
KONTROLLUTVALGET I

SUNNDAL KOMMUNE

Sunndalsøra, 25.mai 2016

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.:  3/16

TID: 01.06.2016  kl.  10:00

STED: Møterom  «Driva», Sunndal rådhus

SAKSLISTE:

Urv. SAKSNR. TITTEL

Ps 17/16 GODKJENNING  AV  PROTOKOLL FRA MØTE l5.APRIL 2016

PS  18/16 REFERAT OG ORIENTERINGER

PS  l9/l 6 SUNNDAL KOMMUNE  — ØKONOMIRAPPORT l.TERTIAL 2016

PS 20/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019

PS 21/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

PS 22/16 BYGGING  AV  NY AMBULANSESTASJON PÅ SUNNDALSØRA — UTBETALING AV

TILSKUDD

PS  23/16 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KOMMUNAL
PRAKTISERING AV INNKREVING AV GEBYR FOR BYGGESAK OG

PLANBEHANDLING I SUNNDAL KOMMUNE»

PS 24/16 OPPFØLGINGSLISTE

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i

dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mob 99160260.
E-post: sveinun .talber molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Trond M. Hansen Riise(s)

leder

Sveinung Talberg

rådgiver
Kopi:

Ordfører

Rådmann

Kommunerevisjonsdistrikt  2  M & R



Saksmappe: 2016-1563/O3

Arkiv: 033 Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 25.05.2016

Saksframlegg

Utval  ssaksnr Utval Møtedato

PS 17/16 Kontrollutvalget 01.06.2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL  FRA  MØTE  15.APRIL 2016

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 15.april 2016 godkjennes.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke

fremkommet merknader til protokollen.

Sveinung Talberg

rådgiver



KONTROLLUTVALGET I

SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/16

Møtedato: 15.04.2016

Tid: kl  10.00  — kl 15.00

Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus

Saknr: 10/16-16/16

Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V)

Møtende medlemmer:

Forfall:

Ikke møtt:

Møtende vara:

Fra sekretariatet:

Fra revisjonen:

Av øvrige møtte:

Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)

Erling Rød (Frp)

Edel Magnhild Hoem (SV)

Liv Berit Gikling (Sp)

Edel Magnhild Hoem ble fritatt fra møte fra kl.

1300. Hun var tilstede under votering i sak 14/16.

Ingen vara ble innkalt da forfallet kom på kort

varsel.

Ingen

Ingen

Sveinung Talberg, rådgiver

Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor

Økonomisjef i Sunndal kommune, Gunnvald

Granmo i sak 12/16 og 15/16.

Økonomileder Mette Kårvatn Sande, Sunndal

Energi KF i sak 13/16.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Før en startet på saklisten orienterte leder ved NAV Sunndal og Tingvoll, Anne Kari Grimstad

om tilsynsrapport fra Helsetilsynet behandlet i kontrollutvalget den 18.02.16 sak  OS  07/16.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.

PS 10/16

PS 11/16

PS 12/16

PS 13/16

PS 14/16

TITTEL

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.FEBRUAR 2016

REFERAT OG ORIENTERINGER

SUNNDAL KOMMUNE  — ÅRSREGNSKAP FOR 2015

SUNNDAL ENERGI KF  -  ÅRSREGNSKAP FOR 2015

BYGGING AV NY AMBULANSESTASJON PÅ SUNNDALSØRA  — UTBETALING AV

TIL SKU DD

PS 15/16
13,2

PS 16/16

FEIL I FAKTURERING TIL SUNNDAL KOMMUNE U.off. ihht: Off.l. § 13, F0rv.l. §

OPPFØLGINGSLISTE
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PS 10/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE l8.FEBRUAR 2016

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 18.februar 2016 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte.

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

PS  11/16 REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:
RS 03/16 Sunndal Energi  KF — Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi  KF  den

08.03.2016(vedlagt)

RS 04/16 Sunndal kommunestyre  — Protokoll fra møte 10.02.2016, sak PS 6/ 16, revidering av

økonomireglement (vedlagt)

RS 05/16 Sunndal kommunestyre  — Protokoll fra møte 17.03.2016, sak PS 19/16, helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse for Sunndal kommune. Saken har stått på

kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Orienteringssaker:
OS  08/16 Årsrapport og regnskap 2015  —  Skatteoppkreveren i Sunndal kommune (Vedl.)

OS  09/16 Kontrollrapport  2015  vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sunndal

kommune
-  Brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.02.2016 (vedlagt)

OS  10/16 Kommunereformen  — valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor
-Felles anbefaling fra FKT og NKRF  om valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor
i tilknytning til gjennomføring av evt. kommunesammenslåing (vedlagt)

OS l 1/16 NOU 2016:4, Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner

-  Kommunelovutvalget la l0.mars frem forslag til ny kommunelov. Forslaget skal ut

på høring. Vedlagt ligger del 7 av lovforslaget som omhandler Egenkontroll og
kommunestyret, kontrollutvalget og revisjonen sine oppgaver og ansvar.

OS 12/16 Rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Revisjons- og rågivningsselskapet Price waterhouse Coopers (PwC) har på oppdrag frå
KS undersøkt 9 kommuner og hvordan kommunestyrene i disse utøver sitt

overordnede tilsynsansvar.

OS 13/16 Protokoll frå styremøte i  NIR  12.2.2016 (vedlagt)
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PS 12/16 SUNNDAL KOMMUNE -ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 15.04.2016 i sak 12/16 behandlet Sunndal kommunes årsregnskap

for 2015.

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskap og rådmannens årsmelding. Videre revisors

beretning og revisors uttalelse til kontrollutvalget.

Årsregnskapet, som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,

økonomiske oversikter og noter er avlagt av rådmannen og økonomisjef. Årsregnskapet

presenteres i eget vedlegg, samt at deler av regnskapet er innarbeidet i årsmeldinga.

Sunndal kommunes driftsregnskap for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på

kr  30  677 952 kr. Kr 494  226  000 er fordelt til drift. Netto driftsresultat er kr 27 990 00 og

utgjør 3,58 % av driftsinntektene.

Dette bør ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) minst utgjøre 1,75 %.

Årsaken til mindreforbruket tilskrives betydelig bedre resultat i enhetene, lavere

pensjonskostnader, større skatteinntekter og større statlig tilskudd vedrørende bosetting og

integrering av flyktninger enn forventet i budsjettet.

Kontrollutvalget har påsett at kornmuneregnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter

revisjonens mening er årsregnskapet, avgitt i samsvar med lov og forskrifter.

Etter utvalgets gjennomgang av årsmelding og regnskap, samt revisors beretning, mener

kontrollutvalget at årsregnskapet for  2015  gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal

kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2015.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og revisjons-

beretningen, har kontrollutvalget ikke merknader til Sunndal kommunes regnskap for 2015.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal kommune

for 2015 slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Gunnvald Granmo orienterte om regnskapet for 2015. Videre redegjorde

økonomisj efen, for regnskapsresultatet, årsakene til budsj ettavvik og den økonomiske

situasjonen for kommunen.

Kontrollutvalget var opptatt av det store avviket mellom prognose pr. Ztertialrapporteringen

og endelig resultat. Kontrollutvalget forventer at prognosene som ligger i budsjettet er

kvalitetssikret og gir en bedre styringsinforrnasjon for 2017.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling.

(4  voterende)
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PS 13/16 SUNNDAL ENERGI KF — ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 15.04.2016 i sak 13/16 behandlet Sunndal Energi KF sitt

årsregnskap for 2015.

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning og Sunndal Energi KF

sin årsberetning for 2015.

Årsregnskapet, som består av balanse, resultatregnskap, oppstilling over endringer i

egenkapital, kontantstrømanalyse og noter samt en beskrivelse av vesentlige og anvendte

regnskapsprinsipp, er avlagt av styret og daglig leder. Årsregnskapet presenteres i eget

vedlegg, samt at opplysninger om foretakets økonomiske stilling og regnskapsresultat er

innarbeidet i årsberetningen.

Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2015 viser et årsoverskudd på kr  2  748 658.

Årsoverskuddet er foreslått overført til egenkapitalen i sin helhet.

Kontrollutvalget har påsett at regnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter revisjonens

mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god regnskapsskikk.

Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og regnskap, samt revisors beretning, mener

kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal Energi KF

sin virksomhet i 2015 og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2015.

Ut over det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og revisjonsberetningen, datert

15. mars 2016, har kontrollutvalget ikke merknader til Sunndal Energi KF sitt regnskap for

2015.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal Energi

KF 2015 slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder i kontrollutvalget, Odd helge Gravem, erklærte seg inhabil i saken da han er svoger

med daglig leder. Han fratrådte møtet under behandlingen.

Økonomileder Mette Kårvatn Sande ved Sunndal Energi KF orienterte om regnskapet for

2015. Økonomilederen redegjorde for regnskapsresultatet, årsakene til budsj ettavvik og den

økonomiske situasjonen for foretaket.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling.

(3 voterende)

PS 14/16 BYGGING  AV NY AMBULANSESTASJON  PÅ SUNNDALSØRA — UTBETALING
AV TILSKUDD

Kontrollutvalgets vedtak
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1. Kontrollutvalget ber Sunndal kommunestyre om å oppnevne setterådmann til å
behandle oppfølgingen av kommunestyrevedak i sak 70/2015, samt Økonomi- og

planutvalget sitt vedtak i sak 3/ 13 jf. skriv fra rådmannen 21.03.2016.

2.  Setterådmannen bes svare ut følgende spørsmål fra kontrollutvalget:

o Hvilke tiltak blir sett i verk for å bedre rutinene i utredning og saksframstilling

forut for politisk vedtak?

o Hvilke rutiner og regler gjelder og skal gjelde heretter for bokføring mot

selvkostområdene?

o Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å inndrive utestående krav mot

Helse & Sosialbygg Sunndal As for asfaltering rundt

Ambulansestasj onsbygget?

o Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å fremlegge dokumentasjon på og

bekreftelse av merutgifter Helse & Sosialbygg AS har hatt for flytting til

sentrum jf. vedtak i Økonomi- og planutvalget sak 3/13 pkt. 3?

3. Kontrollutvalget ber om svar på ovennevnte spørsmål innen sitt neste møte, l.6.2016.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent fremlegg framsatt i møte.

(4 voterende)

Kontrollutvalgets behandling

Leder i kontrollutvalget viste til  §  6, 2  ledd i Forvaltningsloven der en offentlig tj enestemann

er ugild til å tilrettelegge grunnlaget eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak når andre
særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Leder

framsatte henstilling til Erling Rød om at han erklærte seg inhabil i saken da han er
styremedlem i Sunndal Næringseiendom AS og dette kan oppfattes å være «særegne forhold

som er egnet til å svekke tilliten til han upartiskhet>>. Dette selskapet hadde gitt opsj on på

tomt til ambulansestasjonen på Håsøran før det ble bestemt at ambulansestasjonsbygget skulle

bygges i sentrum. Sunndal Næringseiendom AS var ikke i befatning med saken(part eller

interessent) da ambulansestasj onsbygget likevel ble besluttet bygd i sentrum. Det ble votert

over framlegget. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om at Erling Rød er inhabil i

saken.
(4 voterende). Erling Rød fratrådte møtet under behandlingen.

Rådmannen har i epost til kontrollutvalget v/ sekretariatet den 14.04.2016 bedt om at det blir
protokollført (tekst med understreking) at det i saksframlegget til kontrollutvalget den

15.04.2016 framgår at: (sitat) <<kontrollutvalgssekretariatet har vurdert rådmannens habilitet,

og konkludert med at rådmannen er habil til å svare på spørsmål  fira  kontrollutvalget. Det

framgår ikke av saken hva som er bakgrunnen for at spørsmålet om rådmannen er habil til å

svare på spørsmål fra kontrollutvalget er vurdert. Je vil i den orbindelse understreke at "e

aldri har stilt s Ørsmål ved rådmannens habilitet til å svare å s ørsmål ra kontrollutval et.

Tvert imot avslutter "e min rede "ørelse til kontrollutval et med at "e er til dis osis'on or

kontrollutval et o vil i tterli ere  0  l snin er i saken dersom dette er ønskeli . Når 'e

har erklært me inhabil i saken er dette i orhold til den videre behandlin av saken i

kommunens olitiske or aner». (sitat slutt)

Eposten ble forelagt kontrollutvalget i møtet. Kontrollutvalget ser ingen grunn til noen

protokollføring da dette må bero på en misforståelse fra rådmannen.

Det er ikke kontrollutvalgssekretariatet, men et enstemmig kontrollutvalg i sak PS 05/16 i
møte 18.02.2016 som stilte inhabilitetsspørsmålet, jf. siste spørsmål i vedtaket.
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For å utrede om rådmannen er u ild til å tilrette runnla et for en av 'ørelse (§ 6,1 .ledd i

Forvaltningsloven) Ved å svare på spørsmål til saksbehandlingen i kontrollutvalget har

kontrollutvalget henvendt seg til Norges Kommunerevisorforbund (NKRF ). NKRF v/juridisk

rådgiver Bernt Frydenberg svarer i epost av 05.04.2016 at svar fra rådmannen til

kontrollutvalget ikke kan ses på som å legge tilrette grunnlaget for en avgjørelse i

kontrollutvalget når det er kontrollutvalgssekretariatet som tilrettelegger grunnlaget for en

avgjørelse, og dermed er rådmannen habil til svare kontrollutvalget. Dermed er det

konkludert på at dette er greit i forhold til Forvaltningsloven  §  6, l.ledd.

Kontrollutvalget registrerer i brev av 21.03.2016 fra rådmannen til kontrollutvalget at han

erklærer seg inhabil til å behandle saken videre. Kontrollutvalget ønsker at saken blir

avsluttet og rapportert til kommunestyret så snart som mulig.

Kontrollutvalget tilskriver ordfører med anmodning om at setterådmann blir oppnevnt slik at

kontrollutvalget får svar på sine uavklarte spørsmål samt at politiske vedtak i Økonomi- og

planutvalg (3/13) og kommunestyre (70/2015) blir besvart og oppfulgt så snart som mulig.

PS 15/16 FEIL 1 FAKTURERING TIL SUNNDAL KOMMUNE U.off. ihht: off.i. §  13, Forv.l.
§  13,2

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Med henvisning til Offentlighetslovens § 13 og forvaltningslovens  §  13 unntas saken

offentlighet.

Saksdokumentene ble lagt fram i møtet.

PS 16/16 OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunal praktisering av innkreving av gebyr for

byggesak og planbehandling i Sunndal kommune»
Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 17.06.2015 i sak PS 22/15 og ble
oversendt til kommune-styret for videre behandling. Kommunestyret behandlet rapporten i

møte 02.09.2015 i sak 71/2015. Ordinær oppfølging av rapporten vil skje etter en periode på
12 mnd. Kontrollutvalget ønsker en <<løypemelding>> på et tidligere tidspunkt for å se om

arbeidet med å følge revisjonens anbefalinger er i igangsatt. Etter planen skal revisjonen legge

fram en oppfølgingrapport til kontrollutvalget sitt møte 02.06.2016. lkontrollutvalgsmøte
30.11.2015 ba rådmannen om en utsettelse til nest møte med en orientering. Rådmannen er i

brev av 01.02.2016 tilskrevet av kontrollutvalgssekretariatet og bedt om å møte for en

orientering i kontrollutvalgsmøte 18.02.2016.

18.02.2016: Rådmannen orienterte om oppfølging av de 9 anbefalingene fra revisjonen som

ble omtalt i rapporten. Alle de 9 punktene er nå besvart eller utført ifølge rådmannen.
Revisjonen skal etter planen levere en oppfølgingsrapport til kontrollutvalget sitt møte den

2.6.2016.
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1 .

2.

3.

Bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  — utbetaling av  tilskudd
Kontrollutvalget behandlet i møtet 17.06.2015 sak vedr. utbetaling av kommunalt tilskudd i
forbindelse med bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra. Saken ble oversendt til

kommunestyret som behandlet saken i møte 02.09.2015 i sak 70/2015. Kommunestyret fattet
enstemmig følgende vedtak i samsvar med kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret tar revisjonens vurdering knyttet til Sunndal kommunes utbetaling av

tilskudd til bygging av ny ambulansestasjon, til etterretning.

2. Kommunestyret ser alvorlig på at utbetaling kan skje uten at det kontrolleres mot vedtak

fattet av bevilgende myndighet og ber om at rådmann ser til at kommunens rutiner på dette

området innskjerpes.
3. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at merkostnadene endringen medførte for

Helse og Sosialbygg Sunndal AS, blir bekreftet  av  en uavhengig sakkyndig.
4. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere om deler av kostnadene til asfaltering skal

belastes Helse og Sosialbygg Sunndal AS.

Kontrollutvalget vil ha en skriftlig redegjørelse fra administrasjonen til utvalgets første møte i

2016 om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 70/2015. Rådmannen er i brev av

01.02.2016 tilskrevet av kontrollutvalgssekretariatet og bedt om å komme med en skriftlig
redegjørelse til kontrollutvalgsmøte 18.02.2016.
18.02.2016: Rådmannen har ikke besvart denne forespørselen fra kontrollutvalget skriftlig,

men redegjorde muntlig i møtet. Rådmannen forbereder nå en sak til plan- og

økonomiutvalget sitt møte den 1.3.2016 med sikte på å få avsluttet denne saken.

Kontrollutvalget er ikke fomøyd med svar og behandling, og vil følge denne saken videre med

spørsmål til rådmannen som skal besvares skriftlig uavhengig av videre politisk behandling.

Rådmannen har i brev av 21.03.16 svart ut kontrollutvalgets spørsmål, men svarene generer

nye spørsmål. Rådmannen har erklært seg inhabil i den videre saksbehandling.

Kontrollutvalgets behandling i møte 15.04.2016:

Kontrollutvalget ber Sunndal kommunestyre om å oppnevne setterådmann til å behandle

oppfølgingen av kommunestyrevedak i sak 70/2015, samt Økonomi- og planutvalget sitt
vedtak i sak 3/ 13 jf. skriv fra rådmannen 21.03.2016.

Setterådmannen bes svare ut følgende spørsmål fra kontrollutvalget:

o  Hvilke tiltak blir sett i verk for å bedre rutinene i utredning og saksframstilling forut

for politisk vedtak?

0  Hvilke rutiner og regler gjelder og skal gjelde heretter for bokføring mot

selvkostområdene?

0 Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å inndrive utestående krav mot Helse &

Sosialbygg Sunndal As for asfaltering rundt Ambulansestasjonsbygget?

0  Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å fremlegge dokumentasjon på og

bekreftelse av merutgifter Helse & Sosialbygg AS har hatt for flytting til sentrum jf.

vedtak i Økonomi- og planutvalget sak 3/ 13 pkt. 3?

Kontrollutvalget ber om svar på ovennevnte spørsmål innen sitt neste møte, 1.6.2016.

Feil i  fakturering i Sunndal kommune, U.off. ihht. Off.l.  §  13, forv.l.  §  13,2

PS 43/15  i  Kontrollutvalget 30.11.2015:
Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal om å foreta en

undersøkelse av kommunens intemkontroll knyttet til rutiner for mottakskontroll og
fakturabehandling. Revisjonen har kommet med et notat datert 10.02.2016 på utført oppdrag.

Notatet med vedlegg blir lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 18.02.2016 og møtet lukkes.
18.02.2016: Møtet ble lukket. Revisjonen orienterte om sine funn og konklusjoner.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i lukket møte:

1. Kontrollutvalget tar notatet fra revisjonen til orientering.

2. Kontrollutvalget forventer at rådmannen innfører rutiner og kontroller på området.
3. Kontrollutvalget vil bli orientert skriftlig om hvilke rutiner og kontroller som blir

iverksatt.
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Møtet ble igjen åpnet.

Kontrollutvalget behandlet saken på nytt i sitt møte l5.04.20l6 i sak l5/l 6. Med henvinsing
til Off.l. § 13 og Forv.l.  §  13,2 ble møtet lukket.

Saken står fortsatt på oppfølgingslisten til møtet 22.9.20l6.

Godtgjøring politiske utvalg
1 OS 05/16 kommenterte leder godtgjøringen som representantskapet i NIR har vedtatt i sak

05/16. Leder ønsker at kontrollutvalgssekretæren undersøker hva gjeldende godtgjøring er i

ulike utvalg i Sunndal kommune sammenholdt med godtgjøringen til medlemmene i
kontrollutvalget.

Behandling i møte 15.04.2016: Kontrollutvalget ønsker svar til neste møte hvorfor

kontrollutvalget er plassert i gruppe ll når det gjelder reglement for godtgjøring til folkevalgte.

Sekretær orienterte. Utvalget gjennomgikk de saker som var opplistet i saksframlegget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og fremlegg

framsatt i møtet. (4 voterende)

Trond M. Hansen Riise Odd Helge Gravem Erling Rød

leder nestleder

Edel Magnhild Hoem Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg

rådgiver
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Utval  ssaksnr  Utval

PS 18/16

Saksmappe: 2016-1563/03SUNNDAL KOMMUNE Arkiv: 03,
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 05.05.2016

Saksframlegg

Møtedato

Kontrollutvalget 01.06.2016

REFERAT  OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 06/16 Sunndal Energi KF  -  Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF den
13.04.16 (vedlagt)

RS 07/16 Sunndal kommunestyre  —  Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 25/16

Sunndal kommune  — regnskap 2015 (vedlagt)

RS 08/16 Sunndal kommunestyre  —  Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 26/16

Sunndal Energi KF  — årsmelding og regnskap 2015 (vedlagt)

RS 09/16 Sunndal kommunestyre  —  Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 29/16

Kontrollutvalget i Sunndal  — årsmelding 2015 (vedlagt)

RS 10/16 Sunndal kommunestyre  —  Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 34/16
Ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  — oppnevning av setterådmann (vedlagt)

RS 1 1/ 1 6 Representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS  — Protokoll fra
konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS den

04.05.2016, Kristiansund (vedlagt)

Orienteringssaker:
OS 14/16 Sunndal kommunestyre  —  Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 24/16

Årsmelding for Sunndal kommune 2015 (vedlagt)

OS 15/16 Sunndal kommunestyre  —  Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 28/16

Årsmelding 2015 for Sunndal kommunes næringsfond (vedlagt)

OS 16/16 Sunndal kommunestyre  —  Protokoll fra møte 04.05.2016, sak RS 19/16

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Sunndal 15.04.2016 (vedlagt)

OS 17/16 Styret i NIR  — Protokoll fra møte nr. 2-2016 den 10.05.2016

(vedlagt)

Sveinung Talberg

rådgiver



SUNNDALENERGIKF

PROTOKOLL

Den 13.04.2016 kl.  08.00  ~— 10.30 ble det holdt styremøte på Sunndal Energi KF sitt kontor.

Tilstede:

Forfall:

Janne Merete Rimstad Seljebø, Arne Magne Rønningen, Tove-Lise Torve,

Stig Rune Andreassen, Anders Nedal og Terje Monsøy.

Einar Mo. Aksel Sæsbø ble innkalt som vara, men hadde ikke anledning til å

møte.

Fra administrasjonen møtte daglig leder Kolbjørn Solem og leder for økonomiavdelingen
Mette Kårvatn Sande.

FØLGENDE SAKER BLE  BEHANDLET:

Sak 25/2016

Sak 26/2016

Sak  27/2016

GODKJENNING  AV  MØTEINNKALLING

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF godkjenner møteinnkallingen.

Vedtaket var enstemmig.

GODKJENNING  AV  MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE 08.
MARS  2016.

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet
08.mars 2016.

Vedtaket var enstemmig.

ORIENTERING OM KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET.

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF tar saken til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

l S:-,-rename. protokoll 2016  04  I3



Sak 28/2016

Sak  29/2016

Sak  30/2016

Sak 31/2016

ORIENTERING  OM KRAFFFORBRUK  I 2015

Vedtak: Styreti Sunndal Energi KF tar saken til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

ÅRSBERETNING  OG REGNSKAP FOR 2015

Vedtak: Årsberetning og regnskap for 2015 ble behandlet av styret i

Sunndal Energi KF 13. april 2016, og oversendes kommunestyret med følgende
innstilling:

Årsberetning og regnskapfor Sunndal Energi  KFfor  2015 godkjennes med et
årsrcsultat på kr 2  748 658  og en omsetning på kr 72 099 650.

Vedtaket var enstemmig.

DISPONERING  AV OVERSKUDD  FRA  2015

Vedtak: Disponeringen av overskuddet for 2015 på kr. 2.748.658; ble
behandlet i styret i Sunndal Energi KF 13. april 2016, oversendes

kommunestyret med følgende innstilling:

Styret i Sunndal Energi  KF  foreslår for komnzunestyret at overskuddet på

kl‘. 2.  748. 65  8,- disponeres påfølgende måte:

Utbytte til eier kr. 0
Overført annen egenkapital kr. 2. 748.  658,  —

Sum kr. 2.  748. 658,-

Vedtaket var enstemmig.

NY DRIFTSLEDER

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF tar saken til orientering

Vedtaket var enstemmig.

å  Styremøte protokoll 2016 04 13



Sak 32/2016

Sak  33/2016

Sak 34/2016

Sak  35/2016

Kopi  :

Ordføreren

Rådmannen

OPPTAK AV LÅN

Vedtak: Basert  på  likviditetsanalysen gir styret i Sunndal Energi KF
Sunndal Energi fullmakt til  å  ta opp et lån på 10,8 mill. kroner.

Vedtaket var enstemmig.

MULIG FUSJON MELLOM TRØNDERKRAFT OG
NETTALLIAN SEN

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF tar saken til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

GJENNOMGANG  AV STYRENDE DOKUMENTER  OG  EIERSKAP
FOR  SUNNDAL ENERGI KF

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF tar orienteringen til etterretning og utsetter
gjennomgang av strategidokument til et nytt dokument er påplass.

Vedtaket var enstemmig.

ORIENTERING OM SYKEFRAV/ERSTALLENE FOR  2015

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF tar saken til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Janne Merete Rimstad Seljebø

leder j.

sign. VLQQLÅM gåen/Vv

Kolbjørn Solem

daglig leder

Sekretær i kontrollutvalget

;  Styweinme protokoll 2916 (H ll,
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REFERAT FRA KONSTITUERENDE  REPRESENTANTSKAPSMØTE

[MØRE OG ROMSDAL REVISJON  IKS

Dag: 4.mai 2016.

Sted: Kristiansund

Sak 1. ÅPNING.
Leder  av interimstyret  Knut  Anders Oskarson gav bakgrunn for at arbeidet med
å få dannet "Møre og Romsdal Revisjon IKS" ble startet opp. Han orienterte

videre om arbeidet og prosessene i arbeidsgruppe og styringsgruppe fram til at
en kunne kalle inn til konstituerende representantskapsmøte.

Sak 2. REGISTRERING AV DELTAKERE.
Følgende møtte:

For Møre og Romsdal fylkeskommune: Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde

" Vestnes kommune: Fylkesvaraordfører representerte kommunen etter
fullmakt fra ordføreren.

Eide kommune: Egil Karstein Strand
Averøy kommune: Ann-Kristin Sørvik

Gjemnes kommune: Knut Sjømæling
Tingvoll kommune: Peder Hanem Aasprang

Surnadal kommune: Lilly Gunn Nyheim
Halsa kommune: Ola Rognskog

Smøla kommune: Roger Osen

Aure kommune: Ingunn Oldervik Golmen

H

H

Sak 3. VALG  AV  MØTELEDER  OG SEKRET/ER.
Møteleder: Knut Anders Oskarson ble enstemmig valgt.

Sekretær: Asmund Kristoffersen ble enstemmig valgt.

Sak  4. GODKJENNING  AV  INNKALLING  OG  SAKLISTE.

Både innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent uten merknader.

Sak  5. VALG  AV 2  REPRESENTANTER  TIL  Å SKRIVE UNDER
MØTEPROTOKOLLEN.
Lilly Gunn Nyheim og Peder Hanem Aasprang ble begge enstemmig valgt.

Sak 6.  VALG  AV  LEDER  OG  NESTLEDER  I  REPRESENTANTSKAPET.

Leder: Egil Karstein Strand
Nestleder: Ingunn Oldervik Golmen

Sak 7.  VALG  AV  STYRE

Innstillig fra valgkomiteen:

Per Ove Dahl, Sunndal

Personlig vara: Ivar Bølset, Tingvoll

Heidi Blakstad Dahl, Kristiansund

Personlig vara: Heidi Hogset, Gjemnes

Frank Sve, Møre og Romsdal fylkeskommune

Personlig vara: Arild Iversen, Møre og R  f. k



Anita Øyen Halås, Eide

Personlig vara: Audhild Mork, Aukra

Einar Andersen, ansattes representant som velges av og blant de ansatte.

Personlig vara: Ingvild Bye Fugelsøy

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.

Sak 8. VALG AV LEDER OG NESTLEDER I STYRET.

Per Ove Dahl ble enstemmig valgt som leder.

Heidi Blakstad Dahl ble enstemmig valgt som nestleder.

Sak 9. VALG AV VALGKOMITE.

Innstilling fra valgkomiteen:

jon Aasen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Personlig vara: Gunn Berit Gjerde, Møre og Romsdal fylkeskom.

Kjell Terje Fevåg, Kristiansund

Personlig vara: Ragnhild Helseth, Kristiansund

Bjørn Steinland, Sunndal

Personlig vara: jonny Meland

Kort drøfting i møtet ang kjønnssammensetning i valgkomiteen.

Ragnhild Helseth ble foreslått på fast plass med Kjell Terje Fevåg som vara.

Enstemmig vedtak : jon Aasen velges med Gunn Berit Gjerde som vara

Ragnhild Helseth velges med Kjell Terje Fevåg som vara

Bjørn Steinland velges med jonny Meland som vara

Sak 10. VALG AV LEDER I VALGKOMITEEN.

jon Aasen ble enstemmig valgt som leder.

Sak 11. GODTGJØRELSE TIL STYRET.

Innstilling fra interimstyret:

Leder: Kr  30  000,- pr år pluss kr 1.600,- pr møte

Medlemmer, inkl. nestleder:" 10 000,- pr år pluss kr 1.600,- pr møte

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Sak 12. VALG AV REVISOR.

ES Revisjon AS ble enstemmig valg som revisor for

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak 13. BUDSjETT FOR 2016 OG ØKONOMIPLAN FOR 2016-2019

Bjarne Dyrnes orienterte om budsjett og økonomiplan og bakgrunnen

for forslaget.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Den nyvalgte lederen for representantskapet, Egil Strand, takket for tilliten og

avsluttet møtet.

04.05.16.

Asmund Kristoffersen/ referent
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Sakerfllbehandfing

PS  24/16  Årsmelding for Sunndal kommune 2015

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre godkjenner «Årsmelding Sunndal  kommune  2015».

Behandling i  Økonomi- og planutvalget - 19.04.2016

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Sunndal kommunestyre godkjenner «Årsmelding Sunndal kommune 20l5>>.

Behandling i Kommunestyret - 04.05.2016

Rådmann Per Ove Dahl orienterte innledningsvis.

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sunndal kommunestyre godkjenner «Årsmelding Sunndal kommune 2015>>.

PS 25/16 Sunndal kommune - regnskap 2015

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre godkjenner fremlagt regnskap for Sunndal kommune for 2015.

Mindreforbruket på kr 30.677.952,78 avsettes til fond fordelt mellom konti slik:

Til ordinært disposisjonsfond:  10  mill.

Til disposisjonsfond - Renteutvikling:  5  mill.

Til disposisjonsfond  —  Flyktningefondet: 9,7 mill.

Til bundne driftsfond — Næringsfondet: 6,0 mill.

Kommunens driftsbudsjett for 2016 reguleres tilsvarende.

Behandling i Økonomi- og planutvalget -  19.04.2016

Nytt vedlegg «Kontrollutvalgets uttalelse til Sunndal kommunes årsregnskap for  2015»  ble lagt
ut i møtet.

Økonomisjefen orienterte innledningsvis.

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Sunndal kommunestyre godkjenner fremlagt regnskap for Sunndal kommune for 2015.
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Mindreforbruket på kr 30.677.952,78 avsettes til fond fordelt mellom konti slik:

Til ordinært disposisjonsfond: 10 mill.

Til disposisjonsfond -Renteutvikling: 5 mill.

Til disposisjonsfond — Flyktningefondet: 9,7 mill.

Til bundne driftsfond  — Næringsfondet: 6,0 mill.

Kommunens driftsbudsjett for 2016 reguleres tilsvarende.

Behandling i Kommunestyret  -  04.05.2016

Rådmann Per Ove Dahl orienterte innledningsvis.

Representanten Erling Rød, FRP, satte fram slik tilleggsforslag:

Sunndal kommunestyre ber om at eierskapsmeldinga blir revidert innen september 2016.

Votering:

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag framsatt av Erling Rød, FRP, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sunndal kommunestyre godkjenner fremlagt regnskap for Sunndal kommune for 2015.

Mindreforbruket på kr 30.677.952,78 avsettes til fond fordelt mellom konti slik:

Til ordinært disposisjonsfond: 10 mill.

Til disposisjonsfond  -  Renteutvikling: 5 mill.

Til disposisjonsfond  — Flyktningefondet: 9,7 mill.

Til bundne driftsfond  — Næringsfondet: 6,0 mill.

Kommunens driftsbudsjett for 2016 reguleres tilsvarende.

Sunndal kommunestyre ber om at eierskapsmeldinga blir revidert innen september 2016.

PS  26/16  Sunndal Energi  KF  -  årsmelding og regnskap 2015

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre godkjenner årsberetning og regnskap 2015 for Sunndal Energi KF.

Regnskapet viser en samlet driftsinntekt på 69,79 millioner kroner og et overskudd etter skatt på
2,75 millioner kroner.

Behandling i Kommunestyret -04.05.2016

Daglig leder for Sunndal Energi KF, Kolbjørn Solem orienterte innledningsvis.
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sunndal kommunestyre godkjenner årsberetning og regnskap 2015 for Sunndal Energi  KF.

Regnskapet viser en samlet driftsinntekt på 69,79 millioner kroner og et overskudd etter skatt på
2,75 millioner kroner.

PS  27/16  Sunndal Energi KF  -  disponering av resultat 2015

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre vedtar at overskuddet i Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2015

disponeres i tråd med styrets forslag;

Utbytte til eier:

Overført til annene enka ital:

kr 0,-

kr 2.748.658  -

Utbytte er ikke som forventet i kommunes budsjett 2016, og det er derfor behov for

budsjettregulering. Inntekter fra utbytte fra Sunndal Energi KF endres fra 4,3 millioner til null.

Manglede inntekt dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond på tilsvarende beløp.

Behandling i Kommunestyret  -  04.05.2016

lnnstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sunndal kommunestyre vedtar at overskuddet i Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2015

disponeres i tråd med styrets forslag;

kr 0,-

kr 2.748.658  -
Utbytte til eier:

Overført til annen e enka ital:

Utbytte er ikke som forventet i kommunes budsjett 2016, og det er derfor behov for

budsjettregulering. Inntekter fra utbytte fra Sunndal Energi KF endres fra 4,3 millioner til null.

Manglede inntekt dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond på tilsvarende beløp.

PS  28/16  Årsmelding 2015  for Sunndal kommunes næringsfond

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner framlagt årsmelding for 2015 for Sunndal kommunes næringsfond.

Behandling i Økonomi- og planutvalget -19.04.2016

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.
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Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner framlagt årsmelding for 2015 for Sunndal kommunes næringsfond.

Behandling i Kommunestyret - 04.05.2016

Økonomi- og planutvalget innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret godkjenner framlagt årsmelding for  2015  for Sunndal kommunes næringsfond.

PS  29/16  Kontrollutvalget  i  Sunndal  -  årsmelding 2015

Kontrollutvalgets innstilling
..__Z.

Sunndal kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for  2015  til etterretning.

Behandling i Kommunestyret  - 04.05.2016

Kontrollutvalgets nestleder Odd Helge Ulstein Gravem orienterte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sunndal kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for  2015  til etterretning.

PS 30/16 Eldreplan 2016-2020  -  delrapport om behovet for nye sykehjemsplasser

Rådmannens innstilling

Delrapport om behovet for nye sykehjemsplasser legges frem til uttale i eldrerådet, oppvekst- og
omsorgsutvalget og kommunestyret.

Behandling i  Eldrerådet - 18.04.2016

Eldrerådet gikk igjennom delrapporten om behovet for nye sykehjemsplasser og fikk orientering
av pleie- og omsorgssjefen.

Vedtak

Eldrerådet tar delrapport om behovet for nye sykehjemsplasser til orientering.

Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget -  20.04.2016

Edgar Gundersen (AP) satte fram slik forslag til uttale:

Oppvekst- og omsorgsutvalget ber arbeidsgruppa planlegge for en lengre tidsperiode dersom
det er hensiktsmessig med hensyn til at behovet synes  å  være økende i årene rett etter  2020.

- Dekningsperioden for fremtidige sykehjemsplasser må minst være i henhold til norm på

25  %.
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Vedtak

Sunndal kommune slutter seg til de foreslåtte vedtaksendringene i  §  5.3, 5.7 og 4.3 i
oppreisningsordningen for tidligere barnevemsbarn i Møre og Romsdal.

PS  34/16  Ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  -  oppnevning av setterådmann

Ordførerens innstilling

Kommunestyret oppnevner Knut Haugen, som er rådmann i Sumadal kommune, som

setterådmann til å behandle oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 70/2015;
Kontrollutvalget i Sunndal  — bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  — utbetaling av
tilskudd, samt økonomi- og planutvalgets vedtak i sak 3/2013; Ny ambulansestasjon på
Sunndalsøra  —  valg av plassering. Setterådmannen bes også svare ut gjenstående spørsmål fra

kontrollutvalget i brev av 18.04.2016 til utvalgets møte den 01.06.2016.

Behandling i Kommunestyret -04.05.2016

-  Rådmann Per Ove Dahl erklærte seg inhabil i sak 34/16 i forbindelse med sitt svar til

kontrollutvalget i ambulansesaken, og fratrådte under behandlingen.

- Representanten Erling Rød, FRP, fikk vurdert sin habilitet under behandling av sak

34/l6. Ordføreren foreslo å erklære Erling Rød inhabil med samme begrunnelse som i

kontrollutvalgets behandling av saken, jf. Forvaltningslovens § 6, 2. ledd. Erling Rød

ble kjent inhabil av kommunestyret med 23 mot 2 stemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 25 stemmer.

Vedtak

Kommunestyret oppnevner Knut Haugen, som er rådmann i Surnadal kommune, som setterådmann til å

behandle oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 70/2015; Kontrollutvalget i Sunndal  —

bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  —  utbetaling av tilskudd, samt økonomi- og

planutvalgets vedtak i sak 3/2013; Ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  — valg av plassering.
Setterådmannen bes også svare ut gjenstående spørsmål fra kontrollutvalget i brev av 18.04.2016 til

utvalgets møte den 01.06.2016.
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Sunndal kommune
Service- og informasjonsavdelingen

Kontrollutvalget i Sunndal

v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Ekspedert per  epost  til:

sveinun .ta/ber mo/de.kommune.no

Melding om vedtak

Deres  ref: Vår ref
2016/14956-4

Saksbehandler
Brit  Resell

Direktetelefon Dato
12.05.2016

Kontrollutvalget  i  Sunndal  -  årsmelding 2015

Det vises til Deres brev, datert 18.04.2016, hvor sak om kontrollutvalget  i  Sunndal sin

årsmelding for 2015 ble oversendt Sunndal kommune for videre behandling.

Saken ble lagt fram og behandlet i kommunestyret i møtet 04.05.2016, i K.sak 29/16.

Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak:

«Sunndal kommunestyre tar kontrol/utvalgets årsmelding for 2015 til etterretning.»

Vedlagt følger samla Særutskrift med vedtak i saken.

Dette til Deres orientering.

Med hilsen

Brit Resell
konsulent

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Postboks 94, 6601  SUNNDALSØRA Romsdalsvegen  2 71  69 90  OO 4202.59.12564

E-post: Internett Telefaks Org.nr
ppst@sunnda1.kommune.n0 www.sunnda1.kommune.no 964  981  604



Sunndal  kommune Ark”: 033
Arkivsaksnr: 20  1 6/ 14956-2

Saksbehandler: Brit Resell

Saksframlegg

Utval Utval  ssak Møtedato

Kommunestyret 29/16 04.05.2016

Kontrollutvalget  i  Sunndal  -  årsmelding 2015

Kontrollutvalgets innstilling

Sunndal kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for  2015  til etterretning.

Behandling i Kommunestyret  -  04.05.2016

Kontrollutvalgets nestleder Odd Helge Ulstein Gravem orienterte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sunndal kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for  2015  til etterretning.

Vedlegg

1 Oversendelsesbrev fra kontrollutvalgssekretariatet  -  Årsmelding KU  2015

2  Samlet saksframlegg sak 03/16 -Årsmelding KU 2015

3  Årsmelding Sunndal  KU  for  2015

4 Behandlede saker  2015

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Sunndal kommune har i sitt brev av 23.02.2016 bedt om at kontrollutvalgets

årsmelding for  2015  blir lagt fram for behandling i kommunestyret med kontrollutvalgets

innstilling. Kontrollutvalget har behandlet årsmeldingen i sitt møte 18.02.2016, i sak  03/16, og

fattet følgende vedtak:
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«Kontrol/utva/gets årsmelding for 2015 tas til etterretning.»

Vurdering

Det gjøres oppmerksom  på  at det er kontrollutvalgets innstilling som blir lagt fram for

kommunestyret. Det vises for øvrig til vedlagte saksdokumenter.

Rett utskrift 12.05.2016:

Brit  H.  Resell

møtesekretær
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PROTOKOLL C9
Møte i styret nr. 2-2016 N  l  R

Tidspunkt:
Tirsdag 10. mai kl. 12.00

Sted:
NIR, Vågeveien 7, 3. etg., Kristiansund

Protokoll sendes:
Styrets medlemmer og varamedlemmer
Representantskapets leder
Ordførere, rådmenn og tekniske sjefer (eller tilsvarende) i NIR-kommunene
Kontrollutvalgene
Distrlktsrevisjon Nordmøre (NlRs revisor)
Øvrige tilstedeværende på møtet

Saker til behandling:
04/16 Årsberetning for 2015
05/16 Kjøp av aksjer i Rekom AS
06/16  Revidert budsjett for  2016  med utdeling fra fond
07/16  Budsjett for  2017
08/16  Økonomiplan for  2017-2020
09/16  Prinsipper for pris- og transportutjevning
10/16  Revisjon av Lønns- og personalpolitisk plan

Medlemmer til stede:
Aure/Smøla: Anna Lovisa Melland
Averøy: Svein Kongshaug
HalsalTingvoll: Stig Fjeldset
Kristiansund: Maritta Ohrstrand

Oppdal: Eli Dahle
Rauma: -

Sunndal: Eilif Lervik

Forfall:

Ole Kjell Talberg, David Grøvdal og Marit Moltubakk fra Rauma.

l  tillegg møtte:
Representantskapsleder Arne Hoem.
Else Mari Strand, Pål Harstad, Linn Stamnes Stokke og Hilde Ødegaard Harstad fra
administrasjonen.

Sakene  05/16, 09/16  og 10/16  ble behandlet før man gikk videre på sakslisten. Maritta Ohrstrand forlot
møtet etter disse 3 sakene.
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styret fattet følgende enstemmige

v e  d  t  a  k :

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKER TIL ORIENTERING

MØTER, KURS  OG KONFERANSER
Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad

Det ble orientert om div.  møter  siden forrige styremøte. Spesielt nevnes:
o Fagmøtet 12. april med 18 deltakere.
o Orientering om NIR til teknisk utvalg i Sunndal

TRANSPORTUTJEVNING FOR 2015
Saksbehandler: Hilde  Ødegaard Harstad '

Beregning av  utjevning for 2015 var lagt ved innkallingen og ble gjennomgått.

ENDRING AV SLAMFORSKRIFT l OPPDAL-HØRING
Saksbehandler: Linn  Stamnes Stokke

Endringen legger opp til  en  mer fleksibel ordning tor når  tankene  må tømmes.

TØMMEPLAN SOM APP PÅ MOBILTELEFON
Saksbehandler:  Pål  Harstad

NIR er nå ferdig med tastejobben og venter  bare  på leverandøren for å få appen ut på nett. Dette er ventet
å skje i løpet av denne eller  neste  uke.

Appen vil gjøre det mulig å få varsel tør tømming, finne nærmeste returpunkt og få åpningstider på
miljøstasjonene gratis på telefonen.

INFORMASJONS- OG PROFlLERlNGSARBElD
Saksbehandler: Linn  Stamnes Stokke

Nettsidene jobbes  det  fortsatt med.
Vi er på Facebook.
iRetur:  Vi jobber med saker og layout. Første utgave kommer tidlig i juni.
info på flere språk: Lansert. Vi har fått gode tilbakemeldinger så langt.
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MILJØFYRTÅRN
Saksbehandler: Linn  Stamnes Stokke

NIR er  nå  gjennom første del av sertifiseringen og kan snart kalle oss Miljøfyrtårn.

KRISTIANSUNDS DELTAKELSE l NIR
Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad

NlR har mottatt brev fra kommunalteknisk avdeling i Kristiansund om vurdering av  kommunens deltakelse
l selskapet. Brevet var sendt ut til styret i e-post dagen før møtet.

Saken ble-diskutert i styret, og administrasjonen vil svare på brevet i løpet av mai.

Styret fattet følgende enstemmige

vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

SAKER TIL BEHANDLING.

04/16 ÅRSBERETNING FOR 2016

Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad

Tidligere behandling: Styresak 03/16 (årsregnskap)

Vedlegg: ” Årsberetningog årsregnskap for  2015

Årsberetning og årsregnskap for 2015 er vedlagt saken.

Styret fattet følgende enstemmige

I v  e d t a k :

Årsberetning for 2015 godkjennes.
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05/16 KJØP AV  AKSJER I REKOM AS

Saksbehandler:

Tidligere behandling:

Vedlegg:

Hilde Ødegaard Harstad

ingen

Ingen

1
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06/16  REVIDERT BUDSJETT  FOR  2016 MED UTDELING FRA  FOND

Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad og Else Mari Strand

Tidligere behandling: ingen

Vedlegg: ingen

Flere forhold gjør at årets budsjett må justeres. Under er endringene beskrevet før de er oppsummert i
revidert budsjett til slutt i saken.

Årsoppgjørsdisposisjoner
Årsregnskapet for  2015  fører til endringer i avsetninger til, og bruk  av, fond  som det ikke var budsjettert
for. Det vises til vedtak l styresak  03/16.

1 .

2.

Underflnansiering i  investeringsregnskapet (jf. note  11  i  årsregnskapet) på 129 752 kr,
dekkes av disposisjonsfond.

Mindreforbruk i 2015 (jf. note 14 i årsregnskapet) på 1 863 613 kr, overføres til
disposisjonsfond.

Driftsbudsjett
Det har skjedd noen større omlegginger og prisreguleringer siden budsjettet ble vedtatt  i  juni 2015:

3.

4.

5.

6.

"omlasting Hagelin" er regulert i en ny avtale med Kristiansund kommune. Posten omfatter
nå alle eksterne som leverer til kommunens omlaster på Hagelin. Tidligere omfattet beløpet
også Kristiansund kommunes kostnader. Beløpet eri tillegg prisjustert etter selvkost. Beløpet
justeres ned fra 1 000 000 kr til  600  000 kr.

Restavfall til forbrenning er prisjustert og kostnadene til transport er flyttet til egen post.
Leveringsprisene har gått vesentlig opp bl.a. som følge av lav oljepris. Beløpet splittes fra
opprinnelig 11 300 000 kr til  10  000 000 kri leveringspris og 4  300 000 kr til transport.

Husholdningsplast: Posten splittes i håndtering av plastavfallet og innkjøp av sekker. Innkjøp
av sekker legges inn under "diverse salg" der øvrig innkjøp av utstyr ligger. Posten
husholdningsplast justeres fra  750  000 kr til 300 000 kr. De resterende midlene flyttes til
posten "diverse salg" som økes fra  500  000 kr til  950  000 kr.

Farlig avfall: Posten er justert med basis i regnskapet for  2015  og forventet utvikling i pris og
mengde. Beløpet reduseres fra 1 000 000 kr til 600 000 kr.
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Øvrig bruk av fond  i  2016
Det er i det opprinnelige budsjettet for 2016 budsjettert med bruk av 70 000 kr fra disposisjonsfondet.

7. Styret har vedtatt i sak 17/15 å bruke 37 400 kr av sitt disposisjonsfond til å få i gang en
bachelorutdanning innen VAR ved NTNU Ålesund. Det foreslås at beløpet dekkes direkte av
disposisjonsfondet og at styrets fond opprettholdes på 100 000 kr. Posten
prosjekter/aktiviteter økes dermed med 37 400 kr til 62 400 kr, samt at 37 400 kr overføres
fra disposisjonsfondet.

Det kjøpes aksjer i Rekom for 167 700 kr jf. styresak 05/16.

Øvrig bruk av fond i 2016 blir da:

Disponert i budsjettet for 2016 70 000 kr
Sakens pkt. 7 37 400 kr
St resak 05/16 167 700 kr
Øvrig bruk av fond i 2016 275 100 kr

Utdeling fra fond
Representantskapet har i sak 11/14 anbefalt overfor eierne at NIR sine fond ikke overstiger 1 mill. kr. Etter
at disposisjonene over er foretatt er totalbeholdningen på fond (med forbehold om at årsregnskap for
2015 vedtas av representantskapet):

Totale fond pr. 31.12.15 1  371 464 kr
Sakens pkt. 1 -129 752 kr
Sakens pkt. 2 1 863 613 kr
Øvri bruk av fond i 2016 -275 100 kr
Totale fond 2 830 225 kr

Det foreslås at hele beløpet som overstiger 1 mill. kr utdeles (tilbakebetales) til eierne. Fordelt etter
eierandel blir dette:

Eierandel Utdeling

Aure 5,7  % 104 595

Averøy 9,3  % 170  759

Halsa 2,5 % 46  064

Kristiansund 39,5  % 722 264

Oppdal 11,0 % 201 940

Rauma 12,0  % 219 417

Smøla 3,5  % 63 246

Sunndal 11,5  % 210 870

Tingvoll 5,0 % 91 068

Sum 100,0 %  1  830  225

Vi gjør oppmerksom på at beløpene skal gå tilbake til kommunenes selvkostregnskap for
avfall/renovasjon.
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8. Det utdeles til eierne kr 1 830 225 kr. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. Dette medfører
at årsavgift NIR-kommunene reduseres fra 6 589 000 kr til  4  758 775 kr.

Akkumulert mer eller mindreforbruk i 2016
Det akkumulerte mer- eller mindreforbruket i 2016 har selskapet til hensikt å dekke av, eller overføre til,
disposisjonsfondet. Dette er ikke nevnt i vedtatte budsjett. Endringen blir som følger:

9. Det akkumulerte mer- eller mindreforbruket i 2016 skal henholdsvis dekkes av, eller overføres
til, disposisjonsfondet.

Summert revidert budsjett
summert revidert budsjett ser slik ut:
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DRIFTSBUDSJETT FOR  2016

Driftsinntekter

inntekter til drift av  NIR

SekretariatAvfaIlsforum Møre og Romsdal

Arsavgift NIR-kommunene

EE-avfall/ småapparater

Annen inntekt

Sum inntekter til drift  av NIR

Avfallsbehandling til fordeling kommuner

Kildesortert papir

omlasting Hagelin inntekt

Transport restavfall

Restavfall til forbrenning

Husholdningsplast

Farlig avfall

EE-avfall/ småapparater

Diverse salg

Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Kostnader relatert til drift av  NIR

Lønn

Styre og rep.skapshonorar

Pensjonsutgifter (minus premieavvik)

Arbeidsgiveravgifl

Div. kontorkostnader

Revisjon

Kontorleie og strøm

Kurs, møter og konferanse utg.

Reiser, diett, km-godtgjørelse

lnformasjonsarbeid for kommunene

Arsavgilter/medlemskap

Juridisk bistand/konsulentljenester

lnventarl IT- utstyr
Prosjekter/aktiviteter
Strategiplan/avfallsplan

Sum kostnader relatert til drift av  NIR

Avfallsbehandling til fordeling kommuner

Kildesortert papir

omlasting Hagelin

Transport restavfall

Restavfall til forbrenning

Husholdningsplast

Farlig avfall

EE-avfall/ småapparater
Div. innkjøp for videresalg.
Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner

Sum driftskostnader

Brutto driftsresultat

Regnskap Regnskap

2014

214 426
6 308 235

286 784
9358

6  818 803

1 764 079
615 788

10 855 588

583 704

614 262

264 025

14 697 446

21 516 249

2  618 077
254 000
487 645
476 875
346 893
25 000

194 515
208 632
100 420

1 110 602
217 537
14 400

137 928
31 664

119 893
6 344 081

1 764 079

615 788

10 855 581

583 825

614 667

276 121

14 710 061

21 054 142

462 107

8

2015

222 218

5 915 163

335 744

5 000

6 478 125

1 714 734

1 167 571

10  383  678

227 152

407 395

1 987 339

15  887 869

22 365 994

2 490 446
228 346
290 606
450 918
333 847
25 000

203 435
235 877
88 206

758 397
190 841
33 550
28 658
92 380

5 450 507

1 714 733

1 167 570

10 383 679

227 151

406 840

2 027 329

15 927 302

21 377 809

988 185

Budsjett

2016

220 000

6 589 000

0

5 000

6 814 000

1  800 000

1 000 000

0

11 300 000

750 000

1 000 000

370 000

500 000

16 720 000

23 534 000

3 100 000
300 000
600 000
564 000
425 000
30 000

215 000
250 000
100 000

1 150 000
250 000
25 000

0
25 000

7 034 000

1 800 000
1 000 000

11 300 000
750 000

1 000 000
370 000
500 000

16 720 000
23 754 000

-220 000

Revidert

2016

220 000
4 758 775

0
5 000

4 983 775

1  800 000
600 000

4 300 000
10 000 000

300 000
600 000
370 000
950 000

18 920 000

23 903 775

3 100 000
300 000
600 000
564 000
425 000
30 000

215 000
250 000
100 000

1 150 000
250 000
25 000

0
62 400

7 071 400

1 800 000

600 000

4 300 000

10 000 000

300 000

600  000

370 000

950  000

18 920 000

25 991 400

-2 087 625

Pkt. i

saken
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Renteinntekter og utbytte

Resultat før overføringer

Overføringer

innbetalt EK-innskudd KLP

Bruk av tidl. års mindreforbruk (utbetaling fra fond)

Budsj. bruk av tidligere års mindreforbruk

Mindreforbruk 2015

Mindreforbruk 2015 overført til disposisjonsfond
Bruk av tidtårs mindreforbruk (utbetaling fra fond)

Bruk av disposisjonsfond -NTNU Aiesund

Sum overføringer

Regnskapsmessig mindreforbruk

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2016

innbetaling EK-innskudd KLP

Overført fra disposisjonsfond

Underiinansiering investeringsregnskap 2015

Sum finansieringsbehov 2015 (udekket)

Kjøp av aksjeri REKOM sak 05/16

Sum finansieringsbehov 2015 og 2016

Regnskap

2014

171 606

633 713  1

-87 175

-87 175

546 538  1

Regnskap

2015

-13 535

13 535

-129 752

-129 752

Dekning Underfinansiering 2015 fra disp.fond. Sak 06/16
Dekning av aksjekjøp REKOM fra disp.fond. Sak 05/16

Sum finansiering 2016

Regnskap

2015

140  916

129101

404 512

330 000

734 512

863 613

Budsjett

2016

Budsjett

2016

150 000

-70 000  -1

70 ooo
1
-1
1

70 000  1

0

Rev. Budsj.

2016

0  -167  700

0 -297 452
129 752
167 700

0 297 452

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

vedtak:

Revidert

2016

150 000

937 625

70 000

863  613

863  613

830 225

37  400

937  625

0

Pkt. i

saken

1

7

1

Budsjettet for  2016  justeres i henhold til punktene 1-9 i saken og vedtak i styresak 05/16.

Det utdeles til eierne totalt  1  830 225 kr som vist i saken.
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07/16  BUDSJETT FOR 2017

Saksbehandler: Else Mari Strand

Tidligere behandling: ingen

Ved/egg: ingen

Forslag til budsjett for  2017  følger i hovedsak vedtatte økonomiplan.

Følgende større endringer er gjort:

o Kostnader og inntekter på avfallsbehandling er justert etter erfaringstall og i  forhold til
revidert budsjett for  2016.

o Lønn, honorar, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift erjustert etter faktiske forhold.
o Kurs og reiser er økt som følge av nyansettelse og ny daglig leder  som  begge vil  ha  behov

for noe ekstra kursing.
o Prosjekter/aktiviteter er økt for  å  ta høyde for tilskudd til  NTNU  Ålesund og for  å  ha en

ekstra buffer til prosjekt som vi får tilbud om å delta i fra våre samarbeidspartnere.

Merk at årsavgiften til kommunene går ned  i  forhold til vedtatte økonomiplan og også iforhold til budsjettet
for 2016.

Detaljene  i  budsjettet ser slik ut:
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DRIFTSBUDSJETT FOR 2017

D riftsinnte kte r

Inntekter til  drift av  NIR

Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal

Årsavgift NIR-kommunene

EE-avfi1ll/ småapparater

Annen inntekt

Sum  inntekter til  drift av  NIR

Avfallsbeh andling til fordeling kommuner

Kildesortert papir

omlasting Hagelin inntekt

Ornlasting Hagelin utgift

Restavfall til forbrenning

Restavfall transport

Husholdningsplast

Farlig avfall

EE- avfäll/ småapparater

Diverse salg

Sum  av allsbehandlin til ordelin

Sum  drifts inntekte r

D rifts  kos tna de  r

Kostnader relatert til drift av NIR

Lønn

Styre og rep.skapshonorar

Pensjonsutgifier

Arbeidsgiveravgifi

Prcmieawik pensjon og AGA

Div. kontorkosmader

Revisjon

Kontorleie og strøm

Kurs, møter og konferanse utg.

Reiser, diett, km- godtgjørelse

Infonnasjonsarbeid lbr kommunene

Årsavgitter/medleniskap
Juridisk bistand/konsulenttjenester

Pro sj ekter/aktiviteter

Strategiplan/avfallsplan

Sum kostnader relatert til drift av NIR

Avfallsbehandling til fordeling kommuner

Kildesortert papir

Omlasting Hagelin

Restavfall til forbrenning

Restavfall transport

Husholdningsplast

Farlig avfall

EE— avfäll/ sniåapparater

Div. innkjøp for videresalg.

Sum  mfallsbehandling til fordeling

An  dre kostnader

Avskrivning datautstyr

Sum driftskostnader

Brutto drifts res  ultat

Regnskap

2015

222218

5 915163

335 744

5 000

6478125

1714 734

1 167 571

10 383 678

227 152

407 395

1 987  339

15 887869

22 365  994

2 490 446

228  346

470 101

450 918

(179 495)

362 505

25  000

203 435

235 877

88 206

758 397

190 841

33 550

92 380

5450 507

1 714 733

1 167 570

10 383 679

227 151

406 840

2 027 329

15 927302

21 377 809

988 185

*  Økonomiplan for 2017 vedtatt av representantskapeti 2015.
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Budsjett
2015

215 000

6 319 675

200 000

4 000

6 738 675

1 800 000

2 000 000

-2 000 000

11 100 000

900 000

750 000

550 000

15 100 000

21 838 675

3 000 000

275 000

900 000

588 675

400 000

25 000

215 000

220 000

100 000

1 150 000

215 000

25 000

25 000

50 000

7188 675

1 800 000

11 100 000

900 000

750 000

550 000

15 100 000

62 500

22 351 175

—512 500

Budsjett

2016

220 000

6 589 000

5 000

6 814 000

1 800 000

1 000 000

ll 300 000

750 000

1 000 000

370000

500 000

16 720 000

23 534 000

3 100 000

300 000

600 000

564 OOO

425 000

30 000

215 000

250 000

100 000

1 150 000

250 000

25 000

25 000

7 034 000

1  800 000

1 000 000

11 300 000

750 000

1 000 000

370 000

500 000

16 720 000

23 754 000

-220 000

Øk.plan

2017*

225 000

6 640 280

5 000

6 870 280

1 800 000

1 050 000

11 500 000

775 000

1 050 000

380 000

525 000

1 7 080 000

23  950 280

3200 000

280 000

600 000

575 280

430 O00

30 000

215 000

165 000

85 000

1 150 000

260 000

25 000

25 000

7 040 280

1 800 000

1 050 000

11 500 000

775 000

1 050 000

380 000

525 000

17 080 000

24 120 280

-170 000

Budsjett

2017

225 000

6 535 800

5 000

6 765 800

1 700 000

620 000

10 100 000

4 400 000

300 000

650 000

350 000

1 000 000

19 120 000

25 885 800

3 000 000

300 000

500 000

535 800

400 000

30 000

215 000

300 000

100 000

1 150 000

260 000

25 000

87 500

6 903 300

1 700 000

620 000

10 100 000

4 400 000

300 000

650 000

350 000

1 000 000

19  I20  000

26  023 300

-137 500



Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Budsjett

2015 2015 2016 2017* 2017

Brutto  driftsresultat 988  185 -512  500  -220  000  -170  000 -137 500

Motpost avskrivninger - 62 500 - - -

Renteinntekter og utb e 140 916  120 OOO 150 000 150 000 100 000

Netto  driftsresultat 1 129 101  —330  000  -70  000  -20  000 -37 500

Utbetalin fra fond/bruk  av  tidl. års mindreibrbruk 404 512

Bruk av tidli re års re ka sm. mindreforbruk 330 000 330 000 70  000 20 000 37 500

Re  ka smessi mindre-/merforbruk 1 863  613 - - - -

*Økonomiplan for  2017  vedtatt  av  representantskapet i  2015.

GENERELLE MERKNADER

Et eventuelt akkumulert mer- eller mindreforbruk  i  2016  skal henholdsvis dekkes av eller overføres til

disposisjonsfond (tidligere års mindreforbruk) i  2017.  Et eventuelt akkumulert mer- eller mindreforbruk i
2017  skal behandles tilsvarende i  2018.

Styret gis myndighet til  å  regulere budsjettpostene innenfor totalrammen.

INNTEKTER
Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal (AMR)

Eksisterende avtale mellom NIR og AMR gjelderfra  01.05.14  og har en varighet  på  2 år, med 2 års opsjon.
Avtalen gjelder sekretariattjenester for forumet med 500 timer pr. år.

Årsavgift:
Årsavgiften for  2017  blir  6  535 800 kr, eller  105,05  kr/innbygger  (106,10  kr/innbygger i  2016  før utdeling
fra fond).

Avfallsmengder og priser
Avfallsmengdene erjusterl etter erfaringstall, og prisene beregnet etter gjeldende avtaler med en forventet
indeksregulering.

Renteinntekter og utbytte
Vi forventer renteinntekter på bankinnskudd på  80  000 kr og utbytte fra  REKOM på 20 000 kr.

Bruk av  fond
Det budsjetteres med bruk av  37  500 kr fra disposisjonsfond i  2017.  Dette tilsvarer tilskuddet til  NTNU
Ålesund.

KOSTNADER
Lønn
Det budsjetteres med fire heltidsstillingeri  2017.

Styre- og representantskapshonorar v
Posten består av faste honorar, møtegodtgjørelse og eventuelle krav om tapt arbeidsfortjeneste.

Pensjonskostnader
Består av ordinær pensjonsinnbetaling for ansatte og medlemskap i et utjevningsfelleskap for AFP  62-65
år og 66-67  år.
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Arbeidsgiveravgift
Gjelder arbeidsgiveravgift på lønn, feriepenger, honorarer og pensjonskostnader.

Diverse  kontorkostnader

Posten dekker kostnader til telefon, Kontorrekvisita, renhold, IT-kostnader og andre løpende driftsutgifter.

Kontorleielstrøm
Dekker leie av lokalene i Vågeveien 7. Husleieavtalen med Loennechengården AS har en gjensidig
oppsigelsesfrist på 6 mnd. Det tas ikke høyde for bytte av kontorlokaler i 2017.

Kurs-, møte- og konferanseutgifter
Det tas høyde for ekstra opplæring av nyansatt og ny daglig leder

Reiser, diett, bilgodtgjørelse
Dekker km—godtgjørelse, diett etc. etter statens satser.

Informasjon
Dekker kostnader til iRetur, avfallsveilederen Sortere.no og Loop Skolemateriell, nasjonale- og lokale
informasjonskampanjer og aktiviteter, annonsering, drift av internettsider og sosiale medier, øvrig
holdningsskapende arbeid.

Kontingenterlmedlemsavgifter
Medlemskontingent Avfall Norge og Avfallsforum Møre og Romsdal. Disse kontingentene gjelder for både
NIR og NlRs medlemskommuner og gir blant annet redusert deltakeravgift på kurs og konferanser.

Kontingent Avfallsforum Midt-Norge, Nordmøre Næringsråd, Miljøfyrtårn, Bedriftshelsetjeneste og Grønt
Flagg.

Avfall Norge har de siste årene kjørt landsdekkende informasjonskampanjer som dekkes med en
ekstraordinær medlemskontingent.

Prosjekter/aktiviteter
NIR får årlige tilbud om å delta på ulike prosjekter eller kampanjer som kan være av interesse, men som
det ikke er rom for i budsjettet. Det settes av 50 000 kr for å dekke uforutsette kostnader av slik art.

Etter vedtak i styresak 17/15 budsjetteres det med bruk av 37 500 kr til å støtte en bachelorutdanning
med avfallsfag ved NTNU Ålesund. Dette er et Spleiselag i regi av Avfallsforum Møre og Romsdal.

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2017
Det er ingen planlagte investeringer i 2017.

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

v e d t a k  :

Forslag til budsjett for 2017 vedtas.
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08/16 ØKONOMIPLAN FOR 2017-2020

Saksbehandler:

Tidligere behandling:

Vedlegg:

Driftsinntekter

Inntekter til drift av  NIR

Arsavgitt NIR-kommunene

Andre inntekter

Sum  inntekter  til  drift  av  NIR

Avfallshåndtering

Kildesortert papir

omlasting Hagelin

Restavfall lil  forbrenning

Restavfall transport

Husholdningsplast

Farlig avfall

EE-avfall

Diverse salg

Sum  avfallshåntering

Sum  driftsinntekter

Driftskostnader

Kostnader relatert  til  drift  av  NIR

Lønn

Styre og rep.skapshonorar

Pensbnskostnader  -  remieavvik
Arbeid sgiveravgift

Diverse kostnader til  drift  av NIR

lnformasjonsarbeid for  kommunene

Kontingenter, medlemsavgilter

Kostnader relatert  til  drift  av NIR

Avfallshåndtering

Kildesortert papir

omlasting Hagelin

Restavfall til  forbrenning

Restavfall transport

Husholdningsplast

Farlig avfall
EE-avfall

Div. innkjøp for  videresalg.

Sum  avfallshåndtering

Sum  driftskostnader

Brutto driftsresultat

Else Mari Strand

Ingen

Ingen

Regnskap Budsjett

2015 2016*

5915163 6 589 000

562 962 225 000

6  478  125  6  814 000

1 714 734 1  800  000

1 167 571 1  000  000

10 383 678 11 300 000

227  152 750 000

407 395 1 000 000

0 370 000

1 987 339 500 000

15 887 869 16  720 000
22 365 994 23 534  000

2 490 446 3 100 000

228  346 300 000

290 606 600 000
450 918 564  000

1 040 953 1 070 000

758 397  1  150 000

190 841  250 000

5 450 507 7 034 000

1 714 733 1 800 000

1 167 570 1 000 000

10 383 679 11 300 000

227  151 750 000

406 840 1  000  000

0 370 000

2  027  330 500 000

15  927  303 16  720 000

21 377 810 23 754  000

988 184  -220 000

* Opprinnelig budsjett  for 2016, vedtatt  i  juni  2015.
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Budsjett Øk. plan Øk.plan

2017 2018 2019

6 535 800 6 697 015 6 827 525

230 000 235 000 240 000

6 765 800 6 932 015  7  067 525

1 700 000 1 700 000 1  700  000

620 000 640 000 660 000

10 100 000 10  200  000 10 300 000

4 400 000 4 500 000 4 600 000

300 000 310 000 320 000

650 000 675 000 700 000

350  000  360 000 370 000

1 000 000 1 200 000 1 250 000

19 120 000 19 585 000 19 900 000
25 885 800 26 517 015 26 967 525

3 000 000 3 100 000 3 200 000

300 000 300 000 300 000
500 000 515 000 525 000

535 800 552 015 567 525

1157 500 1210  000  1110000

1 150 000 1 200 000 1 250 000

260 000 260 000 270 000

6 903 300  7  137 015  7 222  525

1  700  000 1 700  000  1  700  000

620 000 640 000 660 000

10 100 000 10 200 000 10 300 000

4 400 000 4 500 000 4 600 000

300 000 310  000  320 000

650 000 675 000 700 000

350  000  360 000 370 000

1 000 000 1 200 000 1 250 000

19 120 000 19 585  000  19 900 000

26 023 300 26  722  015  27  122 525

-137 500 -205 000  -155 000

Øk.plan

2020

6 992 265

245 000

7  237  265

1 700 000

680 000

10 400 000

4 700  000

330 000

725  000

380 000

1 300 000

20 215 000
27 452 265

3  300 000

330 000
535 000

587 265

1 250 000

1 300 000

270  000

7  572 265

1 700 000

680 000

10 400 000

4  700  000

330 000

725 000

380 000

1 300 000

20 215 000

27  787  265

-335 000

1

2
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Regnskap
2015

Sum driftskostnader 21 377 810

Brutto driftsresultat 988  184

Renteinntekter og utbytte 140 916
Bruk av fidligere års mindreforbruk 330 000

Utbetaling fra fond 404 512

Resultat 1  883 612

*Opprinnelig budsjett for 2016, vedtatt i juni 2015.

Kommentarer:

Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2015* 2017 2018 2019 2020

23  754 000  26 023 300 26 722 015 27  122 525  27 787 265

-220 000  -137 500 -205 000  -155  000 -335 000

150 000 100 000 105 000 105 000 110 000

70 000 37  500 100 000 50 000 225 000  4

Det er ingen planlagte investeringeri perioden 2017-2020.

Det er ikke tatt høyde for endringer som følge av  ny kommunestruktureller nye krav fra EU.

1.  Årsavgiften som kommunene betaler til NIR vil ha følgende prisutvikling i perioden (Folketall pr.

01.01.16  er lagt til grunn):

. Fra 2016  til 2017: Ned  0,81  %.

. Fra 2017  til 2018:  Opp 2,47 %.

. Fra 2018 til 2019: Opp 1,95 %.

. Fra 2019 til 2020: Opp 2,41  %.

2. Det er beregnet 4  heltidsstillinger.

3. l  2020  får NlR nytt styre. Det tas da høyde for å  sende det nye styret og administrasjonen på styrekurs, '  i

samt at styret får tilbud om  å  delta  på en avfallskonteranse i regi av Avfallsforum Møre og Romsdal.

4. Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk beløper seg til 412  500 kri perioden 2017-
2020.  l tillegg til dette vil det i  2016  bli tilbakebetalt 1 830 225 kr til eierkommunene.

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

vedtak:

Forslag til økonomiplan for 2017—2020 vedtas.
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09116 PRINSIPPER FOR  PRlS- OG TRANSPORTUTJEVNING

Saksbehandler:

Tidligere behandling:

Vedlegg:

Hilde Ødegaard Harstad
Ingen

Ingen

unntatt offentlighet etter off.l.  §  13
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10I16  REVISJON  AV  LØNNS- OG PERSONALPOLITISK PLAN

Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad

Tidligere behandling: ingen

Vedlegg: Lønns- og personalpolitisk plan  — revisjon 2016.

Lønns- og personalpolitisk plan vedtatt 17.06.11.

Lønns- og personalpolitisk plan ble sist revidert  i  2011.  Etter dette har blant annet NlR gått inn i KS Bedrift,

og vi tilhører derfor et annet tariffområde enn den gang.

Forslag til ny lønns- og personalpolitisk plan er vedlagt saken. Foreslåtte endringer er merket med rødt.

Planen er et resultat av et samarbeid mellom de ansatte og forhandlingsutvalget.

Det ble gjort noen mindre endringer i planen i møtet.

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

vedtak:

Forslaget til revisjon av lønns- og personalpolitisk plan for  N IR datert 10.05.16 vedtas.
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Saksmappe: 2016-1563/03

Arkiv: 212
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 25.05.2016

Saksframlegg

Utval ssaksnr Utval Møtedato

PS 19/16 Kontrollutvalget 01.06.2016

SUNNDAL KOMMUNE - ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL  2016

Sekretariatets innstillling

Kontrollutvalget tar Økonomirapport for l.tertial 2016, sammen med rådmannens/

økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

Saksopplysninger

I henhold til lov 25.september 1992 nr  107  om kommuner og fylkeskommuner (koml.) §  77

nr 4 skal kontrollutvalget

”påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.”

I medhold av bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt Forskrift l5.juni 2004 nr 905

om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor

kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i kapittel 4.

I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 46

nr. 8, har Kommunaldepartementet gitt Forskrift l5.desember  2000  om årsbusjett for

kommuner.

I § 10 i Forskrifia går det fram at administrasjonssj efen gjennom budsjettåret skal legge fram

rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt

årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig gmnn til å anta at det kan oppstå

nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til

kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr.

år jf. merkn. til paragraf 10.

I § ll 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. I dette ligger

oppstilling på samme nivå som de obligatoriske oversiktene til årsbudsjettet jf. vedlegg 3 og 4

til Forskrifta.

Vedlagt følger:

'  Saksframlegg til behandling i ØP-utvalget 31.05.2016

'  Utrykt vedlegg av rapporter fra enhetene er ikke vedlagt, men tas med i ett eks. til møtet.



VURDERING

Regnskapsrapporten for 1. tertial 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 21 mill. kr.

Samlet har enhetene et netto mindreforbruk pr. 30.04.2016 på 14 mill. kr i forhold til revidert

og periodisert budsjett. Hovedårsaken ligger i overskudd hos innvandrertjenesten som skyldes

inntektsføring av tilskudd der utgiftene ennå ikke er kommet. NAV og Barneverntjenestens

overforbruk skyldes manglende refusjonskrav, mens det i barnehagetjenesten skyldes

problemer med periodisering av utgifter. Når det gjelder inntektene viser prognosene på frie

inntekter at de vil gå ut i balanse ved årets slutt. Unntaket er eiendomsskatt som går med

merinntekt. Også fmanspostene vil ved årets slutt sannsynligvis gå ut i balanse i forhold til

budsjettet. l rådmannen sin vurdering av tjenesteområdene går det fram at forbruket samlet
sett ligger godt under budsjettet uten å konkretisere om mindreforbruket på 14 mill. kr pr.

30.04.2016 også er et sannsynlig resultat ved årets slutt. Viser for øvrig til nærmere

beskrivelse i rådmannens og de øvrige enhetenes rapporter.

De usikre momentene som låg til grunn i 2015 og som gjorde at tertialrapportene avvek fra

endelig årsresultat er ikke kommentert. Kontrollutvalget er derfor usikre på hva som legges

til grumq i vurderingene i 1.tertia1 2016 av:

' Pensjonskostnader

' Tilskudd til ressurskrevende tjenester

' lnnvandrertilskudd

Kontrollutvalget er usikker på hva rådmannen mener er riktig resultat pr. 30.04.2016 og ved

årets slutt med bakgrunn i saksframlegget og med de kulepunktene som ikke er kommentert.

Det fremgår av rådmannens saksframlegg at sykefraværet for Sunndal kommune var på 6,9 %

pr. 1. tertial 2016 mot 7,5 % i 1.tertia1 2015. Kommunen har som målsetting at samlet

sykefravær året sett under ett ikke skal overstige 6 %.

Avslutningsvis inneholder rapporten oversikt over status for politiske saker som er behandlet i

1. tertial.

Som det framgår av rådmannens saksframlegg til politisk behandling er den vedlagt rapporter

fra alle enhetene. Av ressursbesparende hensyn har sekretæren gjort den vurdering at

enhetenes rapporter tas med til møtet i kontrollutvalget som et utrykt vedlegg. Dersom

kontrollutvalgets medlemmer ønsker å se igjennom enhetenes rapporter, kan de hentes på

Sunndal kommunes hjemmeside.

Sekretæren er ikke kjent med at det er feil eller mangler ved den fremlagte kvartalsrapporten.

Sveinung Talberg

Rådgiver



Sunndal kommune

Utvalg

Oppvekst— og omsorgsutvalget

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget

Økonomi- og planutvalget

Kommunestyret

Administrasjonsutvalget

1. tertialrapport for Sunndal kommune 2016

Rådmannens innstilling

Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2016/15516-1

Saksbehandler: Harriet Berntsen

Saksframlegg

Utvalgssak Møtedato

45/16 31.05.2016

Kommunestyret tar 1. tertialrapport for Sunndal kommune 2016 til etterretning.

Vedlegg

N(UJåU1ChNl

8

9

Personalavdelingen

Rådmannen

Service- og informasjonsavdelingen

Økonomiavdelingen

Innvandrertjenesten

Plan-, miljø- og næringstjenesten

Kommunalteknisk tjeneste

Eiendomstjenesten

Kulturtjenesten

10 NAV Sunndal

11 Pleie- og omsorgstjenesten

12 Barnehagetjenesten



13 Grunnskoletjenesten

14 Helse— og barneverntjenesten

15 Sykefravær 1. tertial 2016

16 Behandlede saker 1. tertial 2016

Saksopplysninger

I samsvar med kommunens plansystem avgir stabene og tjenestene tertialvise rapporter på mål

og tiltak innen følgende  3  områder: A. Brukere og lokalsamfunn, B. Medarbeidere og

organisasjon og C. Økonomi

Ut fra de ulike utvalgenes og kommunestyrets ansvarsområder skal følgende utvalg behandle

følgende tertialrapporter:

Økonomi- og planutvalget: rådmannen, service og informasjonsavdelingen, økonomiavdelingen,

innvandrertjenesten samt plan-, miljø- og næringstjenesten.

Oppvekst- og omsorgsutvalget: pleie- og omsorgstjenesten, helse- og barneverntjenesten, NAV

Sunndal, barnehagetjenesten og grunnskoletjenesten.

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget: eiendomstjenesten, kulturtjenesten, kommunalteknisk

tjeneste samt plan-, miljø- og næringstjenesten.

Administrasjonsutva/get: personalavdelingen

Kommunestyret: alle

Rapportene gir detaljert informasjon om situasjonen i den enkelte stab og tjeneste.

Rapporteringen er etter nske fra kommunest ret forenklet og forkortet betydelig fra slik den

var tidligere. Gjennomgående gis det nå en statusrapport på 1— 2 linjer pr. tiltak, og så vil

tjeneste-/stabsleder være til stede og kan gi en muntlig redegjørelse dersom det er ønskelig.

Sykefravær

Samlet sykefravær for Sunndal kommune var for 1. tertial 2016 på 6,9 %. Fraværet varier sterkt

mellom tjenestene og stabene. Lavest sykefravær hadde NAV (0,5 %) og høyest var fraværet i

pleie- og omsorgstjenesten (9,4 %).

Økonomi

Netto driftsutgifter pr stab og tjeneste (tall i hele tusen)
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          iT .ne.stje/jsta7  
87441 å 11 S55 -3111 741 å :23 724110 Rådmannen

11 Økonomiavdelingen 1 998 2 391 -394 84 6 505

12 Personal og utvikling 3 199 2 694 505 119 7 582

14 Service og info.avdeling 5 251 4 800 451 109 13 518

15 Innvandrertjenesten —15 719 293 -16 013 —5360 -5 523

20 Grunnskoletjenesten 34 574 34 527 47 100 93 940

21 Barnehagetjenesten 16 797 15 654 1 143 107 42 532

30 Helse og barnevern 13 211 9 762 3 449 135 26 478

31 NAV 5 548 4 429 1 119 125 12 497

äfnzgiäsäegnesten 65 646 66 083 -437 99 185 581

40 Plan, miljø og næringstj. 2 999 2 899 100 103 7 922

50 Kulturtjenesten 5 918 6 200 —283 95 16 873

60 Kommunalteknisk 1 352 2 310 —958 59 18 473

70 Eiendomstjenesten 9 757 9 633 124 101 26 565

TOTAL 159 274 173 530 —14 256 92 476 667

Samlet sett ligger forbruk i tjenester og staber vel fjorten millioner under periodisert budsjett

ved utgangen av 1. tertial (30.04).

Hovedårsaken til dette ligger i overskuddet hos Innvandrertjenesten som i hovedsak skyldes

forskuddsbetalte tilskudd i forbindelse med bosetting. Når det gjelder tjenester med

overforbruk skyldes dette for NAV og Barnevernstjenesten manglende refusjonskrav, mens det

for barnehagetjenesten i hovedsak skyldes problemer knyttet til periodisering av utgifter til

midlertidig drift i forbindelse med barnehageopptaket i februar.

For andre tjenester med overforbruk er det litt varierende årsakssammenhenger. For enkelte av

disse fremkommer avviket som resultat av periodemessige forskyvninger i inntekter og utgifter,

mens andre har behov for kostnadsreduserende tiltak. For mer detaljer rundt dette vises det til

tjenestenes/stabenes egne rapporteringer.

Frie inntekter (Tall i hele tusen

80 Frie inntekter

        Ansvar 7 1
8000 Skatt på inntekt og formue —65 860 -62 026 3 834 94 —186 07

8100 Eiendomsskatt —43 590 —42 250 1 340 97 —84 500

8200 Konsesjonskraftinntekter —1 500 —2 000 —500 133 -6 000

8300 Rammetilskudd —77 258 —68 569 8 688 89 —205 708

Øvrige generelle

8400 statstilskudd —201 -5 434 -5 234 2 707 -16 303

Totalt —188 408 —180 279 8 128 96 —498 588
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Frie inntekter totalt sett ligger betydelig over det som er budsjettert for perioden. Spesielt

rammeoverføringene og skatteinntektene er høyere enn periodisert budsjett. Prognosene fra

KS går i retning av disse inntektene for året blir som forventet, og at avvikene pr mai skyldes

periodeforskyvninger knyttet til utbetalingstidspunkt. Når det gjelder eiendomsskatt, er

forventningen at disse inntektene blir noe over det som er budsjettert. Dette skyldes at

utslagene av lav kraftpris kommer noe seinere enn det som var forventet da budsjettet ble satt

opp.

Øvrige statstilskudd er i hovedsak knyttet til refusjon for ressurskrevende brukere. Dette er

inntekter som idet alt vesentlige utbetales mot slutten av året, og det forventes ikke vesentlige

avvik. Når det gjelder rentekompensasjon fra Husbanken blir denne noe lavere som følge av

fortsatt lavt rentenivå.

Finansposter

90 Finansposter

Ansvar

9000 Renteinntekter og utbytte

Renteinnt. på utlån

    1-2 003

9010 videreformidling —337 -300 37 112 —900

9020 Renteinntekter på andre utlån —360 —480 —120 75 -1 440

9040 Rentekostnader på andre innlån 2  483 4 900 2 417 51 14 700

9120 Avdrag på andre innlån 7 025 6 667 —358 105 20 000

Total 8 270 8  784 514 94 26 352

På finanssiden gir lav lånerente og lav innskuddsrente avvik som delvis opphever hverandre.

Rentenivået ser ut til å ha stabiliserte seg, og det er ikke forventet Økning for resten av året.

Utbytte fra Sunndal Energi KF ble ikke som forventet og dette er hensyntatt allerede. Etter

korreksjoner for dette vil finansområdet totalt sett neppe gi vesentlige avvik for året sett under

ett.

Regnskap Budsjett Regnskap

Tall i 1000 kroner 2016 2016 2015

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Pr. 30.04 Pr. 30.04 Pr. 30.04

Skatt på inntekt og formue 65 860 62 026 62 187

Ordinært rammetilskudd 77 258 68 569 73 459

Eiendomsskatt 43 590 42 250 43 929

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 1 700 7 434 9 642

Sum frie disponible inntekter 188 408 180 279 189 218

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte 1 238 2 783 1 487

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 483 4 900 2 949

Avdrag på lån 7 025 6 667 6 645

Netto finansinntekter/-utgifter -8 270 —8 784 -8 107
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AVSETNINGER  OG  BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige

merforbruk 0 O 0

Til ubundne avsetninger 0 O 0
Til bundne avsetninger 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige

mindreforbruk 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger 0 1 337 2 689

Netto avsetninger 0 1  337 2  689

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0

Til fordeling drift 180 138 172 832 183 800

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 159 274 173 530 170 436

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 20 864 -698 13 364

Vurdering

Rådmannen konstaterer at arbeidet med mål og tiltak er godt i gang i tjenestene og stabene.

Når det gjelder sykefraværet er det normalt at fraværet er noe større i 1. tertial enn for resten

av året. Eksempelvis var sykefraværet på 7,5  %  i 1. tertial 2015 mens det for hele året ble på 6,8

%. Med et sykefravær på 6,9  %  pr. 1. tertial 2016 er målet på 6  %  for hele året muligens innen

rekkevidde, men sykefraværsoppfølging vil stå sentralt også resten av året.

Når det gjelder regnskapet samlet sett så ligger forbruk samlet for tjenester og staber godt

under budsjett. Det er ikke fremmet forslag om budsjettreguleringer i 1. tertial selv om det

antydes av noen tjenester at et slik behov vil kunne komme ved neste tertialrapport.

Et par av tjenestene har skjevheter knyttet til periodisering av budsjett, eller på grunn av

påløpte kostnader som skal viderefaktureres. Av tjenester med overforbruk pr dato er det først

og fremst barnehagetjenesten som har utfordringer. Dette gjelder spesielt utsiktene til flere

barn og større driftsvolum også i høsthalvåret. Lavere brukerbetaling som følge av nytt

regelverk knyttet til foreldrenes inntekt kommer i tillegg. Det kan derfor bli behov å fremme sak

om økte bevilgninger til barnehagetjenesten i løpet av 2. tertial.

Utviklingen innenfor frie inntekter er tilfredsstillende. Lokal skatteinngang i første delen av året

har vært bedre enn forventet, noe som medfører noe negativ inntektsutjevning. Dette vil mest

sannsynlig endre seg utover høsten, og det er forventninger om at disse postene kommer ut

som budsjettert for året sett under ett. Når det gjelder eiendomsskatt er det sikkert at denne

blir noe bedre enn ventet.

På finanssiden medfører lav lånerente og tilsvarende lav innskuddsrente avvik som langt på veg

opphever hverandre. Rentenivået ser også ut til å ha stabiliserte seg, og det er ikke forventet

vesentlige endringer for resten av året. Utbytte fra Sunndal Energi KF blir i år null, og dette er

regulert nå i mai ved bruk av disposisjonsfond. Tilsvarende er det også i mai foretatt

reguleringer knyttet til det betydelige overskuddet som kommunen hadde i 2015.
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Saksmappe: 2016-1563/03

Arkiv: 144
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 25.05.2016

Saksframlegg

Utval ssaksnr Utval Møtedato

PS 20/16 Kontrollutvalget 01.06.2016

UTKAST TIL OVERORDNA  PLAN FOR  FORVALTNINGSREVISJ  ON 2016-2019

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget tar utkast til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden

2016-2019 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen vurdere innspill gitt i møtet i sitt arbeid med ferdigstilling av

forslag til plan for forvaltningsrevisjon.

Saksopplysninger

Det er kontrollutvalget som skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for

forvaltningsrevisj on, jf. Forskrift for kontrollutvalg § 9 og kommunelovens § 77 nr. 4.

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, §  10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planen skal utarbeides

minimum en gang i løpet av valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommune-

styret har konstituert seg. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Som et ledd i dette arbeidet får kontrollutvalget i dette møte gjennomgå et utkast av analysen

og planen.

Det er lagt opp til at det skal gjøres vedtak om plan for forvaltningsrevisj on i kontrollutvalget

sitt første møte i høst, 22. september.

Vedlagt saken følger:

o Oversendingsbrev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal, datert 25.05.16

o Utkast til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on i Sunndal kommune,

datert 25.05.16

VURDERING

Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og

tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker plan for

forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv

tilsynsfunksjon i kommunen, i tråd med kommunestyrets signaler.

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 30.11.2015 i sak 44/15 at et slikt plandokument skulle

utføres av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M &  R.  Forslag til plan for forvaltningsrevisj on for

2016-2019 er basert på en overordna analyse av kommunens virksomhet ut fra vurdering av



risiko- og vesentlighet med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisj on på de ulike

enheter og virksomheter.

I arbeidet med analysen har revisjonen hentet inn informasjon fra ulike kilder, som for

eksempel kommunens politiske vedtak, planverk og årsmeldinger, samt databaser, som for

eksempel KOSTRA. Videre er det benyttet informasjon som revisjonen har fått tilgang til

gjennom sitt løpende revisjonsarbeid. Det er også avholdt møte med rådmann.

Kommunerevisj onsdistrikt  2  M & R har nå utarbeidet forslag til plan for forvaltningsrevisj on

for 2016-2019 i Sunndal kommune. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i

prosessen med å angi de områder i kommunen det er mest vesentlig å undersøke. Både med

hensyn til å prioritere områder mest størst risiko og vesentlighet, og med hensyn til at

forvaltningsrevisj onsprosjekter krever ressurser. Derfor legges det opp til at saken behandles

i to omganger i kontrollutvalget. Første møte som et diskusjonsmøte og det andre møte som

et vedtaksmøte.

Administrasj onssjefen skal, ifølge kml. § 77 nr. 6, ha uttalerett i alle saker som blir forelagt

kommunestyret. Kommunerevisjonen vil derfor sende ut den foreløpige analysen og planen

til administrasj onssjefen for uttalelse.

Saken vil bli tatt opp igjen i kontrollutvalget i neste møte når administrasjonssjefen har

kommet med sin uttalelse og etter kontrollutvalget sin første behandling. Etter at

kontrollutvalget har behandlet planen på bakgrunn av revisjonens endelige plan og prioritert

aktuelle prosjektområder, oversendes saken med innstilling til kommunestyret som fatter

endelig vedtak for kommunens plan for forvaltningsrevisjons for perioden 2016-2019.

Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle vil

kontrollutvalget ha anledning til å omprioritere prosjekt på lista. For å gjøre saksbehandlingen

så smidig som mulig delegerer kommunestyret myndighet til kontrollutvalget å prioritere

prosjekter som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Innholdet i

planen legger opp til dette.

Sveinung Talberg

rådgiver



Kornrnunerevisjonsdistrikt 2 Telefon:  71  11 14  53  —direkte
Telefon:  71  11 10  00  -  hovedkontor
Telefaks:  71  11 1028

og E-postt anny.sonderland@molde.kommune.no

Organisasjonsnr.:  976  663 268

Kontrollutvalget for Sunndal kommune

v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

Anny Sønderland R11 Molde, 25.5.2016

Utkast til overordna analyse og plan for

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Kontrollutvalget i Sunndal kommune bestilte i sak 45/15 i møte 30.11.2015 en overordnet

analyse og plan for forvaltningsrevisj on for perioden 2016 til 2019 fra Kommunerevisjons-

distrikt  2  Møre og Romsdal. l samme møte ble det bestilt en overordnet analyse og plan for

selskapskontroll 2016-2019.

Vedlagt følger utkast til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on 2016-2019 og

utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019.

I  samråd med kontrollutvalgssekretariatet vil utkastet bli lagt fram for kontrollutvalget for

diskusjon og innspill i møte 1.juni 2016.

Endelig forslag til overordna analyse og plan vil bli oversendt til kontrollutvalget tidlig i

september for behandling i møte 22.9.2016.

Kopi av dette brev med vedlegg blir sendt til Sunndal kommune v/rådmannen. Rådmannen

kan gi evt. innspill. Revisjonen ber særlig om at kommunen går gjennom og kontrollerer liste

over selskaper og eierandeler i disse.

Med hilsen

Anny Sønderland Einar Andersen

Forvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor

Vedlegg:

1. Utkast til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on 2016-2019

2. Utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019

Kopi med vedlegg:

o Rådmannen i Sunndal kommune
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Utkast  til overordna analyse og plan  for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune  25.5.2016

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er interkommunalt selskap etter kommune-

loven § 27. Eiere er kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma,

Sunndal og Vestnes. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og

selskapkontroll for eierkommunene og har i dag fem revisorer. Selskapet har hovedkontor i

Molde.
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

1  lnnledning

1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Kommunestyret skal minst én gang i valgperioden vedta en plan for forvaltningsrevisjon.

Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utarbeides en slik plan og har

innstillingsrett til kommunestyret. Det skal gjennomføres en overordnet analyse av

kommunes virksomhet som grunnlag for utarbeidelse av planen. Den overordnede analysen

skal gi svar på hvilke område det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest

vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget i Sunndal kommune bestilte i sak

44/15 i møte 30.11.2015 en overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden

2016 til  2019  fra Kommunerevisjonsdistrikt  2  Møre og Romsdal.

Plan for forvaltningsrevisj on framgår av kapittel  2  og overordna analyse framgår av kapittel 3
i denne rapporten.

1.2 Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er del av kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning

(kommunens egenkontroll). Forvaltningsrevisj onens rolle:

o undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og

kommunens egne planer og vedtak

o et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget kan bruke for å sikre at kommunen

drives på en måte som ivaretar innbyggemes behov og rettigheter best mulig

o et redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt kvalitet på tjenestene i kommunen
(Kontrollutval sboken,)

Forvaltningsrevisjon skal fungere

som en kontrollmekanisme mellom

kommunestyret og administrasjonen,

og i tillegg legge til rette for

forbedring og utvikling. God dialog

og samhandling med

administrasjonen vektlegges.

F  orvaltningsrevisjon er en forrn for revisjon av offentlig virksomhet

som i kommuneloven gfl blir definert som systematiske vurderinger

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger utfra

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

I forskrift om revison §  7  blir ulike typer undersøkelser som kan

være aktuelle i forvaltningsrevisjon, omtalt:

a) Vedtaksoppfølging: om forvaltningen bruker ressurser til å løse

oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og

forutsetninger.

b) Effektivitet og måloppnåelset om forvaltningens ressursbruk og
På bakgrunn av plan for

forvaltningsrevisj on vedtatt av
virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på

området,

kommunestyret bestiller 2) lslegeletterlekxielse, 011:1 regelverket ettlerlevesf 1  .

rortrollrtvolrot rorrorror fro )  .sirgsxsfiiäzzz°iiiizziitäzzzäiinzäifzzoitzzrg”me”
k0mmunereViSj0nen- e) Administrasjonens saksbehandling: om beslutningsgrunnlaget fra
Kontroflutvalget sender rapportene administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige

til videre behandling i “‘“d“‘“g5k‘aV= . , ,
f) Resultat av kommunens tjenesteproduksjon: om resultatene  1

kommunestyret. Det er

kommunestyret som fastsetter

hvordan rapportene skal følges opp.

tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets

forutsetninger og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

1.3 Framgangsmåte  og metode

Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren under. Modellen viser
ulike kildene som er brukt som grunnlag i  den overordnede analysen for å vurdere og
synliggjøre innenfor hvilke områder forvaltningsrevisj on bør iverksettes.

Sentralt i dette arbeidet har vært gjennomføringen av en spørreundersøkelse sendt til sentrale
ledere, tillitsvalgte, politikere, eldrerådet m.m. Vi har også hatt samtaler med ordfører og
rådmann/ administrasj onssj ef.

Årsrapport og andre
styrende dokumenter

KOSTRA  og annen statistikk

Kontrollutvalgets erfaringer

Reformer og nasjonale

føringer

spørreundersøkelse

Forrige analyse/ plan

OVERORDNET Tidligere prosjekter

ANALYSE Revisjonens erfaringer

Dialogmøte med rådmann og

ordfører

Tilsynsrapporter,

tilstandsrapporter,

kommunebilde, media

og andre kilder

Overordnet analyse for forvaltningsrevisj on er ikke ment å gi et uttømmende bilde av
utfordringer i kommunen. Dokumentet peker på noen forhold der kommunen kan ha
utfordringer eller utviklingspotensial som det er viktig at kontrollutvalget har fokus på.
De enkelte punktene er vurdert av kommunerevisj onen, og gir ikke en fasit på situasjonen i
kommunen.

I spørreundersøkelsen blir mange av de samme tema vektlagt av flere kommuner. Alle
innspillene i spørreundersøkelsen er ikke hensyntatt, men revisjonen har sammenstilt alle
svarene og vil nytte dette som bakgrunnsinformasjon i det løpende arbeidet med revisjon av
kommunene. Nedenfor følger noen utfordringer som kom fram i spørreundersøkelsen i
Sunndal kommune. Mange av disse har vært sentrale ved valg av tema i denne rapporten:

Helhetlig planlegging
Langsiktig planlegging (eldre etc)

Befolkningsutvikling

Kommunereform

Informasjon til folkevalgte -befolkning
Bam og unges interesser i planlegging

Rapportering — mål, tiltak, økonomi

Rekruttering, kompetanse

iverksetting av kvalitetssystem

lntemkontroll  — innkjøp -likebehandling

Oppfølging av avvik

Helhetlig tjenestetilbud  — tverrfaglig og tverretatlig arbeid
Samordning av tjenester til bam og unge -sammensatte behov
Rus -psykisk helse  — bamevem  — habilitering -bam og unge

Samhandlingsreformen

Ledelse -medbestemmelse  -  åpenhetskultur
Saksbehandlingsprosesser
Heltid  — deltid  — arbeidstidsordninger  -  vikarbruk

Intem organisering

Pedagogiske psykologisk tjeneste

NAV formidlingslån

Kultur formidlingsområdet
lnte rerin av fl ktnin er
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon Sunndal kommune 25.5.20l6

Av svarene  i  spørreundersøkelsen går det fram at noen ser på et område som en utfordring,

mens andre peker på at dette fungerer godt. Dette gjelder for eksempel for flyktninger og

asylsøkere. Noen understreker også at utfordringene ikke er større enn i andre kommuner.

I analysen er det også redegjort for generelle utfordringer for kommunene. Denne teksten er

til en viss grad felles for de ni kommunene der kommunerevisjonen utarbeider analyse.

Overordnet analyse skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Vesentlighet og risiko

kan knyttes til en rekke ulike perspektiver for eksempel bruker, befolkning, samfunn, miljø,

organisasjon, ansatte, økonomi.

I analysen vises det til ulike statistikker. Det mest sentrale er KOSTRA, som står for

Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og

måloppnåelse i kommuner. Sammenligningene må brukes med varsomhet, og må sees i

sammenheng med prioritering og behov i den enkelte kommune. Vedlegg 2  og 8 gir oversikt

over KOSTRA-tall, utgiftsbehov (beregnet i inntektssystemet) og kommunens frie inntekter.

1.4 Gjennomførte forvaItningsrevisjonsprosjekt 2008-2015

Følgende prosjekt er gjennomført i perioden  2008-2015:

2015  Innkreving av gebyr for byggesak mm  2010  Spesialundervisning

2014 Bamevernsamarbeid 2009  Legesenteret

2014 Næringsarbeid 2008  Offentlige anskaffelser

2011  Refusjon sykepenger

Rapportene er tilgjengelig på: nkrfno/forvaltnin rsrevisonsre ister.

I plan for forvaltningsrevisj on for perioden  2012  til  2015  prioriterte kommunestyret i Sunndal

kommune følgende prosjekter som aktuelle for forvaltningsrevisjon:

-  Åpenhet og innsyn i forvaltningen

-  Bamevem

- Kvalitet i hjemmebaserte tjenester

- Samhandlingsreformen

-  Befolkningsendring

- Kommunens næringsarbeid
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

1.5  Om  kommunen

Kommuneplanens samfunnsdel definerer visjon, mål, strategier og tiltak for Sunndal i
planperioden 2014  — 2020.  Målene er:

1. En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020 (+ 3  %)

.  En robust kommune for fremtiden

.  Et vekstkraftig og inkluderende næringsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020 (+ 5 %)

.  Effektiv og miljøvennlig energibruk

.  God infrastruktur, bedre og tryggere veger

.  Bærekraftig forvaltning av natur og vemeområder

.  Bedre helse og livskvalitet for alle

. Sunn kommuneøkonomi - kompetent og attraktiv arbeidsplass

. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon

\OOO\]O’\LII-l>-L»J[\)

Pr. 31.12.2015 var det 7 160 innbyggere i Sunndal. Dette er en økning på 5 personer fra 2014.

Prognosen fram til 2040 viser en svak vekst. I aldersgruppen over 67 år blir det en forholdsvis

stor økning. Se vedlegg 1.

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Økonomi- og planutvalget,

oppvekst- og omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget er likeverdige utvalg med

vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret, alle med ll representanter.

Sunndal kommunen har 714 årsverk. Kommune sin administrasjon er fra 2015 organisert i 3

stabsavdelinger (personal, økonomi, service og informasjon) og 10 tjenester:
pleie og omsorg, grunnskole, barnehage, eiendom, helse og barnevern, innvandrertjenesten,

kommunalteknisk, kultur, plan-, miljø- og næring, NAV sosial.

For mer informasjon om kommunen vises det til kommunens årsrapport,

årsbudsett/handlin s ro rarn/økonomi lan og Sunndal kommunes hemmeside.
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

2  Plan for forvaltningsrevisjon

Revisjonen har Valgt å peke på aktuelle tema uten prioritering og uten å foreslå detalj erte
problemstillinger. Siden dette er en fireårsplan kan det være en fordel med en viss fleksibilitet
slik at kommunen/ kontrollutvalget kan velge tidsaktuelle tema og problemstillinger for
forvaltningsrevisj on.

Følgende tema er ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering særlig aktuelle for
forvaltningsrevisj on i perioden 2016-2019:

o Plan- og styringssystemet herunder
o helhetlig planlegging/oppfølging, kvalitetssystem/internkontroll

o Bam og unge herunder

o helhetlige tjenester, forebygging

o Helse og omsorg herunder

o samhandlingsreformen
o Arbeidsgiverpolitikk og oppfølging av handlingsplan for ledelse og arbeidsmiljø

Følgende tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:
o Kompetanse og rekruttering herunder

o kommunens arbeid med å sikre kompetanse

o Omstillingsprosesser, herunder
o omstillingskompetanse og- kapasitet.

o Brukerrnedvirkning herunder

o brukermedvirkning på individ og systemnivå
o Etikk og åpenhetskultur herunder

o oppfølging av etiske retningslinjer

Revisjonen har i overordna analyse omtalt flyktninger og asylsøkere. Revisjonen har vurdert
dette tema som mindre aktuelt på bakgrunn av kommunens arbeid.

Revisjonen viser til overordna analyse i neste kapittel for detalj er og bakgrunn.
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

3  Overordna  analyse

3.1  Plan og styringssystem
Kommunelovens formål gir Viktige Formålsbestemmelsen  i  Kommuneloven § 1 lyder:

føringer for kommunene når det elder Formålet med denne lov er  å  legge forholdene til rette

. . . -  -  . . for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt

effektlvltet’ beerekrafilg utvlkhng’ tllht og folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av
etlkk: . . . de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser

Administrasjonssjefen skal påse at de innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med
saker som legges fram for folkevalgte sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge

til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger påorganer, er forsvarlig utredet, og at h  t. k  t  d d

vedtak blir iverksatt. en Øy e 15 5  an ar '

Administrasj onssjefen skal sørge for at administrasj onen drives i samsvar med lover,

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

(kommuneloven, forvaltningsloven)

For å sikre god styring er det sentralt at plan- og styringssystemet er hensiktsmessig. Det skj er

utviklingsarbeid i kommunene knyttet til plan og styringssystemet inklusiv internkontroll.

Dette er et vesentlig område som også blir vektlagt i svarene i spørreundersøkelsen.

Det er mange krav og forventinger knyttet til kommunens planlegging.

Eksempler på krav/ forventninger knyttet til planlegging i kommuner

o  Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år

eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven §  44  kan inngå i handlingsdelen.

o  Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte

oppgaver. Kommunestyrets prioriteringer, målsettinger og premisser skal komme tydelig fram.

o  Bam o un es interesser skal ivaretas.

Kommunene skal ha oversikt over folkehelseutfordrin ene i kommunen og fastsette mål og strategier.

o  Nas'ona1e forventnin er til kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling som skal legges

til grunn for de nye kommunestyrenes arbeid med kommunale planstrategier og planer.

o  Det er statli lanretnin slin'er for klima- og energiplanlegging i kommunene.

0  Kommunal beredska s likt - risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplan.

o  Ny forskrift om styrin ss stem i helse- o omsor stenesten - hørin sfrist 1.2.2016.

Ulike planer og rapporteringer er viktige Styringsdokument. Det er krav knyttet til høringer

og medvirkning. Et helhetlig plansystem skal sikre sammenheng mellom ulike planer og

fokus på både sentrale mål, kvalitet og økonomi. Det er vesentlig å sikre helhetlig planlegging

og oppfølging av planer.

Det er et risikoområde at kommunene ikke klarer å planlegge godt nok i forhold til framtidens

behov og kommunens utfordringer. Dette kan for eksempel gjelde forhold knyttet til

befolkningsutvikling, økonomiske rammevilkår og andre rammebetingelser og krav til

kommunene.

KOSTRA blir benyttet i mange kommuner og blir brukt som grunnlag for sammenligning

mellom kommuner og kommunens prioritering. KOSTRA-data brukes i større og større grad

både i administrasjonens interne rapportering og styring, i de politiske prioriteringer som

gjøres av kommunestyret, av tilsynsorganene og dels også media jfr. kommunebarometeret.
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

Dette betinger at KOSTRA-dataene både er relevante, riktige og sammenlignbare mellom
kommuner. Kvaliteten av KOSTRA-rapporteringen og bruken av styringsdata kan være

forbundet med usikkerhet. Dette er generelle riskoområder som gjelder for flere kommuner.

Årsrapporten 2015 omtaler sentrale planer for Sunndal kommune, se boksen nedenfor.

o Kommune lan for Sunndal kommune 2014-2020 Kommuneplanen er kommunens overordna strategiske

Styringsdokument, vedtatt av kommunestyret, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.

Kommuneplanen utarbeides for en lengre periode og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både

kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

o  Samfunnsdelen konkretiserer mål, strategier og ønsket utvikling for Sunndalssamfunnet og

kommuneorganisasjonen de kommende år. Samfunnsdelen ble rullert i 2014. Temaplaner er planer for

bestemte tjenester, tema eller sektorer. Kommunen står fritt til å vel ge hva det er

hensiktsmessig å lage temaplan for, og dette angis gjerne i kommuneplanens handlingsdel.

o  Av viktige planoppgaver, ble Nærinos lan 2015-2020 rullert og kommunedelplan for Sunndalsøra vedtatt i

2015.

0 Første statusrapport over folkehelse utarbeidet. Innføring av folkehelselov, arbeid for at folkehelseper-

s ektivet skal være en del av all kommunal lanle gin og teneste rodukson.

Årsrapporten omtaler også miljø, samfunnsansvar og likestilling.

o Miljø og samfunnsansvar: Kommunen legger opp til miljøvennlig drift både ved å være sertifisert

Miljøfyrtårn og energikommune. Sunndal rådhus ble første gang miljøfyrtårnsertifisert i 2012, og ble

resertifisert i desember 2015.

0  Likestilling: Kommunen har ingen særskilt plan for likestilling knyttet til kjønn, etnisitet og funksjonsevne,

men dette er forhold som det er fokus på ved ansettelse. Som IA-bedrift er det også særskilt fokus på to

sistnevnte faktorer. Universell utforming av bygg og uteområder står sentralt i alle byggeprosjekt i

kommunen.

Kommunestyret behandlet «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Sunndal kommune i

møte 2015» i møte 17.3.2016. Sunndal kommunestyre ba administrasjonen utarbeide en
handlingsplan for oppfølging og prioritering av foreslåtte nye tiltak i rapporten som legges fram

for budsjettbehandlinga i 2016.

I spørreundersøkelsen/samtaler blir helhetlig planlegging og langsiktig planlegging pekt på

som utfordringer. Det blir videre pekt på at oppfølging og gjennomføring av planer kan være

en utfordring.

En sentral del av styringen er å sikre at virksomheten drives i tråd med mål og rammer.

Internkontroll skal sikre at det ikke skjer avvik på vesentlige områder. I forslag til ny

kommunelov foreslås det å innføre en ny og mer omfattende bestemmelse om internkontroll.

Denne skal bidra til å styrke internkontrollen ved å gjøre reguleringen av internkontrollen

tydeligere og mer helhetlig. Kravet om internkontroll i kommuner er i dag forankret i

kommunelovens § 23. Det er videre en lang rekke bestemmelser i kommuneloven og

særlovene om internkontrollarbeid. For eksempel er internkontroll knyttet til det fysiske miljø,

til tjenestetilbudet til brukere og til forholdene for de ansatte.

Sentrale særlover som gir bestemmelser om internkontroll
o Helse- og omsorgsloven (§ 3-1) jf. forskrift om intemkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Bamevemloven (§ 2-1) jf. forskrift om intemkontroll etter bamevemloven

Lov om sosiale tjenester i NAV (§ 5) jf. forskrift om intemkontroll i arbeids og velferdsforvaltning

Arbeidsmiljøloven/ HMS

Intemkontroll å informasonssikkerhetsområdet

OOOO
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

Flere og flere kommuner har de siste årene utviklet mer helhetlig og overgripende systemer.

Mange kommuner har tatt i bruk elektronisk kvalitetssystem. Det viser seg at det tar tid å få

dette på plass i mange kommuner.

Det kommer fram i Årsrapport 2015 for kommunen at alle tjenester har system for

internkontroll. Helhetlig kvalitetssikringssystem, Kvalitetslosen, ble innført i 2015 i regi av

IKT Orkide, og det arbeides med implementering og opplæring i alle staber og tjenester.

Internkontroll blir pekt på som et aktuelt område å undersøke, herunder om rutiner er gode

nok, om det er tilstrekkelig dokumentasjon og om det er opplæring og oppfølging av avvik.

Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er innkjøpsområdet eksempel på et

område med risiko for brudd på regelverket. På dette området er det krav til rutiner,

retningslinjer, kompetanse, organisering og etterlevelse.

De største risikoområdene eller utfordringene for kommunene knyttet internkontroll framover

er iverksetting, opplæring, bruk og avvikshåndtering.

Gode saksbehandlingsprosesser er viktig blant annet for å ivareta brukernes rettssikkerhet.

Det er også en forventning om at kommunen skal fatte riktige avgjørelser, ha rettferdig, rask

og god saksbehandling, og at det skal være forutberegnelighet i avgjørelsene gjennom at

kommunen opptrer konsekvent og at tilsvarende saker behandles likt. Beslutningsveiene blir

pekt på som et aktuelt område å undersøke, herunder om rutinene kan forbedres, om

saksbehandlere følger rutinene og om det er likebehandling.

Det kommer videre fram at økonomistyringen er god. Kommunen har satt i gang

forbedringsarbeid knyttet til kommunens regnskaps- og aktivitetsrapportering. Det blir påpekt

behov for bedre rapportering på mål, tiltak og økonomi.

Sunndal kommune hadde et netto driftsresultat på 3,6 % i 2015, noe som er en forbedring fra

2014. Kommunen har betydelig større disposisjonsfond sett i forhold til egne utgifter enn de

andre kommuner i kommunegruppen. Kommunen har noe høyere lånegjeld, se vedlegg 2.

Sunndal kommune har gode inntekter, og økonomien blir omtalt slik i Årsrapport 2015:

Økonomisk er Sunndal i en særstilling blant kommunene på Nordmøre. Vi har gode inntekter, og etter en
periode med kostnadsgjennomgang og strukturendringer har vi gjenvunnet handlefriheten. Sunndal kommune

hadde et netto driftsresultat i 2015 på 27,99 millioner kroner. Netto driftsresultat for 2015 utgjør med dette 3,6

% av samlede driftsinntekter, noe som er et solid resultat innenfor dagens kommunale sektor (Tilsvarende tall

for 2014 var 23,4 mill. kroner o 3,2 %).

Kommunen får nye ledere i sentrale funksjoner. Dette gjelder rådmann, økonomisjef og

plansjef. Gode plan- og styringssystem er særlig vesentlig i den sammenhengen.

Risiko og vesentlighetsvurdering at følgende er aktuelt for forvaltningsrevisjon:

o Implementering og bruk av kvalitetssystemet -internkontroll og oppfølging av avvik.

o Helhetlig og langsiktig planlegging, rapportering og oppfølging av planer

o Saksbehandlin s rosesser.
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

3.2 Omstilling

Det skjer endringer og omstillinger i kommunal virksomhet. Dette kan være omorganisering

og omlegging av driften som for eksempel overgang til mer hjemmebaserte tjenester.

Bakgrunn for endringene og omstillinger er mange. De kan være motivert ut fra behovet for å

spare penger, effektivisering/ forbedringsarbeid, faglig utvikling og nasjonale reformer som

samhandlingsreformen og kommunereformen.

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Regjeringen har følgende mål for

reformen:

o Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

o Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

o Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

o Styrket lokaldemokrati

Det er planlagt å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren  2017,  samtidig

med en proposisjon om ny kommunestruktur.

Inntektssystemet for kommunene blir endret fra  2017, se vedlegg 9.

Omstilling og endringer kan få både positive og negative konsekvenser for borgere/ brukere

og ansatte. Det kan skape usikkerhet og føre til sløsing med ressurser om prosessene ikke er

gode. Kommunene må ha kompetanse og kapasitet til å gjennomføre gode

omstillingsprosesser. lnforrnasjon og medvirkning i samsvar med lov og avtaleverk er

sentralt. Ansattes medvirkning er forankret både i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.

Arbeidsgiver har styringsrett og må følge spillereglene i lov og avtaleverk.

Brukerrnedvirkning skal også sikres i omstillingsprosesser. Både på bakgrunn av

gjennomførte prosesser i kommunene, og ikke minst forventa krav til større omstillinger,

anses omstillingsarbeid som et risikoområde. Det er vesentlig at kommunene lykkes med

omstillinger både av hensyn til kvalitet og økonomi.

F omyelse og innovasjon i offentlig sektor blir vektlagt. I regjeringens plan for omsorgsfeltet

2015-2020 (Omsorg 2020) er for eksempel en av fem langsiktige strategier fomyelse og

innovasjon. Enkelte kommuner tar i bruker verktøy som Lean metoden.

For Sunndal kommunen kan det være en usikkerhet knyttet til eventuelle endringer i

inntektsrammen og i eiendomsskatteloven for verker og bruk. I det nye inntektssystemet

kommer kommunen positivt med en liten økning, se vedlegg 9.

Kommunestyret vedtok i  2014  at organiseringen av kommunens tjenester skulle gjennomgås

med tanke på rasjonell organisering og effektiv drift. Arbeidet startet opp høsten  2014, og

tjenestene har gjennomført prosesser og analyser på sine områder. Prosjektet ble våren  2015
vedtatt utsatt til ny rådmann er på plass. (Årsrapport  2015)

Det kommer fram i Årsrapport  2015  at kommunereformen har preget kommunepolitikken i

2015.  Alle kommuner skal fatte vedtak om de skal slå seg sammen med andre kommuner

innen l. juli  2016.  I Sunndal er det innbyggeme som i praksis avgjør om det blir

kommunesammenslåing i en folkeavstemming.

Risiko og vesentlighetsvurdering at følgende er aktuelt for forvaltningsrevisjon:

o Omstillingsprosesser, herunder omstillingskompetanse og- kapasitet.
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune  25.5.20l6

3.3  Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på systemnivå (eldreråd, samarbeidsutvalg i skolen etc.) og individnivå er

sentralt og blir mer vektlagt. Det er større krav om dette gjennom lovgivning.

Brukermedvirkning er viktig både for å sikre gode tilpassa tilbud og med tanke på effektiv

bruk av ressursene i framtida. Med større behov og knapphet på ressurser vil kommunene

kunne være avhengig av å ta i bruk den kapasitet brukeme, pårørende og frivillige

representerer. Hvordan kommunene legger til rette for brukermedvirkning blir da viktig. Noen

kommuner gjennomfører brukerundersøkelser. Kommunene har i økende grad lagt til rette for

medvirkning blant annet fra ungdom/ungdomsråd. Brukerinvolvering og brukerperspektivet er

fortsatt for dårlig ivaretatt i mange kommuner. I regjeringens plan for omsorgsfeltet  2015-
2020 (Omsorg 2020) er en av fem langsiktige strategier «Sammen med bruker, pasient og

pårørende».

Det er eksempel på gjennomføring av brukerundersøkelse i Sunndal. Det kommer fram i

Årsrapport  2015  at siste års brukerundersøkelse i NAV Sunndal viser en fremgang fra forrige

år. Det er også gjennomført undersøkelser i bamehage:

Årsrapport  2015:  Det ble gjennomført ståstedsanalyser etter mal fra Utdanningsdirektoratet ved Holten og

Stortuva barnehager våren  2015, med god oppslutning og tilbakemelding fra foreldre/foresatte med høyere

resultat enn landsgjennomsnittet. Resultatene ble lagt fram i en orienteringssak i oppvekst- og omsorgsutvalget
høsten  2015.

Det blir i samtale/spørreundersøkelse stilt spørsmål ved om brukermedvirkningen i Sunndal

kommune fungerer godt nok.

Risiko og vesentlighetsvurdering at følgende er aktuelt for forvaltningsrevisjon:

o Brukermedvirkning, herunder er det aktuelt å se på:

o brukermedvirkning på individ og systemnivå

3.4 Etikk og åpenhetskultur
Kommuneloven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy

etisk standard. Etikk er en viktig del av all arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer

som ligger til grunn for enhver beslutning eller handling.

KS og Transparency Intemational Norge (TI) anbefaler at kommuner har etiske retningslinjer

for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene er behandlet av kommunestyret. KS og TI
anbefaler at de etiske retningslinjene også blir gjort gjeldende for kommunale foretak.

Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges

iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten og i

kommunale foretak. Det er vesentlig at kommunen utarbeider og sikrer at det er

oppmerksomhet rundt de etiske retningslinjene.

Ny lovgivning om varslere i arbeidsmiljøloven stiller krav til mer systematisk bruk av

avviksmeldinger og tydelige kommunikasj onskanaler.

Det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler de kan ytre seg Kommunene skal

fremme ytringsfriheten i arbeidslivet. I spørreundersøkelsen kommer det fram at det kan være

utfordringer knyttet til det interne ytringsklimaet i organisasj onen.
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

Kommunal  og moderniseringsdepartementet tar i brev datert 13.4.2016 opp kommunens innsats for å

styrke de ansattes ytringsfrihet:

O  «Det er viktig at så vel folkevalgte, ledere og ansatte er kjent med rammene for de ansattes

ytringsfrihet.  . .  Kommunene bør først og fremst sørge for at de ikke har retningslinjer eller reglement som

går for langt i å begrense de ansattes ytringsfrihet. Kommunene bør gjennomgå slike reglementer mv. og

vurdere om de er i tråd med gjeldende rett. . .Det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler de

kan ytre seg. Kommunene bør sette seg mål om å ha en ha en ytringskultur i kommunen, der ansatte i

kommunen kan bruke ytringsfriheten sin. De ansatte i kommunene sitter på viktig kunnskap og har

informasjon som kan bedre både samfunnsdebatten og kvaliteten på tjenestene. Samtidig må kommunene

sikre at ledere og folkevalgte godtar at ansatte ytrer seg om kommunale forhold. Dette kan gjøres gjennom

holdnin sska ende arbeid om trin sfrihetens renser o innholdet i loalitets likten».

Det er viktig for demokratiet og rettsikkerheten til borgerne at kommunen legger til rette for

åpenhet og innsyn i den virksomhet kommunen bedriver. Kommuneloven slår fast at

kommuner plikter å drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at forholdene skal legges

best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltning. Partene i en sak som

behandles i kommunen har rett til partsinnsyn i egen sak etter forvaltningsloven. Alle har rett

til innsyn i saksdokument, journaler og lignende register etter offentlighetsloven. Kommunen

har i noen tilfeller likevel hjemmel og plikt til å unnta opplysninger/ dokumenter fra innsyn.

Økonomiske misli heter omfatter alt fra korrupsjon, regnskapsmanipulasjon, underslag,

urettmessige belastninger av private utgifter etc. Be re et misli heter er ikke et rettslig begrep,
men benyttes i revisjonen som en fellesbetegnelse for tilsiktede handlinger som er utført for å

oppnå en fordel for seg selv eller andre. I den norske straffeloven er korrupsjon definert som å

kreve, motta eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller

oppdrag. Etiske retningslinjer gir gjerne føringer knyttet til disse forholdene.

Sunndal kommune har egne etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2007. Etiske

retningslinjer, inkludert rutiner for varsling, er en del av det nye kvalitetssikringssystemet.

Risiko og vesentlighetsvurdering at følgende er aktuelt for forvaltningsrevisjon:

o  Etikk og åpenhetskultur, herunder er det aktuelt å se på:

o Oppfølging og opplæring av etiske retningslinjer.

o Åpenhetskultur og ytringsklima.

3.5 Kompetanse og rekruttering

Flere oppgaver, større forventninger og ny teknologi er forhold som krever stor grad av

kompetanse hos de ansatte. Kompetanse og rekruttering er også viktig med tanke på framtidig

behov innenfor pleie og omsorg. I vedlegg 3 gjøres anslag for framtidig behov innenfor noen

sektorer.

Regjeringen har handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i kommunale

helse- og omsorgstjenester (Kompetanseløft 2020). I Meld. St. 26 2014-2015 Fremtidens

rimærhelseteneste blir blant annet lederkompetanse og utfordringer knyttet til rekruttering

av ledere tatt opp. Ledere har fått flere og mer komplekse oppgaver.

Innenfor skolesektoren er det nye krav til utdanning.

De største risikoområdene eller utfordringene for kommunene knyttet til kompetanse og

rekruttering framover er å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i kommunen, slik at dagens
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og framtidens behov dekkes. Det er også viktig hvordan kompetansen internt i kommunen
nyttes, bruk av stab/ støttefunksjoner, spesialkompetanse etc.

Mange kommuner har små/få stillinger innen noen tjenesteområder, og dette gir sårbare

fagmiljø. I enkelt tilfelle må få personer dekke et stort spenn av kompetanseområder. Mange

deltidsansatte kan være en arbeidskraftreserve for kommunene.

KOSTRA  — tall viser at Sunndal kommune skiller seg positiv ut i forhold til

kommunegruppen og landet når det gjelder kompetanse i barnehage og pleie og omsorg, se

vedlegg 2. Når det gjelder kommunehelse og grunnskole, ligger kommunen lavere enn

kommunegruppen og landet. (2014-tall) Se vedlegg 2.

Det går fram av Årsrapport 2015 at de ansatte i barnehage har god utdanning og høy

kompetanse, og at kommunen ligger over landsgj ennomsnittet for andel ansatte med

bamehagelærerutdanning.

Det går videre fram av Årsrapport 2015 at pleie og omsorg over mange år har lagt stor vekt på

å utvikle kompetansen hos medarbeiderne, blant annet gjennom kurs, videreutdanning og

samarbeid med Sunndal vidaregåande skole om helsefagutdanning. Det blir pekt på at

tidligere utskrivning og overføring av oppgaver gir større behov for kompetanse og kapasitet.

Kompetanse omtales i Årsrapport 2015:

o Sykepleiedekning: Tjenesten har høsten 2015 hatt god rekruttering på sykepleiere både til faste

stillinger og i vikariat. Av den grunn har ikke tjenesten benyttet vikarbyrå siden september. Det er

fremdeles ubesatte sykepleiestillinger i tjenesten.

o Deltidsutdanning i  sykepleie: Sunndal kommune har inngått avtale med Høgskolen i Molde om

deltidsutdanning sykepleie i Sunndal. Studiet starter opp høsten 2016 og studiet er åpent for søknad,

med god søkerpågang. Kommunene har mottatt 320 000 kr i Kompetansemidler fra Fylkesmannen til

samarbeidsprosjektet.

0 Opplæring i tjenesten: Til sammen 80 elever, lærlinger og studenter som mottok veiledning og

o føl in i forbindelse med raksis i lø et av 2015.

O  Lærlingekommunen Sunndal: Som et ledd i å være en attraktiv arbeidsgiver, skal

personalavdelingen bidra til at kommunen stiller praksisplasser til disposisjon for lærlinger.

Kommunen hadde ved utgangen av 2015 20 lærlinger i ulike tjenester og staber: Sunndal kommune

har fått ositiv  o  merksomhet for å li e odt over måltallet om 2 lærlin er r. 1000 innb er.

Det kommer fram i Årsrapport 2015 pleie og omsorg over mange år har lagt stor vekt på å

utvikle kompetansen hos medarbeideme, blant annet gjennom kurs og videreutdanning.

Viktige oppgaver/utfordringer er knyttet til rekruttering og fagutvikling, oppstart av deltids

sykepleiestudium i Sunndal og det å arbeide aktivt med lederutvikling.

Det framgår av Tilstandsrapport for grunnskolen at kompetanseheving for personalet fortsatt må
være i fokus, med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter og klasseledelse. Det er også behov
for mer kompetanse i engelsk på bametrinnet.

Risiko og vesentlighetsvurdering at følgende er aktuelt for forvaltningsrevisjon:

o Kompetanse og rekruttering, herunder er det aktuelt å se på:

o Kommunens arbeid med å sikre kompetanse tilpasset dagens og framtidens

behov.
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3.6 Arbeidsmiljø, sykefravær, heltidskultur

Lønn og sosiale utgifter er en stor utgift for kommunen, og et høyt sykefravær fører til store

kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og kan ha

direkte konsekvenser på tj enestekvalitet og service. Til færre ansatte på et område, til mer

sårbar blir kommunen.

En reduksjon av sykefraværet er vesentlig både for ansatte, kommunen som organisasjon og

samfunnet.

Lederskap, kollegaskap, organisering, organisasjonskultur med åpenhet og medbestemmelse,

personalpolitikken og arbeidsgiveransvaret er sentralt for å sikre et godt arbeidsmiljø og

effektiv bruk av personellressursen. Forskning viser at sosial støtte fra kolleger er en viktig

buffer mot stress, sykdom og overbelastning.

Kommunens årsrapport 2015 viser et sykefravær på 6,8 %, en økning fra 6,6 % i 2014. (Det

har vært en nedgang fra 2011/2012)

KS statistikk viser at Sunndal i perioden 4. kvartal  2014  — 3. kvartal 2015 hadde et

sykefravær på 8,6 %. mens det var 9,9 % for kommunene samlet/landet. Sykefraværet for

tumuspersonell var 12,5 % i Sunndal, mot 12,1 % for kommunene samlet/landet.

Sykefraværet for undervisningspersonell var 4,3 % mot 8,2 % for kommunene samlet/landet.

Se vedlegg 6.

Utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune» lanserer en modell som viser

kostnader og gevinster ved redusert deltid. Faktorer som ligger inne i modellen er direkte og

indirekte økonomiske konsekvenser, konsekvenser for medarbeidere og konsekvenser for

brukeme. Kunnskapen og mulighetene som ligger i en heltidskultur er etter hvert godt

dokumentert. Målet med «Sammen om en bedre kommune» er å formidle de positive

konsekvensene heltidsstillinger har for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbudet.

Kommunene har særlig innenfor helse og omsorg flere deltidsstillinger. Mange kommuner

arbeider for å sikre flere heltidsstillinger. Deltidsansatte har ca. ett prosentpoeng høyere

sj ukefravær enn heltidsansatte. Sunndal kommune var det to prosentpoeng høyere jf. vedlegg

6. Heltidsstillinger vil kunne kreve større fleksibilitet både fra arbeidsgiver og ansatte.

Pleie og omsorg hadde i 2015 251 årsverk  — derav 29,5 % heltid. I 2014 var det 35,8 % som

arbeidde heltid.

Det blir i spørreundersøkelsen pekt på utfordringer knyttet til heltid, deltid og vikarbruk.

Sunndal kommune har gjennomført heltidsprosjekt som omtales i Årsrapport 2015:

«Saman om en betre kommune» -heltidsprosjektet Det er satt i gang en utprøving av langvakter på helg i

ei avdeling i habilitering med kun stillinger tilnærmet 100 %. Ansatte og brukere er fomøyd med ordningen og

røvetiden er utvidet til et år. Det er o så foretatt en kartle in av ønsket stillin sstørrelse blant alle ansatte.

Sunndal kommune har gjennomført medarbeiderundersøkelse og skal utvikle handlingsplan

for ledelse og arbeidsmiljø, omtalt i Årsrapport 2015:

Sunndal kommune har benyttet bedrekommune.no sin medarbeiderundersøkelse. Denne ble i 2015 revidert og

endret, og heter nå 10 faktor. Alle ansatte mottok i november/desember invitasjon til å delta. Formålet med

undersøkelsen var å kartle e i hvor stor rad ansatte i Sunndal kommune er tilfreds å ulike områder.
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Resultatet av undersøkelsen vil danne grunnlag for en handlingsplan for utvikling av god ledelse, og en

handlin s lan for utviklin av arbeidsmiløet i Sunndal kommune i samarbeid med vernetenesten.

Personalavdelinga redegjør for sitt arbeid i årsrapport 2015. Under gjengis det som trekkes

fram som positive faktorer og utfordringer framover.

Dette er vi gode på: Sunndal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og har fokus på å videreutvikle

sine dyktige ledere og medarbeidere. Det er videre økt fokus på sykefravær, rekruttering, og heltidskultur.
Medarbeideme er kommunens viktigste ressurs. Sunndal kommune bruker bedrekommune.no som verktøy for

måling av medarbeidertilfredshet. Trepartssamarbeidet i Sunndal kommune bidrar til et godt forankret

samarbeid, som er av avgjørende betydning i forhold til satsningsområdene.

Viktige oppgaver og utfordringer framover: utarbeide kommunens arbeidsgiverpolitikk, heltidskultur,

rekrutterin , or anisasonsutviklin .

Det kommer fram i Årsrapport 2015 under pleie og omsorg at en viktig oppgave er arbeid

aktivt med lederutvikling.

Kommunen har startet med (et systematisk) forbedringsarbeid og har gått gjennom

kommunens organisering. Trepartssamarbeidet blir framhevet som positivt i kommunen.

(eksempel arbeidsmiljøutvalg/administrasjonsutvalg)

Risiko og vesentlighetsvurdering at følgende er aktuelt for forvaltningsrevisjon:
o Arbeidsgiverpolitikk

o Heltidskultur

o  Oppfølging av handlingsplan for ledelse og arbeidsmiljø

3.7 Barn og unge

Kommunene har mange ansvarsområder knyttet til barn og unge; barnehage, skole, barnevern,

kultur, helsestasjon etc. Tjenestene er vesentlige både i forhold til enkeltindivid og samfunnet.

Bam og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår, uavhengig av kjønn,

etnisitet, religion, funksj onsnedsettelse og seksuell orientering. Alle skal ha likeverdige tilbud

og muligheter. Tverrfaglig arbeid innad i kommunen og sammen med andre er viktig for å

motvirke marginalisering, bidra til utjevning av levekårsforskjeller og fremme barn og

ungdoms deltakelse i og innflytelse på ulike samfunnsområder. Kommunen skal, i sin rolle

som skole- og barnehageeier, fremme likestilling og motvirke diskriminering på barnehage-

og grunnopplæringsområdet.

Bam og unge med særlige behov har rett på nødvendig hjelp til rett tid, og innsatsen må

samordnes.

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.

Med formål å forebygge sosial ulikhet, skal bam og unges oppvekstvilkår gis prioritet og

deres stemme skal høres. «Bam og unges interesser» skal ivaretas i planlegging. FN‘s

bamekonvensonen sier at bam har rett til å gå på skole, rett til hvile, fritid og lek og rett til å

si sin mening i alt som angår det. FNs bamekonvensjon inneholder 42 punkter som sier hvilke

rettigheter alle bam har.

Kommunebarometeret viser at Sunndal har forholdsvis gode resultater sammenlignet med

andre kommuner innenfor grunnskole, barnehage og bamevem, se vedlegg 4.
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Folkehelseprofilen viser noen data for situasjonen blant ungdom, se vedlegg 4. Sunndal

kommer for flere områder som angår ungdom dårligere ut enn fylket og landet.

Ungdom som står i fare for å falle ut eller faller ut av videregående opplæring, kan ha

sammensatte livsutfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale

problemer. Ny GIV var regjeringens satsing for økt gjennomføring i videregående opplæring.

Folkehelseprofil 2016 peker på at frafallet er en betydelig folkehelseutfordring.

Gjennomføring av videregående opplæring viser at 66,3 % 2008-kullet og 55,1 % av 2009-

kullet gjennomførte på normert tid mot henholdsvis 59,5 og 57 % i fylket, se vedlegg 4.

Det har blitt økende fokus på utenforskap. Ut 
betegner mennesker eller grupper som står på utsiden

av fellesskapet. Det kan være personer som står

Utenforskap er hovedsatsmga td KS de neste utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært begrenset
årene» Og er knyttet til Oppfølging av sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til
mennesker som faller utenfor skole Og storsamfunnet. Utenforskap er et strukturelt
arbeidsliv. samfunnsproblem. Det har store konsekvenser som er

til hinder for at enkelte mennesker kan leve gode liv.

I følge Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 er det samlet sett bra resultater for skolene i

Sunndal, men også noen bekymringer og behov for forbedringer. Det kommer fram at det

arbeides kontinuerlig med å sikre et godt læringsmiljø for elevene. Det er felles retningslinjer

for godt læringsmiljø for alle skolene. Det er nedgang i antall elever som har opplevd mobbing
både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Negativ elevtallsutvikling over år og nedgang i
timetall som følge av dette, samt generelle nedskjæringer, blir pekt på som utfordringer. Det er en

økning i antall elever med individuelle rettigheter knyttet spesialundervisning, sosialpedagogiske
tiltak og grunnleggende norskopplæring.

Kommunen har gjennomført endringer i skolestrukturen. Politikere har bestilt evaluering av

sammenslåingsprosessen. Det blir pekt på som aktuelt område å undersøke om kommunen har

lykkes med å nå målene for strukturendringen.

I årsrapport 2015 opplyses det om forhold som skolen er god på, og utfordringer framover:

o Dette er vi gode på: Sunndal kommune satser på bam og ungdom, med en god skole som fundamentet.

Vårt hovedmål er å skape et lærende, inkluderende og kreative skolemiljø der bam og unge har lyst til å

lære mer. Og vår visjon er at skolene i Sunndal kommune skal være — et trygt sted for læring.

0 Viktige oppgaver/utfordringer framover: elevtallsnedgang, organisasjonsutvikling i Sunndalskolen,

o vekstvilkåro s kisk helse, odtlærin sutb tte for alle, kom etanseutviklin ifellesska .

Lokalsamfunn med  MOT:  Sunndal kommune har inngått avtale med organisasjonen MOT om å bli

Lokalsamfunn med MOT. Høsten 2015 startet arbeidet på 8.trinn, og opplegget har vært godt mottatt hos

elever, skole og foreldre. Det er ønskelig å videreføre dette også i 2016. Utfordring i arbeidet er å få

lokalsamfunnet Sunndal med, slik at dette ikke bare blir en skolesak.

Kommunen har to bamehageopptak i året. Dette får konsekvenser for personalet. (økning i

februar, nedgang i august.) En feildimensjonering av barnehagetilbud i forhold til behovet,

har ført til midlertidig løsninger. Det blir stilt spørsmål ved om dette kan ha negative

konsekvenser blant annet for kvaliteten.
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I årsrapport 2015 opplyses det om forhold som barnehagen er god på, og utfordringer

framover:

0  Dette er vi gode på: Barnehagetjenesten har full dekning og gode barnehager. Det siste oppnår vi først

og fremst gjennom våre medarbeidere. I Sunndal har de ansatte god utdanning og høy kompetanse. Vi

ligger over landsgjennomsnittet for andel ansatte med bamehagelærerutdanning, Vi klarer likevel å drive

kostnadseffektivt. Vår visjon, barnehagen  — til barnets beste, innebærer at alt arbeid med bama skal
vurderes i forhold til hva som er enkeltbamets beste.

0  Viktige oppgaver/utfordringer framover: jobbe helhetlig til bamets beste, organisasjonsutvikling,

innfasin av n barneha e å Hoelsand, utfasin av Malurten o Villab en bameha e.

Kommunen har høyere andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år enn

landsgjennomsnittet. Kommunen har hatt en forbedring når det gjelder andel undersøkelser

innen barnevemet innen fristen, jf. vedlegg 2. Det kommer fram i årsrapport 2015 at

barnevemet arbeider målrettet med å undersøke og forebygge omsorgssvikt og

atferdsproblemer. I 2014 ble det gjennomførte et forvaltningsrevisj onsprosj ekt for

bameverntj enesten i Sunndal kommune. Det ble gitt anbefalinger som kommunen har fulgt

Opp .

Psykisk helse over 18 år blir ivaretatt innenfor heimetjenesten. Psykisk helse for bam og unge

ivaretas av helsestasjon, psykolog etc. Tjenesten Psykisk helse har tilbud rettet mot barn og

unge og har fått psykolog ansatt fra juni 2015. I års lan/budsett 2016 og økonomiplan ble
helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrket.

I årsrapport 2015 opplyses det om forhold innen helse og barnevem kommunen er god på og

utfordringer framover:

0 Dette er vi gode på: Barnevernet arbeider målrettet med å undersøke og forebygge omsorgssvikt og

atferdsproblemer. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til gravide, og for barn og

foreldre i aldersgruppen 0— 20 år. Psykisk helse har tilbud rettet mot bam og unge, med psykolog ansatt

fra juni 2015.

0  Vikti e o aver/utfordrin er framover blant annet: folkehelsearbeid, sykisk helse.

Det kommer videre fram i årsrapporten at det er utfordringer knyttet bam og unge med

særskilte behov.

Det kommer fram at kommunen ikke er god nok når det gjelder brukere med sammensatte

behov. Kommunen arbeider med forbedring. (sak 2/9 2015) Kommunen har etablert en

samordningsenhet for å sikre tverrfaglig innsats så tidlig som mulig. Bamehagene (og skole)

møter alle bama, og dette muliggjør tidlig innsats. Det blir pekt på at tverrfaglig og tidlig

innsats i barnehage og skole er viktige områder og at det kan være aktuelt å undersøke om

organisering, arbeidsmåte og fokus sikrer at dette fungerer og at kommunen får resultater.

I spørreundersøkelsen er det flere som peker på utfordringer knyttet til psykisk helse for barn

og unge,

Risiko og vesentlighetsvurdering at følgende er aktuelt for forvaltningsrevisjon:

o  Helhetlige tjenester til barn og unge  -  oppfølging av kommunens forbedringsarbeid.

Psykisk helse for barn og unge.

Kvalitet i barnehage.

Utenforskap — bam og unge som faller utenfor skole og arbeidsliv

F oreb in  -  Folkehelse o barn o un es interesser i lanle in a
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3.8 Helse, omsorg og velferdstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle

som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Helse og omsorg er den størst sektoren i

kommunen, og har brukere som kan være sårbare med stor avhengighet av kommunen.

Samhandlingsreformen er fremdeles under iverksetting og gir kommunene utfordringer.

Fastlegenes rolle er blant annet sentralt for å lykkes med reformen. Kommunene har inngått

samarbeidsavtaler med helseforetaket. lverksetting av avtalen er viktig for å kunne nå sentrale

mål i samhandlingsreformen knyttet blant annet til helhetlige tilbud for bruker/ pasient og

kvalitet på tjenestene.

Utvikling av hjemmebasert tjenester er en prioritert oppgave i de fleste kommuner. Det kan

være utfordringer knyttet til en overgang fra høg grad av institusj onstjenester til mer bruk av

hjemmetjenester. Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 (Omsorg 2020) har som en

av fem langsiktige strategier: «Den nye  hjemmetjenesten».

Videre er det utfordringer knyttet til tilstrekkelig tilbud innenfor tjenester som rehabilitering

og psykisk helsevern og rus. Personer med psykiske lidelser har ofte behov for tjenester fra

ulike deler og sektorer i hjelpeapparatet. Det samme gjelder også for rusavhengighet.

Kommunene skal ha systemer som sikrer at brukere/ pasienter med psykiske lidelser

(vansker) og/ eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud. Tilbudet til denne

gruppen er ofte utilstrekkelig og varierer mye fra kommune til kommune.

Det blir i ulike sammenhenger pekt på behovet for økt innsats innenfor psykisk helse og rus,

Vi viser til eksempler i boksen nedenfor.

'  Utfordringsbilde innen psykisk helse og rus: l) Blant de vanligste plager og problemer i befolkningen 2)

Mangler i det kommunale psykisk helse- og rustilbudet til alle brukergrupper 3) Stor uønsket variasjon i

tilbud 4) Manglende koordinering av tjenester. (Meld. St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste

— nærhet og helhet»)

'  77 % av befolkningen mener at behandlingstilbudet innen psykisk helse må styrkes. Kun 13 % vurderer

tilgjengeligheten på psykisk helsehjelp i sin kommunehelsetjeneste som god. (Kommunal rapport  1
Gallu  s  helse olitiske barometer for  2016

'  «Samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene skal ta større ansvar for behandling og oppfølging

av pasienter også innen psykisk helse og rus. Dette preger dagens situasjonsbilde for både kommuner og

helseforetak i Møre og Romsdal, og som krever mer og bedre samhandling mellom de ulike tjenestene».

(Utkast til Samhandlin sstrate i med handlin s lan for asienter med rus- o s kiske helse la er)

Tiltak innenfor psykisk helse og rus forventes fortsatt å få økt oppmerksomhet. Kommunene

må ha særlig oppmerksomhet på tidlig intervensjon og forebyggende innsats mot bam og

unge i risikosonen.

Kommunene har etter helse- og omsorgstj enesteloven en plikt til å legge til rette for at den

enkelte bruker/ pasient får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. For å sikre dette stilles det

krav til samhandling mellom tjenesteyteme. Det stilles også krav til at personer med

langvarige og sammensatte tjenester skal får tilbud om individuell plan og/ eller koordinator. I

tillegg stilles det krav til at kommunens skal ha en koordinerende enhet.

Demensplan  2020  er regjeringens plan og tiltak for å bedre det kommunale helse- og

omsorgstj enestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Dokumentet forteller
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om utfordringer personer med demens og deres pårørende står overfor, og hvordan

utfordringene skal løses (strategier og tiltak).

I årsrapport 2015 opplyses det om forhold innen helse som kommunen er god på, og

utfordringer framover:

o Dette er vi gode på: Legene gir et godt helsetilbud gjennom sin privatpraksis og legevakt. Fysioterapien

har tilbud til alle aldersgrupper. Folkehelse og Frisklivssentral med fokus på tiltak som fremmer en god
livsstil.

O  Viktige oppgaver/utfordringer framover: folkehelsearbeid, psykisk helse, tidligere utskrivning samt

overførin av o aver til kommunene air større behov for kom etanse o ka asitet.

Innenfor pleie og omsorg blir det pekt på følgende forhold:

o Dette er vi gode på: Pleie- og omsorgstjenesten har godt utbygde tjenester med en god standard. Særlig

har vi et godt tilbud til mennesker med demenssykdom med et differensiert tilbud med både skjermede

enheter, dagplasser og pårørendeskole. Vi har en stor korttidsavdeling med bl. annet tilbud om

øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. Det er godt utbygde hjemmebaserte tjenester og dagtilbud innenfor

psykisk helse og rus. Tjenesten er døgndrevet og brukerorientert. Tilpassede dagtilbud ved Øran

aktivitetshus. Kvaliteten på tilbudet henger nøye sammen med kompetansen til våre medarbeidere.

o Viktige oppgaver/utfordringer framover, blant annet: økt fokus på velferdsteknologi, økt fokus på eldre

o aktivitet, sikre ode tilbud til bam o un e med særskilte behov o andre ressurskrevende brukere.

Kommunebarometeret viser at Sunndal kommune for eldreomsorg har en plassering på 284

blant kommunene i landet og 107 for sosial. Kommunen hadde i 2015 en dårligere plassering

enn i 2014. Plasseringen på helse var 62, en liten forbedring fra året før. Se vedlegg 5.

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av befolkningen 80 år og

over er lavere enn kommunegruppen, fylket og landet. Mottakere av hjemmetjenester, pr.

1000 innb. 80 år og over er noe lavere enn kommunegruppen, fylket og landet (se vedlegg 5).

Andel innbyggere 80 år  +  som er beboere på institusjon er høyere enn kommunegruppen og

landet. Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie, ligger lavere enn

kommunegruppen, Møre og Romsdal og landet. (se vedlegg 2) Legetimer og fysioterapitimer

per uke per beboer i sykehjem ligger lavere enn KOSTRA gruppen og landet (uten Oslo), se

vedlegg 2.

Det har vært/er økt press på sj ukeheimsplassene. Kommunestyret har i 2016 vedtatt

opprettelse av midlertidige sykehjemsplasser ved Sunndal helsetun.

Kommunen har hatt utskrivningsklare pasienter liggende i sjukehus og betalte 700 000 kroner

i 2015. Opprettelse av midlertidige sjukeheimsplasser skal avhjelpe denne situasjonen.

Tidligere utskriving samt overføring av oppgaver til kommunen gir større behov for

kompetanse og kapasitet. Kommunens arbeid med eldreplan skal se på langsiktige løsninger

blant annet dimensjonering av tjenestene. Kommunen har startet med hverdagsrehabilitering.

I års lan/budsett 2016 og økonomiplan ble blant annet fysioterapitilbudet, legetjenesten (ny

tumuslege) og pleie- og omsorgstjenesten styrket.

Risiko og vesentlighetsvurdering at følgende er aktuelt for forvaltningsrevisjon:

o Hjemmebaserte tjenester.

o Samhandlingsreformen og oppfølging av samarbeidsavtalen med helseforetaket.

o Ps kisk helse  — rus
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3.9 Flyktninger og asylsøkere

Det har vært en økt tilstrømming av asylsøkere og flyktninger til Norge. UDI har opprettet en

rekke nye akuttmottak i hele landet. Utlendinger som søker asyl i Norge har lovfestet rett til et

statlig innkvarteringstilbud. Bame-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å

gi enslige mindreårige asylsøkere under l5 år et tilbud om opphold i omsorgssenter for

mindreårige.

Norge står foran utfordringer med bosetting av flyktninger som nå er i asylmottak, og som

enten har fått opphold i Norge, eller som en må regne med får opphold. Hvert år inngår staten
ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en rammeavtale med norske kommuner

om bosetting av et visst antall flyktninger. Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for

kommunene, og i de avtalene som inngås spesifiseres antall enslige mindreårige, mens antall

familiegjenforeninger ikke lar seg tallfeste og dermed kommer som tillegg. Bestemmelsen om

hvilken kommune den enkelte flyktning som har fått innvilget oppholdstillatelse skal bosettes

i, er regulert gjennom IMDi.

I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av overordnet

analyse ble integrering og oppfølging av flyktninger i flere kommuner nevnt som et område

med utfordringer og antatt forbedringspotensial. Videre er det utfordringer knyttet til

samordning av tjenester og tiltak rettet mot flyktninger. Integrering er en oppgave som krever

innsats også fra ulike kommunale enheter og lokalsamfunnet forøvrig.

Sunndal kommune er driftsoperatør for 364 plasser inklusiv for enslige mindreårige. I tillegg

samarbeider kommunen med Nesset kommune om 30 plasser. Det er nest største mottaket i

landet. Kommunen starta opp i 1986 og har med unntak for tre år, drevet mottak. Det framgår

av årsrapport 20l 5 at innvandrertj enesten i Sunndal over mange år har bygd opp en bred

kompetanse innen hele innvandrerfeltet, og at integrering også krever innsats fra andre

kommunale enheter og lokalsamfunnet forøvrig. Innvandrertjenesten budsjetterer i 2016 med

et overskudd på sitt budsjett på 5,5 mill. kroner. Det framgår av budsjettet at det på grunn av
flyktningsituasjonen er det imidlertid større usikkerhet enn noen gang knyttet til

innvandrertj enestens budsjett. Det framgår videre av budsjettet at økt bosetting og økningen i

antall asylsøkere er en utfordring, men også gir muligheter i form av flere arbeidsplasser og

ringvirkninger for lokalt næringsliv.

I årsrapport  2015  opplyses det om forhold som enheten er god på, og utfordringer framover:

I 2015 opplevde også Norge økt tilstrømming av flyktninger, noe som også har preget Sunndal kommune og

innvandrertjenesten. Kommunen har gjennom året imøtekommet nye anmodninger om mottak og bosetting av

fl ktnin er, o har la tned en stor innsats å dette området.

Dette er vi gode på: Innvandrertjenesten i Sunndal har over mange år bygd opp en bred kompetanse innen hele

innvandrerfeltet. Drift av asylsøkermottaket samt bosetting og opplæring av flyktninger er kjemen i vårt arbeid. Kvalitet i

alle ledd ligger til grunn for vårt arbeid og vi setter derfor stor pris på at UDI og IMDI gir oss gode attester.

Innvandrertjenesten har mål om å være en ressurs nasjonalt og regionalt, og tilbyr fagkompetanse og deler erfaringer med

de som etterspør dette. Forholdet mellom innvandrere og lokalsamfunnet er i store trekk godt i Sunndal.

Innvandrertj enesten ønsker å bidra til at forholdet kan bedres ytterligere. Integrering er ikke en oppgave som kan løses kun

av oss, men krever innsats også fra andre kommunale enheter og lokalsamfunnet forøvrig.

Viktige oppgaver/utfordringer framover: drive asylmottaket i tråd med stadig endrede forutsetninger fra

UDI, utvikle en stadi bedre kvalifiserin for  fl  ktnin ene, bedre samarbeid med frivilli heten.

Kommunestyret behandlet «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Sunndal kommune i

møte 20l5>> i møte 17.3.2016. Det ble vedtatt at det skal utarbeides risiko- og

sårbarhetsanalyse for innvandringstjenesten i løpet av høsten 2016.
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Det kommer fram at samtaler/spørreundersøkelse at kommunen leverer godt når det gjelder

innvandrerfeltet, men også at dette er en utfordring. Kommunen er nominert for 2. gang som

årets bosettingskommune. Kommunens spiller på alle kommunens ressurser og kan sette inn

eventuelle tiltak tidlig. Det kommer fram noe usikkerhet om integreringen av bosatte

flyktninger er god nok. Dette omfatter for eksempel språk, kvalifisering og samarbeid med

frivilligheten.

På bakgrunn av kommunens arbeid, blant annet planlagt gjennomføring av en helhetlig risiko-

og sårbarhetsanalyse, vurderer revisjonen en forvaltningsrevisj on som mindre aktuelt.

3.10 Diverse

Viktige oppgaver og utfordringer framover slik disse er formulert i Årsrapport 2015 for

enheter og ansvarsområder som ikke eller i liten grad er omtalt i avsnittene ovenfor. Denne

oversikten tas bare med i dette førsteutkastet i forbindelse med kontrollutvalgets diskusjon.

Rådmannen

o gjennomføring av kommunereforrnprosess slik at kommunestyret kan fatte vedtak

innen 1. juli

o rekruttere og fase inn ny rådmann i løpet av våren/ sommeren 2016

o videreutvikling av sunndal distriktsmedisinske senter

o videreføring av samarbeid med Surnadal om næringsutvikling, samt opprettholde god

dialog med lokalt næringsliv

Service  0  inf0rmas'onsavdelin  a

o organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø

o arbeid for fremtidsretta og brukertilpassa publikumsmottak

o fortsette arbeid med digitalisering av tjenester. strukturere og koordinere

informasjonsarbeidet

Økonomiavdelin

o fokus på videreutvikling av elektroniske løsninger innenfor regnskap- og

lønnsområdet.

økt bruk av ehandelsportalen ved bestilling av varer

videreutvikling av økonomirapportering i samarbeid med de folkevalgte.

få frigitt mer tid til bruk på intern opplæring og økt

internkontroll.

Eiendomst'enesten

o gjennomføre mindre vedlikeholdsprosjekt iht plan

o jobbe aktivt med sykefraværsoppfølging

o utvikle avdelin ene

Kulturfenesten

stabilisere en driftsform og en aktivitet som samsvarer med de rammene tjenesten har

to avdelingsledere skal skiltes ut. dette krever en grundig prosess.

øke besøket på kino, konserter og andre forestillinger.

kjøre en offensiv strategi med større og bedre tilbud.

forbedre markedsførin en o styrke s nli heten av tilbudene til tenesten

Kommunalteknisk feneste

o fornying av den kommunale va- og veginfrastrukturen behovet.

o strammere driftsbudsetter, men samtidi øknin i o aver o forventnin er
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o bedre samarbeid med frivilligheten

NAV  Sunndal

o økt fokus på «arbeid først»

o styrke samarbeidet og øke kontakten med næringslivet

o vedtak om økonomisk sosialhjelp skal inneholde krav om aktivitet

o un dommer under 30 år skal ha tilbud om aktivitet innen l uke etter re istrering

Plan- mil'ø— 0  nærin st'enesten

o redusere saksbehandlingstid for byggesaker

videreutvikle elektronisk kommunikasjon med innbyggere

gode fysiske rammevilkår for utbygging av boliger og næringsbebyggelse

arbeid med bygging av laksesperre og forberedelse til kjemisk behandling

todalsf] ordprosj ektet,

lan ro ram o kommunedel lan
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4  Nøkkeltall - data

4.1 Vedlegg 1 - Befolkning m.m.

Faktisk antall innbyggere og innbyggere fordelt  på  aldersgrupper per 1.1.2015 og prognose for  2020, 2025, 2030

o 2040 basert 52014-tall.

År Faktiske tall

Sunndal kommune 2015

0-5 år 403

6-12  år 555

13-15 år 273

16-19  år 423

20-44 år 1931

45-66 år 2253

67-79 år 735

80 år eller eldre 451

l  alt 7155

Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune.

Demografisk sårbarhet  2014

I-_ I-'.‘L. .:,

Indikator :L‘:s:a‘l

Dødelegheitsrate j  _  j

Fødselsrate i 17

Netto tilflytting 0

Del befolkning 0-14  år 0

Del befolkning 15-24  år 0

Del befolkning 25-54  år

 

Del befolkning 55-64  år

 
Del befolkning 65 år og eldre

Kvinneoverskot i g g

Over 95 kvinner per 100 1  M —
menn, 15-64  år '  i i

Tal sårbarhelter 7

Sunndal

kommune

1.

..r-—?)yl-i o  nyt-v o.I-5r '!"

Framskriving basert på  2014-tall

2020 2025 2030 2040

375 391 393 374

507 488 520 520

261 244 232 246

368 343 313 327

1954 1965 1962 1871

2273 2143 1985 1866

927 1073 1207 1245

443 488 568 811

7108 7135 7180 7260

NORDREGIO (Nordic Centre for Spatial Development)

laga i  2011  eit kart over demografiske sårbarheiter  i

Norden basert på 10 indikatorar. Desse indikatorane

vart vurdert opp mot nordiske gjennomsnitt. Møre og

Romsdal fylkeskommune har brukt same indikatorane,

men vurdert opp mot snitt for Noreg i  2014.

Møre og Romsdal kjem ut med sårbarheit på 7 av

indikatorane. Den gjennomsnittlege skåren for

kommunane i fylket er  7,6.  Store delar av Møre og

Romsdal kjem dårleg ut samanlikna med landet.

Særleg gjeld det indikatorane knytt til kjønnsbalanse

og kor stor del av befolkninga som er  i  aldersgruppene

25-54  samt  65  og eldre. På desse indikatorane har  33

av  våre 36 kommunar verdiar som blir vurdert som

sårbare.

Forklaring:

Verdi  0:  Likt eller betre enn landet

Verdi  1: Dårlegare enn landet

Kjelde: M reo Romsdalf lkeskommune kommunestatlstikk  2015
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innvandrarar etter  nasjonalitet, eit  utval, 2013-2015
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Inn- og utpendling etter bustad, hovudstraumar2014

Averøy

Rauma

Oslo kommu ne

Halsa

Ålesund

Trondheim

Gjemnes

Fræna

Rindal

Molde 95

Kristiansund

Oppdal

Tingvoll

Surnadal

Nesset

150 100

3I-6

4I-6

45 ——7

C8

16  _-  11

37  fl  13

4  I- 14

3 I- 14

! 15

—  33

24 E 40

—  42

18 Å 110

21 å 114

29 m 170

0 50 100 150 200

Pendlarar

l Utpendling I  Inn pendling

Inn- og utpendling etter næring, 2014

Personleg tenesteyting

Helse- og sosialtjenester

Undervisning

Off.adm., forsvar og sosialforsikring

Sørvisnæringar

Sekundærnæringer

Jordbruk, skogbruk og fiske

I  Sysselsette som pendlar utfra kommunen

—3oo

22 10

176 349

24“ 15
-200 — 100 O 100 200 300 400

Tal pendlarar

I  Sysselsette som pendlar inn i kommunen
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4.2 Vedlegg 2 -Nøkkeltall  -  KOSTRA
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i

kommuner innenfor ulike områder. Dataene for 2013 og 2014 i KOSTRA er oppdatert med ny kommune-

gruppering. Overgangen fra Aa-registeret til a-ordningen gjør at det foreløpig ikke er mulig å publisere tall for ansatte og

årsverk for 2015 for de kommunale tjenesteområdene. Etter planen skal tallene for årsverk komme i publiseringen av

endelige tall i juni 2016. Mer detalert informason  — SSB.no/kostra KOSTRA (ureviderte tall per l8.3.20l6)

Finansielle nøkkeltall bevil nin sre nska et, kommunekonsern
År 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA  Landet

KOSTRA-funksjon gruppe12  u/ Oslo
i:rie inntekter i  kr per innbygger, konsern 44 838 47 325 49 848 51 155  52 701 54 133 49 762

Brutto driftsinntekter i kr per innbygger, konsern 90 808 95 784 102 831  103 927 109 220  93 944  75 805
Netto iåneeieid per innbygger, konsern 54 227 54 435 55 616 63 155  68 360 so S98  61 391

Disposisjonsfond i  %  av brutto driftsinntekter, konsern 7,3 9-5 9,0 11,6 12,0 5,1 5,6

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk  i  %  av brutto — — — — 0,0 0,3 0,4

drifts inntekt, konsern

Tabell: Utvalgte nøkkeltall, kommuner  —  nivå 1 og 2.  Sunndal  kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 12 og Landet uten Oslo i 2015.

Barneha er
År 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA  Landet

KOSTRA-funksjon gruppe12 u/ Oslo

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 98,8  95,2 96,5  97,2  95,9 91,5 91,1

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 119 186 124  512 125 783 141 301 133  921  132 061 130 549

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr korrigert 43 51 52 57 53 58 59

oppholdstime (kr)

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 46,7 45,5 52,1 43,0 46,4 37,2 36,4

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 1,0 - - 2,8 5,5 7,0 7,5

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 100,0 100,0 100,0 96,7 97,8 92,3 92,6

barnehagelærerutdanning

Tabell: Nøkkeltall for barnehager. Sunndal kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 12 og Landet uten Oslo i 2015.

Grunnskoleo lærin
År 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gruppelz u/ Oslo

Netto driftsutgifter til grunnskole, pr innbygger  6-15  år 82  365  88 009 92 171 96 835 101  443  97 954 82 502

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 7,3 7,2 7,1 7,4 7,2 9,5 7,9

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, pr elev 82 085  88  088  91  608 98 825  103 286  102  827 88  244

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn 11,1 10,9 11,0 11,0 11,1 11,1 13,5

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,2 38,4  39,0  39,1 40,7 - 40,7

2014 2014

Andel lærere med universitets-/ høyskoleutdanning og pedagogisk 81,0  79,7 82,0 85,0 - 88,1 87,8

utdanning

Andel lærere med universitets-/ høyskoleutdanning uten 8,8 7,2 8,3 6,3 - -4,5 5,6

pedagogisk utdanning

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 10,2 13,0 9,8 8,7 - 7,4 6,5

Tabell: Nøkkeltall for grunnskoleopplæring. Sunndal kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 12 og Landet uten Oslo  i  2015.

Kommunehelse
r 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet
KOSTRA-funks'on el u Oslo

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, kommunehelset. 1  772 2 073 2 279 2 342 2 445  3  154 2  384

Netto driftsutg. forebygging, helsest, skolehelset pr innb. 0-20  1  563 2  144  2 402 2  943  2  951 2 188 2 141
år

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,7 8,7 9,8 9,8 9,8 11,7 10,5

Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, 8,2 8,6 9,1 9,1 9,1 10,7 9,0

kommunehelsetjenesten

2014 2014

Le etimer r. uke r. beboer i s keh'em 0,32 0,49 0,54

F  siotera itimer r. uke r. beboeri s keh'em 0,20 0,50 0,41

Tabell: Nøkkeltall for kommunehelse. Sunndal kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 12 og Landet uten Oslo i 2015.
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Utkast  til  overordna analyse  og plan for  forvaltningsrevisj on Sunndal kommune  25.5.2016

Pleie  o omsor
År 2011  2012 2013  2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gruppel u/ Oslo

Netto driftsutgifter  pr  innbygger 67 år +, pleie- og omsorgtj. 128  619 137 233 140 414 150 203 149 154 125 484 109 336

Andel beboere  i bolig med heldøgns bemanning* 10,8 12,3 13,1 12,7 11,9 51,5 52,2

Andel innbyggere  80 år +som er beboere på institusjon 18,6 19,4 17,4 19,1 17,5 14,1 13,1
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i 23 31 29

rosent av bef.  80+  -
Gennomsnittli antall tildelte timer r uke, h'emmes ke leie 3,7 5,7 4,7

Andel plasseri brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 60,2 60,2 50,5 50,5 78,6 86,0 84,2

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon,  pr  kommunal plass 747 034 34° 378 972 914 986 295 1 055 67° 1  1°9 415 1 °4° 127

2014 2014

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 84 81 86 89 - 76 75

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra 49 51 52 55 - -

videregående skole

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra 36 30 34 35 -

høyskole/ universitet

Tabell: Nøkkeltall for pleie og omsorgstjenesten. Sunndal kommune  2011  til  2015,  og KOSTRA-gruppe 12 og Landet uten Oslo i

2015.  *lndikatoren angir andel beboere  i  bolig m/ heldøgns bemanning i forhold til beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål totalt.

Heldøgns bemanning innebærer at det er minst én ansatt tilstede i bygningen/bofellesskapet hele døgnet.

Sosiale t'enester i NAV
År 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA  Landet

KOSTRA-funksjon gruppe12 u/ Oslo

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger  20-66  år 5  049  5 215 3 876 3 806 3 681 - 3 222

Andel sosialhjelpsmottakere iforhold til innbyggere i alder  20-66 4,5 4,5 5,3 3,8 3,2 - 4,2

Tabell: Nøkkeltall for sosiale tjenester i NAV. Sunndal kommune  2011  til  2015,  og KOSTRA-gruppe 12 og Landet uten Oslo i  2015.

Barnevern
År 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gruppe12 u/ Oslo

Netto driftsutgifter pr innbygger  0-17  år, barneverntjenesten 3 949 3 985  4  275 4 672 6 378 9  956 8 363

Netto  driftsutgifter pr barn i barnevernet 51 544 46 126 42 048 57 881 80 224 - 110 365

Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere  0-17  år 5,7 5,8 7,3 5,4 5,9 - 4,8

Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk 19,0 23,1 26,7 20,3 19,3 - 16,2

Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder 63 84 84 87 92 72 82

Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent 48,8 60,9 57,9 51,7 67,3 - 42,8

Tabell: Nøkkeltall for barnevern. Sunndal kommune  2011  til  2015,  og KOSTRA-gruppe 12 og Landet uten Oslo i  2015.  Sunndal kommune

har felles barneverntjeneste med Nesset og Tingvoll.

Tekniske t'enester
År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gruppe12 u/ Oslo

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 14 14 35 34 - - -

frist (kalenderdager)

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 26 21 24 14 10 16 20

(kalenderdager)

Brutto driftsutgifter pr km kommunal veg 69 433 75 163 76 993 76 397 78 897 117 253 124 462

Tabell: Nøkkeltall for tekniske tjenester. Sunndal kommune  2011  til  2015,  og KOSTRA-gruppe 12 og Landet uten Oslo i  2015.

Boli
År 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gruppe12 u/ Oslo

Dekningsgrad (antall boliger) 27 27 28 27 28 25 21

Kommunalt disponerte boliger pr  1000  innbyggere

Tabell: Nøkkeltall for bolig. Sunndal kommune  2011  til  2015,  og KOSTRA—gruppe 12 og Landet uten Oslo i  2015.

Kultur
År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gruppe12 u/ Oslo

Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger 3 384 3  121 3  477 3 717 3 512 2 836 2 001

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 1 238 1 151 1 177 1 179 1 149 1 018 821
6-20  år

Tabell: Nøkkeltall for kultur. Sunndal kommune  2011  til  2015,  og KOSTRA-gruppe 12 og Landet uten Oslo i  2015.
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune  25.5.2016

4.3 Vedlegg 3 -Kompetanse

Kommunedata viser historiske befolkningstall og befolkningsframskrivninger, infonnasj on
om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov, inntekter og informasjon om produktivitet og
effektivitet i den enkelte kommune. Hensikten er  å  gjøre dataene mer tilgjengelig for at
kommunene og andre kan få tilgang på informasjon som kan bidra til god styring og
planlegging i egen kommune. Kommunedata re 'erin 7ern.no

Under vises tj enestedata fra KOSTRA  2012.  I beregningene av tallet på tjenestemottakere og
arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på
tjenestene som i  2012.  Tabellen viser beregnet behov i Rauma kommune for lærerårsverk i
skolen, årsverk i barnehagene og årsverk i institusjon og hjemmetjenesten i  2020  og 2040.

Antall årsverk i  2012, 2020  og 2040.  Tjenestedata fra KOSTRA  2012.  Det er tatt

utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i  2012.

600

 500

400

300 °  =

zoo

100

0

2012 2020 2040

Hvert element i figuren er symbolisert med en egen farge

i  Behov for lærerårsverk i grunnskolen

j  4  Behov for årsverk i barnehagene

.  Behov for årsverk institusjon og hjemmetjeneste
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Antall tjenestemottaker i 2012, 2020 og 2040. Tjenestedata fra KOSTRA  2012.  Det er tatt

utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i  2012.
Kommunedata re "erin em.no
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2020 2040

Hvert element i ngnren er symbolisert med en egen [Arge

I Barn 1-5 år med barnehageplass

I Eleven grunnskolen  1.7.  um

Elever i gunnskolen 8-10. innn

.  Mottakere av instiIusjonstjcncs1a og hjemmetjenester 0-66 år

I Mottakere av :..  .” jonstjenester og :," lenene: 67-79 s:

I  Mottakere av insmusjomtjcncstcr og hjemmetjenester 80 år eller eldre

 

Under  kn  man tilpasse elementene  I  figuren etter egne behov

Bam 1-5 år med barnehageplass

E Elever i grunnskolen 1-7. trinn

E Elever i grunnskolen 8-10.trinn

E" ' l'-'*"='”"' Å Å  083  Å  0455!
E Mottakere av ul Qonstjenester og hjemmetjeneste: 67-79 år

E Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre
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4.4 Vedlegg 4  -  Barn og unge

Kommunebarometeret 2016 (grunnskole, barnehage  og barnevern)
Kommunebarometeret er en sammenlikning av  landets kommuner, basert  på til sammen 124
nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Den gir en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan

kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra KOSTRA, foreløpige tall for 2015.  I  tillegg er det

hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder.

Sunndal Grunnskole Barneha e Barnevern

kommune Plassering Endring fra Plassering Endring fra Plassering Endring fra

sist år sist år sist år

Plasserin 121 26 53 -18 43 13

Tabell: Sunndal kommunes plassering for grunnskole, barnehager og barnevern  på  kommunebarometeret  2016.

Kilde: KS Kommunebarometeret 2016. Ytterligere informasjon: Kommunebarometeret  —  forklaring: Kommunebarometer 2016  —  tabeller.

Gjennomføring videregående skole
Møre og Romsdal fylkeskommune har de siste årene bestilt gjennomføringstall fra SSB som viser hvordan det

går med det enkelte kull. Nedenfor viser oversikt over gjennomføringstall for 2009-kullet, fordelt på den enkelte

kommune.

Andel

Fullført med studie- eller lkke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse

yrkeskompetanse

Kommune I  alt Fullført på Fullført på Fortsatt i videre- Gjennomført VKII eller Sluttet

normert tid mer enn gående gått opp til fagprøve, ikke underveis

normert tid o lærin bestått

Møre og 3439 57,0 16,3 6,4 5,4 14,9

Romsdal

1502 Molde 326 61,7 16,0 8,3 3,4 10,7
1535 Vestnes 98 55,1 16,3 4,1 5,1 19,4

1539 Rauma 102 53,9 19,6 11,8 1,0 13,7
1543 Nesset 45 51,1 26,7 2,2 4,4 15,6
1547 Aukra 40 55,0 15,0 12,5 12,5 5,0
1548 Fræna 129 47,3 10,9 7,8 6,2 27,9
1551 Eide 61 57,4 18,0 4,9 6,6 13,1
1557 Gemnes 46 58,7 19,6 4,3 4,3 13.0
1563 Sunndal 98 55,1 22,4 3,1 7,1 12,2

Gjennomføring av vidaregåande opplæring Fullført og bestått etter normert tid og fem år, etter kommune  —  2008-

kullet

Fullført på Brukt meir enn Fullført og bestått

normert tid normert tid etter 5 år

Sunndal 66,3 13,0 79,3

Møre og Romsdal 59,5 14,0 73,5

Folkehelseprofil - et utvalg faktorer Sunndal kommune
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i

befolknin en o faktorer som åvirker denne, "f. lov om folkehelsearbeid.

Virksomhet Sunndal kommune Fylke Norge

Faktorer

Lavinntekt 0-17 år 13 8,7 1 1

Bam av ensli e forsør ere 18 14 15

Arbeidsledi e 15-29 år 2 2,3 2,7

Ensomhet, Un data 14 17 18 'a

Fom d med lokalmiløet, Un data 65 71 70 31

Trives å skolen, 10 klasse 81 86 85

Alkohol  — har vært beruset 19 12 14

Tabell: Folkehelseprofil  — et utvalg faktorer for Sunndal kommune. Tall i prosent.

Kilde: Folkehelseinstituttet, avdeling for helsestatistikk. For ytterligere informasjon: Folkehelseprofil
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4.5 Vedlegg 5 -Helse og omsorg

Kommunebarometeret  2016
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12

ulike sektorer. Tallene er i hovedsak hentet fra KOSTRA, foreløpige tall for 2015.

Sunndal Eldreomsor Helse Sosial

kommune Plassering Endring fra sist Plassering Endring fra sist Plassering Endring fra sist

år år år

Plassering 284 —75 62 5 107 —18

Tabell: Rauma kommunes plassering for helse, omsorg og velferdstjenester  på  kommunebarometeret 2016.

Kilde: KS Kommunebarometeret 2016. Ytterligere informasjon: Kommunebarometeret  — forklaring.) (Kommunebarometer 2016 - tabeller)

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+  -
(inkludert boli er for ersoner med utviklin shemmin (PU-boli er). KOSTRA
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon Smmdal kommune 25.5.2016

4.6 Vedlegg 6  -  Sykefravær

Kommunestatistikk sykefravær utarbeidet av KS for perioden 4. kvartal 2014 til 3. kvartal  2015.

Sykefravær Samlet Lege- Egen- Arbeidsgiver- Utenfor Kvinner Menn Heltids Deltids-

meldt meldt perioden arbeidsgiver ansatte ansatte

Kommune perioden

Molde kommune 9,44 8,03 1,41 4 5,44 11,06 4,35 8,91 10,45

Vestnes kommune 12,2 11 1,2 4,06 8,14 13,52  5,79  11,24 13,36

Rauma kommune 10,02 9,15 0,86 3,34 6,67 10,88  6,67 10,95 8,8

Nesset kommune 10,39 9,32 1,07 4,33 6,06 11,88 2,16 7,57 12,2

Aukra kommune 8,92 7,4 1,52 4,91 4,01 10 4,94 9,2 8,63

Fræna kommune 10,04 9 1,04 4,02 6,02 10,83  6,47 9,66 10,56

Eide kommune 11,01 9,88 1,13 3,83 7,18 11,95 4,4 10,8 11,3

Gjemnes kommune  9,34 8,19 1,15 5,56 3,78 9,72 6,6 12 7,87

Sunndal kommune  8,64 7,3 1,34 6,8 1,84 9,77 3,65 7,81 9,82

Kommuner 9,93 8,6 1,33 4,27 5,66 11,03 6,06 9,53 10,59

Tabell: Sykefravær knyttet til type sykemelding i kommunene knyttet til Kommunerevisjonsdistrikt 2

Kilde: KS. For ytterligere informasjon:  S  kefravaer kommunestatistikk KS

Virksomhet under- Turnus- Annet Adm under- Barne- Helse pleie Samferdsel Annet

visning personell Personell visning hage omsorg teknikk

Kommune personell

Molde kommune 7,2 12,17 8,45 7,21 7,07 11 11,34 7,3 4,27

Vestnes kommune 5,82 15,21 11,57 2,98 6,97 15,42 14,76 3,44

Rauma kommune 11,62 11,09 8,84 6,21 10,27 7,3 11,79 6,4

Nesset kommune 4,65 15,22 8,57 4,24 5,37 16,39 13,93

Aukra kommune 8,03 10,29 8,51 8, 14 7,18 12,95 9,79

Fræna kommune 8,7 11,11 9,77 5,41 7,9 16,3 11,65 5,74 7,35

Eide kommune 10,38 11,25 11,11 9,42 8,54 15,4 12,11

Gjemnes kommune  7,43 11,79 7,94 7,53 14,18 9,9

Sunndal kommune 4,25 12,46 7,8 8,62 4,58 8,31 11,8 6,64 5,68

Kommuner 8,17 12,07 9,5 7,36 8,46 12,56 11,35 6,67 8,33

Tabell: Sykefravær knyttet til sykemelding i ulike virksomheter/ etater i kommunene knyttet til Kommunerevisjonsdistrikt 2

Kilde: KS. For ytterligere informasjon: S kefravær kommunestatistikk KS

S  kefravær utviklin over tid KS kommunestatistikk
Periode 4. kvartal  2012  - 2.  kvartal 2013- 4. kvartal  2013  -  2.  kvartal  2014- 4.  kvartal  2014-

3.kvartal  2013 Lkvartal  2014  3.kvartal  2014 Lkvartal  2015 3.kvartal 2015

Kommune

Molde kommune 9,26 9,07 9,60 9,74 9,44

Vestnes kommune 9,85 11,61 12,58 11,63 12,20

Rauma kommune 9,43 9,80 9,45 10,44 10,02

Nesset kommune 9,98 11,64 12,39 10,53 10,39

Aukra kommune 9,38 11,26 11,32 10,19 8,92

Fræna kommune 9,11 9,05 9,09 9,33 10,04

Eide kommune 9,27 9,61 9,40 8,98 11,01

Gjemnes kommune 8,28 7,81 9,67 8,55 9,34

Sunndal kommune 7,94 8,10 7,66 8,70 8,64

Tabell: Sykefravær knyttet til kommunene knyttet til Kommunerevisjonsdistrikt 2

Kilde: KS. For ytterligere informasjon:  S  kefravær kommunestatistikk KS
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4.7 Vedlegg 7 -  Næringsliv og arbeidsliv

Vekstkraft og attraktivitet for næringslivet
NHOs KommuneNM 2015 rangerer norske kommuner og regioner etter  22  indikatorer som

gjenspeiler Vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Indikatorsettet er utviklet i samarbeid

mellom Vista Analyse og NHO. Det endelige indikatorsettet er fastlagt av NHO. Alle

indikatorene er interaktivt tilgjengelige på NHOs hjemmesider.

De  22  indikatorene aggregeres opp til fem områdeindikatorer og én totalindikator.
Rangeringen av de aggregerte indikatorene avhenger hvilke vekter man vel ger i

aggregeringen. De enkelte indikatorene innenfor hvert område er tillagt lik vekt.

Total Nærin sliv Arbeidsmarked Demo rafi  Kom  etanse  Kommunal  økonomi

Molde 33 100 60 116 14 81

Aukra 77 51 34 70 133 328

Sunndal 166 237 136 357 13 316

Fræna 186 177 163 165 327 139

Rauma 220 213 230 324 107 163

Vestnes 235 145 237 224 282 231

Eide 245 224 133 262 314 229

G'emnes 270 183 104 370 354 182

Nesset 341 315 262 292 398 311

Tabell: NHOs KommuneNM 2015, Vekstkraft og attraktivitet for næringslivet

Nærin sliv: verdiska in , n etablerin er, inntektsnivå, rivat  s sselsettin , rivat s sselsettin svekst

Arbeidsmarked: s sselsettin sandel, s kefravær, utføre, arbeidsledi e, arbeidsmarkedsinte ras'on

Demo  rafi: befolknin svekst, un e i forhold til eldre i arbeidss rken, aldrin

Kompetanse: andel sysselsatte med minst  4  års utdanning, andel sysselsatte med bestått fagprøve, andel sysselsatte med
teknisk o naturvitenska li utdannin o til  4  år

Kommunal kommunale administrasjonsutgifter, eiendomsskatt fra næringseiendom i prosent av sysselsatte.

økonomi: kommmunale inntekter i forhold til utgifter, kommunens kjøp av private tjenester som andel av driftsutgifter,
kommunal betalin sevne

Hovedtall for arbeidsmarkedet. Mars 2016. Helt ledi e. NAV.
Antall Prosent av Endring fra  i  fjor, antall Endring fra i fjor,  %

arbeidsstyrken

Landet 89334 3,3 8323 10

Møre og Romsdal 4765 3,4 1367 40

Molde 425 3,0 123 41

Vestnes 95 2,7 26 38

Rauma 143 3,7 59 70

Nesset 51 3,3 —5 —9

Aukra 46 2,6 27 142

Fræna 189 3,6 36 24

Eide 58 3,2 16 38

Gjemnes 39 2,9 19 95

Sunndal 93 2,6 —13 -12

Tabell: Hovedtall for arbeidsmarkedet for mars 2016  -  helt ledige. Kilde: NAV
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4.8 Vedlegg 8  -  Utgiftsbehov og kommunenes frie inntekter
Utgifisbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferds-tjenester til

innbyggeme sine. Utgifisbehov for hver enkelt kommune blir beregnet i utgifisutjevningen  ved  hjelp av

behovsindeksen. (Kilde: Kommunedata,KS’s ro nosemodell)

KS-konsult beskriver dette som «objektivt» utgittsbehov:

o «Angir» innbyggemes forventede behov for tjenester

o  Utgiftsutjevningen kompenserer for ulike kostnads- og etterspørselsforhold (demografi og sosioøkonomiske

forhold) for at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud.

Kommunens samlede utgittsbehov måles/vurderes gjennom kostnadsindeksen i inntektssystemet

Det er utarbeidet sektorvise delkostnadsnøkler for de store tjenestene.

Kommunal- og modemiseringsdepartementet

lnntektss stemet for kommunar o f lkeskommunar 2016

NR.

1502

1535

1539

1543

1547

1548

1551

1557

1563

1502

1535

1539

1543

1547

1548

1551

1557

1563

Kommune

2

MOLDE

VESTNES

RAUMA

NESSET

AUKRA

FRAENA

EIDE

GJEMNES

SUNNDAL

Kommune

2

MOLDE

VESTNES

RAUMA

NESSET

AUKRA

FR/ENA

EIDE

GJEMNES

SUNNDAL

Hoved

kostnadsnøkkel

o,95oz

1,o149

1,o9sz

1,1326

1,1o97

1,o495

1,1376

1.1858

1,0717

Delkostnads

Nøkkel

Pleie og

Omsorg

Indeks

4

0,994o

1,1674

1,3243

1,4365

1,0549

1,0734

1,1471

1,3155

1,3051

Delkostnads-

Nøkkel

Sosialtjeneste

Indeks

8

0,7102

0,6234

0,573 1

0,5307

0,5554

0,7304

0,6098

0,5018

0,6828
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Delkostnads

nøkkel

Grunnskole

Indeks

5

0,9467

1,0397

1,0235

1,0411

1,2922

1,1305

1,2623

1,2852

1,0209

Delkostnads-

nøkkel

Helse

Indeks

9

o,9551

1,1084

1,1194

1,2970

1,2660

1,0995

1,1852

1,4078

1,1196

Delkostnads-

nøkkel

Barnehage

Indeks

6

0,9666

0,6982

0,9474

0,7088

0,9522

0,9248

0,9352

0,7677

0,7868

Delkostnads-

nøkkel

Barnevern

Indeks

10

0,9139

1,0281

0,8356

0,7775

0,9244

1,0300

1,1180

0,7856

1,0371

Delkostnads-

Nøkkel

Adm, landbruk

og miljø

Indeks

7

O,9164

1,1203

1,1230

1,4572

1,3030

1,0699

1,3379

1,5571

1,1003

Bef. Andel

per 1.7.2015

(promille)

11

5,1161

1,2866

1,4392

0,5727

0,6696

1,8792

0,6683

0,4954

1,3843 '?



Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon Sunndal kommune 25.5.2016

Kommunedata (regjeringen.no)

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 76

prosent (80 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede

inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten

enn gjeldende lover og regler.

Frie inntekter korrigert for Variasjonar i utgiftsbehov for kommunane.

Tabellen viser inntekt per innbyggjar i prosent av landsgjennomsnittet. Tal frå 2015.

Korrigerte frie inntekter, eksklusivt Korrigerte frie inntekter, inkludert

eiendomsskatt og eiendomsskatt og konsesjonskraft-

konsesjonskraftsinntekter inntekter

Kommune (prosent av Iandsgjennomsnittet) (prosent av Iandsgjennomsnittet)

1502 Molde 98 100

1535 Vestnes 94 93

1539 Rauma 98 100

1543 Nesset 99 104

1547 Aukra 98 189

1548 Fræna 96 102

1551  Eide 97 93

1557 Gjemnes 105 108

1563  Sunndal 99 118

Møre og Romsdal 99 100

Tabell: Elementene i avtalen om inntektssystemet som påvirkes av kommunesammenslåinger.

Kilde: Foreløpige beregninger av endringer i inntektssystemet. Reg'eringen.no
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Utkast  til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on Sunndal kommune 25.5.2016

4.9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vedlegg 9 -Nytt inntektssystem

Den første kolonnen etter kommunenavnet viser fordelingsvirkningen av forslaget til ny

kostnadsnøkkel for kommunene. De er beregnet på kriteriedata og utgiftsbehov fra 2014.
Den andre kolonnen viser den isolerte effekten av det graderte basiskriteriet. Basistilskuddet

vil med denne modellen utgjøre en mindre andel av rammetilskuddet til kommunene. Det

resterenede beløpet er fordelt på alle kommuner med et likt beløp per innbygger.
Den tredje kolonnen viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i de regionalpolitiske

tilskuddene og småkommunetilskuddet.  I  forhold til i 2016 er disse tilskuddene redusert med i
underkant av 80 millioner kroner, og dette beløpet tilbakeføres til innbyggertilskuddet med et

likt beløp per innbygger (15 kroner).

Den fjerde kolonnen viser den totale virkningen av endringene i inntektssystemet, og er

summen av de tre foregående kolonnene.
Den femte kolonnen viser den isolerte effekten av inntektsgarantiordningen. Denne ordningen

skal skjerme kommunene mot en brå nedgang i rammetilskuddet. Den sikrer at nedgangen

ikke skal være større enn 300 kroner per innbygger under den gjennomsnittlige veksten på
landsbasis. Dette gjør at effekten av det nye inntektssystemet spres over flere år.

Den siste kolonnen viser førsteårsvirkningen av det nye inntektssystemet, inkludert

inntektsgarantiordningen og anslått vekst i frie inntekter neste år. Veksten i frie inntekter er

anslått til 3,45 milliarder kroner, og den er fordelt med et likt beløp per innbygger (668
kroner). Med inntektsgarantiordningen og veksten i de frie inntektene neste år, får alle
kommuner en vekst i inntektene neste år.

I kommuneproposisjonen er det oppgitt tall per innbygger. KS har regnet det om til tall per

kommune, for å gjøre tabellen mer sammenlignbar med tidligere beregninger som er gjort.

1000-kroner
Ny kostnads Basis Regional- Total virkning 1nntekts- Første års

nøkkel kriteriet politisk Nytt inntekts garanti- virkning

tilskudd —system ordningen inklusiv vekst

i frie inntekter

1502 Molde 4856 1029 396 6281 -1267 22644

1535 Vestnes 2254 -2086 248 416 -322 4575

1539 Rauma -1526 -1385 320 -2591 0 2382

1543 Nesset 431 —l64 45 312 -143 2157

1547 Aukra -870 -2204 52 -3022 1816 1109

1548 Fræna -3367 —1634 147 -4854 1448 3132

1551 Eide 478 —2854 52 -2324 1119 1108

1557 Gjemnes -929 -1218 —1602 —3 749 2851 826

1563 Sunndal 2418 -2848 537 107 -343 4543

Kommuner som velger å slå seg sammen, skjermes mot endringene i inntektssystemet. De

beholder basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd på dagens nivå i 15 år, pluss en

nedtrapping i fem år, gjennom inndelingstilskuddet. Dette er ikke tatt med i tabellen.

Kilde: K_S

Vi viser også til Prop. 123  S  (2015-2016) Kommune ro osis'onen 2017
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Saksmappe: 2016-1563/03

Arkiv: 144

Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 25.05.2016

Saksframlegg

Utval  ssaksnr Utval Møtedato

PS 21/16 Kontrollutval et 01.06.2016

UTKAST TIL OVERORDNA PLAN  FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalet tar utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll for perioden

2016-2019 til orientering.

Kontrollutvalet ber revisjonen vurdere innspill gitt i møtet i sitt arbeid med ferdigstilling av

forslag til plan for selskapskontroll.

Saksopplysninger

Det er kontrollutvalget som skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

interesser i selskaper m.m, jmfr. Forskrift for kontrollutvalg § 13 og kommunelovens §  77  nr.

5. Kontrollutvalget skal utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal vedtas

endelig av kommunestyret. Planen skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden

og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret har konstituert seg. Planen skal være

basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger og kommunens eierstyring og eierstrategi.

Stadig mer av den kommunale virksomheten organiseres utenfor den ordinære kommunale

forvaltning. Slike fristilte organisasjoner kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring,

innsyn og kontroll på grunn av at de ligger utenfor kommunestyret direkte styring og

administrasj onssj efens internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter sitt eierskap er

viktig for å sikre kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. Formålet

med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et viktig

utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapet forvaltes i tråd med

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Med henvisning til Kommunelovens  §  77  nr. 5 er det kun i interkommunale selskap, selskap

der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle
aksjene, samt heleide datterselskaper av disse at det er aktuelt å gjennomføre selskapskontroll.

Som et ledd i arbeidet med å utarbeide plan for selskapskontroll får kontrollutvalet i dette
møtet gjennomgå et utkast til analyse og planen for selskapskontroll.

Det er lagt opp til at det skal gjøres vedtak om plan for selskapskontroll i kontrollutvalget sitt

første møte i høst, 22. september.



Vedlagt saken følger:

0 Oversendingsbrev fra Kommunerevisjonsdistrikt  2  Møre og Romsdal, datert 25.05.16

0 Utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll i Sunndal kommune, datert

25.05.16

VURDERING

I forbindelse med plan for selskapskontroll er det viktig å vurdere risiko knyttet til både den

overordnede eierstyringen i kommunen, og risiko knyttet til ulike selskap kommunen har

eierskap i.

Grunnlaget for plan for selskapskontroll er en overordna analyse av risikofaktorer knyttet til

dette. Analysen er grunnlaget for at kontrollutvalget skal kunne prioritere mellom hvilke

selskap det er identifisert risiko for avvik. Kontrollutvalget må videre vurdere hvilke selskap

som er mest vesentlige. Den overordna analysen er en forutsetning for å få en god plan for

selskapskontroll.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin rettleder om rollen og oppgavene til

kontrollutvalget, sagt at når det gjelder den overordna eierstyringen, så vil det være naturlig å

få oversikt over om kommunen har vedtatt en eierstrategi og eventuell risiko for at den ikke

blir etterlevd. Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskap, kan følgende forhold være

relevante:

0 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med de målene kommunestyret har satt for

selskapet

0 Risiko for at den som forvalter kommunen sine eierinteresser ikke gjør dette i samsvar

med kommunen sine vedtak og forutsetninger

0 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler

0 Risiko for at selskapet ikke blir drevet på en økonomisk forsvarlig måte.

Denne gjennomgangen av utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll er for at

utvalget skal få komme med innspill til revisjonen før det endelige utkastet blir ferdigstilt fra

deres side. Samt for å gi utvalget et godt grunnlag for å gjøre de prioriteringene som skal

foretas i neste møte i forbindelse med at det skal fattast vedtak om innstilling kommunestyret

til plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019.

Sveinung Talberg

rådgiver



Kornnjunerevisjonsdistrikt 2 Telefon:  71  11  14 53 -direkte
Telefon:  71 11  10 OO-hovedkontor
Telefaks:  71  11  10 28

og E-post: anny.sonderIand@molde.kommune.no
Organisasjonsnr.: 976 663 268

Kontrollutvalget for Sunndal kommune

v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

Anny Sønderland Rl l Molde, 25.5.20l6

Utkast til overordna analyse og plan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Kontrollutvalget i Sunndal kommune bestilte i sak 45/15 i møte 30.11.2015 en overordnet

analyse og plan for forvaltningsrevisj on for perioden 2016 til 2019 fra Kommunerevisjons-

distrikt  2  Møre og Romsdal. l samme møte ble det bestilt en overordnet analyse og plan for

selskapskontroll 2016-2019.

Vedlagt følger utkast til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og

utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll  2016-2019.

I  samråd med kontrollutvalgssekretariatet vil utkastet bli lagt fram for kontrollutvalget for

diskusjon og innspill i møte 1.juni 2016.

Endelig forslag til overordna analyse og plan vil bli oversendt til kontrollutvalget tidlig i
september for behandling i møte 22.9.20l6.

Kopi av dette brev med vedlegg blir sendt til Sunndal kommune v/rådmarmen. Rådmannen

kan gi evt. innspill. Revisj onen ber særlig om at kommunen går gjennom og kontrollerer liste

over selskaper og eierandeler i disse.

Med hilsen

Anny Sønderland Einar Andersen

F orvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor

Vedlegg:

1. Utkast til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on  2016-2019
2. Utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019

Kopi med vedlegg:

o Rådmannen i Sunndal kommune
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Sunndal kommune  —  Overorda analyse  og plan for selskapskontroll 2016 til  2019 (UTKAST  19.5.2016)

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal  er interkommunalt  selskap etter kommune-
loven § 27. Eiere er kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma,

Sunndal og Vestnes. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll for eierkommunene og har i dag fem revisorer. Selskapet har hovedkontor i Molde.
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Sunndal kommune  — Overorda analyse og plan for selskapskontroll 2016 til 2019 (UTKAST 19.5.2016)

1  Innledning
Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven §  77  nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift om
kontrollutvalg §§ 13 til 15. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med

forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll. Herunder skal

det kontrolleres om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar
med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan
også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

kapittel 3.

Innen utgangen av 2016 skal kommunen vedta plan for selskapskontroll for perioden 2016 til
2019 med tilhørende analyse av overordnede risikofaktorer i kommunens virksomhet.

Kontrollutvalget i Sunndal kommune bestilte i møte 30.11.2015 i sak 45/2015 utarbeidelse av

utkast til  Plan  for selskapskontroll 2016 til 2019. Planen skal basere seg på en overordnet
analyse og ble bestilt fra Kommunrevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike
sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan

delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren nedenfor. Modellen viser
ulike kildene som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen for å vurdere og

synliggjøre innenfor hvilke områder selskapskontroll bør iverksettes.

Sentralt i dette arbeidet er kommunens eierskapsmelding. Revisjonen har også nyttet risiko og
sårbarhetsanalyse gjennomført ved utarbeidelse av plan for perioden 2012 til 2015.

Eierskapsmelding

Rapporter, media Forrige analyse/ plan

og andre kilder

V RDNE
Dialogmøte med rådmann O ERO T Tidligere prosjekter

og ordfører

ANALYSE
Kontrollutvalgets erfaringer Revisjonens erfaringer

Årsrapport og andre styrende

dokumenter
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Sunndal kommune  —  Overorda analyse og plan for selskapskontroll  2016  til  2019  (UTKAST 19.5.20  I  6)

2  Plan for selskapskontroll
Det er ikke gjennomført selskapskontroller i Sunndal kommune i perioden  2012  til  2015.

Aktuelle tema for eierskapskontroll i perioden 2016 til  2019  er ut fra gjennomført analyse:

Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskap (selskap)?

Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen?

F orvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner?

Utøver eierorganet sin myndighet i tråd med lover og regler?

Driver selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og intensjoner?

I  tillegg vil det være aktuelt å vurdere statusen i forhold til KS Eierforum sine

anbefalinger.

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon som del av eierskapskontroll i perioden  2016  til  2019
er ut fra gjennomført analyse:

o Etterlevelse av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven

o Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Det er særlig aktuelt å gjennomføre selskapskontroller i aksjeselskap som eies av kommunen
alene, eller sammen med andre kommuner og/ eller fylkeskommunen, og der kommune er
hovedeier.

Sunndal kommune eier 94,60 % av Akvainvest Møre og Romsdal AS som har som mål-

setning å foreta investeringer i selskaper som driver forskning. Bakgrunn for eierskapet er

regionalpolitisk, og skal gjennom 10 % eierandel i Nofima AS søke å få mest mulig
innflytelse på beslutninger til fordel for Nofimas anlegg på Sunndalsøra og Averøy. Basert på
bakgrunn og mål for selskapet er det lite aktuelt å foreta selskapskontroll i Akvainvest Møre
og Romsdal AS.

Det vil være aktuelt å gjennomføre selskapskontroller i aksjeselskap som Sunndal kommune
eier sammen med andre kommuner og/ eller fylkeskommunen, og der Sunndal kommune er

minoritetseier. Disse prosjektene bør gjennomføres som felles prosjekt sammen med de andre

eierkommunene. Baser på innspill fra andre eiere er det særlig aktuelt å gjennomføre
selskapskontroll i Trollheim AS.

o T røllheim AS
Sunndal kommune eier 5,70 %. Andre eiere er: Surnadal kommune (47,2 %), Rindal

kommune (3,8 %), Halsa kommune (3,8 %), Tingvoll kommune (l,9 %) og Møre og

Romsdal fylkeskommune (37,7 %)

Sunndal kommune har eierinteresser i selskaper som er av stor betydning for utvikling i

kommunen. De mest sentrale selskapene er eid sammen med private aktører. Det er aktuelt å
gjennomføre selskapskontroll i Sunndal Næringsselskap AS og Sunndal Næringseiendom AS.

o Sunndal Næringsselskap AS

o Sunndal Næringseiendom AS
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Sunndal kommune — Overorda analyse og plan for selskapskontroll 2016 til 2019 (UTKAST l9.5.2016)

3  Overordna analyse
Revisjonen utarbeidet utkast til plan for selskapskontroll for perioden  2012 til 2015  med

tilhørende analyse  av  overordnede risikofaktorer i kommunens interesser i selskaper. Planen

ble behandlet i kontrollutvalget 7.2.20l2 og vedtatt av kommunestyret 21.3.2012. Planen med

tilhørende analyse er nyttet som utgangspunkt for utarbeidelse av plan for perioden 2016 til
2019.

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll bygger på gjeldende eierskapsmelding.

Revisjonen har innhentet gjeldende eierskapsmelding inkludert innstilling og protokoll fra
kommunestyremøtet der meldingen ble vedtatt.

Eierskapsmelding for Sunndal kommune

Eierskapsmelding for Sunndal kommune ble vedtatt av kommunestyret 20.6.2012 i sak

54/2012 (hoveddel) og 8.5.20l3 i sak 24/13 (selskapsdel). Hoveddel omhandler eierstyring,

herunder selskapsformer, eierskapsprinsipper og eierstrategi. Selskapsdel omhandler
kommunens eierskap, og gir en oversikt over selskaper og eierinteresser, samt strategi som

skal ligge til grunn for det enkelte eierskap.

Kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet gjennom eiendeler i en rekke

foretak og selskap. Eierskapsmeldingen skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens
eierskap. Dokumentet skal også være et viktig verktøy og opplæring for folkevalgte som skal

utøve det kommunale eierskapet.

Det er lagt opp til at hoveddelen rulleres hvert fjerde år, etter valg av nytt kommunestyre, og

at selskapsdelen rulleres årlig i august i forbindelse med selskapenes rapportering av
regnskap. Et eierskapssekretariat skal stå for koordinering av kommunens eierskap.

Sekretariatet består av rådmann, økonomisjef og en eierskapssekretær (fra plan-, miljø- og

næringstjenesten fra 1.1.14). Sunndal kommune har opplyst at selskapsdelen ikke er rullert

årlig. Kommunen opplyser i note til årsregnskap hvilke selskaper de eier/ har eierinteresser i.

Selskapstyper som omfattes av selskapskontroll

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover
enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter koml. kapittel 5 og som er egne

rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper, interkommunale selskaper og samvirkeforetak.

Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets omfang eller av hvem
som eventuelt er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan imidlertid påvirkes av dette. For
eksempel vil rammene for forvaltningsrevisjon være påvirket av manglende innsynsrett etter koml. § 8_0, i

selskaper som ikke fullt ut  — direkte eller indirekte  — er eid av kommuner/ fylkeskommuner. l slike tilfeller må
forvaltningsrevisjon basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale

med de øvri e eieme.

Aksjeselskaper (eierskapsmelding 2012-2013)

Sunndal kommune har ingen heleide aksjeselskaper. Tabell under viser kommunens

eierinteresser i ulike aksjeselskaper (alfabetisk).

Aks'eselska Eierandel Andre  eiere  o merknader

Akvainvest Møre og Romsdal AS 94,64  %  Averøy og MR  fylkeskommune

Aursjøvegen AS 41,67 % Nesset og Statskraft

Bølgen Invest AS 0,70  %  Kommuner, fylkeskommune og andre

Contrast Adventure AS 15,55  %

Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS 4,90  %  Kommuner og andre
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Sunndal kommune — Overorda analyse og plan  for selskapskontroll 2016  til  2019  (UTKAST  19.5.2016)

Kommunekraft AS 1 andel LVK (57,8  %) og 135 kommuner (42,2  %)

KomVekst AS

Kristiansund og omegn  vekst AS 0,35  %  Kommune  og andre

Muritunet AS 0,10% Kommuner og andre

Møretorsk AS 21,85  %

Samspleis AS 10,99  %  Kommuner, fylkeskommune og andre

Sunndal Alpinsenter AS 96,00  %  Andre

Sunndal Næringsselskap AS 50,50  %  Andre

Sunndal Næringseiendom AS 35,92 % Andre

Sunndal Nasjonalparksenter AS 28,17 % Andre

Sunndal Parkering AS 50,00 % Andre

Todalsfjordsprosjektet AS 28,88 % Kommuner og andre

Trollheimslab AS 6,00% Kommuner og andre

Trollheim AS 5,66% Kommuner og fylkeskommune

Varde AS 1,97% Kommune, fylkeskommune og andre
Tabell: Oversikt over Sunndal kommunes eierandeler i ulike aksjeselskaper
Kilde: Sunndal kommune årsregnskap 2015 note 5, eierskapsmelding for Sunndal kommune 2012-2013, selskapsdel vedtatt av Sunndal

kommunestyre 852013 (sak 24/13) og purehelp.no

Interkommunale selskaper (IKS) (eierskapsmelding 2012-2013)

Sunndal  kommune deltar i interkommunalt samarbeid. Noen av samarbeidsforaene er
organisert som interkommunale selskap (IKS).

Tabell under viser kommunens eierinteresser i interkommunale selskaper.

Eierandel og størrelse Eierandel Merknader

IKS Andre eiere

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 2,24 % Kommuner

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 9,00 % Kommuner

Krisesenteret for Molde og omegn IKS 10,50 % Kommuner

Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap (NIR) 11,90  %  Kommuner

Møre og Romsdal Revisjon IKS Kommuner
Tabell: Oversikt over Sunndal kommunes eierandeler i interkommunale selskaper.

Kilde. Eierskapsmelding for Sunndal kommune 2012-2013, selskapsdel vedtatt av Sunndal kommunestyre 852013 (sak 24/13) og purehelpno

3.1 Analyse av overordnede risikofaktorer i Sunndal kommunes

Kommunen har tre hovedansvarsområder (kommuneloven  §  1): Legge til rette for et
funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, yte gode og effektive tjenester til sine innbyggere og
legge til rette for bærekraftig utvikling. Deler av kommunens virksomhet er vikti gere enn
andre deler for  å  kunne oppfylle kommunens hovedansvarsområder. Gjennom dette vil
kommunen sikre en tillitskapende forvaltning med høy etisk standard.

Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer
er mulige hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter
opp risikofaktorer som er vesentlige for kommunens måloppnåelse på de tre hoved-
ansvarsområdene.  I  vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak rådmannen har iverksatt  for  å
sikre en betryggende intern kontroll (kommuneloven  §  23 nr. 2). Risikofaktorene er vurdert
ut fra sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil ha  om  det inntreffer.
Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/eller kommunens
innbyggere. Det vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, men
mye av denne risikoen har både lav sannsynlighet og lav konsekvens.
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3.2 Eierskapskontroll

Eierskapskontrollen skal være med å sikre at kommunen utøver sitt eierskap på en profesjonell
måte. Dette vil kunne gjøre at kommunen kan påvirke selskapet i ønskede saker, at eventuelle
medeiere blir likebehandlet og at selskapets uavhengighet opprettholdes.

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer

Prinsipper for eierskap og forvaltning

Kommunen har

utydelige prin-

sipper for

utøvelse av

eierskap

Kommunen bryter

habilitetsbestem—

melser

Kommunen

praktiserer ikke

offentlighet i

utøvelsen av sitt

eierskap

Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding i  2012  (hoveddel)

og 2013 (selskapsdel). Prinsipper for ansvarsplassering og for

hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap omtales i melding»

en. Rådmannen er tillagt ansvar i den direkte oppfølgingen av

kommunens eierinteresser gjennom eierskapssekretariat

(rådmann, økonomisjef og en eierskapssekretaer) som skal stå

for koordinering av kommunens eierskap. lselskapsdel gis

utfyllende informasjon om selskaper der kommunen har

eierinteresser inkludert rapportering til kommunen. Det

bestemmes at regnskap og protokoll fra generalforsamling samt

selskapenes Styringsdokument skal sendes til kommunen.

Kommunens størrelse gjør det sannsynlig at flere personer vil

sitte i posisjoner som kan ha motstridende interesser. Oversikt

over økonomiske interesser, verv etc. for folkevalgte og/ eller

ansatte i administrasjonen føres i styrevervregisteret.no (KS).

Habilitetsutfordringer  omtales i  eiermeldingen (punkt  2.4).

Årsmeldinger og regnskap fra selskaper der kommunene har

eierinteresser skal sendes til kommunen jf. eierskapsmelding.

På generelt grunnlag kan det være uklart om og i hvilken grad

kommuner praktiserer offentlighet i utøvelsen av sitt eierskap.

Formål med eierskap

Formålet med

kommunens eier-

skap er uklart

(eier-strategier)

Kommunen

kontrollerer ikke

om selskapet når

sine mål

Kommunestyrets

vedtak følges ikke

av selskapet

Selskapets formål skal fremgå av vedtekter/selskapsavtale. Prin-

sipielle endringer  i  vedtekter/ selskapsavtale skal vedtas av

kommunestyret. Det er utarbeidet rutiner for rapportering

mellom selskap og eiersekretariat eiermeldingen (punkt 2.6.4).

Stadig mer av den kommunale tjenesteytingen utføres av sel-

skaper som ikke er en del av kommunen. Kommunestyret har få

saker om resultatet av den tjenesteproduksjonen som skjer i

disse selskapene til behandling. Årsmeldinger/—regnskap fra

noen utvalgte selskapet legges frem for kommunestyret til

orientering. Det er ikke vanlig at kommunens representant(er) i

eierorganet orienterer kommunestyret om driften i selskapene.

Det er utarbeidet bestemmelserfor politisk og administrativ

utøvelse av eierrollen i eierskapsmeldingen (punkt 2.6.3).

Representasjon  i  eierorgan og styre

Nominasjons-

ordningi

kommunen sikrer

ikke nødvendig

samlet

kompetansei

styret i selskapet

I  eierskapsmeldingen er deti punkt  2.6.1  stilt opp krav  til

kommune som  eier.  Det stilles blant annet krav om at

kommunen skal sørge for riktig kompetanse i sin oppnevning av

representanter. Videre opplyses det hvilke vurderinger som skal

foretas for å sikre rett kompetanse.

3.3 Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon skal være med å sikre at selskapet drives slik at det oppfyller sine mål og at

dette gjøres på en etisk forsvarlig måte.
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Konsekvens om risikofaktor inntrer

Sannsyn-

lighet

Kommunen opptrer ikke som en profesjonell

eier. Dette kan skade både kommunens og

selskapets interesser. Kommunens omdømme

svekkes.

Dårlig rettssikkerhetsgaranti, svekket

omdømme og feil vedtak.

Vanskelig for innbyggerne å kontrollere

kommunen når dokumenter ikke fremkommer

på offentlig postjournal.

Selskapet og dets virksomhet utvikles ikke til

beste for kommunen og innbyggerne.

Kommunens omdømme svekkes.

Tjenestetilbudet til innbyggerne har ikke det

innhold eller omfang som er fastsatt.

Selskapet og dets virksomhet utvikles ikke til

beste for kommunen og innbyggerne.

Kommunens omdømme svekkes.

Selskapene kan få utilfredsstillende styring

som gjør at de ikke når sine mål.

Konse-

kvens

Risikovurdering

Lav/Medium/H
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Risikofaktorer

Selskapets mål-

oppnåelse er ikke

tilfredsstillende

Selskapet bryter

bestemmelser om

offentlighet i

offentlighetsloven

og kommune-

loven

Selskapet bryter

saksbehandlings—

regler  i  forvalt-

ningsloven

Selskapet bryter

regelverket for

offentlige

anskaffelser

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer

God måloppnåelse vil være særlig viktig i de selskapene som er

tjenesteleverandører til kommunene. Kommunestyret følger  i

noen grad med på selskapenes måloppnåelse, jf. ovenfor.

Møre og Romsdal Redaktørforening hari 2011 undersøkt prakti-

seringen av offentlighet i en rekke selskaper i fylket der det

offentlige har betydelige interesser. Mange av selskapene var i

utgangspunktet ikke klar over at de var underlagt bestem-

melsene. Noen selskaper kan være underlagt reglene kun på

områder der de utfører tjenester for kommunene. Uklart om

offentlighet praktiseres i selskaper eide av kommunen.

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder for alle

organer for stat eller kommune samt private selskaper som

treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. Det antas at det

kan være usikkerhet i noen selskaper i forhold til hvilken myn-

dighet de har fått delegert og hvilke type vedtak som fattes, jf.

omtale av offentlighet ovenfor.

Det antas at det kan være usikkerhet i noen selskaper i forhold

til om de omfattes av regelverket, jf. omtale av offentlighet

ovenfor.
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Konsekvens om risikofaktor inntrer

Innbyggerne får ikke de tjenestene de har krav

på. Konsekvensen vil variere betydelig ut fra

hvilket selskap det gjelder.

Svekket rettssikkerhet for innbyggerne.

Svekket rettssikkerhet for innbyggerne.

Mindre effektiv drift, økonomisk tap og

misligheter. Svekket omdømme.

Risiko-vurdering

Lav/Medium/Høy

.
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Saksmappe: 2016-1563/03

Arkiv: 033 Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung talberg
Dato: 25.05.2016

Saksframlegg

Utval ssaksnr Utval Møtedato

PS  22/16 Kontrollutvalget 01.06.2016

BYGGING  AV NY AMBULANSESTASJON PÅ  SUNNDALSØRA - UTBETALING
AV  TILSKUDD

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget tar setterådmannens redegjørelse i møtet til orientering. Saken tas opp igjen

i et senere møte.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Sunndal behandlet i sak PS 14/16 den 15.04.2016 denne saken og fattet

følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Sunndal kommunestyre om å oppnevne setterådmann til å

behandle oppfølgingen av kommunestyrevedak i sak 70/2015, samt Økonomi- og

planutvalget sitt vedtak i sak 3/ 13 jf. skriv fra rådmannen 21.03.2016.

2. Setterådmannen bes svare ut følgende spørsmål fra kontrollutvalget:

o Hvilke tiltak blir sett i verk for å bedre rutinene i utredning og saksframstilling

forut for politisk vedtak?

o Hvilke rutiner og regler gjelder og skal gjelde heretter for bokføring mot

selvkostområdene?

o Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å inndrive utestående krav mot

Helse & Sosialbygg Sunndal As for asfaltering rundt

Ambulansestasjonsbygget?

o Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å fremlegge dokumentasjon på og

bekreftelse av merutgifter Helse & Sosialbygg AS har hatt for flytting til

sentrum jf. vedtak i Økonomi- og planutvalget sak 3/13 pkt. 3?

3. Kontrollutvalget ber om svar på ovennevnte spørsmål innen sitt neste møte, 1.6.20l6.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent fremlegg framsatt i

møte. (4 voterende)

Kontrollutvalgets behandling 15.04.2016

Leder i kontrollutvalget viste til  §  6, 2 ledd i Forvaltningsloven der en offentlig tjenestemann

er ugild til å tilrettelegge grunnlaget eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak når andre

særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Leder

framsatte henstilling til Erling Rød om at han erklærte seg inhabil i saken da han er

styremedlem i Sunndal Næringseiendom AS og dette kan oppfattes å være «særegne forhold

som er egnet til å svekke tilliten til han upartiskhet». Dette selskapet hadde gitt opsjon på



tomt til ambulansestasjonen på Håsøran før det ble bestemt at ambulansestasj onsbygget skulle

bygges i sentrum. Sunndal Næringseiendom AS var ikke i befatning med saken(part eller

interessent) da ambulansestasj onsbygget likevel ble besluttet bygd i sentrum. Det ble votert

over framlegget. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om at Erling Rød er inhabil i

saken.

(4 voterende). Erling Rød fratrådte møtet under behandlingen.

Rådmarmen har i epost til kontrollutvalget v/sekretariatet den 14.04.2016 bedt om at det blir

protokollført (tekst med understreking) at det i saksframlegget til kontrollutvalget den

15.04.2016 framgår at: (sitat) <<kontrollutvalgssekretariatet har vurdert rådmannens habilitet,

og konkludert med at rådmannen er habil til å svare på spørsmål fra kontrollutvalget. Det

framgår ikke av saken hva som er bakgrunnen for at spørsmålet om rådmannen er habil til å

svare på spørsmål fra kontrollutvalget er vurdert. Je vil i den orbindelse understreke at "e

aldri har stilt  S  ørsmå] ved rådmannens habilitet til å svare å s ørsmå! ra kontrollutval et.

Tvert imot avslutter "e min rede "Ørelse til kontrollutval et med at 'e er til dis osison or

kontrollutval et o vil i tterli ere o l snin er i saken dersom dette er ønskeli . Når 'e

har erklært me inhabil i saken er dette i orhold til den videre behandlin av saken i

kommunens olitiske or aner». (sitat slutt)

Eposten ble forelagt kontrollutvalget i møtet. Kontrollutvalget ser ingen grunn til noen

protokollføring da dette må bero på en misforståelse fra rådmannen.

Det er ikke kontrollutvalgssekretariatet, men et enstemmig kontrollutvalg i sak PS 05/16 i

møte 18.02.2016 som stilte inhabilitetsspørsmålet, jf. siste spørsmål i vedtaket.

For å utrede om rådmannen er u ild til å tilrette runnla et for en av "ørelse (§ 6,1.ledd i

F orvaltningsloven) ved å svare på spørsmål til saksbehandlingen i kontrollutvalget har

kontrollutvalget henvendt seg til Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF V/juridisk

rådgiver Bemt Frydenberg svarer i epost av 05.04.2016 at svar fra rådmannen til

kontrollutvalget ikke kan ses på som å legge tilrette grunnlaget for en avgjørelse i

kontrollutvalget når det er kontrollutvalgssekretariatet som tilrettelegger grunnlaget for en

avgjørelse, og dermed er rådmannen habil til svare kontrollutvalget. Dermed er det

konkludert på at dette er greit i forhold til Forvaltningsloven § 6, l.ledd.

Kontrollutvalget registrerer i brev av 21.03.2016 fra rådmannen til kontrollutvalget at han

erklærer seg inhabil til å behandle saken videre. Kontrollutvalget ønsker at saken blir

avsluttet og rapportert til kommunestyret så snart som mulig.

Kontrollutvalget tilskriver ordfører med anmodning om at setterådmann blir oppnevnt slik at

kontrollutvalget får svar på sine uavklarte spørsmål samt at politiske vedtak i Økonomi- og

planutvalg (3/13) og kommunestyre (70/2015) blir besvart og oppfulgt så snart som mulig.

Sunndal Kommunestyre har den 04.05.2016 i sak PS 34/2016 oppnevnt setterådmann. Dette
ble rådmann Knut Haugen i Surnadal kommune.

Kontrollutvalgssekretariatet har i brev av 11.05.2016 til rådmannen bedt om at

kontrollutvalgets spørsmål blir besvart til møtet 01.06.2016.

I epost fra setterådmann Knut Haugen den 24.05.2016 ber han om å få møte i kontrollutvalget

sitt møte 01.06.2016 for å orientere og drøfte saken for å få et best mulig innblikk.

Setterådmannen rekker ikkje å få laget en sak til møtet 01.06.2016.



VURDERING

Kontrollutvalget tar setterådmannens henstilling om  å  få mer tid til saken til orientering.

Kontrollutvalget ber om en orientering til møtet l.6.20l6. Kontrollutvalget skal etter planen

ha sitt neste møte 22.09.2016, men kan evt. endre på dette hvis saken er klar på et tidligere

tidspunkt.

Vedlagt saken:
'  Sunndal kommunestyre  — Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 34/16

Ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  — oppnevning av setterådmann (vedlagt)
'  Epost fra setterådmann Knut Haugen, datert 24.05.2016

Sveinung Talberg

rådgiver



Vedtak

Sunndal kommune slutter seg til de foreslåtte vedtaksendringene i § 5.3, 5.7 og 4.3 i

oppreisningsordningen for tidligere bamevemsbarn i Møre og Romsdal.

PS  34/16  Ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  -  oppnevning av setterådmann

Ordførerens innstilling

Kommunestyret oppnevner Knut Haugen, som er rådmann i Surnadal kommune, som

setterådmann til å behandle oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 70/2015;

Kontrollutvalget i Sunndal  — bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  — utbetaling av
tilskudd, samt økonomi- og planutvalgets vedtak i sak 3/2013; Ny ambulansestasjon på

Sunndalsøra  — valg av plassering. Setterådmannen bes også svare ut gjenstående spørsmål fra

kontrollutvalget i brev av 18.04.2016 til utvalgets møte den 01.06.2016.

Behandling i Kommunestyret  -  04.05.2016

- Rådmann Per Ove Dahl erklærte seg inhabil i sak 34/16 i forbindelse med sitt svar til

kontrollutvalget i ambulansesaken, og fratrådte under behandlingen.

-  Representanten Erling Rød, FRP, fikk vurdert sin habilitet under behandling av sak

34/ 16. Ordføreren foreslo å erklære Erling Rød inhabil med samme begrunnelse som i

kontrollutvalgets behandling av saken, jf. Forvaltningslovens  §  6, 2. ledd. Erling Rød

ble kjent inhabil av kommunestyret med 23 mot  2  stemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 25 stemmer.

Vedtak

Kommunestyret oppnevner Knut Haugen, som er rådmann i Sumadal kommune, som setterådmann til å

behandle oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 70/2015; Kontrollutvalget i Sunndal  —

bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  — utbetaling av tilskudd, samt økonomi- og

planutvalgets vedtak i sak 3/2013; Ny ambulansestasjon på Sunndalsøra  — valg av plassering.

Setterådmannen bes også svare ut gjenstående spørsmål fra kontrollutvalget i brev av 18.04.2016 til

utvalgets møte den 01.06.2016.



Talber Sveinun

Fra: Knut Haugen <knut.haugen@surnadal.kommune.no>

Sendt: 24. mai 2016 15:48

Til: Talberg Sveinung

Kopi: Randi Dyrnes

Emne: Vedr. "ambulansestasjon—saka" i  Sunndal

Vedlegg: Knut Haugen.vcf

Hei

Sender denne mailen til deg som sekretær for KU  i  Sunndal kommune.

Jeg er (som du muligens kjenner til) oppnevnt som setterådmann  i  saka vedr. ambulansestasjonen på Sunndalsøra.

Snakket  i  går med Trond Hansen Rise, og avtalte at jeg skal delta  i  kontrollutvalgets møte onsdag 1. juni.

Da er det i første omgang snakk om en muntlig orientering/drøfting om saken, slik at jeg får et best mulig innblikk.

Jeg rekker rett og slett ikke å få til en sak til dette møtet (antar at sakspapirene skal sendes ut i disse dager), ikke

minst fordi jeg må ha tilgang litt mer dokumentasjon  /  input vedr. saken.

Trond anbefalte meg å kontakte deg for videre framdrift, og jeg håper i den forbindelse at du kanskje kan hjelpe meg

litt med mer dokumentasjon på saken.

Jeg har fra administrasjonen i Sunndal kommune fått tilsendt en rekke aktuelle saksframlegg og protokoller fra k-

utvalg, øp-utvalg og k-styre, men jeg føler likevel atjeg skulle hatt noe mer for å få god nok oversikt.

ikke minst harjeg behov for dokumentasjon på skriftlig korrespondanse mellom Sunndal kommune og Helse- og

sosialbygg Sunndal AS.

Jeg er ute etter en dialog som dokumenterer at HSS har fått oversendt betingelsene for tilskuddet, og videre

oppfølgingen av dette fra administrasjonens side  — og svar tilbake på dette.

Tenker da på kravet om prosjektregnskap som (eventuelt) viser merkostnadene som tilskuddet skulle dekke.

Håper du kan hjelpe meg litt —gjerne før vi møtes den 1. juni.

Knut Haugen
Surnadal kommune
Rådmann 
T1 65 58 10 årbeid
91 55 40 69 hlobiltelefc-n
knuthaugen@5urnadaI.kcnmmu...

Følg oss på facebook
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Saksmappe: 2016-1563/03

Arkiv: 2  15
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 25.05.2016

Saksframlegg

Utval ssaksnr Utvalg Møtedato

PS 23/16 Kontrollutvalget 01.06.2016

OPPFØLGING  AV F ORVALTNINGSREVISJ ONSRAPPORTEN «KOMMUNAL
PRAKTISERING AV INNKREVING  AV  GEBYR  FOR  BYGGESAK  OG

PLANBEHANDLING  I  SUNNDAL KOMMUNE»

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «kommunal praktisering

av innkreving av gebyr for byggesak og planbehandling i Sunndal kommune», og

revisjonens vurdering av kommunens oppfølging til orientering og anser saken som avsluttet.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Sunndal vedtok i sitt møte 23.09.2014 i sak 28/14 å bestille et

forvaltningsrevisj onsprosj ekt fra kommunerevisj onsdistrikt 2 i M & R som skulle undersøke

kommunal praktisering av innkreving av gebyr for byggesak og planbehandling i Sunndal

kommune. Bakgrunnen for valg av prosjekt var at kontrollutvalget i flere møter hadde hatt

oppe til drøfting Sunndal kommunes praktisering av gebyrinnkreving. Fra politisk hold var

det tidligere stilt spørsmål til vedtekter til bygningsloven, § 69.3 og § 69.4 og Amfi Sunndal.

Spørsmålet var om de som har eiendom i sentrum og som må holde seg med

parkeringsarealer, likebehandles av Sunndal kommune. Kontrollutvalget ønsket derfor at

undersøkelsen skulle se nærmere på følgende problem-stillinger:

-  Praktiseres gebyrinnkrevingen ihh. til gjeldende regelverk

-  Likebehandles aktørene?

-  Har kommunen blitt påført økonomiske tap?

-  Økonomisk internkontroll knyttet til gebyrinnkrevingen?

Prosjektet inngår ikke i Plan for forvaltningsrevisjon 2012  — 2015.

Rapporten fra kommunerevisjonen forelå 02.06.2015 og ble behandlet i kontrollutvalget den

17.06.2015 i sak PS 22/15 og i kommunestyret den 02.09.2015 i sak PS 71/2015.

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt:

1. Sunndal kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten « Kommunal praktisering

av innkreving av gebyr for byggesak og planbehandling i Sunndal kommune» til

etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 7

under Samlede vurderinger og anbefalinger.

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt  7  blir

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.



3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 mnd.

Kontrollutvalgets behandling i møte  17.06.2015:
Utkast av rapporten ble sendt til Sunndal kommune v/ rådmann i forkant av høringsmøtet. l

høringsmøtet 20.05.2015 ble utkastet gjennomgått og justert. Sunndal kommune hadde ingen

merknader til endelig rapport.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen redegjorde for problemstillingene som er behandlet i

prosjektet, oppbyggingen av forvaltningsrevisj onsrapporten og oppsummerte de funn som ble

gjort som dannet grunnlaget for revisjonens 9 anbefalinger.

Plansjef Olav Gunnar Furu kommenterte anbefalingene i rapporten og redegjorde for årsak til

at gebyr ikke var innkrevd i sakene som gjaldt Dørumtomta og hyttefeltet i Grødalen.

Plansjefen ga uttrykk for at revisjonen hadde hatt en god tilnærming til problemstillingene i

rapporten og de undersøkelser som var gjort.

Kontrollutvalget ønsker at det blir foretatt en deloppfølging som kan bli redegjort for i

utvalgets møte i oktober 2015.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5

voterende)

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisj on følger av kommunelovens § 77, nr. 4 og

Forskrifter for kontrollutvalg, kap. 5.

Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisj onsrapporter

og resultatene av disse til kommunestyret, jmfr. kontrollutvalgsforskriftenes § 11.

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte

forvaltningsrevisjoner følges opp. Ved å legge vekt på mulighetene for forbedring og

utvikling i oppfølgingen, kan dette bidra til en bedre kvalitet på tjenesten.

Vedlagt følger:

0  Brev fra Kommunerevisj onsdistrikt 2 i Møre og Romsdal til Kontrollutvalget i

Sunndal, datert 23.05.2016

0  Brev fra Sunndal kommune, plan-, miljø- og næringstjenesten til

kommunerevisj onsdistrikt 2, datert 1 1.05.2016

VURDERING
Adgangen til å kreve brukerbetaling er hjemlet i ulike særlover med tilhørende forskrifter.

Selvkostprinsippet innebærer at de kostnader kommunen har med å yte disse tjenestene skal

dekkes av gebyrene som brukerne betaler for tjenestene. Kommunen har anledning til å

subsidiere oppgavene, men ikke tjene penger på tjenestene. Det fremgår av intervju at

gebyrinntektene for plan- og byggesaksbehandling, samt oppmåling og matrikkelføring er

lavere enn de reelle utgiftene.

I Sunndal kommune er arbeidsoppgaver knyttet til delingssaker, byggesaker og

planbehandling lagt til Plan- miljø og næringstj enesten. Når det gjelder arbeidsoppgaver

knyttet til oppmålingssaker er det lagt til Kommunalteknisk tj eneste. Innfordringen av gebyr

utføres av Økonomiavdelingen.

Grunnlaget for rapporten er undersøkelser av følgende problemstillinger:

0  Foregår innkreving av gebyr i delingssaker i henhold til gjeldende regelverk?

o  Foregår innkreving av gebyr i oppmålingssaker i henhold til gjeldende regelverk?



o Foregår innkreving av gebyr i  byggesaker  i henhold til gjeldende regelverk?

o Foregår innkreving av gebyr i privat plansaker i henhold til gjeldende regelverk?

Kommunerevisjonen viser i rapporten til at det er forbedringspunkter i Sunndal kommune sin

praktisering av gebyrinnkreving. På bakgrunn av skisserte problemstillinger, revisj onskriterier

og vurderinger har revisjonen i rapportens avsnitt 7 gjort sine samlede vurderinger og

anbefalinger nedfelt i følgende ni punkt:

1. Sunndal kommunen bør vurdere hvordan søker skal gis informasjon om gebyr og

gebyrnivå

2. Sunndal kommune bør vurdere om det skal innføres prosedyre som sikrer at alle saker/

søknader kontrolleres ved mottak

Sunndal kommune bør vurdere om utarbeidelse av fakturagrunnlag skal standardiseres

4. Sunndal kommune bør vurdere å innføre kontrollrutiner som sikrer at gebyr kreves inn iht.

gebyrreglementet

5. Sunndal kommune bør vurdere om det skal dokumenteres i saksbehandlingssystemet når

det iht. gebyrreglement ikke skal kreves inn gebyr

6. Sunndal kommune bør vurdere om det skal utarbeides prosedyre for behandling av

byggesøknader

7. Sunndal kommune bør vurdere om det er hensiktsmessig å ha egne regler for reduksjon av

gebyr ved lang saksbehandling ved byggesøknad med 12 ukers frist

8. Sunndal kommune bør vurdere om det skal defineres nærmere hva som faller inn under de

ulike gebyrsatsene for private plansaker

9. Sunndal kommune bør vurdere om det skal utarbeides oversikt slik at

saksbehandlingstiden i private plansaker kan beregnes

U.)

Kontrollutvalget har bedt om en «løypemelding» før tidsperioden på 12 måneder for

oppfølging om rådmannen har kommet i gang med arbeidet om å følge opp kommunestyrets
vedtak.

I kontrollutvalgets møte den 18.02.2016 i sak PS 08/16 orienterte rådmannen om

oppfølgingen så langt og kunne bekrefte at alle de 9 punktene i revisjonen sine anbefalinger er

besvart og utført.

I brev av 26.02.2016 fra kommunerevisjonsdistrikt 2 til Sunndal kommune ba revisjonen om

status for oppfølging av anbefalinger gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten.

I brev av 11.05.2016 fra Sunndal kommune til revisjonen svarer kommunen ut på de  9
anbefalingene gitt i rapporten.

I brev av 23.05.2016 fra kommunerevisj onsdistrikt 2 til kontrollutvalget i Sunndal vurderer de

at mottatt tilbakemelding fra kommunen er tilstrekkelig til at saken kan avsluttes. Hvis

kontrollutvalget ønsker ytterligere opplysninger kan dette besvares fra administrasjonen i

møte 01.06.2016.

Kontrollutvalgssekretæren har ingen kommentarer til svarene som synes å være

tilfredsstillende og anbefaler at saken avsluttes.

Sveinung Talberg

rådgiver
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Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

Einar Andersen Rl l Molde, 23.5.2016

Oppfølging av  anbefalinger gitt i forvaltningsrapport om gebyr i Sunndal
kommune
Kommunerevisjonsdistrikt  2  Møre og Romsdal viser til forvaltningsrevisjonsprosj ekt om

kommunal praktisering av innkreving av gebyr for byggesak og planbehandling i Sunndal

kommune. Prosjektet ble gjennomført våren 2015.

Sunndal kommunestyre vedtok i møte 2.9.2015 i sak 71/2015 følgende:
1. Sunndal kommune tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunal praktisering av

imikreving av gebyr for byggesak og planbehandling i Sunndal kommune» til etterretning

og slutter seg til de anbefalinger som kommer fram i rapportens avsnitt 7 under Samlede

vurderinger og anbefalinger.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 mnd.

I  rapporten som er datert 2.6.2015 ble følgende ni anbefalinger gitt:

1. Surmdal kommunen bør vurdere hvordan søker skal gis informasjon om gebyr og

gebyrnivå

2. Sunndal kommune bør vurdere om det skal innføres prosedyre som sikrer at alle saker/

søknader kontrolleres ved mottak

3. Sunndal kommune bør vurdere om utarbeidelse av fakturagrunnlag skal standardiseres

4. Sunndal kommune bør vurdere å innføre kontrollrutiner som sikrer at gebyr kreves inn iht

gebyrreglementet

5. Sunndal kommune bør vurdere om det skal dokumenteres i saksbehandlingssystemet når

det iht gebyrreglement ikke skal kreves inn gebyr

6. Sunndal kommune bør vurdere om det skal utarbeides prosedyre for behandling av

byggesøknader

7. Sunndal kommune bør Vurdere om det er hensiktsmessig å ha egne regler for reduksjon av
gebyr ved lang saksbehandling ved byggesøknad med 12 ukers frist

8. Sunndal kommune bør vurdere om det skal defineres nærmere hva som faller inn under de
ulike gebyrsatsene for private plansaker

9. Sunndal kommune bør vurdere om det skal utarbeides oversikt slik at

saksbehandlingstiden i private plansaker kan beregnes

Kommunerevisjonsdistrikt 2 1 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,

Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen 1

6413 MOLDE



Oppfølging av anbefalinger gitt  i  forvaltningsrevisjonsrapport
I  brev til Sunndal kommune datert 26.2.20l6 ba kommunerevisjonen om status for oppfølging
av anbefalinger gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten i samsvar med kommunestyrets vedtak.

Sunndal kommune knytter i tilbakemelding datert 11.5.2016 kommentarer til hvert av de ni
ovennevnte punktene. Kopi av brevet følger vedlagt.

Kommunerevisj onens vurdering tar utgangspunkt i forvaltningsrevisj onsrapport og det
faktagrunnlaget som anbefalingene var basert på. Anbefalingene var gitt som innspill til at
Sunndal kommune «bør vurdere» forbedring eller klargjøring av praksis. Kommunen redegjør
for de vurderingene som er foretatt. Der praksis er endret, informeres det om dette.

Etter revisjonens vurdering er mottatt tilbakemelding fra kommunen tilstrekkelig til at
opprettet sak kan avsluttes. Hvis kontrollutvalget ønsker ytterligere opplysninger anbefaler vi
at administrasj onen i Sunndal kommune får mulighet til å svare på spørsmål i møte 1.6.2016.

Med hilsen

Einar Andersen

forvaltningsrevisor

Vedlegg: Brev fra Sunndal kommune til kommunerevisjonen datert l1.5.2016

Kopi uten vedlegg: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Kommunerevisjonsdistrikt  2 2 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,

Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen 1

6413 MOLDE
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Saksbehandler
Gunnar Olav Furu

Direktetelefon Dato
71 69 92 35 11.05.2016

Vår ref
2015/381-9

Deres ref:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om innkreving av gebyr for byggesak
og planbehandling i Sunndal kommune

Status pr. 01.05.2016

Jeg viser til brev datert 26.02.2016 fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 hvor det blir bedt om en

gjennomgang av de ni punktene som ble anbefalt i rapporten, datert 02.06.2015.

1. Sunndal kommunen bør vurdere hvordan søker skal gis informasjon om gebyr og

gebyrnivå

o Søkere/publikum bruker vår internettside når det gjelder gebyrer. Kjøpere av

kommunal tomt får opplysninger på internettsida om oppmålingsgebyr,

tinglysing, tilknytningsgebyr for vann og kloakk og byggesaksgebyr for et vanlig

bolighus. Det er sjelden spørsmål om dette, men vi skal lage et notat hvor alle

gebyrer blir satt opp samlet for en standard byggesak. Det er nødvendig å vise

søkere til vår internettside for å beregne nøyaktige gebyrer, blant annet

avhenger gebyrer av omfanget av størrelsen på prosjekter.

2. Sunndal kommune bør vurdere om det skal innføres prosedyre som sikrer at alle saker/

søknader kontrolleres ved mottak

o Postmottaket ved service- og informasjonsavdelingen kontrollerer på en enkel

måte og registrerer søknadene. Saksbehandler går deretter i gjennom søknaden

og kontrollerer om søknaden er klar til behandling. Er det mangler, skal søker bli

informert om det så snart som mulig. Det er mest hensiktsmessig at retur av

søknad eller påpeking av mangler, gjøres av saksbehandler og ikke i

postmottaket.

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra Rådhuset 71 69 90 00 4202.59.12564

E-post: Internett Telefaks Org.nr

post@sunndal.kommune.no www.sunndal.kommune.no 71 6990 01 964 981604
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3.  Sunndal kommune bør vurdere om utarbeidelse av fakturagrunnlag skal standardiseres

o  Utforming av  fakturagrunnlag er forskjellig for oppmåling og byggesak. Fra

oppmålingsavdeling brukes en mal i ephorte, men  på  byggesak brukes excel. Bruk av

regneark er en god måte for byggesaksbehandlerne, men dette betyr at

økonomiavdelinga får to forskjellige fakturagrunnlag. Økonomiavdelinga har ingen

innvendinger mot at det er slik, men vår tjeneste skal forbedre lesbarheten av

fakturaoppsettet før 1.juli i år.

Utsendte fakturaer fra økonomiavdelinga er standardisert på en måte som er

oversiktlig for kundene.

4. Sunndal kommune bør vurdere  å  innføre kontrollrutiner som sikrer at gebyr kreves inn iht

gebyrreglemen tet

Når saksbehandlingen starter skal journalpost gebyr (eget dokument i ephorte, X-

notat) legges inn. Dette betyr at saken ikke kan avsluttes uten at det er tatt

stilling til gebyret. Det blirjevnlig gitt beskjed fra servicekontoret (arkivansvarlig)

om dokumenter som ikke er avsluttet (stauts  R  i ephorte). Denne prosessen er

satt igang og er etterfulgt.

5. Sunndal kommune bør vurdere om det skal dokumenteres isaksbehandlingssystemet når

det iht gebyrreg/ement ikke skal kreves inn gebyr

Gebyrdokumentet må kvitteres ut uansett størrelsen på gebyret. Saken blir

dermed avsluttet, uansett gebyrets størrelse, i vårt arkivsystem. Er fakturaen på

kr  O  blir dokumentet ikke sendt økonomiavdelingen. Kunden får ikke beskjed når

fakturaen er kr 0. Denne løsningen kan drøftes.

6. Sunndal kommune bør vurdere om det skal utarbeides prosedyre for behand/ing av

byggesøknader

I  vår arkivsystem er det lagt inn «saksflyt», både for byggesaker og plansaker,

som er tilgjengelig for alle. Her vises en tidslinje helt fra oppstart av saken og

fram til dagens status. Saksflytdiagrammet er utarbeidet av Orkide og har fortsatt

noen oppstartsproblemer. Etter hvert skal diagrammet som viser saksflyt bli

bedre.
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7. Sunndal kommune bør vurdere om det er hensiktsmessig å  ha egne regler for reduksjon av

gebyr ved lang saksbehandling ved byggesøknad med 12 ukers frist

o  I  forbindelse med vedtak om gebyrer i kommunestyret 16.12.2015 ble det

vedtatt at standard saksbehandlingsforskrift skal brukes.

8. Sunndal kommune bør vurdere om det skal defineres nærmere hva som faller inn under de

ulike gebyrsatsene for private plansaker

o Kommunestyret vedtok nytt gebyrregulativ  16.12.2015.  Sammenlignet med

andre kommuner er vårt system oversiktlig. Alle saker skal ha et formelt

oppstartsmøte og der blir gebyr avtalt i samsvar med regulativet.

9. Sunndal kommune bør vurdere om det skal utarbeides oversikt slik at

saksbehandlingstiden i private plansaker kan beregnes

o  I  formelt  oppstartsmøte skal det lages en framdriftsplan som begge parter er

enige om. Det er et krav om at planforslaget skal behandles politisk første gang

innen 12 uker fra mottatt komplett forslag. Møtereferat skal lages og arkiveres i

ephorte. Det blir også orientert om saksflyt i vårt saksbehandlersystem hvor

saksbehandlingstid kan beregnes.

Jeg mener at vår byggesaksbehandling og planbehandling skjer godt innenfor krav til
saksbehandlingstid og gebyrer. Revisj onsrapporten har satt byggesak på dagsorden og det har
vært til god nytte for tjenesten.

Med hilsen

Gunnar Olav Furu
plansjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi til:

Per Ove Dahl
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Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 25.05.2016

Saksframlegg

Utval ssaksnr Utval Møtedato

PS 24/16 Kontrollutvalget 01.06.2016

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr. 25.05.2016.

I dette møtet er det lagt opp til orientering fra rådmannen.

VURDERING

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

Sveinung Talberg

rådgiver



KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

Saker som er tatto :.  Dato:  .
F orvaltningsrevisj onsrapport 17.06.15

en «Kommunal praktisering

av innkreving av gebyr for

Byggesak og

Planbehandling i Sunndal

kommune»

Bygging av ny 16.09.15

ambulansestasjon på

Sunndalsøra  — utbetaling av

tilskudd

1

Ansvar:
Adm./rev.

Adm./sekr

SAKS  OPPF ØL GIN G

Merknad: å
Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 17.06.2015 i sak PS

22/15 og ble oversendt til kommune-styret for videre behandling.

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 02.09.2015 i sak 71/2015.

Ordinær oppfølging av rapporten vil skje etter en periode på 12 mnd.

Kontrollutvalget ønsker en «løypemelding» på et tidligere tidspunkt for å se

om arbeidet med å følge revisjonens anbefalinger er i igangsatt.

Kontrollutvalget behandlet i møtet 17.06.2015 sak vedr. utbetaling av

kommunalt tilskudd i forbindelse med bygging av ny ambulansestasj on på
Sunndalsøra. Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet saken i

møte 02.09.2015 i sak 70/2015. Kommunestyret fattet enstemmig følgende

vedtak i samsvar med kontrollutvalgets innstilling:
1.Kommunestyret tar revisjonens vurdering knyttet til Sunndal kommunes

utbetaling av tilskudd til bygging av ny ambulansestasjon, til etterretning.

2.Kommunestyret ser alvorlig på at utbetaling kan skje uten at det
kontrolleres mot vedtak fattet av bevilgende myndighet og ber om at

rådmann ser til at kommunens rutiner på dette området innskj erpes.

3.Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at merkostnadene

endringen medførte for Helse og Sosialbygg Sunndal AS, blir bekreftet av

en uavhengig sakkyndig.

4.Kommunestyret ber administrasjonen vurdere om deler av kostnadene til

asfaltering skal belastes Helse og Sosialbygg Sunndal AS.

(ajourført pr.25.05.2016)

Status: å å " *  å - i
17.06.15: Kontrollutvalget ønsker en deloppfølging lagt fram i

sitt møte i oktober 2015.

30.1 1.15: Rådmannen ba om utsettelse av denne saken til

utvalgets neste møte.

01.02.2016:
Brev til rådmannen der kontrollutvalget ønsker orientering i

møte 18.02.2016.

18.02.2016: Rådmannen orienterte om oppfølging av de 9

anbefalingene fra revisjonen som ble omtalt i rapporten. Alle

de 9 punktene er nå besvart eller utført ifølge rådmannen.

Revisjonen skal etter planen levere en oppfølgingsrapport til

kontrollutvalget sitt møte den 2.6.20 l 6.
23.05.2016: Kontrollutvalget har mottatt brev fra revisjonen

der konklusjonen er at tilbakemeldingene fra kommunen er

tilstrekkelige og at saken kan avsluttes.

Viser til sak PS 23/16.

16.09.15: Kontrollutvalget ønsker å følge opp om kommunen

har iverksatt kommunestyrets vedtak og vil be om en

redegjørelse fra administrasjonen i utvalgets første møte i 2016.

30.1 1.15: Rådmannen orienterte. Det er sendt ut en forespørsel

om innhenting av kostnadsberegning for de to alternativene for

ambulansestasjonen. Forespørselen er datert 26.11.2015 med

frist 6. desember for innlevering av tilbud. Det er kommet inn

en tilbyder. Sunndal kommune har sendt krav til Helse- og

sosialbygg Sunndal AS om tilbakebetaling pål.

kr 50 0O0.- for asfaltering av uteareal. Helse- og sosialbygg

Sunndal AS har foreløpig ikke etterkommet kravet.

Kontrollutvalget vil ha en skriftlig redegjørelse fra
administrasjonen til utvalgets første møte i 2016 om oppfølging

av kommunestyrets vedtak i sak 70/2015.

19.01.2016:
Revidert kostnadsberegning av to alternativ for

ambulansestasjon på Sunndalsørs, Sold Consult AS.

01.02.2016:
Brev til rådmannen der kontrollutval et ønsker en skriftli



Feil i fakturering i Sunndal

kommune, U.off. ihht. Off.l.

2

30.11.2015 Komm.rev. PS 43/15 i Kontrollutvalget 30.11.2015:
Kontrollutval et ber Kommunerevisonsdistrikt  2  Møre o Romsdal om å

redegjørelse til møte 18.02.2016

18.02.2016:
Rådmannen har ikke besvart denne forespørselen fra

kontrollutvalget skriftlig, men redegjorde muntlig i møtet.

Rådmannen forbereder nå en sak til plan- og økonomiutvalget

sitt møte den 1.3.2016 med sikte på å få avsluttet denne saken.

Kontrollutvalget er ikke fornøyd med svar og behandling, og

vil følge denne saken videre med spørsmål til rådmannen som

skal besvares skriftlig uavhengig av videre politisk behandling.
15.04.2016:
Saken ble trekt fra møtet i plan- og økonomiutvalget 1.3.16
etter påtrykk fra kontrollutvalget. Svar på spørsmål fra

kontrollutvalget til rådmannen er besvart i brev 21.03.20] 6.
saken blir fremmet på nytt i møtet 15.04.2016, sak PS 14/16.
Behandling i kontrollutvalgsmøte 15.04.2016:
1. Kontrollutvalget ber Sunndal kommunestyre om å

oppnevne setterådmann til å behandle oppfølgingen av
kommunestyrevedak i sak 70/2015, samt Økonomi- og

planutvalget sitt vedtak i sak 3/ 13 jf. skriv fra rådmannen

21.03.2016.
2. Setterådmannen bes svare ut følgende spørsmål fra

kontrollutvalget:

° Hvilke tiltak blir sett i verk for å bedre rutinene i

utredning og saksframstilling forut for politisk vedtak?
— Hvilke rutiner og regler gjelder og skal gjelde heretter

for bokføring mot selvkostområdene?

° Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å inndrive

utestående krav mot Helse & Sosialbygg Sunndal As for

asfaltering rundt Ambulansestasj onsbygget?

— Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å

fremlegge dokumentasjon på og bekreftelse av merutgifter

Helse & Sosialbygg AS har hatt for flytting til sentrum jf.

vedtak i Økonomi- og planutvalget sak 3/ 13 pkt. 3?

3. Kontrollutvalget ber om svar på ovennevnte spørsmål

innen sitt neste møte, 1.6.2016.

04.05.2016: Sunndal kommunestyre har i sak PS 34/16

oppnevnt setterådmann Knut Haugen. Han svarer i epost til

kontrollutvalget 24.05.16 at han vil møte i kontrollutvalget
01.06.16 for en orientering, men at han ikke rekker noen

Saksforberedelse til møtet. Viser til sak PS 22/16.

10.02.2016:
Kontrollutval vssekretariatet har mottatt ra ort fra
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18.02.2016 Sekretær

foreta en undersøkelse av kommunens intemkontroll knyttet til rutiner for

mottakskontroll og fakturabehandling.

PS 08/16 i kontrollutvalget 18.02.2016:

Godtgjøring politiske utvalg
I OS 05/16 kommenterte leder godtgjøringen som representantskapet i NIR

har vedtatt i sak 05/16. Leder ønsker at kontrollutvalgssekretæren
undersøker hva gjeldende godtgjøring er i ulike utvalg i Sunndal kommune

sammenholdt med godtgjøringen til medlemmene i kontrollutvalget.

kommunerevisjonen.
18.02.2016:
Møtet ble lukket. Revisjonen orienterte om sine funn og

konklusjoner.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i lukket møte:

1. Kontrollutvalget tar notatet fra revisjonen til
orientering.

2. Kontrollutvalget forventer at rådmannen innfører

rutiner og kontroller på området.

Kontrollutvalget vil bli orientert skriftlig om hvilke rutiner og

kontroller som blir iverksatt.
15.04.2016: Kontrollutvalget har mottatt brev fra og svar fra

rådmannen 22.03.2016. Saken kommer opp i kontrollutvalget
sitt møte 15.04.2016 i sak 15/16 og møtet vil bli lukket.

15.04.2016: Møtet ble lukket. Saken står fortsatt på
o føl in slisten til møte 22.9.20l6.

15.04.2016:
Det er innhentet oversikt fra Sunndal kommune som viser

godtgjøring til folkevalgte. Vedlegges saken.

15.04.2016:
Kontrollutvalget ønsker svar til neste møte hvorfor

kontrollutvalget er plassert i gruppe ll når det gjelder reglement

for godtgjøring til folkevalgte.

24.05.2016: Epost fra rådmannen om at spørsmålet vil bli
besvart skriftli i e et brev til kontrollutvalget.


