoppfølgingen er i hovedsak god og administrasjonens etterlevelse i kontroll- og
tilsynssaker er i stor grad tilfredsstillende.

8.3 Valg av revisjonsordning. Valg av revisor

Sommeren 2018 tok Kommunerevisjonsdistrikt 3 IKS kontakt med Møre og Romsdal
Revisjon IKS for å diskuter om det var mulig å få til en sammenslåing av de to selskapene.
Ved årsskiftet 2018/2019 vedtok representantskapene i de to selskapene å slutte seg til
konklusjoner og innstilling om å etablere et samvirkeforetak: Møre og Romsdal Revisjon SA.
Det ble sendt en anbefaling til eierkommunene/fellesnemder om å stifte selskapet.
Med hjemmel i § 78 nr. 3 og 4, er kontrollutvalget tillagt innstillingsrett i spørsmål om valg
av revisjonsordning og revisor.
Når en kommune har gjort valg av revisjonsordning, så blir det vanligvis ikke gjort en ny
vurdering av dette uten at det blir tatt initiativ til det. Selv om det ikke var tatt noe initiativ til
å vurdere en annen revisjonsordning, så vurderte sekretariatet at de var naturlig at
kontrollutvalget og kommunestyret fikk en beskrivelse av de ulike alternativene som var å
velge mellom. Det var et naturlig krysspunkt å gjøre en slik vurdering, når det var tatt initiativ
til å etablere et nytt revisjonsselskap.
Kontrollutvalgets innstilling
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1. Gjemnes kommunestyret godkjenner at Gjemnes kommune fortsetter med revisjon i
egenregi – interkommunalt samarbeid.
2. Gjemnes kommunestyre velger Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for
Gjemnes kommune, forutsatt at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal
Revisjon SA.
Kommunestyret i Gjemnes fattet vedtak i samsvar med innstillingen i møte 18.6.2019, sak
40/19. I samme møte vedtok også kommunestyret å etablere det nye revisjonsselskapet.
Selskapet ble stiftet 23.8.2019.

9. Oppsummering

Med bakgrunn i mandat og det arbeidet som kontrollutvalget har gjennomført i valgperioden
2015-2019, er utvalgets medlemmer av den oppfatning at kontrollutvalget har en viktig rolle i
en lærende organisasjon i stadig utvikling. Gjennom valgperioden har utvalget arbeidet med å
belyse mange av kommunens tjenesteområder.
Det gjenstår fremdeles noe arbeid i forhold til forståelse for kontrollorganenes rolle og
funksjon i kommunen, noe som er avgjørende for at utvalget skal kunne gjøre en god jobb.
Kontrollutvalget har i valgperioden fått laget nødvendige plandokumenter: plan for
selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon, som er blitt gjennomgått ved nye
bestillingen. Plan for kontrollutvalgets virksomhet i perioden blir nå også utarbeidet.
Planverket er således på plass og gjennomføringen foretatt i henhold til målsettingene.
Målet om å være uavhengig i sitt arbeid anser kontrollutvalget at de har ivaretatt på en god
måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, mens
partipolitiske hensyn legges bort. Sakene som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å
være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på
problemstillinger knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid.
Avslutningsvis vil kontrollutvalget takke kommunestyret og administrasjonen i Gjemnes
kommune for et godt samarbeid i valgperioden.
Kontrollutvalget vil med dette ønske det påtroppende kontrollutvalget lykke til i den neste
valgperioden der nye interessante og krevende oppgaver venter.
Gjemnes, 18.9.2019
Øyvind Gjøen
leder

Kristine Måløy
nestleder

Erik Aspen Bakke
medlem

Geir Sveinung Berg
medlem
Kari Roset Holten
medlem
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PS 32/19

EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET VALGPERIODEN
2015-2019

Kontrollutvalgets innstilling
Resultatet fra evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i Gjemnes kommune valgperioden
2015-2019, blir lagt frem for nytt kontrollutvalg.
Kontrollutvalgets behandling
Utvalget gjennomgikk evalueringsskjemaet:
1. Utvalget mener møtene blir gjennomført på en effektiv og engasjerende måte. Men det
er viktig å passe på at møtene ikke blir for lange, da bør en heller vurdere å legge inn
flere møter. Møtene bør ikke vare over 3 timer, da bør en heller vurdere å utsette saker
til neste møte.
2. Viser til pkt. 1
3. Synspunktene kommer frem rundt bordet. Men det er uheldig dersom det er flere
forfall, slik at det for eksempel bare møter 3 medlemmer. Da er det vanskelig å få til
diskusjon.
4. Kontrollutvalget klarer å fylle kontrollfunksjonen på en god måte, men det er behov
for bedre kommunikasjon mellom kommunestyret og kontrollutvalget.
5. Det er viktig at det er økonomi til bedre opplæring i starten av perioden enn det har
vært. Det er krevende å sitte i kontrollutvalget og det tar mye tid.
6. Det kommer lite eller ingen tilbakemeldinger fra kommunestyret eller
administrasjonen på hvordan kontrollutvalget blir oppfattet.
7. Kommunestyret og kontrollutvalget har et felles ansvar for at det er forståelse for
hvilken rolle og ansvar kontrollutvalget har.
8. Rolle og ansvarsfordeling mellom kontrollutvalg, kommunestyret og administrasjon er
klar.
9. Kontrollutvalget burde vært mer synlig på kommunens hjemmeside. Det burde vært
enklere for kommunens innbyggere å at kontakt, da må det være godt synlig hva som
er kontrollutvalgets ansvar og hvordan en tar kontakt. Det kommer i dag svært få saker
til kontrollutvalget fra innbyggere, ansatte eller folkevalgte.
10. Det er et svært ansvarsfullt og frivillig arbeid, der en gjør så godt en kan. Utvalget ser
at en nok kanskje kunne gjort mer både når det gjelder forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll.
11. Samhandlingen med revisjonen fungere bra
12. Arbeidet med plan for selskapskontroll funger bra.
13. Samhandlingen med sekretariatet fungerer bra.
14. Kvaliteten er bra, men det kan være vanskelig å se overgangen mellom referatsakene,
når det er mange saker.
15. Møteprotokollene er tilfredsstillende.
16. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak funger bra.
17. Det foreslås ingen forbedringstiltak
18. Når det gjelder spørsmål om hvordan kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser fra
innbyggere, ansatte eller folkevalgte, så får kontrollutvalget svært få slike
henvendelser. Men de som en mottar blir fulgt opp.
19. Folkevalgtopplæringen for det nye kontrollutvalget må inneholde
• God opplæring i saksfeltene som kontrollutvalget skal ha ansvar for, og
opplæring i hva de må passe på innenfor de ulike saksfeltene.

•
•
•
•
•

Kommuneøkonomi
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Informasjon om håndtering av vanskelige saker
Det er viktig at informasjonen gis på et nivå som gjør den forståelig også for de
som er helt ferske i politikken.
20. Kontrollutvalget må få delta på folkevalgtopplæringen for kommunestyret. Roller og
ansvar for kontrollutvalget bør presenteres for kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal kan bistå med opplæring på dette området,
om det er ønskelig.
21. Annet: Utvalgsleder understreket viktigheten av at kontrollutvalget hadde sekretariatet
og revisjonen som støttespillere i arbeidet.
Utvalgsleder utfordret til slutt sekretær til å vurder hvordan hun oppfattet arbeidet i
kontrollutvalget denne perioden. Sekretær gav uttrykk for at utvalget hadde jobbet bra,
og utført de oppgaver de har ansvar for. Men det har kanskje ikke vært det mest aktive
utvalget. Det er viktig at hele utvalget er aktive i arbeidet, slik at det ikke bare blir
utvalgsleder sitt ansvar å dra arbeidet. Utvalgsleder har tidvis hatt en jobb med å få
med hele utvalget i diskusjonen i møtene.
Ordfører og rådmann var invitert til å delta i evalueringen, men deltok ikke.
Når utvalget var i ferd med å avslutte behandlingen av saken, kom ordfører Knut Sjømæling
innom i møtet for å takke kontrollutvalget for innsatsen denne valgperioden.
Det ble da formidlet fra utvalget til ordfører ønskene knyttet til folkevalgtopplæringen og
ønske om at det blir utvidet fra 1 til 2 fra kommunestyret som medlemmer i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om innstilling til kommunestyret i samsvar med
sekretariatets innstilling. (5 voterende)

MØTEPROTOKOLL
STIFTELSESMØTE MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA
FREDAG 23.08.2019 KL. 11 I KRISTIANSUND

Medlemmene ble innkalt til møte i epost 09.08.2019
FØLGENDE MØTTE:

Kommune

Representant

Aukra kommune

Rita Rongskog

Aure kommune
Eide kommune

Vararepresentant
Lillian Wessel

Egil Strand

Giske kommune

Britt Giske Andersen

Gjemnes kommune

Knut Sjømæling

Kristiansund kommune

Kjell Terje Fevåg

Molde kommune

Torgeir Dahl

Møre og Romsdal fylkeskommune Jon Aasen
Norddal kommune
Rindal kommune

Per Magnus Berdal
Ola T. Heggem

Smøla kommune

Ingrid R. Jünge

Stordal kommune

Eva Hove

Sunndal kommune

Janne Merete Rimstad Seljebø

Stranda kommune

Arild Ringdal

Sykkylven kommune

Odd Jostein Drotninghaug

Tingvoll kommune

Peder Aasprang

Ørskog kommune

Frode Andresen

MØTTE IKKE:

Averøy kommune, Fræna kommune, Haram kommune, Midsund kommune, Nesset kommune,
Rauma kommune, Sandøy kommune, Skodje kommune, Sula kommune, Surnadal kommune, Vestnes
kommune, Ålesund kommune

ANDRE:

Per Ove Dahl

Styreleder Møre og Romdal Revisjon IKS

Veslemøy E. Ellinggard

Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kurt Anders Løvoll

Konstituert daglig leder i Kommunerevisjonsdistrikt 3 Møre og
Romsdal IKS

ÅPNING AV MØTET:

Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS ønsket velkommen til møtet og foretok opprop av
kommuner. Hun orienterte om bakgrunn for, og prosessen som har vært ifm stiftelse.

SAK 1

GODKJENNING AV INNKALLING
Møteinnkalling ble utsendt til stifterne (kommunene og fylkeskommunen)
09.08.2019
Vedtak:
Innkallingen godkjennes

SAK 2

VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
Forslag fremmet i møtet:
Møteleder:

Torgeir Dahl

Referent:

Kurt Løvoll

Vedtak:
Forslag fremmet i møtet vedtas
SAK 3

GODKJENNING AV SAKLISTE
Møteinnkalling ble utsendt til stifterne (kommunene og fylkeskommunen)
09.08.2019
Vedtak:
Sakslisten godkjennes

SAK 4

VEDTAK OM STIFTELSE AV FORETAKET MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA
Møteinnkalling med forslag til vedtekter og sammenslåingsrapport ble utsendt til
stifterne 09.08.2019
Vedtak:

Foretaket stiftes i tråd med saksdokumentene
SAK 5

TEGNING AV MEDLEMSSKAP
Forslag til medlemmer i foretaket fremgår av utsendte dokumenter
Vedtak:
Medlemmer godkjennes

SAK 6

FASTSETTING AV ANDELSKAPITAL
Forslag til andelsinnskudd i foretaket fremgår av vedtektene.
Vedtak:
Andelskapital godkjennes

SAK 7

FASTSETTING AV VEDTEKTER
Forslag til vedtekter fremgår av utsendte dokumenter
Vedtak:
Vedtekter godkjennes

SAK 8

FASTSETTELSE AV STYREGODTGJØRELSE
Forslag til årlig styregodtgjørelse:
Styreleder

90 000

Nestleder

45 000

Styremedlemmer

30 000

Møtende varamedlemmer, pr. møte:

3 500

Reisekostnader dekkes etter statens satser.
Valgkomiteen står fritt til å revurdere satser og sammensetning ved første ordinære
årsmøte.
Vedtak:
Forslag til styregodtgjørelse godkjennes
SAK 9

VALG AV STYREMEDLEMMER
Deler av de politiske valgte medlemmene av forhandlingsutvalget har fungert som
valgkomité i forkant av stiftelsesmøtet.
Det ble lagt frem følgende forslag til kandidater:
Styreleder: Johs Aspehaug

Nestleder: Heidi Blakstad Dahl
Styremedlemmer: Anita Øyen Halås, Anders Talleraas
Ansatte i nye MRR har valgt ansattrepresentant til styret: Ronny Rishaug med Solrun
Tusvik som personlig varamedlem.
Følgende forslag til varamedlemmer i nummert rekkefølge ble fremmet i møte:
1.
2.
3.
4.

vara: Arne Sandnes
vara: Rita Rognskog
vara: Svein Atle Roset
vara: Odd Jostein Drotninghaug

Tilleggsforslag som ble lagt frem i møtet:
Styret velges for ett år.
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling med tillegg av varamedlemmer fremmet i møtet vedtas.
Tilleggsforslag om at styret velges for ett år ble vedtatt.

SAK 10

VALG AV REVISOR
Det er gode erfaringer med revisorer for begge dagens selskaper.
Det er derfor innhentet tilbud fra begge selskapene og innstiller på å velge den med
det økonomiske mest fordelaktige tilbudet.
Vedtak:
ES Revisjon AS velges som foretakets revisor

SAK 11

VALG AV VALGKOMITE
Følgende forslag til valgkomite ble fremmet i møtet:
Medlem: Eva Hove
Medlem: Kjell Nergård
Medlem: Torgeir Dahl
Vedtak:
Forslag fremmet i møtet vedtas

SAK 12

GODKJENNELSE AV STIFTELSESDOKUMENT

Stiftelsesdokumentet blir oppdatert med informasjonen som er vedtatt i de
foregående sakene.
Vedtak:
Stiftelsesdokumentet godkjennes

Det fremkom ingen saker under eventuelt.
Møteleder hevet møtet etter at fremmøtte medlemmer signerte på stiftelsesdokumentet.
_________________________

Stiftelsesdokument for Møre og Romsdal Revisjon SA
Stiftelsesmøte 23. august 2019
Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak:
Kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Averøy kommune
Eide kommune
Fræna kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Haram kommune
Kristiansund kommune
Midsund kommune
Molde kommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Nesset kommune
Norddal kommune
Rauma kommune
Rindal kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Smøla kommune
Stordal kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Stranda kommune
Sula kommune
Sykkylven kommune
Tingvoll kommune
Vestnes kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune

Adresse
Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
Pb. 33, 6689 Aure
Pb 152, 6358 Averøy
Rådhusvegen 7, 6490 Eide
Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen
Valderhaug 4, 6050 Valderøya
Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra
Brattvåggata 19, 6270 Brattvåg
Pb 178, 6501 Kristiansund
Utsidevegen 131, 6475 Midsund
Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Julsundvegen 9, 6412 Molde

Organisasjonsnummer
964 981 337
989 913 898
962 378 064
945 685 263
845 241 112
964 980 721
964 981 426
964 980 810
991 891 919
964 981 159
944 020 977
944 183 779

Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg
Pb. 144, 6211 Valldal
Vollan 8A, 6300 Åndalsnes
Rindalsvegen 17, 6657 Rindal
Austrevegen 15, 6487 Harøy
Nihusvegen 3, 6260 Skodje
Pb. 34, 6571 Smøla
Kommunehuset, 6250 Stordal
Pb. 94, 6601 Sunndalsøra
Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal
Øyna 13, 6200 Stranda
Pb. 280, 6039 Langevåg
Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven
Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
Øyravegen 11, 6240 Ørskog
Pb. 1521, 6025 Ålesund

864 981 062
939 396 268
864 980 902
940 138 051
964 981 248
964 980 454
945 012 986
964 980 276
964 981 604
964 981 892
964 980 098
964 980 543
964 980 365
964 981 515
939 901 965
864 978 932
942 953 119

Foretakets vedtekter
Foretakets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet.

Styre
Foretakets styremedlemmer:
Rolle:
Styreleder
Nestleder

Navn
Johannes Arve
Aspehaug
Heidi Blakstad Dahl

Styremedlem

Anita Øyen Halås

Styremedlem

Anders Talleraas

Styremedlem
Ronny Rishaug
(ansattrepresentant)

Adresse
Giskevegen 144, 6052 Giske

Fødselsnummer
100366 *****

Nergata 8, 6516
Kristiansund
Søndre Halåsveg 269, 6490
Eide
Bjørnstjerne Bjørnsons veg
98B, 6410 Molde
Brennhammervegen 4,
6421 Molde

120265 *****
210963 *****
040246 *****
011273 *****

Varamedlemmer til styret (numerisk):
Rolle:
1. varamedlem
2. varamedlem

Navn
Arne Øyvind Sandnes
Rita Rognskog

3. varamedlem

Svein Atle Roset

4. varamedlem

Odd Jostein
Drotninghaug

Adresse
Døvingssida 272
Tangevegen 160, 6480
Aukra
Stubøvegen 47, 6460
Eidsvåg i Romsdal
Sørestrandvegen 94,
6220 Straumgjerde

Fødselsnummer
150247 *****
290362 *****

Adresse
Heidegjerdet 17, 6030
Langevåg

Fødselsnummer
050671 *****

050148 *****
290166 *****

Varamedlem ansattrepresentant:
Rolle:
Varamedlem

Navn
Solrun Helene Aannø
Tusvik

Valg av revisor
Årsmøtet skal i henhold til vedtektenes § 6 foreta valg av revisor.
ES Revisjon AS velges som foretakets revisor.

Medlemskap og innskudd
Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle
stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr 3.993.000 som innskudd. Innskuddsforpliktelsene
fordeles slik mellom stifterne:
Kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Averøy kommune
Eide kommune
Fræna kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Haram kommune
Kristiansund kommune
Midsund kommune
Molde kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nesset kommune
Norddal kommune
Rauma kommune
Rindal kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Smøla kommune
Stordal kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Stranda kommune
Sula kommune
Sykkylven kommune
Tingvoll kommune
Vestnes kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune

Innskuddsbeløp/andelskapital i hele kroner
84.000
84.000
105.000
84.000
105.000
105.000
63.000
105.000
336.000
63.000
336.000
700.000
63.000
63.000
105.000
63.000
63.000
84.000
63.000
63.000
105.000
105.000
84.000
105.000
105.000
84.000
105.000
63.000
500.000

Andelskapitalen foreslås fastsatt med 7 ulike intervall med bakgrunn i innbyggertall.

VEDTEKTER FOR MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA
Vedtatt på stiftelsesmøte 23.08.2019

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Møre og Romsdal Revisjon SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
§ 2 Forretningssted
Forretningskontoret er i Kristiansund kommune. Det skal minimum være kontor i Kristiansund,
Molde og Ålesund, med innbyrdes tilnærmet likt antall ansatte over tid.
§ 3 Virksomhet
Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, i
tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i
virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for revisjonstjenester, og
medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine
revisjonstjenester fra samvirkeforetaket.
Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som eies helt eller delvis av et eller flere av
medlemmene, eller til andre, så lenge den totale andelen av denne omsetningen ikke overstiger 20 %
av foretakets totale omsetning.
Foretaket kan inngå på eiersiden i andre foretak eller selskap der dette er hensiktsmessig for
oppfyllelsen av foretakets hovedformål.
Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende i Møre og
Romsdal og nærliggende områder.
Foretaket skal være medlem i KS Bedrift. Foretakets ansatte skal ha offentlig tjenestepensjon i KLP.
Medlemmenes kontrollutvalg og valgte revisor har rett til å kreve de opplysninger som finnes
påkrevd for deres kontroll, fra selskapets daglige leder, styre og foretakets valgte revisor.
§ 4 Andelsinnskudd
Hvert medlem skal betale andelsinnskudd etter følgende fordeling, basert på innbyggertall:
Folketall
Under 3000

Innskudd
63.000

3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-39999
Over 40000
Fylkeskommune

84.000
105.000
180.000
336.000
500.000
700.000

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

Antall stemmer
1
2
4
6
8
12

§ 8 Styre, valgkomite og daglig leder
Foretaket skal ha et styre med 4 medlemmer med numeriske varamedlemmer som velges av
årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder og nestleder
velges av årsmøtet.
Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og
uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være to av hvert kjønn.
Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile medlemskommunenes geografi.
Foretaket skal ha en valgkomite, med 3 medlemmer. Disse 3 medlemmene skal velges slik at de
representerer hvert sitt distrikt – Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Valgkomiteen avgir en
begrunnet innstilling til valg av medlemmer til styret. Årsmøtet skal fastsette retningslinjer for
komiteens arbeid. Valgkomiteen innstiller også på valg av møteleder med vara til årsmøtet, jf. § 6.
Årsmøtet skal fastsette en styreinstruks. Styret har myndighet til å inngå tjenesteavtaler med det
enkelte medlem som tjenestemottaker. Slik myndighet kan delegeres til daglig leder. Dersom denne
myndigheten delegeres, skal styret fastsette prinsipper for avtalenes innhold som sikrer behandling
av medlemmene i tråd med samvirkelovens likhetsprinsipp, dog slik at forskjellsbehandling er tillatt
dersom dette er saklig begrunnet i tråd med samvirkeloven.
Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.
§ 9 Uttreden
Uttreden kan foretas med ett års varsel. Utmelding skal skje skriftlig.
Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Innskuddet utbetales
på uttredelsestidspunktet. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.
Ved uttreden skal det foretas en beregning av pensjonsforpliktelsen ved opphør
(engangspremie) per dato. Medlemmer som trer ut av selskapet må innbetale sin andel av foretakets
engangspremie.
§ 10 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket
etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på
andelsinnskudd.
Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på
oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med
foretaket de siste tre årene.

Beregning andelsinnskudd
Folketall
Under 3000
3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-39999
Over 40000
Fylkeskommune

Innskudd
63.000
84.000
105.000
180.000
336.000
500.000
700.000

Basert på innbyggertall 01.01.2019
Antall innbyggere Kommune
Sum
Under 3000
Gjemnes
Nesset
Norddal
Midsund
Rindal
Sandøy
Smøla
Stordal
Ørskog
9 stk a kr 63.000
567 000
3000-4999
Aukra
Aure
Eide
Skodje
Stranda
Tingvoll
6 stk a kr 84.000
504 000
5000-9999
Averøy
Fræna
Giske
Haram
Rauma
Sunndal
Surnadal
Sula
Sykkylven
Vestnes
10 stk a kr 105.000
1 050 000
10000-19999
20000-39999
Kristiansund
Molde

Over 40.000
Fylkeskommune

2 stk a kr 336.000
Ålesund
1 stk a kr 500.000
Møre og Romsdal
1 stk a kr 700.000
Totalt

672 000
500 000
700 000
3 993 000
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PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG:
Reprentantskapsmøte

MØTESTED:

MØTEDATO:

KL.:

Årøseterveien 53, Molde 18.10.2019
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Sak 15/2019: Åpning av møtet
Leder i representantskapet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 16/2019: Registrering av deltakere/konstituering

Medlem

Vara

Kommune

Tilstede Ikke tilstede Vara Andel av kapital

Jon Aasen

Gunn Berit Gjerde

Møre og Romsdal Fylke

Kjell Terje Fevåg

Ragnhild Helseth

Kristiansund

Torgeir Dahl

Sidsel Rykhus

Molde

Tove Henøen

Jan Arve Dyrnes

Fræna

Geir Inge Lien

Randi Berundhaugen

Vestnes

Janne Merete Seljebø

Ståle Refstie

Sunndal

X

3,8 %

Lars Olav Hustad

Arne Hop

Rauma

X

3,8 %

Lilly Gunn Nyheim

Marit Granhus Langli

Surnadal

X

3,8 %

Ingrid O. Rangønes

Ann-Kristin Sørvik

Averøy

X

3,6 %

Bernhard Riksfjord

Helge Kjøll jr

Aukra

X

3,0 %

Ingunn Golmen

Hanne Berit Brekken

Aure

X

3,0 %

Peder Hanem Aasprang Torill Kværnø

Tingvoll

X

3,0 %

Egil Strand

Birgit Dyrhaug

Eide

Knut Sjømæling

Jan Karstein Schølberg Gjemnes

Ola T. Heggem

Magnar Dalsegg

Rindal

X

2,3 %

Roger Osen

Ingrid Rødahl Junge

Smøla

X

2,3 %

Rolf Jonas Hurlen

Edmund Morewood

Nesset

Ola Rognskog

Ellbjørg Reiten

Halsa

X

30,5 %
X

X

12,1 %
12,1 %

X
X

4,6 %
3,8 %

X

2,3 %

X

2,3 %

X

2,3 %
X

1,5 %

65,4% oppmøte.
Fra styret: Styrets nestleder Heidi Blakstad Dahl
Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

MRR
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Sak 17/2019: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 18/2019: Valg av møteleder og møtesekretær
Møteleder Egil Strand og møtesekretær Veslemøy Ellinggard ble
enstemmig valgt

Sak 19/2019: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen
sammen med møteleder
Knut Sjømæling og Rolf Jonas Hurlen
ble enstemmig valgt

Sak 20/2019: Halvårsregnskap

Halvårsregnskapet tas til orientering.

Sak 21/2019: Valg av avviklingsstyre

Følgende ble valgt til å utgjøre avviklingsstyre:
Per Ove Dahl – leder av avviklingsstyret
Heidi Blakstad Dahl
Anita Øyen Halås

Sak 22/2019: Fastsettelse av styrehonorar for dagens styre
Styrehonorar for 2018 og ¾ av 2019 utbetales i henhold til tidligere
vedtatte satser.

Vår dato:

Vår ref:

14.10.2019

2017/7220

Dykkar dato:

Dykkar ref:

02.07.2019
KRISTIANSUND KOMMUNE
Postboks 178
6501 KRISTIANSUND N

Saksbehandlar, innvalstelefon

Heidrunn Avdem, 71 25 85 42

Avslutning av tilsyn
Fylkesmannen har ført tilsyn med barneverntenesta i Kristiansund, Averøy og Gjemnes sidan den
12.12.17. Tema for tilsynet har vore om

-

barnevernstenesta undersøker sakene i samsvar med krava i barnevernlova
sakene blir behandla innan dei tidsfristane som er fastsett i barnevernlova
fosterbarn får slik oppfølging i fosterheimen som dei har krav på
om leiinga kontrollerer at sakene blir behandla i samsvar med lovkrava.

I brev den 29.05.19 varsla vi kommunen om at vi ville gje pålegg om endringar dersom
barneverntenesta sjølv ikkje retta manglane som er avdekte i tilsynet. Tiltaka vi skisserte var at
barneverntenesta må:
-

-

-

kontrollere at alle undersøkingane er gjort i samsvar med krava i lov om barnevern og med
tenesta sine eigne rutinar og særleg sikre at det
o er plan for undersøkinga der det går klart fram kva som skal undersøkast
o blir gjennomført og dokumentert evaluering saman med leiinga midtvegs i
undersøkingane
sikre at det blir gjort ei vurdering av «barnets beste» i oppsummeringa av alle undersøkingar
gjennomføre intern opplæring/fagdag om undersøkingar i barnevernet
utarbeide handlingsplan for oppfølging av fosterbarn som sikrar oppfølging og tilsyn med
fosterbarn i samsvar med lovkrava innan den 01.07.19 og samstundes setja i verk dei tiltaka
som dette krev
gjera greie for korleis de vil sikre at avvik frå eigne rutinar i barnevernsarbeidet blir registrert
og fanga opp i tida framover

E-postadresse:
fmmrpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2520
6404 Molde

Besøksadresse:
Julsundvegen 9

Telefon: 71 25 84 00
www.fylkesmannen.no/mr
Org.nr. 974 764 067
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-

undersøke kor stor del av dei nye meldingane i 2019 som gjeld saker som har vore
undersøkt før og kva som er årsakene til at sakene kjem tilbake som nye meldingar. Denne
analysen skal vera fullført innan den 01.07.20.

Kommunen har utarbeidd ein tiltaksplan i samsvar med desse punkta som vart sendt Fylkesmannen
den 02.07.19. Her går det m.a. fram at
-

-

Team-møta skal sikre at alle undersøkingane er planlagde og at fagleiarane skal kvalitetssikre
alle undersøkingsrapportane. Avvik / internkontroll skal vera fast punkt på alle leiarmøte
framover.
Tenesta skal arrangere fagdag om undersøkingsarbeid i oktober/november 2019
Handlingsplan for oppfølging av fosterbarn skal vera implementert innan den 01.09.19.
Tenesta skal implementere eit internkontrollsystem hausten 2019
Tenesta skal samarbeide med NTNU om å undersøke div. forhold som gjeld meldingane
innan den 01.07.2020.

Kommunen har rapportert om følgjande utvikling når det gjeld brot på tidsfristane i barnevernlova i
tilsynsperioden:

Fristbrot i undersøkingar
Fosterbarn som ikkje har fått
lovbestemt tilsyn
Fosterbarn som ikkje har fått
lovbestemt oppfølging

1. halvår 17
38 %
30%

1. halvår 18
35 %
36%

2. halvår 18
6%
27%

1. halvår 19
9,8%
24%

47%

27%

16%

12%

Administrativ leiar for barneverntenesta Åse Bjerkestrand opplyste den 04.10.19 følgjande om
personellsituasjonen i tenesta nå:
-

Einingsleiar skal slutte den 13. desember 2019. Stillinga blir lyst ut så snart som råd.

-

Barnevernleiarstillinga er utlyst og søknadsfristen er utvida til den til den 16. oktober.

-

Funksjonen som barnevernleiar er nå delt mellom nestleiar 40 % og ein fagleiar 60 %. Denne
ordninga held fram til det er tilsett ny barnevernleiar.

-

Stillinga som nestleiar er i organisasjonskartet m.a. tillagt funksjonen med avklaring av nye
meldingar. Den som har denne stillinga i dag, har sagt opp stillinga. Det er ikkje avklara kva
som vil skje med nestleiarstillinga og dei særlege oppgåvene som er lagt til denne framover.

-

Ein av fagleiarane fungerer nå som barnevernleiar i 60 % stilling. Ho er samstundes fagleiar
for teamet ho elles har ansvar for. Det er planlagt endringar i organisasjonen som gjer at
denne fagleiarstillinga blir ledig frå 1. april 2020.

-

Ein fagleiar har vore sjukmeldt sidan januar. I dette teamet er ein av saksbehandlarane
konstituert som fagleiar.

-

Stillinga som administrativ leiar for barneverntenesta er mellombels ordning og varer fram til
01.09.20.

-

Tenesta har i dag 27 tilsette. 11 av desse har ikkje barnevernfagleg kompetanse.

-

Om lag 1/3 av alle tilsette i barneverntenesta har slutta i løpet av 2019. Pr. d.d er det tilsette i
alle stillingar, men 5 av desse er vikarar.
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Vurdering
Fylkesmannen vurderer at kommunen i tilsynsperioden langt på veg har lykkast med å endre praksis
når det gjeld tidsfristane slik at det i dag er langt færre fristbrot i undersøkingssakene. Det er også ei
vesentleg betring når det gjeld den lovpålagte oppfølginga av fosterbarna sjølv om det framleis er
mange fosterbarn som ikkje får lovpålagt tilsyn. Vi legg til grunn at dette blir retta fullt ut 2. halvår
2019 når handlingsplan for oppfølging av fosterbarn er implementert.
Tilsynet har avdekt alvorlege manglar i kvaliteten på undersøkingane. Kommunen har utarbeidd
rutinar for undersøkingane som kan sikre at desse sakene framover blir behandla i samsvar med
lovkrava. Dette inneber m.a. at sakene blir følgt opp og kontrollert slik det er skissert i tiltaksplanen
noko som vil medføre omstillingar for alle tilsette. Dei som utgjer barnevernleiinga vil ha ei svært
sentral rolle for at tenesta skal lykkast med dette endringsarbeidet. Det er i dag fleire forhold i
tenesta som etter Fylkemannen si vurdering utgjer ein risiko for kor vidt ein vil lykkast med ein slik
prosess og vi vil spesielt peike på følgjande: Da vi starta dette tilsynet hadde tenesta nettopp
gjennomført ei omorganisering som m.a. innebar at fagleiarane skulle ha ei svært sentral rolle i
arbeidet med undersøkingane. Vi har merka oss at det for tida berre ein av dei fagleiarane som
fungerer i full tid i denne rolla. I løpet av tilsynsperioden har det også vore fleire skifte i leiinga av
barneverntenesta. Tenesta manglar nå både leiar og nestleiar. Det er også generelt stor turnover i
tenesta og vel 40 % av dei tilsette har ikkje barnevernfagleg kompetanse.
Konklusjon
Fylkesmannen vurderer at tiltaksplanen i utgangspunktet er tilstrekkeleg til å rette dei avdekte
lovbrota slik at det ikkje er naudsynt å gje dei pålegga som var varsla. Barneverntenesta i
Kristiansund, Averøy og Gjemnes har store driftsutfordringar som medfører stor risiko for om
planen kan gjennomførast. Fylkesmannen kan difor ikkje avslutte tilsynet. For å forsikre oss om at
tiltaksplanen faktisk blir gjennomført, ber vi om barnevernleiar si tilbakemelding på dette innan
den 01.03.20. Av same grunn vil Fylkesmannen på dette tidspunktet også ta stikkprøvekontroll av eit
utval enkeltsaker.

Med helsing
Maren Ørjasæter Aaland (e.f.)
direktør
Dokumentet er elektronisk godkjent

Heidrunn Avdem
seniorrådgivar

Opplæring for nye
kontrollutvalg
Valgperioden 2019-2023

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
• Hvem er vi?
• Ansatte: Jane A. Aspen daglig leder, Sveinung Talberg rådgiver
• Samarbeidskommuner/styre fra 1.1.2020: Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde,
Rauma, Sunndal og Vestnes.

• Vi er både «rådmann», møtesekretær og veileder for kontrollutvalget.
• Vi er ikke møteleder.
• Sekretariatet forbereder saker for kontrollutvalget, påser at sakene er
forsvarlig utredet og skal påse at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
• Sekretariatet er utvalgets «forlengede arm» - Utvalget bestiller saker de
ønsker å ha utført gjennom sekretariatet.
• Sekretær er direkte underordnet kontrollutvalget, og skal følge de
retningslinjer og pålegg som dere gir.
• Alle saker som kommer til kontrollutvalget skal gå via sekretariatet.
Sekretariatet har journal- og arkivplikt og forbereder sakene til møte.
• https://www.kontrollutvalgromsdal.no/

Kontrollutvalget i Gjemnes kommune
• Hvem er medlemmene?
• Kontrollsjekk at ingen er ansatt i kommunen eller har fått andre verv som
ikke er forenlig med å være valgbar til kontrollutvalget
• Husk å melde fra dersom det skjer endringer med deg i løpet av
valgperioden. Begynner du å jobbe i kommunen eller får en ledende
stilling i et selskap som kommunen har eierinteresse i? Da må du søke
kommunestyret om fritak for vervet i kontrollutvalget. Flytter du fra
kommunen, likeså.

Taushetserklæring
• Viktig at taushetsplikten blir overholdt også etter at en har avsluttet
tjenesten i kontrollutvalget.
• Ved lukking av møter – kan ikke gi videre opplysninger fra det som
kommer frem av taushetsbelagte opplysninger.
• Taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan kreve opplysninger,
redegjørelser eller dokument som utvalget finner nødvendig, selv om
informasjonen er taushetsbelagt.
• Utvalgsmedlemmene signerer taushetserklæring

Personvern for kontollutvalgsmedlemmer
• Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over
egne personopplysninger.
• Du har rett til:
• Innsyn
• Retting
• Begrensning
• Sletting

Personvern for kontrollutvalgsmedlemmer
• Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, Ip-adresser
• Dette er nødvendig for at vi skal kunne informere dere om møter, kurs og gi annen
nødvendig informasjon, for at dere skal kunne ivareta vervet som kontrollutvalgsmedlem.
• Er det greit å registrere e-post på nettsiden vår?
• Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har eget personvernombud.
• Vi har inngått avtale gjennom Forum for kontroll og tilsyn (FKT) – Oppdraget blir betjent av
advokat Kjetil Kvammen
Telefon: 916 81 770
E-post: advokat@kvammen.no

Møteinnkalling
• E-post er den viktigste informasjonskanalen - sjekk e-posten din jevnlig
• Medlemmene kontrollerer adresse, e-post og mobilnummer. Før evt. opp
flere e-postadresser/tlf. nummer.
• Det er viktig å respondere når det blir bedt om respons/tilbakemelding!
• Det ligger alltid oppdatert møtekalender, møteinnkalling og protokoller på
• https://www.kontrollutvalgromsdal.no/

Møteinnkallinger
• Foreløpig møteinnkalling – ca. 2 uker før møte, blir det sendt ut foreløpig
møteinnkalling på e-post. Det vil si forslag til sakliste. Utvalgsleder
godkjenner saklisten før endelig utsending.
• Utsending av møtedokument – ca. 1 uke før kontrollutvalgsmøte blir
ferdigstilt møtedokument lagt ut på https://www.kontrollutvalgromsdal.no/
Det sendes ut e-post om at møteinnkallingen er lagt ut. Politisk sekretariat i
kommunen sørger for at sakene blir lastet inn i politikerportalen.

Møteinnkalling
• Melding om forfall – Det er viktig at det blir sendt melding til sekretariatet om
forfall, så snart du vet at du ikke kan møte. Dersom du vet du blir forhindret,
send melding om forfall allerede ved mottak av foreløpig sakliste. Da kan vi ha
mulighet til å skaffe vararepresentant. Det kan være vanskelig på kort varsel
• Møteplikt – Når en har fått et offentlig verv, så har en i utgangspunktet
møteplikt, hvis du ikke har gyldig forfall (kommunelova § 8-1) . Årsaken til forfall
må derfor opplyses når en melder forfall. Siden det er møteplikt, så har en rett
til fri fra arbeid og rett til godtgjørelse av tapt arbeidsfortjeneste og
reiseutgifter. Samme reglers som for andre politiske utvalg.

Alltid
beredt

Alltid
habil

Alltid
uavhen
gig

Kontrollutvalgsmøte
• Forberedelse til møte – Det er viktig at du har gjort deg kjent med møtedokumentet før
møte. Til noen møter vil det være mange møtedokument. Dersom det blir nødvendig å
prioritere hva dere skal lese, så er det viktig å ha lest alle saksfremleggene, inkludert
forslag til vedtak.
• Vær forberedt på hvilke saker som skal behandles, ha oversikt over hvilke opplysninger
som er gjort tilgjengelig og hvilke vurderinger som sekretariatet har gjort.
• Referat og orienteringssakene kan i noen tilfeller være mange og lange. Referatsakene
er tatt med fordi det er relevant informasjon til dere. Siden de bare skal «tas til
orientering», så kan disse være like relevante å lese etter møte.

Kontrollutvalgsmøte
• Gode møter kjennetegnes av aktive og engasjerte medlemmer som bidrar
med innspill knyttet til sakene som behandles og kommer med innspill om nye
saker som bør undersøkes.
• Møteledelse – det er viktig at utvalgsleder er møteleder. Utvalgsleder må
være godt forberedt på å lede møte. Være tydelig på når vedtak fattes.
• Nestleder – Trer inn som møteleder ved forfall fra utvalgsleder.
• Utvalgsmedlemmene – alle utvalgsmedlemmer har et ansvar for å bidra, ikke
overlate alt ansvaret til leder.
• Vedtak fattes i møte

Kontrollutvalgsmøte
• Åpne møter – Kontrollutvalgets møter er åpne som alle andre offentlige møter.
Det betyr at det kan være tilhørere tilstede under enkelte kontrollutvalgsmøter.
• Lukking av møte – dersom det skal gis taushetspliktig informasjon i møte, så må
utvalget før denne kan gis, ta stilling til lukking av møte. Møtet må lukkes under
den delen av møter der den taushetspliktige informasjonen gis.
• Habilitet – dersom en selv er part i en sak, eller nær slektning er part, så kan
ikke utvalgsmedlemmer delta i behandling av saken. Må selv si ifra.

Lytte, drøfte,
konkludere

Opptre som
kollegium

Kontrollutvalgsmøte
• Hvordan ønsker utvalget at møtene skal være? Tidsramme? Hvilken dag?
• Hvordan vil kontrollutvalget at saken skal presenteres i møtene? Bruke skjerm?
• Unngå politiske omkamper – Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske
prioriteringer foretatt av kommunens folkevalgte organ.
• Erfaringer fra kontrollutvalget 2015-2019 – Gjennomgang av evaluering
• Møteplan
• https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalgsboken/id2468270/

Rollefordeling
• Kommunestyre vs. kontrollutvalg

Rollefordeling
• Kontrollutvalg vs. Revisjon

Rollefordeling
Kontrollutvalg vs. kommunedirektør/rådmann
• Rådmannen møter på forespørsel fra utvalget, og ellers i åpne møter
• Henvendelser til administrasjonen går via rådmann.
• Skal kunne spørre om hva om helst, men må være oppmerksom på
belastning.
• Skal ikke spørre fordi en er nysgjerrig, må være relevant i forhold til
risikovurdering
• Utvalget kan ikke pålegge, bare anmode

Rollefordeling
Kontrollutvalg vs. Ordfører
• Ordfører har møterett og talerett i kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan kontrollere ordfører

Møteprotokoller
• Etter møte klargjør sekretariatet protokollen
• Protokollen blir utsendt medlemmene for merknader og korrigeringer med
følgende melding:
o Ber om at dere leser protokollen grundig
o Er den i samsvar med det som ble behandlet og vedtatt i møte? Finner du feil eller mangler ved
protokollen?
o Gi en rask tilbakemelding

o Dersom det er ønske om korrigeringer gjøres dette av sekretær etter avtale
med leder.

Møteprotokoller
• Protokollen godkjennes formelt av utvalget i påfølgende møte, samtidig
som protokollen underskrives av de som velges til å signere.

Praktisk informasjon
• Hvordan få tilgang til sakene på ipad eller bruk av egen pc?
• Møtegodtgjørelse –
• Reisegodtgjørelse –
• Tapt arbeidsfortjeneste –

Hva har kontrollutvalget arbeidet med i forrige
valgperiode?
• Kontrollutvalgets virksomhetsrapport 2015-2019
• Oppfølgingslisten
• Erfaring fra tidligere leder.

Hva er forvaltningsrevisjon?
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Forvaltningsrevisjon
• Oversikt over de siste forvaltningsrevisjoner i Gjemnes kommune:
• Helsestasjon og skolehelsetjenesten(2018)
• Innføring av eiendomsskatt i Gjemnes kommune(2015)
• Kostnadsnivå og kvalitet i barnevernstjenesten(2014)
• Drift og forvaltning av PPT for Gjemnes, Eide og Fræna (2018) – Rapport bestilt
av kontrollutvalget i Eide kommune.
Risiko- og vesentlighetsvurdering

Plan for forvaltningsrevisjon

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Prosjektplan

Rapport

Hva er eierskapskontroll?
§ 23-4.Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets
eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Eierskapskontroll
• Kontrollutvalget i Gjemnes har ikke bestilt eierskaps- eller selskapskontroller
de to siste valgperiodene.
(Selskapskontroll=Forvaltningsrevisjon + eierskapskontroll).
• Siste selskapskontollkontroll:
• Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS)(2011)
Risiko- og vesentlighetsvurdering

Plan for forvaltningsrevisjon

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Prosjektplan

Rapport

Medlemsorganisasjoner
• FKT – Forum for kontroll og tilsyn - formål er å være en møte- og
kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og
tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. Kommunen er
medlem + sekretariatet er medlem
• NKRF – Norges kommunerevisorforbund - formål er å fremme en sunn
utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og
fylkeskommuner, og som serviceorgan å gi råd, veiledning og informasjon
og å tilby kurs og etterutdanning. Sekretariatet er medlem.
• Utvalgsmedlemmene vil motta NKRF`s medlemsblad: Kommunerevisoren
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BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS
VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER – SOM
GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og
vesentlighetsvurdering av Gjemnes kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens
selskaper innenfor en ramme på inntil 125 timer.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i
saksfremlegget.
Saksopplysninger
Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 23-3 og
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.
Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter
og resultatene av disse til kommunestyret, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4.
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

VURDERING
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Hensikten er å finne ut hvor
det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne

grunnlag for utarbeidelse av Plan for forvaltningsrevisjon, som skal vise på hvilke områder
det bør gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Kontrollutvalget skal i løpet av våren innstille
til kommunestyret om hvilken Plan for forvaltningsrevisjon Gjemnes kommune skal ha denne
neste valgperioden.
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan i
prinsippet utføres og forberedes av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretariatet har
ut fra en bestiller- og utførermodell sett for seg følgende arbeidsdeling mellom kontrollutvalg,
kontrollutvalgssekretariat og revisjon:
-

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Gjemnes kommune
sin virksomhet fra Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR). MMR er kommunens
revisor og kjenner kommunens organisasjon gjennom sitt revisjonsarbeid.
På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2020-2023, som behandles av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i Gjemnes på forslag til plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2023. Kommunestyret vedtar planen.
På grunnlag av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon bestiller kontrollutvalget
forvaltningsrevisjoner utført av MRR.

For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for kontrollutvalget i
utarbeidelsen av Plan for forvaltningsrevisjon, så settes det følgende krav til utarbeidelsen av
analysen:
• Som grunnlag benyttes bør benyttes bl.a. - kommunale dokumenter og vedtak,
tilgjengelige statistikker og tilsynsrapporter. I tillegg bør det innhentes det
informasjon fra rådmann, ansatte, ordfører, politikere, kontrollutvalg og sekretariat.
• Det gjennomføres inntil to dialogmøter med kontrollutvalget.
• Det skal utarbeides en risikomatrise som identifiserer sannsynlighet og konsekvens;
Høy/uakseptabel risiko, middels risiko, lav/akseptabel risiko.
• Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget v/sekretariatet senest i
løpet av april 2020
Risiko- og vesentlighetsvurderingen gjennomføres innenfor en ramme på inntil 125 timer.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS
EIERSKAP – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og
vesentlighetsvurdering av Gjemnes kommunes eierskap innenfor en ramme på inntil 25 timer.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i
saksfremlegget.
Saksopplysninger
Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll følger av kommunelovens § 23-4 og
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.
Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte eierskapskontroller og
resultatene av disse til kommunestyret, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4.
§ 23-4.Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som
skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det
er størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

VURDERING
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens eierskap. Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for utarbeidelse av Plan for
eierskapskontroll, som skal vise på hvilke områder det skal gjennomføres eierskapskontroll.

Kontrollutvalget skal i løpet av våren innstille til kommunestyret om hvilken Plan for
eierskapskontroll Gjemnes kommune skal ha denne valgperioden.
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for eierskapskontroll kan i
prinsippet utføres og forberedes av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretariatet har
ut fra en bestiller- og utførermodell sett for seg følgende arbeidsdeling mellom kontrollutvalg
kontrollutvalgssekretariat og revisjon:
-

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Gjemnes kommune
sin eierskap fra Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) som er kommunen sin revisor
og kjenner kommunen sin organisasjon gjennom sitt revisjonsarbeid.
På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen utarbeider
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal et forslag til plan for eierskapskontroll for
perioden 2020-2023, som behandles av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i Gjemnes på forslag til plan for
eierskaps 2020-2023. Kommunestyret vedtar planen.
På grunnlag av vedtatt plan for eierskapskontroll bestiller kontrollutvalget
eierskapskontroller utført av MRR.

For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for kontrollutvalget i
utarbeidelsen av Plan for eierskapskontroll, så settes det følgende krav til utarbeidelsen av
analysen:
• Som grunnlag bør bl.a. benyttes kommunens eierskapsmelding, årsmeldinger,
kommunale vedtak, offentlige registre og tilsynsrapporter. I tillegg til at det bør
innhentes informasjon fra rådmann, daglig ledere/styreledere, ordfører, politikere,
kontrollutvalg og sekretariat.
• Det gjennomføres inntil to dialogmøter med kontrollutvalget.
• Det skal utarbeides en risikomatrise som identifiserer sannsynlighet og konsekvens;
Høy/uakseptabel risiko, middels risiko, lav/akseptabel risiko.
• Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget v/sekretariatet senest i
løpet av april 2020
Risiko- og vesentlighetsvurderingen gjennomføres innenfor en ramme på inntil 50 timer.
Jane Anita Aspen
daglig leder
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GJEMNES KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar økonomisk rapport 2. tertial til orientering.
Saksopplysninger
Med hjemmel i kommuneloven § 46 nr. 8, har Kommunaldepartementet gitt Forskrift om
årsbudsjett 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. merknad 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 de oversiktene skal inneholde inntekter, utgifter, avsetninger og bruk av
avsetninger og bygge på samme forutsetninger som det vedtatte årsbudsjett.
Etter forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning § 6, skal
administrasjonssjefen minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret eller
fylkestinget som viser status for kommunens eller fylkeskommunens finans- og
gjeldsforvaltning. Forskriften sier også hva rapporten skal inneholde.
Kontrollutvalget skal før årsregnskapet skal behandles i kommunestyret, avgi en uttalelse til
kommunestyret, men kopi til formannskapet. For at kontrollutvalget skal kunne komme med
en uttalelse til årsregnskapet, så er det nødvendig at kontrollutvalget følger med på den
økonomiske utviklingen gjennom året. Samt følger med på om rådmannen gjennom året har
fulgt lov og forskrift knyttet til budsjett og regnskap. Dette er årsaken til at kontrollutvalget
får denne saken til behandling selv om kommunestyret allerede har behandlet rapporten
Vedlagt saken følger:
• Rådmannens saksframlegg til kommunestyret 29.10.2019, k-sak 11/19.
VURDERING

Økonomiske rapport pr. 1. kvartal viste en prognose for regnskapsmessig resultat på årsbasis
med et merforbruk på kr. 2 950 000,-. Kommunestyret vedtok da at merforbruket skulle
dekkes bl.a. gjennom disposisjonsfondet. Denne rapporten var behandlet i kommunestyret
28.5.2018.
Rapport pr. mai måned 2019, viste prognose for regnskapsmessig resultat på årsbasis med et
mindreforbruk på kr. 2 190 000,-. Rapporten var behandlet i kommunestyret 18.6.2019.
I Økonomisk rapport pr. 2. tertial kommer det fram at prognose for regnskapsmessig resultat
viser et mindreforbruk på kr. 1 800 000,- for 2019. Rapporten ble behandlet i kommunestyret
29.10.2019.
Rådmannen skriver i rapporten at situasjonen pr. september måned fortsatt er svært anstrengt
innenfor de enkelte tjenesteområdene. Situasjonen har ikke endret seg nevneverdig i forhold
til forrige økonomirapport.
Samlet viser økonomirapporten et merforbruk på 1,315 mill. kroner innenfor tjenestene på
ansvarsområdene 1000-5100 (drift). Merinntekter på skatter/inntektsutjevning m.m. gir
rådmannen et berettiget håp om balanse, mulig også regnskapsmessig overskudd forutsatt
stram økonomistyring resten av året.
Det er grunn til å merke seg at rådmannens kommentar knyttet til at budsjettet er vedtatt med
et netto driftsresultat med minus 3 430 172,-. Dette følger av at utgiftsnivået er vedtatt for
høyt ift. Kommunes driftsinntekter. For å balansere budsjettet, er det vedtatt bruk av
kommunes disposisjonsfond. Resultatet ligger pr. d.d. ca 7 mill. kroner dårligere enn til
samme tid i fjor.
I økonomirapporten forslår rådmannen at kostnadsrammen og finansiering på enkelte
prosjekter i investeringsbudsjettet korrigeres.
Økonomirapporten inneholder også en rapportering på Renter og avdrag, samt Finansutgifter.
I kontrollutvalgets møte 19.11.2018 fattet kontrollutvalget vedtak om å be rådmannen
kvalitetssikre at det rapporteres til kommunestyret i tråd med forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning. I kommunestyret 29.10.2019 ble det vedtatt
nytt finansreglement i tråd med forskrift om kommuners- og fylkeskommuners finans- og
gjeldsforvaltning. Reglementet er gjeldende fra 1.11.2019. I det nye reglementet pkt 8
Rapportering, kommer det bla. frem følgende:
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering, samt ved egen rapportering ved årets
utgang, legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for gjeldsforvaltningen.
Rapporten skal minimum angi følgende:
• Rapportene skal inneholde en beskrivelse og vurdering av kommunens finansielle
risiko.
• Rapportene skal inneholde en nærmere beskrivelse av hvordan aktiva og passiva er
sammensatt.
• Rapportene skal vise markedsverdien for aktiva, både samlet og for hver gruppe av
aktiva.
• Rapportene skal vise verdien for passiva, både samlet og for hver gruppe av passiva. I
tillegg skal rapportene opplyse om løpetiden for passiva, og om verdien av lån som
forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder.
• Rapportene skal inneholde en beskrivelse av vesentlige markedsendringer og
endringer i kommunens finansielle risiko, og det skal gis en vurdering av dette. I
tillegg skal rapportene inneholde en beskrivelse av aktuelle markedsrenter og
kommunens egne rentebetingelser.
Hvis det har oppstått avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen,

skal dette angis i rapportene.

I rapporten kommenteres det også at sykefravær for Gjemnes kommune pr. 31.08 lå 3,4 %
høyere enn målsetningen for 2019. Men sykefraværet variere mye fra enhet til enhet.
Jane Anita Aspen
daglig leder
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Saksframlegg

Økonomirapport 2. tertial 2019
Rådmannens innstilling:
1
Kommunestyret tar den økonomiske rapporten pr. 2. tertial 2019 til etterretning.
Den økonomiske rapporten viser et prognostisert regnskapsmessig mindreforbruk på kr.
1 800 000 for 2019 mellom regnskap og korrigert budsjett.
2
Kommunestyret forutsetter at de ansvarsområder som har merforbruk dekker dette inn over sin
ramme.
3
Lønnsoppgjøret på samlet kr. 3 240 000 er fordelt, og budsjettet justeres slik:
Ansvar
1000
1100-1400
2000-2200
2050, 2500-2900
3000
4000
5000
5100
7000

Ansvarsområder
Folkevalgte
Sentraladministrasjonen, NAV
Skolefaglig kompetanse, skoler
Barnehagfaglig kompetanse, barnehager
Helse og omsorg
Areal og drift
Kultur
Kulturskolen
Kommunestyrets reservepost, lønnsoppgjør til
fordelig

Beløp
23 000
305 000
637 000
392 000
1 516 000
285 000
24 000
58 000
-3 240 000

4
Investeringsbudsjettet for 2019 endres slik:
a. Kostnadene for tilbygg Batnfjord skule, prosjekt 9200 reduseres med kr. 20 242 000 fra
32 242 000 til kr. 12 000 000 for 2019. Bruk av lånemidler som finansiering reduseres
med kr. 20 242 000. Restkostnader og finansiering flyttes over til 2020- budsjettet.

1

b. Kostnadene til varmepumpe til Angvik skole, prosjekt 9205 reduseres med kr. 100 000
fra kr. 300 000 til kr. 200 000. Bruk av lånemidler som finansiering reduseres tilsvarende.
c. Kostnadene til påbygg Astaddalen barnehage, prosjekt 9216, økes med kr. 606 000 fra
kr. 1 893 700 til kr. 2 500 000 for 2019. Bruk av lånemidler som finansiering økes
tilsvarende.
d. Kostnadene til nytt helsehus/ nytt sykehjem, prosjekt 9302, reduseres med kr.
60 650 000 fra kr. 61 500 000 til kr. 850 000 for 2019. Kostnadene for 2019 finansieres
ved bruk av disposisjonsfond. Restkostnader og finansiering flyttes over til 2020
budsjettet.
e. Kostnadene til oppgradering Åndalsveien, prosjekt 9613, økes med kr. 150 000 fra kr.
700 000 til kr. 850 000 for 2019. Bruk av lånemidler som finansiering økes tilsvarende.
f.

Kostnadene til ny feierbil, prosjekt 9620, økes med kr. 100 000 fra kr. 400 000 til kr.
500 000. Bruk av lånemidler som finansiering økes tilsvarende.

g. Kostnadene til avløpsledning Astad Nord, prosjekt 9643, økes med kr. 200 000 fra kr.
160 000 til kr. 360 000 for 2019. Bruk av lånemidler som finansiering økes tilsvarende.
h. Kostnadene til renseanlegg Astad, prosjekt 9645 utgår. Kostnadene på kr. 235 000
reduseres med kr. 235 000 til kr. 0. Bruk av lånemidler som finansiering reduseres
tilsvarende.
i.

Kostnadene til oppgradering lysanlegg Gjemneshallen, prosjekt 9674, reduseres med kr.
300 000 fra kr. 300 000 til kr. 0. Bruk av lånemidler som finansiering reduseres
tilsvarende. Prosjektet overflyttes til 2020- budsjettet.

j.

Kostnadene til oppgradering av Trøbakkveien, Søvika, prosjekt 9680, økes med kr.
70 000 fra kr. 200 000 til kr. 270 000. Bruk av lånemidler som finansiering økes
tilsvarende.

Saksopplysninger
Kommunestyret har i k-sak 30/19 i møte 28.05 gjort slikt vedtak:
«
1
Kommunestyret tar den økonomiske rapporten 1. kvartal 2019 til etterretning.
Den økonomiske rapporten viser et regnskapsmessig resultat på årsbasis med et merforbruk på
kr. 2 950 000.
2
Kommunestyret godkjenner at merutgifter tilsvarende kr. 2 240 000 dekkes inn av
disposisjonsfondet:
• Omtaksering av eiendomsskatt ansvar 1200 - kr. 105 000
• Kompetanseheving brannmannskap ansvar 4000- kr. 970 000
• Innkjøp ny bekledning brannmanskap ansvar 4000- kr. 415 000
• Ansvarsramme 2100 Angvik skole tilføres kr. 500 000 for underbudsjettering
• Ansvarsramme 2000 Skolefaglig kompetanse- fellesutgifter tilføres kr. 250 000 til
ungdomsmiljøprosjekt
3

2

Kommunestyret forutsetter om at resterende merutgifter på kr. 710 000 dekkes inn av de
enkelte avdelinger og budsjettansvarlige gjennom driftstiltak.
4
Integreringstilskudd på Flyktningetjenesten reduseres med kr. 854 000 på ansvar 8000, tjeneste
8400 til kr. 1 946 000. Avsetning til fond reduseres tilsvarende i budsjettet. Ansvar sområdene
og tjenester knyttet til flyktningetjenesten forutsettes redusert tilsvarende med kr. 854 000.
5
Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett for 2019 i h.h.t. tabellen i saken.
a. Korrigert låneopptak for 2019 utgjør til kr. 106 453 000, der kr. 93 742 000 føres som
byggelån på henholdsvis nytt helsehus og påbygg Batnfjord skule.
b. Netto ubrukte lånemidler på kr. 3 218 000 overføres fra 2019.
c. Investeringsbudsjettet for 2019 endres slik:
• Fursetveien utgår i kr. 400 000. Midlene overføres prosjekt 9680 Opprustning av
vei Søvik boligfelt kr. 200 000 og til prosjekt 9613 Opprustning Åndalsvegen kr.
200 000.
• Kjøp av ATV til brann og feiing, prosjekt 9629, på samlet kr. 250 000 utgår
• Rehabilitering av svømmehall i Batnfjord samfunnshus kr. 3 500 000, prosjekt
9690, utgår.
• Det bevilges kr. 700 000 til kjøp av brannutstyr for kommunens innlemming til
nytt IKS
»
Kommunestyret har i k-sak 36/19 i møte 18.06 gjort slikt vedtak:
«
1
Kommunestyret tar den økonomiske rapporten pr. mai måned 2019 til etterretning.
Den økonomiske rapporten viser et regnskapsmessig resultat på årsbasis med et mindreforbruk
på kr. 2 190 000.
2
Kommunestyret forutsetter at de ansvarsområder som har merforbruk dekker dette inn over sin
ramme.
3
Investeringsbudsjettet for 2019 endres slik:
k. Kostnadene til etablering av ny slamavskiller til i Søvik boligfelt, prosjekt 9644 økes med
kr. 115 000 til kr. 265 000, og som finansieres ved reduksjon av kostnadsrammen til
Astad renseanlegg, prosjekt 9645 med samme beløp, til kr. 235 000.
l.

Rehabilitering av Halsetveien på Bergsøya, prosjekt 9663, økes med kr. 300 000 til kr.
1 600 000, og som finansieres ved reduksjon i kostnadsrammen til rehabilitering av
Angvikveien, prosjekt 9668 med samme beløp. Rehabilitering av Angvikveien utsettes
for gjennomføring i sin helhet til 2020.

4
Planlegging og utbygging av Solsida boligfelt 4 starter opp så snart som mulig innenfor den
budsjettramme som er satt av for 2019. Videre utbyggingskostnader tas inn i økonomiplanen for
2020.
»
Økonomisk rapport 2. tertial 2019
Den framlagte økonomiske rapporten for 2. tertial (pr. september) 2019 er bl.a. tatt
utgangspunkt i skriftlige rapporter fra avdelingslederne/ budsjettansvarlige pr. 25.09.
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Budsjettet for 2019 er periodisert. Dette betyr at budsjettet er delt opp etter måneder, enten
fordelt etter 12 måneder, kvartalsvis, fordelt på bare en måned, eller andre hensiktsmessige
fordelinger. Dette krever stor nøyaktighet og forutsigbarhet når inntekter og utgifter vil påløpe
gjennom året, samtidig at de skal treffe på riktig budsjettert måned.
I mange tilfeller er slike utgifter og inntekter umulig å vite eksakt når de kommer. Derfor vil tall i
kolonnen for budsjett nedenfor ofte være basert på skjønn/ estimat, og derfor avvike mot
regnskapstabellen for perioden.
Ved gjentatte periodiseringer av budsjettet, vil presisjonen/ nøyaktigheten mellom regnskapstall
pr. periode og periodebudsjett forbedres. Derfor er det vel så viktig å støtte seg til gode verbale
økonomirapporter fra den enkelte.
Periodisering av enkeltposter i budsjettet skal skje kontinuerlig av den enkelte
budsjettansvarlige.
Regnskapsprognose 2019 pr. september måned.
Prognose for regnskapsmessig resultat for hele året viser pr. september måned viser
mindreforbruk på kr. 1 800 000 mellom tildelt budsjettramme (vedtatt tjenesteproduksjon/
driftsnivå) og regnskap.
Brutto merforbruk på tjenesteområdene (ansvar 1000-5100) viser kr. 1 315 000. Dette dekkes
inn gjennom estimert høyere skatteinngang enn budsjettert og rest reservepost. Det presiseres
at dette er usikre tall og kun basert på prognose.
Merforbruket fordeles slik:
• Sentraladministrasjonen
• NAV
• Helse- og omsorg
• Skole, skolefaglig kompetanse
• Areal og drift
• SUM tjenesteområder- merforbruk
Inndekning:
Reservepost
Skatteinntekter
Netto inndekning/ finansiering

-

Netto mindre forbruk

kr. 580 000
kr. 1 535 000
kr. 1 800 000
kr. 800 000
kr. 200 000
kr. 1 315 000

-

kr. 1 115 000
kr. 2 000 000
kr. 3 115 000

-

kr. 1 800 000

I tabellen nedenfor vises en detaljert status og avvik på de enkelte ansvarsområder:
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Endret
Tjenesteområder
Kolonne1 (talli 1.000)
Regnskap
Budsjett
Avvik
Årsbudsjett
prognose
Ny prognose
1000 Folkevalgte
2 238 876
1 691 957
546 918
2 290 878
80 000
2 370 878
1100 Rådmannen
5 117 002
2 843 413
2 273 589
5 018 669
0
5 018 669
1200 Økonomisjef
4 239 598
4 618 277
-378 679
6 053 981
0
6 053 981
1300 Assisterende rådmann- personal
3 251 951
2 548 556
703 395
3 606 360
500 000
4 106 360
1400 NAV
2 532 589
1 364 613
1 167 976
1 819 601
1 535 000
3 354 601
2000 Skolefaglig kompetanse
4 773 794
5 131 732
-357 938
6 876 279
200 000
7 076 279
2050 Barnehagefaglig kompetanse
7 256 117
5 409 963
1 846 153
8 936 248
0
8 936 248
2100 Angvik skole
4 275 639
4 494 786
-219 147
6 152 556
0
6 152 556
2200 Batnfjord skule
17 155 846 17 046 491
109 355
23 366 121
600 000
23 966 121
2500 Angvik barnehage
2 326 748
2 518 242
-191 494
3 449 871
0
3 449 871
2600 Solsida barnehage
4 626 997
4 690 643
-63 647
6 435 842
0
6 435 842
2800 Bergsøy barnehage
1 279 822
1 567 529
-287 707
2 147 292
0
2 147 292
2900 Astaddalen frilufts- og museumsbhg 1 695 626
1 666 903
28 723
2 281 714
0
2 281 714
3000 Helse- og omsorg
56 497 825 57 471 245
-973 420
72 247 146
-1 800 000
70 447 146
4000 Areal og drift
10 055 325 10 575 311
-519 986
13 349 564
200 000
13 549 564
5000 Kulturkontoret
2 000 492
1 878 945
121 547
1 922 263
0
1 922 263
5100 Kultur- og musikkskolen
589 530
1 186 749
-597 220
1 133 046
0
1 133 046
6010 VAR- området vann
-1 153 998
-893 562
-260 436
0
0
0
6020 VAR- området avløp
-1 050 136
-953 436
-96 700
0
0
0
6030 VAR- området slam
320 795
215 798
104 997
0
0
0
6040 VAR- området renovasjon
-1 964 566
-134 174 -1 830 392
0
0
0
6050 VAR- området feiing
-310 982
-216 620
-94 362
0
0
0
7000 Kommunestyrets reservepost
0
1 115 509 -1 115 509
1 115 509
-1 115 000
509
7900 Pensjon- premieavvik- fellesansvar
68 628
0
68 628
-1 500 000
0
-1 500 000
8000 Skatter, rammeoverf. m.v.
-141 319 725 -143 253 420
1 933 695 -177 138 000
-2 000 000
-179 138 000
9000 Finansutgifter, resultat m.v.
7 754 778
7 373 125
381 653
10 435 060
0
10 435 060
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALT
-7 741 430 -10 041 423
2 299 994
0
-1 800 000
0

Minustegn i kolonnen for endret prognose betyr merinntekt eller redusert utgift. Plusstegn betyr
økt utgift eller mindreinntekt.
Forklaringer vedrørende den økonomiske situasjonen er beskrevet i den vedlagte
økonomirapporten fra avdelingslederne/ budsjettansvarlige.
Sykefraværet
Det jobbes aktivt for å få ned sykefraværet for å nå målsettingen. I henhold til lokal IA-avtale,
har Gjemnes kommune et mål om et sykefravær på 5,5% totalt.
Enkelte avdelinger har fortsatt til dels fortsatt høyt sykefravær.
Utvikling av sykefraværet de siste 5 årene og i snitt viser pr. kvartal/ tertial nedenfor:
År
Pr. 31.03.
Egenmelding
Sykemelding- korttid
Sykemeldinglangtids
Totalt

2019

2018

2017

2016

2015

Snitt 5 år

1,9
1,2
5,3

1,4
2,0
5,8

1,3
2,1
6,0

1,5
3,0
5,3

1,7
2,3
3,4

1,56
2,12
5,16

8,4

9,2

9,4

9,8

7,4

8,84

2016

2015

Snitt 5 år

Utvikling av sykefraværet 01.01.- 30.04. de siste 5 årene:
År
2019
2018
2017
Pr. 30.04.
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Egenmelding
Sykemelding- korttid
Sykemeldinglangtids
Totalt

1,7
1,1
5,8

1,3
1,8
5,8

1,2
1,9
6,1

1,3
2,7
5,0

1,5
2,2
3,3

1,36
1,96
5,20

8,6

9,0

9,2

9,0

7,0

8,56

År
Pr. 31.08.
Egenmelding
Sykemelding- korttid
Sykemeldinglangtids
Totalt

2019

2018

2017

2016

2015

Snitt 5 år

1,2
0,9
6,8

1,0
1,3
5,6

0,9
1,5
4,8

1,0
2,2
3,7

1,1
1,7
3,6

1,04
1,52
4,90

8,9

7,9

7,2

6,9

6,4

7,46

Siden mange sykemeldinger så langt ikke er registrert for september måned, er vurderingene
om sykefraværet gjort pr. 31. august i tabellen overfor. Totalt sykefravær ligger pr. 31.08. på 8,9
% inkl. egenmelding. Dette er 3,4 % høyere enn målsetningen om 5,5 % sykefravær for 2019.
Siden april måned har kortidssykefraværet og engenmelding gått noe ned, mens
langtidssykefraværet har gått opp med 1 %- poeng.
I gjennomsnitt ligger sykefraværet de siste 5 årene på 8,8% pr. 31.03, og 8.5% pr. 30.04 og 7,4
% pr. 31.08.
Fraværskostnadene de siste 12 månedene utgjør 5,668 mill. kr. Dette er lønnskostnader inkl.
feriepenger og sosiale utgifter, fratrukket sykepenger, redusert arbeidsgiveravgift, og refundert
feriepenger er grunnlaget for beregningen.
HMS
Kommunen fokuser kontinuerlig på dette arbeidet.
Kvalitetssystemet
Det meldes kontinuerlig inn avvik gjennom kvalitetssystemet fra avdelingene opp til leder.
I kvalitetssystemet ligger også de fleste av rutinedokumenter som er vedtatt enten politisk eller
administrativt.
Drifts- og kapitalbudsjettet 2019
Regnskapstallene i tabellen nedenfor er tatt utgangspunkt i tall pr. 30.09.19.
Tallene kan avvike noe sammenlignet med tall på samme tid i fjor pga. noe etterslep i
regnskapsføringen.
Brutto driftsresultat i regnskapet skal være så stort at det dekker renter og avdrag på
kommunen sine innlån. Budsjetterte renter og avdrag (finanskostnader) utgjør 12,054 mill. kr.
I tabellen nedenfor er det medtatt lønnsutgifter pr. september måned. Vedlagte hovedoversikt
sammenfattes slik i hele 1000 kr.:
Tekst

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

R 30.09.2019 Budsjett 19 % Forbruk

183 111
170 909
12 202

225 312
218 257
7 055

6

81,3
78,3
173,0

R 30.09.18 % Forbruk

178 561
159 754
18 807

78,0
75,3
112,2

Resultat eksterne
finanstransaksjoner
Netto driftsresultat
Netto
finanstransaksjoner
Regnskapsmessig
resultat

- 7 735

- 10 485

73,8

4 467
1 979

- 3 430
3 430

-130,2

6 446

0

6 888

65,9

11 919
- 3 290

188,9

-

8 629

Overnevnte tabell viser regnskapsførte tall pr. 30.09., og er derfor ingen prognose for
2019. Det kan påregnes noe etterslep vedrørende bokføring av faktura.
Hovedtall fra oversikten pr. 30.09.2019 viser:
Resultat

Beløp i kr.

Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat
Regnskapsmessig resultat

Budsjett

12 202 044
4 466 940
6 446 057

-

7 054 888
3 430 172

Av sum
driftsinntekter
6,7 %
2,4 % (krav: 1,75%)

Prognose lønnsutgifter regnskapsåret 2019
Samlet utgjør lønnsutgiftene (ex sos.utgifter) pr. september måned 95,464 mill. kr., tilsvarende
77,2 % av budsjetterte lønnsutgifter på 123,602 mill. kr. Det er kommet inn kr. 4 116 000 i
sykepenger så langt i år, som er 1,508 mill. kr. mere enn korrigert budsjett.
Prognosen for lønn, sosiale utgifter og sjukepenger for hele året framkommer i kolonnen for
«Avvik i kr.» (i hele 1000 kr.):

Lønnsutgifter
Sjukepenger
Netto lønnsforbruk
Sosiale utgifter
Netto avvik lønn

Jan-sept.
2019
95 464
4 116
91 348
27 798
119 146

%
forbruk
77,2
75,5
76,1
75,6

Årsbudsjett
2019
123 602
2 608
120 994
36 518
157 512

Avvik i kr
2019
7 996
- 3 504
4 492
1 999
6 491

Avvik i %
2019
6,5
3,7
5,5
4,1

Lønnsforbruket etter fratrekk av sykepenger på 4,116 mill. kr. skal ligge på ca. 72,0 %. Tabellen
viser 75,6 % i netto lønn. Dette betyr et avvik på 3,7 % pr. september måned.
For hele året er det et prognostisert avvik/ merforbruk på 7,996 mill. kr. på postene for lønn.
Netto merforbruk (lønn minus sykepenger) utgjør 4,492 mill. kr. eller 3,7 %. I tillegg kommer
sosiale utgifter som utgjør 1,999 mill. kr.
Prognostisert totalt merforbruk lønn og sosiale utgifter inkl. fratrekk av sykepenger blir dermed
6,491 mill. kr. eller 4,1 % for 2019.
Avregning arbeidsgiveravgift og pensjon skjer først ved regnskapsavslutningen, og kan påvirke
de sosiale utgiftene.
Det er gjennomført budsjettreguleringer av sykepenger opp mot sykevikarer mv. for 1. hå.
Utvikling av sykepenger utover høsten kan påvirke tallene i oppsettet overfor.
Fordelt lønnsutgifter i hht. lønnsoppgjøret pr. ansvarsområde foreslås regulert i vedtaket.
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Merknader til driftsbudsjettet.
Lønnsutgiftene og sosiale utgifter er den største utgiftsposten i kommunens budsjett og utgjør
over 70 % av budsjettet. Derfor er det viktig med en nærmere analyse av lønnsforbruket så
langt i år.
Det gjøres oppmerksom på at vurderingen / analysen i tabellform nedenfor baseres seg
utelukkende på lønn, sykepenger og sosiale utgifter. Øvrige kommentarer fra avdelingslederne/
budsjettansvarlige ligger ved som eget vedlegg til saken. Kommentarene fra avdelingslederne
er basert på regnskapstall pr. 25.09.
Mottatte sykepenger er basert på tall pr. 31.07.19.
Ansvar 1000: Folkevalgte
For de Folkevalgte er lønnsforbruket pr. september følgende i hele 1000 kr:
Sum lønn Forbruk % Sykepenger Nto lønnsforbr.
Folkevalgte
731
73,6
0
73,6
Lønnsforbruket ligger noe over budsjett så langt.
Ansvar 1000 - politisk styring ser ut til å få et merforbruk på kr. 80 000. Merforbruket ligger i
kontroll og revisjon, samt kommunal bevertning.
Ansvar 1100-1300: Sentraladministrasjonen
For sentraladministrasjonen og NAV er lønnsforbruket pr. september måned følgende i hele
1000 kr:
Sentraladministrasjonen

Sum lønn
7 639

Forbruk %
74,1

Sykepenger Nto lønnsforbr.
509
71,5

Lønnsforbruket ligger likt med prognosen for årets budsjett så langt. Kraftig reduksjon i
statstilskuddet til voksenopplæring medfører en underdekning på kr. 500 000 ift. budsjett.
Ressursbruken for flyktningetjenesten er redusert fra 2018 og videre i år da det brukes mindre
personalressurs i flyktningetjenesten. Ressursbruken er redusert til 20% flyktningekonsulent i
tjenesten. Grunnet nedtrapping av integreringstilskuddet arbeides det fortsatt med å redusere
utgiftene vedrørende flyktningetjenesten.
Innføring av nytt sak og arkiv system i kommunen (Public 360) gir kostnader i opplæring og
innleie av vikarer på servicekontoret. Det arbeides med å løse problemstillinger og utfordringer
rundt systemet
Det blir en merutgift på kr. 40 000 mht. gruppeliv og yrkesskadeforsikring.
Det er forutsatt tildeling av midler på kr. 105 000 fra kommunestyret til omtaksering av verk og
bruk, jfr. f-sak 33/19.
Ny tjenesteytingsavtale med Fellesrådet medfører en ekstra kostnad for 2019 på kr. 130 000.
beløpet tilføres Fellesrådet og med inndekning ved bruk av disposisjonsfondet, jfr. egen sak.
Sentraladministrasjonen er involvert i flere investeringsprosjekter, og som medfører en
avregning av lønn mot prosjekt i investeringsregnskapet. Refusjonskrav mot bl.a. andre
kommuner og interne føringer skjer senere.
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Ansvar 1400: NAV.
For NAV er lønnsforbruket pr. september måned følgende i hele 1000 kr:
Sum lønn
Forbruk % Sykepenger Nto lønnsforbr.
Nav
923
76,2
0
76,2
Lønnsforbruket på NAV- kontoret ligger 4 % over prognosen for budsjett så langt. Samlet
merforbruk er estimert til 1,535 mill. kr. på ansvarsområdet.
Ytelser til livsopphold øker, og årsak er stort sett bosetting av flyktninger som nå går ut av
introduksjonsordningen. Dette er ytelser som er rettighetsbasert. Statens innskjerping av
reglene for arbeidsavklaringspenger begynner også å gi utslag i Gjemnes med at personer som
ikke lenger har rettighet til arbeidsavklaringspenger må over på kommunale ytelser. Slik det ser
ut på nåværende tidspunkt vil det bli et stort overforbruk av ytelser til livsopphold beregnet til kr.
1 500 000.
En person er på kvalifiseringsordningen som ble satt i gang 1.mai. Da det ikke er budsjettert
med nok midler vil det sannsynligvis bli merforbruk på ca. kr. 35 000.
Ansvar 2000: Skolefaglig kompetanse- fellesutgifter skole
Ansvarsområdet for skolefaglig kompetanse- fellesutgifter skole viser et lønnsforbruk pr.
septeber måned i hele 1000 kr:
Sum lønn Forbruk % Sykepenger Nto lønnsforbr.
Skole
614
70,3
0
70,3
Beregning av tilskudd til PPT blir fakturert vår og høst. Budsjettet holder ikke, utgiftene vil bli ca
200 000 høyere. Det er kommet til en ny elev som vil få ekstra utgifter.
Tabellen viser at netto lønnsforbruk ligger ca. 1,5 % under prognosen så langt.
Kommunestyret har bevilget kr. 250 000 til prosjekt for ungdomsmiljøsatsning til Batnfjord skule
og skolefaglig kompetanse.
Ansvar 2050: Barnehagefaglig kompetanse- fellesutgifter barnehage
Ansvarsområdet for barnehagefaglig kompetanse- fellesutgifter skole viser et lønnsforbruk pr.
september måned i hele 1000 kr:
Sum lønn Forbruk % Sykepenger Nto lønnsforbr.
Barnehage
1 710
73,5
126
68,1
Ut i fra dette ligger lønnsprognosen ca. 3,5 % under prognosen for årsbudsjettet.

Det knytter seg usikkerhet rundt de totale tilskudd til de private barnehagene. Det pågår
en omregning ut i fra klagebehandling.
Tidligere rapport visste en merutgift på ca. kr. 700 000 over budsjett. Dette beløpet kan
endre seg når tilskuddet blir endelig fastsatt.
Ansvar 2100-2200 Rektor Angvik skole og Batnfjord skule
For skolene er lønnsforbruket pr. september måned følgende i hele 1000 kr:
Sum lønn Forbruk %
Sykepenger Nto lønnsforbr.
Angvik skole
3 779
75,9
93
75,0
Batnfjord skule
14 614
84,4
1 292
78,3
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SUM skoler

18 393

82,5

1 385

77,6

Samlet merforbruk på lønn for skolene inkl. innbetalt sykepenger ligger 5,6 % over budsjett så
langt. Dette er et betydelig avvik i størrelsesorden ca. 1,5 mill. kr.
Angvik skole er rapportert gå i balanse. For Batnfjord skule er det rapportert om et prognostisert
merforbruk i størrelsesorden netto 600 000 kr. Det var på budsjettstadiet vedtatt to driftstiltak på
til sammen 647 000. Tiltakene er ikke iverksatt.
Ansvar 2500-2900 Styrere barnehager
For barnehagene er lønnsforbruket pr. september måned følgende i hele 1000 kr:
Sum lønn Forbruk %
Sykepenger Nto lønnsforbr.
Alle barnehager
8 983
71,1
552
70,9
Lønnsforbruket ligger ca. 1,0 % under budsjett så langt.
Barnehagene rapporterer likevel at de vil gå ut med regnskapsmessig balanse ved årets slutt.
Ansvar 3000: Avdelingsleder helse- og omsorg
For helse- og omsorgsavdelinga er lønnsforbruket pr. september måned i forhold til budsjett i
1000 kr:
Sum lønn Forbruk %
Sykepenger Nto lønnsforbr.
Helse og omsorg
45 017
78,8
1 457
77,9
Lønnsforbruket ligger ca. 6,0 % over budsjett så langt, tilsvarende 2,9 mill. kr. Dette skyldes i
hovedsak driftstiltak som ikke er iverksatt, bruk av overtid på grunn av mangel på vikarer, samt
nye behov for tjenester.
Barnevernet forventer samlet sett at det brukes ca. 340 000 mer enn det kommunen har
budsjettert med. Årsak til dette er nye tiltak. Dette er fortsatt noe usikker prognose.
På inntektssiden forventes det om lag 2,1 million mer i tilskudd for ressurskrevende brukere. For
salg av sykehjemsplasser forventes det merinntekter på omlag 3 millioner. Da er tap av
vederlag trukket ifra.
Avdelingsleder rapporterer at med ekstrainntekter gjennom bl.a. salg av sykehjemplasser til
Kristiansund kommune.
Samlet netto mindreforbruk beløper seg derfor til ca. 1,8 mill. kr.
Ansvar 4000: Avdelingsleder areal og drift
For areal- og driftsavdelinga er lønnsforbruket pr. september måned i f.t. budsjett i 1000 kr:
Sum lønn Forbruk %
Sykepenger Nto lønnsforbr.
Areal og drift
8 212
73,4
88
72,6
Lønnsforbruket ligger ca 0,6 % over prognosen så langt i år.
Avdelingslederen rapporterer om et merforbruk ift. budsjett på nærmere 400 000 kr. Av dette
foreslås det inndekning med ca. kr. 200 000. Tiltak som er nevnt er bla. redusert
vintervedlikehold.
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Avdelingen har fått tilført midler for oppstått merforbruk mht. brann og tilslutning til IKS for brann
på kr. 970 000 for kompetansehevning og kr. 415 000 for innkjøp ny bekledning.
Ansvar 5000: Kulturkontoret
For kulturkontoret er lønnsforbruket pr. september måned i forhold til budsjett i 1000 kr:
Sum lønn
Forbruk % Sykepenger Nto lønnsforbr.
Kulturkontoret
591
74,4
0
74,4
Tabellen viser at lønnsutgiftene ligger ca. 2,5 % over lønnsbudsjettet så langt.
Regnskapet er rapportert å gå i balanse.
Ansvar 5100: Kulturskolen
For kulturskolen er lønnsforbruket pr. september måned i forhold til budsjett i 1000 kr:
Sum lønn Forbruk %
Sykepenger Nto lønnsforbr.
Kulturskolen
1 418
66,8
0
66,8
Lønnsforbruket ligger ca 5 % under prognosen for budsjett så langt.
Regnskapet er rapportert å gå i balanse.
Ansvar 6010-6050: VARSF- området
Ansvar 6010- 6050 VARSF- områdene (vann, avløp, renovasjon, slam og feiing) belastes
driftsregnskapet direkte avhengig av om sjølkostregnskapet viser over- eller underskudd.
VARSF- områdene er budsjettert med en netto merutgift på kr. 0, dvs. i balanse. Med unntak av
feiing er tidligere års underskudd på VAR- området nå nedbetalt. Samlet er det satt av kr. 2,6
mill. kr. i selvkostfond for vann, avløp, renovasjon og slam.
Lønnsprognosen viser balanse pr. september måned. Det er registrert enkelte poster med
merutgift innen VAR- området på ca kr. 60 000, men dette dekkes gjennom selvkostregnskapet
og fond.
Ansvar 7000: Kommunestyrets reservepost
Kommunestyreposten er tenkt brukt for å dekke opp uforutsette utgifter/ brutte forutsetninger i
driftsregnskapet gjennom året. Den skal også være en «buffer» mot underskudd i
regnskapsåret.
Det er satt til 3 mill. kr. til årets lønnsoppgjør. Til rest etter lønnsoppgjør står det igjen 1,115 mill.
kr., som vil gå med til saldering av merforbruk.
Renter og avdrag
Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % på møte 19. september 2019. Denne gangen var
det stor usikkerhet i forkant av møte om Norges Bank ville sette opp renten eller la den bli
værende på 1,25 %. Norges Bank begrunner økningen med særlig 3 faktorer:
• Boligprisene fortsetter å vokse over trend
• Kronekursen er svakere enn forutsatt
• Kortsiktig oppgang i norsk økonomi
Norges Bank varsler samtidig at dagens rentenivå mest sannsynlig blir værende rundt dette
nivået en god stund fremover. Dette er en viktig premiss for budsjettrenter fram til 2023.
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Rentemarkedet tror imidlertid ikke helt på en slik premiss, og forventer i stedet en framtidig
reduksjon i styringsrenten og dermed en fallende Nibor 3 mnd i løpet av 2020.
Siste året har det blitt tydelig at Norges Bank styrer over rentefastsettelsen på opptil 1 år, mens
rentenivå utover 1 år styres av internasjonale forhold. I etterkant av rentemøtet til Norges Bank
steg rentene med løpetider opp til 6 mnd, mens for løpetider over tre år falt rentene, basert på at
Norges Bank nedjusterte anslag for videre utvikling i styringsrenten.
Endringene gjenspeiler det svake økonomiske bilde internasjonalt og at det forventes et forløp i
Norge tilsvarende internasjonalt utover 1 år.
Den siste renteøkningen med 0,25 % fra Norges bank nå i september gir ikke umiddelbar effekt
på budsjettet for rente, så lenge vårt budsjett har tatt høgde for renteøkninger i 2019. Rentene
holdes deg m.a.o. innenfor budsjettet så langt. Avdragene følger fastsatt nedbetalingsplan.
Finansutgiftene er slik pr. 30.09.2019 (og sammenlignet med tall for 2018):
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Regnskap 2019
BELØP I KR.

Budsjett 2019
BELØP I KR.

Forbruk i
i %.

Regnskap 2018
BELØP I KR.

1 604 653
6 235 437
0

4 024 060
8 030 000
0

39,9
77,7
0,0

1 458 523
5 480 655
52 839

7 840 090

12 054 060

65,0

6 992 017

Tabellen viser at det er bokført 7,840 mill. kr. i finansutgifter pr. september måned, tilsvarende
65,0 % av årets finanskostnader (renter og avdrag på kommunens innlån). Det er ikke utbetalt
sosialt utlån så langt i år.
Finansutgiftene utgjør ca kr. 848 000 mere enn til samme tid i fjor.
Årets låneopptak ble gjennomført i juli måned, og får følgelig halvårsvirkning i år.
Avkastning i Pareto Kapitalforvaltning viser en positiv utvikling, og pr. 30.09.19 er det en økning
i porteføljen på 597 425 kr. eller 3,9 % fra nyttår. Det er budsjettert med kr. 650 000 i avkastning
eller en vekst på 4,2 %. Pr. september måned er total markedsverdi på 16,030 mill. kr.
Inntektene her beheftet med en viss grad av usikkerhet, så lenge markedet avgjør
avkastningen. Fortsetter den positive trenden på aksjemarkedet vil budsjettmålet kunne nås i år.
Fordelingen for aksjeportefølje pr. 30.09. utgjør 31,4 %, obligasjon 30,7 %, og likviditet/
høyrente 37,9 %.
Skatteinntekter/ rammeoverføringer/ eiendomsskatt mv.
Samlet er det kommet inn 80,614 mill. kr. i rammeoverføringer inkl. inntektsutjevning pr.
september måned eller 80,2 % av årets budsjett. Dette er i samsvar med budsjett. Beregning av
inntektsutjevningen avgjør hvor store inntektene blir for vår del til slutt. Det er for tidlig å si
hvordan prognosen for inntektsutjevning vil bli for 2019 på nåværende tidspunkt.
Skatteinntekter så langt i år for kommunen utgjør 51,389 mill. kr., som utgjør 78,5 % av årets
budsjett. Skatteanslaget er ikke justert i år. Skatteanslaget ser i skrivende stund til å holde
budsjett for året.
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Sum skatt, rammer og inntektsutjevning viser en merinntekt på ca. 2 mill. kr. så langt.
Utviklingen videre framover er usikker, men netto virkning skatt, rammer, inntektsutjevning
forutsettes skal holde i f.t. budsjettmålet.
Det er budsjettert med 9,342 mill. kr. i eiendomsskatt for 2019. Det er inntektsført kr. 9,950 mill.
kr. i eiendomsskatt. Klagebehandling er ikke gjennomført, så beløpet kan endre seg.
Det ble opprinnelig budsjettert med 2,8 mill. kr. i integreringstilskudd fra staten. Siste oversikt
viser at kommunen vil motta 1,846 mill. kr., dvs. 854 000 kr. lavere enn budsjettert.
Kommunestyret har justert ned budsjettet justert ned til dette beløpet. Det forutsettes også at
utgiftene innen de enkelte tjenesteområdene for flyktninger reduseres tilsvarende.
Det er ikke budsjettert med inntekter fra havbruksfondet i 2019. Det kan forventes et mindre
beløp fra Havbruksfondet i løpet av høsten.
Investeringsregnskapet
Så langt er det ført 12,680 mill. kr. i investeringsregnskapet av et budsjett på 109 446 mill. kr.
Dette tilsvarer 11,6 % av budsjett. I budsjettert beløp ligger også start av nytt helsehus/
sykehjem. Det startes opp ikke i år, selv om kommunestyret har vedtatt avsatt beløp til
prosjektet i budsjettet.
Status på prosjekter med avvik i forhold til tidligere revidert invetseringsbudsjett kommer fram i
vedlegget til saken. Noen av prosjektene i investeringsbudsjettet kommer fram med følgende
avvik i hele 1000 kr. en tabell slik:
Prosjekt
nr.
9200
9205
9216
9302
9613
9627
9628
9643
9645
9674
9680

Navn
Batnfjord skule,
påbygg
Angvik skole,
varmepumpe
Astaddalen bhg
Helsehus
Åndalsveien
Ny traktor
Ny feiebil
Astad Nord, avløp
Renseanlegg,
Astad
Gjemneshallen, lys
Trøbakken, vei

Påløpt
kostnad 2019
2 207

Prognose
2019
12 000

Budsjett
2019
32 242

Avvikendring
-20 242

0

200

300

-100

1 903
165
816
0
451
253
0

2 500
850
850
990
500
360
0

1 893
61 500
700
800
400
160
235

-606
-60 650
150
190
100
200
-235

0
253

0
270

300
200

-300
70

Merknad
Pågår,
ferdig 2020
Pågår
Ferdig
Prosjektering m.m
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Utgår
Flyttes 2020
Ferdig

Regnskapsforskriften sier at investeringsbudsjettet skal vise reelle kostnader på det som blir
brukt i regnskapsåret. Reell finansiering skal vise tilsvarende. En del av vedtatte prosjekter
flyttes dermed over til 2020, men noen korrigeres opp eller ned ift. kostnad og finansiering.
Dette betyr at rådmannen foreslår at investeringsbudsjettet for 2019 endres pga. reduserte eller
økte kostnader, mens noen prosjekter flyttes til nytt budsjettår. Dette påvirker også den vedtatte
finansieringen gjennom bruk av lånemidler for i år og tidligere år.
Kostnadene til tilbygg Batnfjord skule, prosjekt 9200 reduseres med kr. 20 242 000 fra
32 242 000 til kr. 12 000 000 for 2019. Bruk av lånemidler som finansiering reduseres med kr.
20 242 000. Restkostnader og finansiering flyttes over til 2020 budsjettet.
Kostnadene til varmepumpe til Angvik skole, prosjekt 9205 reduseres med kr. 100 000 fra kr.
300 000 til kr. 200 000. Bruk av lånemidler som finansiering reduseres tilsvarende.
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Kostnadene til påbygg Astaddalen barnehage, prosjekt 9216, økes med kr. 606 000 fra kr.
1 893 700 til kr. 2 500 000 for 2019. Bruk av lånemidler som finansiering økes tilsvarende.
Kostnadene til nytt helsehus/ ny sykehjem, prosjekt 9302, reduseres med kr. 60 650 000 fra kr.
61 500 000 til kr. 850 000 for 2019. Kostnadene for 2019 finansieres ved bruk av ubundet
investeringsfond. Restkostnader og finansiering flyttes over til 2020 budsjettet.
Kostnadene til oppgradering Åndalsveien, prosjekt 9613, økes med kr. 150 000 fra kr. 700 000
til kr. 850 000 for 2019. Bruk av lånemidler som finansiering økes tilsvarende.
Kostnadene til ny feierbil, prosjekt 9620, økes med kr. 100 000 fra kr. 400 000 til kr. 500 000.
Bruk av lånemidler som finansiering økes tilsvarende.
Kostnadene til avløpsledning Astad Nord, prosjekt 9643, økes med kr. 200 000 fra kr. 160 000
til kr. 360 000 for 2019. Bruk av lånemidler som finansiering økes tilsvarende.
Kostnadene til renseanlegg Astad, prosjekt 9645 utgår. Kostnadene på kr. 235 000 reduseres
med kr. 235 000 til kr. 0. , Bruk av lånemidler som finansiering reduseres tilsvarende.
Kostnadene til oppgradering lysanlegg Gjemneshallen, prosjekt 9674, reduseres med kr.
300 000 fra kr. 300 000 til kr. 0. Bruk av lånemidler som finansiering reduseres tilsvarende.
Prosjektet overflyttes til 2020.
Kostnadene til oppgradering av Trøbakkveien, Søvika, prosjekt 9680, økes med kr. 70 000 fra
kr. 200 000 til kr. 270 000. Bruk av lånemidler som finansiering økes tilsvarende.

Vurdering
Den økonomiske situasjonen pr. september måned er fortsatt svært anstrengt innenfor de
enkelte tjenesteområdene. Økonomirapportene fra avdelingsledere og budsjettansvarlige viser
til dels betydelige avvik. Situasjonen har ikke endret seg nevneverdig i forhold til forrige
økonomirapport.
Det positive er at innenfor pleie- og omsorgsektoren er det inngått avtale med Kristiansund
kommune å selge flere sykehjemsplasser. Avtalen går ut ved nyttår, men det forutsettes også at
avtalen forlenges for første halvår 2020. Denne sektoren går derfor i pluss med 1,8 mill. kr.
netto.
Samlet viser økonomirapporten et merforbruk på 1,315 mill. kr. innenfor tjenestene på
ansvarsområdene 1000-5100. Skatt, rammer mv. er usikre tall, og avhenger mye av
skatteinngangen for Norge totalt for i år. Merinntekter på skatter/ inntektsutjevning m.m. gir et
berettiget håp om balanse, mulig også et regnskapsmessig overskudd forutsatt stram
økonomistyring resten av året.
Budsjettet er vedtatt med et netto driftresultat med minus 3 430 172, eller minus 1,6 % av brutto
driftsinntekter. Dette kommer av at utgiftsnivået er vedtatt satt for høyt ift. kommunens
driftsinntekter. For å balansere ut budsjettet er det brukt kommunens disposisjonsfond. Dette er
ikke ulovlig etter forskrift, men heller et tegn på dårlig økonomistyring. Kravet er pluss 1,75 % for
å komme under handlingsregelen/ handlingsmålet om god og sunn økonomi.
Rådmannen er derfor ikke overrasket over at kommunens resultat pr. d.d. ligger ca 7 mill kr.
dårligere enn til samme tid i fjor.
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Rådmannen har forståelse for at det kan bli utfordrende å dekke inn avviket gjennom nye og
allerede vedtatte driftstiltak. Rådmannen forutsetter likevel at de som har merforbruk/ avvik
dekker dette inn av avdelingen selv.
Rådmannen vil foreslå at kostnadsrammen og finansiering på enkelte prosjekter i
investeringsbudsjettet korrigeres. Dette gjelder bl.a. nytt helshus som tas ut for 2019. I tillegg
korrigeres kostnadene ned for Batnfjord skule for i år, men flyttes over til 2020.
Totalt sykefravær for hele organisasjonen pr. 31.08. ligger på 8,9 % inkl. egenmelding. Dette er
3,4 % høyere enn målsetningen om 5,5 % sykefravær for 2019. Sykefraværet varierer til dels
ganske mye fra enhet til enhet.
Rådmannen ber om at kommunestyret tar den økonomiske rapporten til etterretning.

Batnfjordsøra, 9. oktober 2019
Rådmannen i Gjemnes

Vedlegg
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Vesentlige avvik på ansvars- og tjenesteområder pr. 30.09.2019
Rapport fra avdelingsledere og budsjettansvarlige.

1000 Folkevalgte
Det forventes et merforbruk ift. budsjett på kr. 70 000 for tjenesten kontroll og
revisjon. Kommunal bevertning har noe merforbruk i størrelsen 10 000 kr så langt.
Samlet merforbruk utgjør dermed kr. 80 000.
1100 Rådmannen
Gjemnes kommune skal ikke bosette flere flyktninger. Ressursbruken er redusert fra
2018 og det brukes mindre personalressurs i flyktningetjenesten enn i 2018. Det er
nå ansatt 20% flyktningekonsulent i tjenesten.
På grunn av reduksjon i introduksjonstilskuddet arbeides det med å redusere
flyktningetjenestens utgifter ytterligere. Fra november måned er det to personer igjen
på introduksjonsprogrammet.
Noe merutgifter vedrørende overordnet beredskap.
Sykefravær pr. 31.08.19:
•
•

Sykefravær for ansvar 1100 utgjør 3,7%
Egenmeldinger: 0,9%

•
•

Sykefravær Gjemnes kommune totalt 8,9%
Egenmeldinger: 1,2%

Samlet sett ser det ut til at ansvarsområdet vil gå i balanse ved årets slutt.
1200 Økonomisjef
Det knytter seg noe usikkerhet for kostnadene mot de interkommunale løsninger og
samarbeid. Det kan bl.a. påregnes økte lisenskostnader ved overgang til Public 365
Merutgift på kr. 40 000 mht. gruppeliv og yrkesskadeforsikring.
Det er ikke utbetalt ett tilskudd til utbedring bolig. Det er budsjettert med kr. 100 000.
Kommunen har mottatt kr. 50 000 i boligtilskudd for 2019.
Sykefravær pr. 31.08.19:
•
•

Sykefravær for ansvar 1200 utgjør 38,9%
Egenmeldinger: 5,4%

Samlet sett ser det ut til at ansvarsområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

1300 Assisterende rådmann- personal
Innføring av nytt sak og arkiv system i kommunen (Public 360) gir kostnader i
opplæring og innleie av vikarer på servicekontoret.
Det er gjennomført reduksjonstiltak på voksenopplæringen. Nedbemanning er
iverksatt 01.05.2019. Refusjon fra staten er budsjettert alt for høyt tilsvarende kr. 700
000. Netto negativt avvik på tjenesten utgjør ca. kr. 500 000.
Dette gjør at det totalt på ansvar 1300 ligger an til et merforbruk i 2019.
Sykefravær pr. 31.08.19:
•
•

Sykefravær for ansvar 1300 utgjør 13,9%
Egenmeldinger: 8,0%

1400 NAV
Budsjettet for NAV vil ikke holde seg innenfor det som er budsjettert for 2019. Slik det
ligger an nå vil det bli et merforbruk på 1 535 000 kr. på ansvarsområdet.
Ytelser til livsopphold øker, og årsak er stort sett bosetting av flyktninger som nå går
ut av introduksjonsordningen. Også statens innskjerpede regler for
arbeidsavklaringspenger begynner å gi utslag i økte kommunale ytelser for
livsopphold.
Slik det ser ut på nåværende tidspunkt vil det bli et stort overforbruk av ytelser til
livsopphold, og jeg er nokså sikker på at trenden vil fortsette ut året. Dette er ytelser
som er rettighetsbasert og er en del av det siste sosiale sikkerhetsnettet.
Samtidig er det utfordrende å få ned utgiftene, men vi vurderer alltid om den enkelte
kan ha rett på statlige ytelser før vi innvilger ytelser til livsopphold. Sannsynligvis vil
merforbruket her bli på kr. 1.500.000,-.
Vi har siden mai 2019 benyttet KVP (kvalifiseringsprogrammet) som er en kommunal
ordning og er rettighetsbasert. Her vil vi sannsynligvis få et merforbruk på ca. kr.
35.000.- for 2019.
Når det gjelder andre deler av NAV sitt kommunale budsjett vil vi holde oss innenfor
det som er budsjettert med små endringer.
Sykefravær pr. 31.08.19:
•
•

Sykefravær for ansvar 1400 utgjør 1,2%
Egenmeldinger: 4,0%

2000 Skolefaglig kompetanse
Det ser ut til at 2000-området vil komme 200 000 over budsjett.
Merutgiftene vil komme på PPT- grunnskole.
Det er registrert 4% sykefravær i perioden.

2050 Barnehagefaglig kompetanse
Det er vanskelig å forutse utgiftene på dette området, Det knytter seg stor usikkerhet
vedr. tilskudd til private barnehager, og beregningen som er til klagebehandling.
Kommunen har beregnet nye tilskudd. Klagefrist er gått ut. Avregning skjer i oktober.
Sykefravær pr. 31.08.19:
•
•

Sykefravær for ansvar 2050 utgjør 14,5%
Egenmeldinger: 10,2%

2100 Angvik skole
Noko auka lønnsutgifter for hausten 2019 grunna større behov for ressurs til
spesialundervisning samt elev med særlege behov for tilsyn. Dette er delvis
kompensert ved å redusere antal lærartimar/kjøp frå kommunar frå og med hausten
2019 (tilsvarande ca 20% stilling).
Sjukefråveret er så langt i år på 3,69%, og 2,98% dei siste 12 mnd. Auke i
sjukefråver skuldast i all hovudsak langtidssjukemelding frå januar til juni.
Konklusjon: Slik det ser ut no, vil vi halde rammene i budsjettet.
2200 Batnfjord skule
Lønn: Vi har hatt en utfordrende elevgruppe dette skoleåret, samt høyt fravær blant
personalet. Det skulle spares minst 60% stilling fra 01.01.19, tiltaket er ikke iverksatt.
I stedet måtte vi øke 40% stilling for å sikre at elevenes skolemiljø var trygt. Likevel
har vi etter nyttår skrevet tiltaksplan i 10 skolemiljøsaker, noen av dem er svært
arbeidskrevende.
Med henvisning til formannskapets forslag til vedtak i f-sak 33/19, forutsettes det at
Batnfjord skule og skolefaglig kompetanse blir tilført kr. 250 000 til
ungdomsmiljøprosjektet. Netto merforbruk ser ut til å bli kr. 550 000, etter at alle
refusjoner er kommet inn ved avslutning av året.
Vi har fått inn i snitt rundt 100 000 pr. mnd. i sykepenger. Gapet blir derfor stort,
avviket pr mnd. på lønn er rundt 100 000. Vi kan heller ikke sette inn sparingstiltak fra
høsten, så avviket på lønn for hele året kan bli opp i 1,5 mill. Fra dette kan vi trekke
refusjoner på ca. 1 mill., likevel har vi ei underdekning som ikke lar seg ta inn på
ramma.
Samla sett ser det ut til at vil vi ha et merforbruk på 600 000.
Sykefravær: Vi starta året med 7,43 % fravær i januar og 7,95% i februar, ganske likt
2018. I mars fikk vi så et fravær oppe i 8,99%, og for april var vi oppe i 12%. Vi har
forklaring på sykefraværet, og jobber med det, men en regner med at det kan
vedvare rundt 6%.
September 2019 har vi et sykefravær på bare 4,98% mot 7,5% i september i fjor.

Restanser: Vi har ingen restanser på politiske saker.
Tiltak: Det var lagt inn 1 tiltak i budsjett 2019, det gikk på reduksjon i stillinger fra
01.01.19. Tiltak med reduksjon av stilling blei som tidligere forklart ikke satt i verk fra
januar 2019.
2500 Angvik barnehage
Vi har økte utgifter høsten 2019. Det er litt vanskelig å se utviklingen for lønnsutgifter
for oktober - desember pga. at lønnsutgiftene for september var noe for høyt pga.
feilplassering av lønn i august og september.
Sykefraværet hittil i år er på 3,88%, de siste 12 mnd. på 4,95%
Konklusjon - Men det ser ut som om vi skal klare å holde oss innen de økonomiske
rammene vi har fått.
2600 Solsida barnehage
Lønn - litt merforbruk fra august på grunn av økt barnetall og økt bemanning som
følge av det. Totalt merforbruk 28 000,- kr. Andre driftsutgifter er innenfor budsjettet.
Sykefravær - det har vært flere langtidssykemeldinger i løpet av første halvår,
sykefraværsprosenten i 1. kvartal var på 24 %, mens det i andre kvartal gikk ned til
11,7 %. Det har ført til økte utgifter til vikarbruk, og til økte inntekter i form av
sykepenger, som dekker opp noe av utgiftene.
Oppfølging av politiske vedtak - det er satt av 500 000,- i investeringsbudsjettet for
2019 til opprustning av uteområdet, dette arbeidet er kommet igang.
Det er ansatt en person i utdanningsstilling som er tilknyttet Solsida barnehage.
Det kan bli et lite merforbruk på lønn i 2019.
2800 Bergsøy barnehage
Ansvar 2800 har et samlet mindreforbruk på kr 56 251. Slik det ser ut nå, vil
ansvarsområdet holde budsjettrammen for 2019 ved årsslutt.
Restanse politiske saker: Kommunestyret vedtok stenging av Bergsøy barnehage, vil
gi en økonomisk konsekvens beskrevet i saken.
Sykefravær på ansvar 2800 er høyt, 16,72 % hittil i år. Flere langtidssykemeldinger.
2900 Astaddalen frilufts- og museumsbhg.
Ansvar 2900 har et samlet merforbruk på kr 28 723.
Slik det ser ut nå, vil ansvarsområdet holde budsjettrammen for 2019 ved årsslutt, da
vi må foreta nøyaktige lønnsberegninger fra ansatte som er flyttet fra ansvar 2800, og
det skal jevne seg ut.
Sykefravær: 1,72 % hittil i år. Egenmeldt 2,08 % og sykemeldt 0,79 % siste 12 mnd.

3000 Helse- og omsorg
Prognosen for helse og omsorg pr. september viser et negativt avvik på lønnsutgifter
med ca. 2,9 million kroner. Dette skyldes i hovedsak driftstiltak som ikke er iverksatt,
bruk av overtid på grunn av mangel på vikarer, samt nye behov for tjenester.
Barnevernet forventer samlet sett at det brukes ca. 340 000 mer enn det kommunen
har budsjettert med. Årsak til dette er nye tiltak. Dette er fortsatt noe usikker
prognose.
Utover dette er det noe merforbruk på enkeltposter ved noen av tjenestene.
På inntektssiden forventes det om lag 2,1 million mer i tilskudd for ressurskrevende
brukere. For salg av sykehjemsplasser forventes det merinntekter på omlag 3
millioner. Da er tap av vederlag trukket ifra.
Estimert prognose for hele helse og omsorg er et overskudd på 1,8 millioner.
Prognosen er usikker på grunn av at behovene endrer seg brått innenfor tjenestene i
helse og omsorg.
Status driftstiltak:
•

Salg av en sykehjemsplass for ett år - kroner - 750 000.
o Fram til d.d. er det solgt fire sykehjemsplasser til Kristiansund
kommune + en fra 1. første september. Avtalen gjelder ut året

•
•

Reduksjon av bemanning hjemmetjenesten 50 % stilling - 267 000
Effektiviseringstiltak hjemmetjenesten - 440 000
o Disse to tiltakene må sees under ett. Hjemmetjenesten har ikke lykkes
enda med å effektivisere arbeidsoppgavene slik at de kan redusere
bemanningen. Det er påbegynt en omfattende prosess med å kartlegge
arbeidsoppgavene ved hjemmetjenesten. Denne prosessen har som
mål og finne måter å løse oppgavene på en bedre og mer effektiv måte.

•

Reduksjon av bemanning sykehjem - 50 % stilling - kroner 267 000
o Reduksjonstiltaket iverksattes fra januar

•

Økt behov for tjenester ved tjenesten for funksjonshemmede - 200 000
o Tiltaket er iverksatt.

Samlet er sykefraværet pr. 30.9 er på 9,4 %. Egenmeldt fravær utgjør 1,2 % og
legemeldt utgjør 8.2 %. Fraværet har gått noe ned fra i fjor. Da var fraværet 11,0 %
på samme tid. Det arbeides fortsatt målrettet for å redusere det ytterligere ned til
under 7,0 %. Det er store variasjoner innenfor de ulike tjenestene, helt fra rekordlavt
til de med høyt fravær, men også disse har redusert fraværet sitt noe.
4000 Areal og drift
Regnskapet for ansvar 4000 viser et merforbruk på enkelte tjenester til nå i år,
tilsammen dreier det seg om 399 000 kroner. Merforbruket skyldes at rammen for
avdelinga er så knapp at det ikke er midler til annet enn rutinemessig vedlikehold på

bygg (som filter til ventilasjonsanlegg og lyspærer). Får vi havari på teknisk utstyr,
vannlekkasje eller mindre bygningsmessige skader går kostnadene med utskifting ut
over budsjettet. Slike hendelser til nå i år er kommentert under «driftsutfordringer».
Vi sliter med å finne realistiske, gjennomførbare løsninger for å dekke merforbruket
innenfor ansvarsområdet. Ser en liten mulighet i det å satse på at det ikke blir noe
særlig behov for verken snøbrøyting eller strøing på de kommunale vegene på
førjulsvinteren. Dekker inn 150 000 kroner her, men det føles ikke riktig å dekke
havari på ventilasjonsanlegg, kjøleaggregat og varmtvannsbereder med budsjetterte
utgifter på vintervedlikehold av veger.
På Gjemnes Torg 2 og Flyktningeboligen ligger leieinntektene pr dags dato over
budsjett, og vi tenker at 49 000 kroner av merforbruket kan dekkes på de to
tjenesteområdene.
Da gjenstår 200 000 kroner av merforbruket som ikke er dekt på ansvarsområdet.
Som beskrevet i budsjettkommentarene for 2019 er rammene slik at vi kun har midler
til rutinemessig vedlikehold, og ingen buffer for uforutsette utgifter til for eksempel
vannlekkasjer og havari på teknisk utstyr. Reduksjon i administrative stillinger,
renhold- og driftspersonell er vurdert og vi kan ikke se at det er et aktuelt alternativ.
Dette fordi vi må ha en viss bemanning for å klare å ta unna lovpålagte oppgaver,
holde en grei renholdstandard og drifte kommunens bygg og anlegg. Med bakgrunn i
dette kan vi ikke finne tiltak innenfor egen ramme for å dekke inn 200 000 kroner av
merforbruket. Ved alle uforutsette hendelser og spørsmål om innkjøp må det heretter
vurderes om det vil gå ut over liv og helse før utbedringen eller innkjøpet
gjennomføres.
Oppsummert driftstiltak for inndekning av prognosert merforbruk:
•
•
•
•

Prognosert merforbruk
Redusert vintervedlikehold
Gjemnes Torg 2 og flyktningeboligen
Prognosert merforbruk uten inndekning

kr.
kr.
kr.
kr.

399 000,- 150 000,- 49 000,200 000,-

Kommentarene på driftsutfordringer er uendret siden forrige rapportering, bortsett fra
inndekking av utgifter på brann.
Kommentar driftstiltak i årets budsjett/økonomiplan:
Det er lagt inn ett reduksjonstiltak for avdelinga som gjelder omklassifisering av
kommunale veger. Dette er en tung sak som vil bli tatt opp politisk til høsten.
Kommentar økonomiske mål i handlingsplan:
For å unngå reduksjon i gebyrinntekter er det fokus på å sende ut foreløpig svar i
saker som ikke kan behandles innen lovpålagte frister.
Vi har startet kontroll av kunderegisteret for tjenestene vann, avløp, renovasjon, slam
og feiing. Dette vil være en kontinuerlig jobb fremover.

Handlingsplan for avløp, vannforsyning, bygg og veger er behandlet i formannskapet
og skal opp i førstkommende kommunestyremøte.
Det foreligger tilbud på utskifting til energisparende lyskilder i Gjemneshallen. Når det
gjelder utskifting av armaturer i Batnfjord samfunnshus er det naturlig at det blir tatt
under planlagt renovering i 2020.
Kommentar driftsutfordringer:
Vi ser allerede nå at strømutgiftene ligger over budsjett. Dette skyldes en
kombinasjon av høye strømpriser og at forbruk til nå i år ligger litt over normalforbruk.
På kommunehuset havarerte kjøleaggregatet til datarommet. Dette måtte ordnes
omgående og kostet kr. 20 000. I tillegg antas et overforbruk på kr. 60 000 på
strømutgifter på huset.
Bilparken preges av høy alder noe som medfører økte vedlikeholdsutgifter, stipulert
økning på kr. 35 000.
Offentlige anskaffelser er komplisert og en medarbeider på avdelinga har fått kurs i
bruk av nytt system. Dette var ikke planlagt ved budsjettering.
På gammelskolen på Batnfjordsøra havarerte ventilasjonsanlegget. Dette måtte
utbedres for å kunne drive skole der og kostnaden ble ca. kr. 50 000.
På helse- og omsorgssenteret måtte varmtvannsbereder skiftes ut til en kostnad på
kr. 55 000. I tillegg havarerte et integrert kjøleskap og måtte byttes.
På Øratunet måtte lysarmaturer i fellesareal byttes ut. De ble skiftet til led-armaturer
og kostnaden ble ca. kr. 20 000.
På Hjorten foretok vi utbedringer i forbindelse med strøm til bufe etter el-tilsyn.
Mattilsynet har ved tilsyn kommentert at det må legges nytt gulvbelegg på kjøkkenet.
Total kostnad vil bli på omlag kr. 70 000.
I vår har det vært ekstra store utfordringer med enkelte veger i teleløsninga. Noe har
vi måttet utbedre for i hele tatt å holde vegene kjørbar, kostnader i størrelsesorden
100 000.
Det arbeides med opprettelse av interkommunalt selskap for brann og
redningstjenester. Rådmann har besluttet at vi skal kurse de av våre brannmannskap
som ikke har tilstrekkelig utdanning i løpet av året. Dette gjelder både grunnkurs og
utdanning av utrykningsledere og det er planlagt 14 kursgjennomføringer med en
total kostnad på 1 million kroner.
Det er gjennomført ROS-analyse i forbindelse med etablering av IKS og alt utstyr på
stasjonene er gjennomgått. Det fremkommer at flere av mannskapet mangler
tilfredsstillende bekledning, det gjelder blant annet utrykningstøy, røykdykkerhjelm og
maske, sko og hansker. Det er også et behov for nytt utstyr på stasjonene. Her kan
nevnes frigjøringsverktøy, motorsag, lykter, IR-kamera og røykvifte. Totalt vil innkjøp
av bekledning og utstyr, for å komme opp på et tilfredsstillende nivå, koste en drøy
million kroner.

Kommunestyret har vedtatt at kompetanseheving av brannmannskap og innkjøp av
ny bekledning til brannmannskapene med en total kostand på kr. 1 385 000, dekkes
inn av disposisjonsfondet.
Kommentar sykefravær:
Til nå i år har hele avdelinga (ansvar 4000, 6010, 6020, 6030, 6040 og 6050) hatt 1,5
% fravær med egenmelding og 1,8 % fravær med sykmelding. Noe av dette er
langtidsfravær, resterende operasjon, lege/sykehusbesøk og sykdom som årstidene
fører med seg. Fraværsprosenten har gått litt ned siden forrige rapportering.
5000 Kulturkontoret
Status har ikkje endra seg sidan siste rapport.
Det ser ut til at vi stort sett er i balanse innan dei fleste tenesteområda.
Det er tidleg på året med endeleg konklusjonar, men ting tyder på at vi kan få noko
mindre utleige på kulturbygga våre og noko mindre besøk i svømmehallen.
Dette kan få konsekvensar for budsjettet.
Sjukefråver eit eit uaktuelt tema for kulturavdelinga.
Med unntak av budsjettregulering i samband med bruk av tildelte stimuleringsmildar,
er situasjonen om lag den same som ved siste rapport.
Men med eit lite OBS ved kjøp av tenester til biblioteket frå Kr.sund.
Viser til merknad frå siste rapportering. Strømforbruk kan bli ei utfordring utover
hausten. Nedgang i besøket i svømmehallen like så.
5100 Kultur- og musikkskolen
Regnskapet er i balanse.
Sykefravær 1.halvår: Egenmelding 0,3, Sykemelding 0,7. Totalt 1,0.
6010 VAR- området vann
Tjenesten rapporteres å være i hht. budsjett, bortsett fra økning på serviceavtale og
lisens.
Kjøp av vann fra Batnfjord vannverk fra aug. kan medfører at konto 13700 er
underbudsjettert med ca. kr. 60 000,-.
6020 VAR- området avløp
Tjenesten rapporteres å være i hht. budsjett, bortsett fra serviceavtale.
Merforbruk dekkes opp gjennom selvkostberegning.
6030 VAR- området slam
Tjenesten rapporteres å være i hht. budsjett.
6040 VAR- området renovasjon

Tjenesten rapporteres å være som budsjett
6050 VAR- området feiing
Tjenesten rapporteres å være som budsjettert
7000 Kommunestyrets reservepost
Kommunestyreposten er tenkt brukt for å dekke opp uforutsette utgifter/ endrede
forutsetninger i driftsregnskapet gjennom året. Den skal også være en «buffer» mot
underskudd i regnskapsåret.
Det var satt av 3,2 mill. kr. til årets lønnsoppgjør. 1,115 mill. kr. er til rest og vil gå
med til saldering av årets merforbruk.
7900 Pensjon- premieavvik- fellesansvar
Aktuarberegning kommer ved årsslutt, og som vil påvirke resultatet vedrørende
pensjon og kommunens regnskapsmessige resultat.
Det kan forventes et premieavvik som gir positivt utslag i regnskapet.
Ansvarsområdet er budsjettert i null. Hvilket beløp som blir bokført ved årets slutt
avhenger av resultatet av aktuarberegningen.
Det er budsjettert med 1,5 mill. kr. som inntekt vedrørende premieavvik.
8000 Skatter, rammeoverf. m.v.
Samlet er det kommet inn 80,614 mill. kr. i rammeoverføringer inkl. inntektsutjevning
pr. september måned eller 80,2 % av årets budsjett. Dette er i samsvar med budsjett.
Beregning av inntektsutjevningen avgjør hvor store inntektene blir for vår del til slutt.
Det er for tidlig å si hvordan prognosen for inntektsutjevning vil bli for 2019 på
nåværende tidspunkt.
Skatteinntekter så langt i år for kommunen utgjør 51,389 mill. kr., som utgjør 78,5 %
av årets budsjett. Skatteanslaget er ikke justert i år. Skatteanslaget ser i skrivende
stund til å holde budsjett for året.
Sum skatt, rammer og inntektsutjevning viser en merinntekt på ca. 2 mill. kr. så langt.
Utviklingen videre framover er usikker, men netto virkning skatt, rammer,
inntektsutjevning forutsettes skal holde i f.t. budsjettmålet.
Det er budsjettert med 9,342 mill. kr. i eiendomsskatt for 2019. Det er inntektsført kr.
9,950 mill. kr. i eiendomsskatt. Klagebehandling er ikke gjennomført, så beløpet kan
endre seg.
Det ble opprinnelig budsjettert med 2,8 mill. kr. i integreringstilskudd fra staten mht.
flykninger. Siste oversikt viser at kommunen vil motta 1,846 mill. kr., dvs. 854 000 kr.
lavere enn budsjettert. Kommunestyret har justert ned budsjettet justert ned til dette
beløpet. Det forutsettes også at utgiftene innen de enkelte tjenesteområdene for
flyktninger reduseres tilsvarende.
Det er ikke budsjettert med inntekter fra havbruksfondet i 2019. Det kan forventes et
mindre beløp fra Havbruksfondet i løpet av høsten.

9000 Finansutgifter, resultat m.v.
Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % på møte 19. september 2019.
Den siste renteøkningen med 0,25 % fra Norges bank nå i september gir ikke
umiddelbar effekt på budsjettet for rente, så lenge vårt budsjett har tatt høgde for
renteøkninger i 2019. Rentene holdes deg m.a.o. innenfor budsjettet så langt.
Avdragene følger fastsatt nedbetalingsplan.
Det er bokført 7,840 mill. kr. i finansutgifter pr. september måned, tilsvarende 65,0 %
av årets finanskostnader (renter og avdrag på kommunens innlån). Det er ikke
utbetalt sosialt utlån så langt i år.
Finansutgiftene utgjør ca. kr. 848 000 mer enn til samme tid i fjor.
Årets låneopptak ble gjennomført i juli måned, og får følgelig halvårsvirkning i år.
Avkastning i Pareto Kapitalforvaltning viser en positiv utvikling, og pr. 30.09.19 er det
en økning i porteføljen på 597 425 kr. eller 3,9 % fra nyttår. Det er budsjettert med kr.
650 000 i avkastning eller en vekst på 4,2 %. Pr. september måned er total
markedsverdi på 16,030 mill. kr. Inntektene her beheftet med en viss grad av
usikkerhet, så lenge markedet avgjør avkastningen. Fortsetter den positive trenden
på aksjemarkedet vil budsjettmålet kunne nås i år. Fordelingen for aksjeportefølje pr.
30.09. utgjør 31,4 %, obligasjon 30,7 %, og likviditet/ høyrente 37,9 %.
Etter kommunestyrets vedtak er regnskapsmessig resultat for 2018 avsatt til
disposisjonsfondet.
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Det gjøres følgende endringer i oppfølgingslisten:
Saksopplysninger
Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte
sak, det vil si følgende alternativ:
 Som nytt punkt
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I dette møtet er det ikke lagt opp til orienteringer fra administrasjonen knyttet til saker på
oppfølgingslisten, men det vises til RS 36/19, som knytter seg til sak på oppfølgingslisten:
•

Tilsynsrapporter

VURDERING
Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette
møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET I
GJEMNES KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING
Saker som er tatt opp:
Refusjon sykepenger

Dato:

10.02.16

Ansvar:

Adm./rev./
sekr

Merknad:

Revisjonens rapport 2. halvår
2015 omtaler en uavklart
fordring på refusjon
sykepenger fra 2013 på kr
777 824,- som må
undersøkes nærmere for
eventuelle tap, dvs. om
fordringen er reel.
Kontrollutvalget ønsket
informasjon fra
administrasjonen om
eventuelle tap, samt
orientering om rutiner for
refusjon sykepenger og
hvilket arbeid som blir gjort
for å undersøke uavklarte
fordringer. Kontrollutvalget
ser behov for å følge opp
denne saken til gode rutiner
på området er på plass.

(ajourført pr 18.9.2019)
Status:

10.05.16: Økonomisjef og
rådmann orienterte
utvalget jf. OS 12/16.
Kontrollutvalget ønsker en
ny orientering om 1 år.
22.05.17:
Administrasjonen hadde
fått litt kort varsel på seg
til å orientere om denne
saken i dagens møte.
Utvalget ønsker derfor at
rådmannen i første møte
høsten 2017 orienterer om
hvordan rutinene på dette
området nå fungerer, om
størrelsesorden på
utestående krav overfor
NAV, samt aldersfordelt
oversikt over kravene.
20.09.17: Orienteringen
utsettes til neste møte,
pga. sykdom hos adm.
15.11.17: Utvalget hadde i
dagens møte bedt om en
orientering om hvordan
rutinene på dette området
nå fungerer, om
størrelsesorden på
utestående krav overfor
NAV, samt aldersfordelt
oversikt over kravene.
Økonomisjefen orienterte
jf. OS 17/17. Utvalget
ønsker å få en ny
orientering om 1 år for å
følge opp om
samhandlingen med NAV
har bedret seg, og om
samarbeidet med Tingvoll
kommune har gitt seg
utslag i bedre fungerende
rutiner på området.
14.02.18:
Oppdragsansvarlig revisor
opplyste at kommunen har
avtalt møte med Nav.
Det fremgår av rapport fra
interimrevisjon 2017 at
avstemmingen av refusjon
sykepenger mot NAV bør
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Eldreomsorg i Gjemnes
kommune

09.05.16

Adm./sekr

gjennomføres innen
rimelig tid.
19.09.18:Kontrollutvalget
ber rådmannen om en
statusrapport i møte
19.11.18 om
samhandlingen med NAV
har bedret seg, og om det
varslede samarbeidet med
Tingvoll kommune har gitt
seg utslag i bedre
fungerende rutiner på
området.
19.11.18:Rådmannen gav
statusrapport i møte, jf.
OS 04/18.
Kontrollutvalget ser at det
har skjedd en positiv
utvikling med ny
lønnskonsulent, men ser at
det gjenstår noe arbeid.
22.05.19: Økonomisjefen
gav utvalget en kort
statusrapport i dagens
møte jf. Protokoll PS
18/19.
I kommunebarometeret
15.06.16: Utvalget
skårer Gjemnes jevnt bra,
diskuterte nøkkeltallene
men når det gjelder
og vektingen som ble
eldreomsorg kommer
brukt i
Gjemnes kommune på 403
kommunebarometeret for
plass. Dette er dårligst i
eldreomsorg og ønsker en
regionen, ned 47 plasser fra orientering fra rådmannen
året før. Administrasjonen
i neste
ble i KU-møte 09.05.16, sak kontrollutvalgsmøte om
14/16 Eventuelt, spurt om
administrasjonens analyse
orientering/vurdering om
av tallene. Utvalget ønsker
deres syn på tallene.
også oversikt over
Rådmannen vil analysere
kommunens plassering i
tallene nærmere, men sier at forhold til de ulike
det kan se ut som at det at
nøkkeltallene, dersom
pasientene på sykehjemmet administrasjonen har fått
ikke har eget bad slår dårlig en slik oversikt.
ut. Utvalget vil få tilsendt
14.09.16: Rådmannen fikk
informasjon om metoden
utsettelse på orienteringen
som er brukt for å komme
som var etterspurt.
frem til skår i
05.12.16: Utvalget fikk
Kommunebarometeret. Etter ikke orientering i dagens
at utvalget har fått sett på
møte, da administrasjonen
bakgrunnen for tallene, vil de ikke har kunnet prioritere
analysearbeidet.
vurdere om dette er noe de
ønsker å følge opp nærmere. 16.02.17: Avd.lederHelse, Ragnhild Kleive og
Kontrollutvalget ønsker å
følge opp helse og omsorg i rådmann Birgit Eliassen
orienterte utvalget jf. OS
Gjemnes videre.
05/17. KU ønsker tilsendt
rapport etter at
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brukerundersøkelsen er
gjennomført.
14.02.18: Avdelingsleder
Helse, har i e-post
10.1.2018 informert om at
de ikke har greid å
prioritere å gjennomføre
brukerundersøkelser i
2017. Mål om
gjennomføring er
videreført til 2018.
06.02.19: Rådmannen
opplyser at den planlagte
brukerundersøkelsen har
blitt forsinket, men den
pågår nå.

Innkjøp og offentlige
anskaffelser

14.02.18

Adm./sekr

Anskaffelsesregelverket er
omfattende og erfaringsvis er
dette et risikoområde som
det er viktig at
kontrollutvalget følger opp.
Gjemnes kommune er
deltaker i Nordmøre
Interkommunale
Innkjøpssamarbeid.
Samarbeidet er organisert
etter kommuneloven§ 27.
Kontrollutvalget ønsker en
årlig oppdatering av status på
innkjøpsområdet, dette
innbefatter bl.a. status for
rammeavtaler.

03.04.19: Utvalget fikk i
dagens møte under sak
13/19 fremlagt utdrag
fra kommunestyreprotokoll
26.2.2019, rådmannens
orientering fra
sentraladministrasjonen.
Utdraget viser at det er
gjennomført
brukerundersøkelse i
hjemmetjenesten og ved
sykehjemmet.
Kontrollutvalget tar
informasjonen til
orientering og avslutter
oppfølging av denne
saken
14.02.18: Sekretariatet bes
om til førstkommende
møte å hente frem
revisjonens anbefalinger
fra tidligere gjennomført
forvaltningsrevisjonsprosj
ekt på området.
04.06.18: Utvalget fikk
utdelt oversikt over
revisjonens anbefalinger
fra tidligere gjennomført
forvaltningsrevisjonsprosj
ekt på området. Utvalget
merket seg at revisor i sin
gjennomgang av
årsoppgjørsrevisjonen
opplyste at det ikke var
avdekket regelbrudd i
årets revisjon.
19.09.18: Utvalget ønsker
i møte 19.11.18
informasjon om status på
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Kvalitetssikring av saksfremlegg 14.02.18
til politiske saker

Adm./sekr

Tilsynsrapporter

Adm./sekr

14.02.18

Etter kommunelovens § 23
pkt. 2, skal
administrasjonssjefen påse at
de saker som legges fram for
folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet og at
vedtak blir iverksatt.
Utvalget ønsker å følge opp
hvordan det sikres at
politikerne får de
opplysninger som er
nødvendig for å fatte
forsvarlige beslutninger. For
eksempel hvordan
kvalitetssikres opplysninger
som er grunnlag for
beslutning om store
investeringer, slik at
beslutningene er faglig godt
fundert.
Flere eksterne
forvaltningsorgan fører tilsyn
med Gjemnes kommune. For
eksempel fylkesmannen,
helsetilsynet, arbeidstilsynet
og arkivverket. Disse
tilsynene kan avdekke avvik
eller svakheter i den
kommunale organisering og
utøving av
tjenesteproduksjonen. Det er
formålstjenlig at
kontrollutvalget blir orientert
om slike tilsyn, for å kunne
løpende følge opp at den
samlede
tjenesteproduksjonen i
Gjemnes kommune
kvalitetssikres og forbedres.
Kontrollutvalget ber om at
rådmannen alltid sender
kontrollutvalget endelig
rapport fra gjennomførte
tilsyn. Samt kommunens

innkjøpsområdet, herunder
informasjon om
organisering av arbeidet,
om det er oppdaterte
rutiner (innkjøpshåndbok),
status for rammeavtaler
m.v.
19.11.18: Rådmann Birgit
Eliassen og Alf Høgset,
driftsleder Areal og drift,
orienterte kontrollutvalget
i dagens møte jf. OS
05/18.
19.11.18: Kontrollutvalget
ber rådmannen om en
orientering om arbeidet
med kvalitetssikring av
saksfremlegg i
kontrollutvalgets første
møte i 2019.
06.02.19: Rådmannen
orienterte utvalget i
dagens møte jf. OS 02/19.
Utvalget fattet følgende
vedtak i sak 02/19: Før
investeringssaker blir
fremlagt for
kommunestyret må
prosjektet være utredet og
planlagt på en profesjonell
måte. Alle utgifter må
være medtatt i
investeringsbudsjettet.
14.02.18: Sekretær
kontakter
administrasjonen og ber
om rapporter fra
gjennomførte tilsyn i
2017.
04.06.18: Det ble i dagens
møte lagt frem to
tilsynsrapporter fra
gjennomførte tilsyn i
2017. jf. RS 18/18 og RS
20/18. Utvalget ber om å
få tilsendt kommunens
plan for lukking av avvik
for tilsyn med Gjemnes
kommune som
barnehagemyndighet når
den blir oversendt
fylkesmannen, samt
fylkesmannens videre
oppfølging av tilsynet.
Utvalget ønsker også
tilsendt fylkesmannens
videre oppfølging av tilsyn
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plan for lukking av
eventuelle avvik og
tilsynsetatens brev om
oppfølgingen/lukking av
tilsyn.

med pasient og brukerrettighetsloven § 4A.
19.09.18: Det ble i dagens
møte lagt frem brev fra
fylkesmannen om
avslutning av tilsyn med
Gjemnes kommune som
barnehagemyndighet, jf.
RS 23/18.
Kontrollutvalget ser ikke
grunnlag for videre
oppfølging av dette
tilsynet. Det ble også lagt
frem rapport etter tilsyn
kommunal
beredskapsplikt, plan for
oppfølging av tilsyn og
brev fra fylkesmannen om
avslutning av tilsyn, jf. RS
24/18. Kommunes plan
forutsetter at alle avvikene
i tilsynet skal være lukket
innen 31.12.2018.
Kontrollutvalget ønsker en
statusrapport fra
rådmannen i første møte i
2019.
06.02.19: Utvalgt fikk i
dagens møte, jf. RS 02/19,
fremlagt fylkesmannens
brev om avslutning av
tilsyn med Pasient- og
brukerrettighetsloven kap.
4A. Utvalget ser ikke
grunnlag for videre
oppfølging. Videre
Statusrapport for
oppfølging av tilsyn
beredskap, jf. RS 04/19.
Utvalget vil avvente
oppføring av avvik 2.
Samt Tilsyn med
barnevernstenesta –
Kristiansund, Averøy og
Gjemnes, Jf. RS 05/19.
Utvalget avventer
fylkesmannens rapport
etter frist for å
dokumentere resultat
innen 01.04.19.
03.04.19: Kontrollutvalget
fikk i dagens møte RS
13/19 Tilsyn -Gjemnes
kommune,
bolig for
utviklingshemmede (4
pålegg). Utvalget ser
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Forvaltningsrevisjonsprosjekt
04.06.18
om drift og forvaltning av PPtjenesten for Gjemnes, Fræna og
Eide

alvorlig på de avvik som
fremkommer i rapporten,
og ber om å få fremlagt
rådmannen dokumentasjon
på at
påleggene er lukket og
arbeidstilsynets brev om
oppfølging/avslutting av
tilsynet.
Arbeidstilsynet har gitt
kommunen frist til
14.6.2019.
18.09.19: Utvalget fikk i
dagens møte jf, RS 20/19
fått fremlagt kommunens
tilbakemelding til
Arbeidstilsynet med
dokumentasjon på
hvordan de ville følge opp
påleggene fra tilsynet ved
Nåstad, knyttet til
risikovurdering. Utvalget
avventer Arbeidstilsynets
oppfølging evt. avslutning
av tilsynet.
Sekr./adm/r Kontrollutvalget i Eide har
04.06.18: Utvalget ønsker
evisjon
fått gjennomført et
at forvaltningsrevisor
forvaltningsrevisjonsprosjekt kommer møte 19.09.18 for
om drift og forvaltning av
å orientere om innholdet i
PP-tjenesten for Gjemnes,
rapporten og redegjør for
Fræna og Eide. Eide
revisjonens anbefalinger.
kommune er vertskommune Det er også ønskelig at
for PPT. Rapporten viser at rådmannen er tilstede for å
det over tid har vært
orientere om hvordan det
utfordringer med å sikre
følges opp at kommunen
nødvendig kapasitet.
får de tjenestene en skal ha
Eide kommune bør sikre at: fra PPT. Videre at
-Vakante stillinger blir besatt rådmannen orienterer om
av kvalifiserte medarbeidere hvordan det vil bli fulgt
-Tilmeldte saker følges opp opp revisjonens råd i
rapporten om at
innen akseptabel tid
kommunen bør evaluere
-Det utarbeides oversikter
over saksbehandlingstid fra hvordan spesialpedagogisk
henvisning til sakkyndig
hjelp og
vurdering er utarbeidet
spesialundervisning ytes,
-Prosedyrene i PP-tjenesten og om det er nok ressurser
gjennomgås og opparbeides og kompetanse til å
-Det avsettes tid og resurser oppfylle vedtak om
til å hjelpe barnehagene og
spesialpedagogisk hjelp og
skolene i arbeid med
vedtak om
kompetanse- og
spesialundervisning.
organisasjonsutvikling
19.09.18:
-Avvikssystem etableres
Forvaltningsrevisor Einar
Andersen orienterte om
innholdet i rapporten og
redegjorde for revisjonens
anbefalinger. Terje
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Humstad, skolefaglig
ansvarlig (og rektor ved
Angvik skule), orientere
om hvordan det følges opp
at kommunen får de
tjenestene en skal ha fra
PPT. Videre hvordan det
blir fulgt opp revisjonens
råd i rapporten om at
kommunen bør evaluere
hvordan
spesialundervisning ytes,
og om det er nok ressurser
og kompetanse til å
oppfylle vedtak om
spesialundervisning. Jf.
OS 03/18.
Kontrollutvalget ønsker i
møte 19.11.18 å få en
orientering fra rådmann/
barnehagefaglig ansvarlig,
om hvordan
spesialpedagogisk hjelp
ytes og om det er nok
ressurser og kompetanse
til å oppfylle vedtak om
spesialpedagogisk hjelp,
da det ikke kunne besvares
i møte.
19.11.18: Rådmannen
orienterte kontrollutvalget
om spesialpedagogisk
hjelp, jf. OS 06/18.
Kontrollutvalget ønsker å
følge med på hva som
skjer med PPT.
03.04.19: Kontrollutvalget
ber rådmannen om en
statusrapport om PPT for
Gjemnes kommune i
kontrollutvalgets møte
22.05.19.
22.05.19: Utvalget hadde
fått tilsendt en
statusrapport på e-post før
dagens møte, jf. RS 16/19.
Rådmann opplyser i
dagens møte at
kommunestyret vil få
fremlagt en sak i løpet av
året.
18.09.19: Sekretær gav
utvalget en muntlig
statusrapport på bakgrunn
av notat som fungerende
leder i PPT hadde
utarbeidet til
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Forvaltningsrevisjonsrapport
«Helsestasjon- og
skolehelsetjeneste i Gjemnes
kommune»

06.02.19

Adm./sekr

Rapporten ble behandlet i
kommunestyret i møte
26.6.2018 i K-sak 33/18.
1.Gjemnes kommunestyre tar
forvaltningsrevisjonsrapporte
n Helsestasjon og
skolehelsetesten til
etterretning og slutter seg til
følgende anbefalinger:
• Kommunen bør
vurdere om funksjon
som jordmor kan
styrkes.
• Skolehelsetjenesten
bør ha økt
oppmerksomhet på
at det har vært en
femårsperiode med
lav
vaksinasjonsdekning
blant 10.
klassingene.
• Kommunen bør sikre
at ungdom 16- 20 år
får gratis

kontrollutvalget i Eide i
møte 16.09.19. Pr. dags
dato er det en vakant
stilling ved kontoret, i
tillegg går fungerende
leder over i annen stilling i
Hustadvika kommune i
løpet av kort tid. Det er 34 mnd. ventetid fra
henvisning til oppstart. I
prioriterte saker startes
utredning umiddelbart.
Antall henvisninger til
PPT har økt betraktelig i
2019, skyldes bl.a. at
skolene er blitt sertifisert
ift. Testing av lese- og
skrivevansker. Dersom
funn, henvises elven til
PPT. Det er innført ny
funksjon i journalsystem
som skal gjøre det mulig å
få oversikt over
saksbehandlingstid fra
henvisning til sakkyndig
vurdering er utarbeidet.
Prosedyrer er blitt
oppdatert og gjennomgås.
Det er opplyst at tjenesten
fokuserer i større grad på
arbeid med kompetanseog organisasjonsutvikling.
06.02.19: Utvalget
behandlet rådmannens
plan for oppfølging av
anbefalingene i dagens
møte sak 03/19. Utvalget
ber rådmannen om en
skriftlig tilbakemelding
med plan for oppfølging
av, eventuelt hvilke
vurderinger som er gjort
knyttet til at disse
anbefalingene ikke blir
fulgt opp:
• Kommunen bør
vurdere om
funksjon som
jordmor kan
styrkes.
• Kommunen bør
sikre at ungdom
16- 20 år får gratis
lavterskeltilbud
om helsetjenester,
også innen andre
helsetjenester enn
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Barneverntjenesten i Gjemnes
kommune:

06.02.19

Nytt personvernregelverk

06.12.19

lavterskeltilbud om
helsetjenester, også
innen andre
helsetjenester enn
psykisk helse.
• Kommunen bør sikre
at
skolehelsetjenesten
kan delta på
foreldremøter på
skolene, i de tilfeller
hvor dette er et
ønske fra skolen.
2.Kommunestyret ber
rådmann om å sørge for at
anbefalingene blir fulgt og
påse at dette arbeidet
gjennomføres.
3.Kommunestyret ber om at
rådmannen gir
kontrollutvalget en skriftlig
plan for oppfølging av
anbefalingene til
kontrollutvalgsmøte
19.11.2018.
Adm./sekr. Rapportering 1. halvår 2018
/FM
fra Barnevernet i
Kristiansund, Averøy og
Gjemnes viser
viser at det i prosent er 40 %
av sakene som ikke ble
undersøkt innen fristen på 3
mnd.
Sekretær har i møte med
fylkesmannen fått opplyst at
det vil bli gjennomført tilsyn
med Barnevernet i
Kristiansund, Averøy og
Gjemnes. Kontrollutvalget
avvente rapporten fra
tilsynet, før det blir vurdert
om det er behov for at
kontrollutvalget følger opp
nærmere.
Adm./sekr. I 2018 har Norge fått en ny
personopplysningslov.
Loven består av nasjonale
regler og EUs
personvernforordning
(GDPR - General Data
Protection Regulation).
Forordningen er et sett regler
som gjelder for alle
EU/EØS-land. Gjennom å ha
god internkontroll og god
informasjonssikkerhet kan
kommunen sikre at den

psykisk helse.
18.09.19: Utvalget fikk i
dagens møte RS 29/19,
fremlagt tilbakemelding
fra Ragnhild Kleive,
avdelingsleder for helse og
omsorg Gjemnes
kommune, datert 5.9.2019.
Kontrollutvalget ser ikke
grunnlag for å følge
ytterligere.

06.02.19: Kontrollutvalget
fikk i dagens møte
fremlagt, jf. RS 05/19,
Tilsyn med
barneverntenesta –
Kristiansund, Averøy og
Gjemnes, brev datert
5.11.2018 fra
fylkesmannen i Møre og
Romsdal til Kristiansund
kommune.
Kontrollutvalget vil
avvente fylkesmannens
rapport etter at tjenesten
har fått frist til å
dokumentere
resultat innen 1.4.2019.
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Tilskudd til private
barnehager

18.09.19

behandler
personopplysninger lovlig,
sikkert og forsvarlig. Det er
interessant for
kontrollutvalget å skaffe seg
informasjon om hvordan
kommunen har innrettet seg
etter de nye
personvernopplysningsreglene.
Adm./sekr. Kontrollutvalget fikk i
dagens møte fremlagt en
artikkel, jf. RS 22/19, som
var publisert på
barnehage.no, 13.6.2019.
«En rekke klagesaker mot
kommunen: -Viser en form
for maktarroganse PBL
ikke har opplev før». I
artikkelen vises det til at
kommunen har fattet vedtak
om tilskudd til private
barnehager, som er blitt
påklaget, nye vedtak er fattet
og nye klager er sendt. Det
kommer frem i artikkelen at
fylkesmannen har reagert på
at kommunen ikke har villet
å starte klagebehandling for
2017 på nytt, og at kommune
har nektet å svare på
spørsmål fra fylkesmannen
slik at fylkesmannen kunne
komme i gang med sin
klagebehandling.
Kommunen ønsker ikke å
benytte beregningsmal som
er utarbeidet av PBL (Private
barnehagers landsforbund)
og KS (kommunenes
sentralforbund). Kommunen
mener de utbetaler mer
tilskudd enn de private
barnehagene har rett til å få,
og at de bruker for mye tid
på saksbehandling,
beregning, vedtak og
klagebehandling.

18.09.19: Kontrollutvalget
ber om at det nye utvalget
får en statusrapport for
arbeidet, og en oversikt
over beløpene som det er
tvist om.
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GJEMNES KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2019-1557/05
033
Jane Anita Aspen
31.10.2019

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 40/19
Kontrollutvalget

Møtedato
7.11.2019

EVENTUELT
Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Gjemnes
Det blir anledning til å oppdatere tiltaksplanen i møte.
Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2020
Kontrollutvalgets møteplan fastsettes normalt av utvalget i det første møte i nytt år. Dette
fordi en må vente til alle kommunene som sekretariatet betjener, har fastsatt sin møteplan.
Det kan være formålstjenlig at dato for kontrollutvalgets første møte i nytt år blir avtalt i det
siste møtet i inneværende år.
Gjemnes kommunes møteplan for politiske møter i 2020 er ikke klar. I Gjemnes blir møter i
formannskap og kommunestyret normalt avholdt på tirsdager. Sekretariatet vil foreslå torsdag
6. februar som dato for utvalgets første møte i 2020.
Deltakelse på nasjonale opplæringskonferanser i 2020?
Det vert arrangert to årlige nasjonale konferanser som er spesielt rettet mot arbeidet i
kontrollutvalgene. Begge konferansene blir i 2020 avvikla på Gardermoen.
Den ene er FKT – Forum for kontroll og tilsyns fagkonferanse og årsmøte som blir
avviklet på Quality Airport hotell Gardermoen 3.-4. juni 2020. Gjemnes kommune er medlem
av FKT, og deltakerne på konferansen, får også anledning til å delta på FKT sitt årsmøte som
blir avviklet i forbindelse med konferansen. Programmet er ikke kjent enda, men bruker å
være relevant og tilpasset målgruppen som er kontrollutvalgsmedlemmer og sekretariat. De
siste årene har det vært ca. 150 deltakere på denne konferansen. Dette gjør konferansen
oversiktlig for deltakerne. Prisen for tilsvarende konferanse i 2019 var 6 500,- pr. person inkl.
overnatting med full pensjon.
Den andre landskonferansen er NKRF – Norges kommunerevisorforbund sin
kontrollutvalgskonferanse som blir avviklet på The Qube – Clarion hotell & Congress –
Oslo Airport, Gardermoen 29.-30.januar 2020. Programmet for konferansen er ikke kjent,
men bruker å være relevant og tilpasset målgruppen som er kontrollutvalgsmedlemmer,
sekretariat og revisorer. De siste årene har det vært mellom 650-800 deltakarar på denne
konferansen. Prisen for tilsvarende konferanse i 2019 var 6 700,- pr. person inkl. overnatting
med full pensjon.
Det er sett av midler i budsjettet til at kontrollutvalgsmedlemmer kan delta på 1 slik
landskonferanse i 2020, forutsatt at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets budsjett.
Dersom utvalget ønsker å prioritere at noen skal delta på NKRF sin konferanse 29.1-30.1, så
må det avgjøres i dette møtet, da utvalget ikke vil ha flere møter i 2019. Påmeldingsfristen er
trolig i starten av desember.

Sekretariatet vil også årlig arrangere en lokal opplæringssamling for kontrollutvalgene i
distriktet. Vi skal forsøke å få til ei slik samling før årsskiftet.
Jane Anita Aspen
daglig leder

TILTAKSPLAN
2019
KONTROLLUTVALGET I
GJEMNES KOMMUNE

Oppdatert 18.09.19
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Tilsyn med forvaltningen
Møte

Fortløpende rapportering

Aktuell
informasjon/orienteringer

06.02.19
03.04.19
22.05.19
18.09.19
27.11.19

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske
utvalg.
• Erik Aspen Bakke er kommunestyrets representant i kontrollutvalget.
• Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging
• Oppfølging av kommunestyrevedtak (i tertialrapporteringen)
• Sykefravær (i tertialrapporteringen)
• Anmeldelser og varslinger
I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av
forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra
administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for
forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste
• Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Gjemnes
• Status for oppfølging av tilsyn beredskap
• Skatteoppkreverens årsrapport for 2018 til orientering
• Kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering
• Virksomhetsbesøk – Omsorgsboliger Nåstad
• Økonomirapport 1. kvartal
•
• Revidering av kontrollutvalgets reglement
• Økonomirapport 3. kvartal
• Orientering om innkjøpsområdet
• Status for refusjon sykepenger
•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.
Møte
06.02.19
03.04.19
22.05.19
18.09.19
27.11.19

Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon

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

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018, Gjemnes kommune
Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2018.
Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019.
Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2019 (ev. i det første møte i 2020).

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.
Møte
06.02.19
03.04.19
22.05.19
18.09.19
27.11.19

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i
kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.
• Plan for oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsprosjekt «Helsestasjonog skolehelsetjenester i Gjemnes kommune».
•
•
• Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsprosjekt «Helsestasjon- og
skolehelsetjenester i Gjemnes kommune».
• Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.
Møte

06.02.19
03.04.19
22.05.19
18.09.19
27.11.19

Oppgaver knyttet til selskapskontroll

Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6
i forskrift om kontrollutvalg
Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på
generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Dette gjelder i
IKS, interkommunale styrer etter § 27 og i AS der kommunen alene eller sammen
med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller
indirekte eier alle aksjer jf. komml. § 80
•
•
•
•
•

Tilsyn med revisjonen
Møte

06.02.19
03.04.19
22.05.19
18.09.19

27.11.19

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.
Revisjonens plan for Gjemnes kommune og er til enhver tid tilgjengelig for
kontrollutvalget.
Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
•
•
• Valg av revisor fra 2020
• Åpenhetsrapport fra revisjonen
• Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2019) gjennomgås.
• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon, jf.FKT/ NKRFs veiledere.
• Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Gjemnes kommune
for revisjonsåret 2019.
•

Budsjettbehandlingen
Møte
06.02.19
03.04.19
22.05.19
18.09.19
27.11.19

Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om
kontrollutvalg § 18.
•
•
•
• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020 behandles
kontrollutvalget.
•

Kontrollutvalgets rapportering
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Møte

06.02.19

03.04.19
22.05.19
18.09.19
27.11.19

Oppgaver knyttet til
kontrollutvalgets rapportering

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
Resultat av forvaltningsrevisjoner eller selskapskontroller rapporteres fortløpende til
kommunestyret
• Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles og oversendes deretter
kommunestyret til orientering.
• Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller
skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport.
•
•
• Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i
valgperioden 2015-2019
•
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