Eiermøte

Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEREFERAT
Møte nr:
Møtedato:
Tid:
Møtested:
Møteleder:
Referent
Av eierne møtte:
Aukra kommune:
Gjemnes kommune:
Hustadvika kommune:
Molde kommune:
Rauma kommune:
Sunndal kommune:
Vestnes kommune:

1/21
20.10.2021
Kl. 13.30 – kl. 14:15
Microsoft Teams
Stig Holmstrøm, Styreleder
Jane Anita Aspen, daglig leder
Odd Jørgen Nilssen, ordfører
Svein Arild Eikemo, konstituert rådmann
Tove Henøen, ordfører
Torgeir Dahl, ordfører (fratrådte kl.1400)
Yvonne Wold, ordfører
Toril Hovdenak, kommunedirektør
Ståle Refstie. ordfører
Randi Dyrnes, kommunedirektør
Randi Bergundhaugen, ordfører
Kristian Skålhavn, administrasjonssjef

Styreleder Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet, som ble gjennomført på
Microsoft Teams.
Tema for eiermøte var spørsmål det skal arbeides videre for å undersøke om det er mulig å få
til en sammenslåing av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og sekretariatsfunksjonen for
Møre og Romsdal fylkeskommune, eventuelt også sammen med Nordmøre, dersom de får
landet sin prosess.
Daglig leder Jane Anita Aspen holdt innledningsvis en kort presentasjon av status og
beslutningsgrunnlag. Informasjonen inneholdt blant annet status for de 5
Kontrollutvalgssekretariatene i Møre og Romsdal.
Konklusjon fra eiermøte
• Eierne er positive til at vi skal gå i dialog med Møre og Romsdal Fylkeskommune og
eventuelt Nordmørskommunene om et større sekretariat.
o Vi sender brev til kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune
o Vi sender brev til Nordmøre Interkommunale politiske råd.
o Frist for tilbakemelding blir satt til 31.12.2021, men det kan åpnes for utvidet
frist dersom det blir signaliserer behov for dette.
• Eierne var også positiv til dialog med sekretariatene på Sunnmøre, men det var enighet
om at en venter med dette. Bakgrunnen er at de har gitt tilbakemelding om de på det
nåværende tidspunkt ikke er interessert.
• Dersom positiv respons:
o Det nedsettes et forhandlingsutvalg: Etter forslag fra ordfører i Rauma, Yvonne
Wold ble det gitt tilslutning til at ordfører i Molde, Torgeir Dahl og ordfører i
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Sunndal, Ståle Refstie, velges som representanter fra ordførerne i
forhandlingsutvalget. I tillegg vil forhandlingsutvalget bestå av styreleder Stig
Holmstrøm, daglig leder Jane Anita Aspen, ansattrepresentant Sveinung
Talberg og en kontrollutvalgsleder/nestleder. Styret får fullmakt til å utpeke
kontrollutvalgsleder/nestleder.
• Dersom negativ respons:
o Samarbeidsavtalen for kommunalt oppgavefellesskap utsendes til
kommunestyrene for vedtak etter kvalitetssikring.
----- møte slutt -----
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