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KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL 

for Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes kommune. 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR 2015 
 

1. INNLEDNING 

I 2003 kom en lovendring i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  

 

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 9: 

«Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.» 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 3. ledd sier følgende: 

«Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon 

og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.» 

 

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes inngikk 

31.desember 2004 Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for 

kontrollutvalgene. 

 

Fra 2013 ble Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettet som et interkommunalt 

samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget 

styre. Det nye sekretariatet ble opprettet med virkning fra 28. august 2013 og er registrert i 

Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 912 503 771.  

 

 

2. STYRETS SAMMENSETNING 

 

Styrets sammensetning for 2013-2015 er som følger:  

 

Medlem Funksjon Personlige 

varamedlemmer 

Kommune 

Ola Krogstad leder Eli Sildnes Eide 

Rita Rognskog nestleder Katrine Rindarøy Aukra 

Jim Erik H. Johansen  Knut Kvalvågnæs Fræna 

Stein A. Brubæk  Heidi Hogset Gjemnes 

Finn Myrland  Tove A. Melsæter Molde 

Paul E. Nauste  Lars Myrset Nesset 

Odd Ivar Røhmesmo  Erling Hagen Rauma 

Trond M. Hansen 

Riise  

 Odd Helge Gravem Sunndal 

Øyvind Uren  Birger Lilleheim Vestnes 
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Styrets sammensetning for 2015-2019 er som følger:  

 

Medlem Funksjon Personlige 

varamedlemmer 

Kommune 

Stig Holmstrøm leder Gro Ødegård Vestnes 

Marit Seljeseth Stokke nestleder Trygve Grydeland Molde 

Oddvar Hoksnes  Ole Rakvåg Aukra 

Kåre Vevang  Synnøve Egge Eide 

Ingvar Hals  Lisbeth Valle Fræna 

Øyvind Gjøen  Kristine Måløy Gjemnes 

Ivar Henning Trælvik  Jostein Øverås Nesset 

Lars Ramstad  Eirik Jenssen Rauma 

Trond M. Hansen 

Riise  

 Odd Helge Gravem Sunndal 

 

2.1 Styrets oppgaver 

Styrets oppgaver fremgår av vedtektene §§ 5 og 6: 

§ 5 Organisering av samarbeidet  

Styret er samarbeidets øverste organ. Styret har arbeidsgiveransvar og ansetter daglig leder. 

Samarbeidet ledes av daglig leder.  

Hvert kommunestyre velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Styret velges for 4 

år. Valgene følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder.  

§ 6 Styrets møter 

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i 

styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning 

avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av kommunene er 

representert.   

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets 

medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett). Styrets leder sørger for at det blir ført 

protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av 

protokollen skal sendes styret og kommunene.  

Styret har myndigheten til å ansette og si opp sekretariatets personell samt avgjøre 

personalsaker som angår daglig leder.  Styret skal vedta budsjettframlegg, regnskap og 

årsmelding, som skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene. Styret har ikke myndighet til 

å ta opp lån eller forplikte deltakerne på lignende måte.  

 
 

3. SEKRETARIAT 

 

3.1 Bemanning og arbeidsfordeling 

Etter organisasjonsendringen er det styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal som er 

samarbeidets øverste organ og innehar arbeidsgiveransvar for sekretariatets ansatte, jf. 

vedtektenes § 5.  

 

I 2015 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene ivaretatt av rådgiver Åse Solveig Eriksen 

og daglig leder Jane Anita Aspen. Begge har 100 % stillinger.  
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Åse Solveig Eriksen gikk av med pensjon 31.12.2015. Det ble derfor i 2015 også gjennomført 

en ansettelsesprosess. Det var stor søknad på stillingen som rådgiver i sekretariatet og 

Sveinung Talberg ble ansatt med tiltredelse fra 1.1.2016.  

 

Åse Solveig Eriksen har i 2015 ivaretatt sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i Aukra, Eide, 

Fræna, Nesset og Sunndal. Jane Anita Aspen har ivaretatt sekretærfunksjonen for 

kontrollutvalgene i Gjemnes, Molde, Rauma, Vestnes og styret for Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal. 

 

3.2 Sekretariatets oppgaver  

«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 

som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt», jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner § 20 1. og 2. ledd.  

 

«Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 

kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir», jf. Forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 4. ledd.   

 

Sekretariatets vedtekter § 4 Formål sier følgende: 

«Kontrollutvalgssekretariatet har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til 

saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene, samt andre tjenester 

som naturlig faller sammen med dette.»  

 

Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og oppfølging av møtene i 

kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon fra kommunen og andre, 

skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet 

har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans og for at vedtakene blir 

fulgt opp.  

 

Sekretariatets ansatte skal etterleve en høy etisk standard, men det har så langt ikke vært 

utarbeidet etiske retningslinjer. Utkast til etiske retningslinjer vil bli lagt frem for styret i løpet 

av 2016.  

   

3.3 Arbeidsmiljø 

Sekretariatet hadde i lang tid en alt for stor arbeidsbelastning. Arbeidsbelastningen har 

normalisert seg etter at bemanningen i 2014 ble økt til to ansatte i 100 % stilling. Sykefraværet er 

lavt. 

 

Sekretariatet har gjort avtale med Molde kommune om at sekretariatets ansatte skal få benytte 

seg av Molde kommunes vernetjeneste.   

 

3.4 Likestilling 

De to ansatte i sekretariatet i 2015 var kvinner. Tilsettingen som ble gjort i 2015 var en mann, 

som da vil tiltrå fra 1.1.2016. Fra 2016 vil det da være en kvinne og en mann.  

 

Selskapets styre har ett medlem fra hver kommune, valgt av kommunestyret. Det er 

kontrollutvalgslederne som er valgt inn i styret. Det er 8 menn og 1 kvinne for valgperioden 

2015-2019. Styreleder er mann og nestleder er kvinne. Styremedlemmene har personlig 

varamedlem, som er kontrollutvalgenes nestledere. Av disse er 4 kvinner og 5 menn. Siden det 

var ønskelig at det er kontrollutvalgets leder som sitter i styret, har en ikke klart å oppfylle kravet 

i likestillingslovens § 13 d) Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 
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minst fire. Ved valg av leder og nestleder til kontrollutvalgene i de respektive kommunene, bør 

begge kjønn være representert.   

 

3.5 Kontorplassering  

Sekretariatet leier lokaler i Hamnegata 35, 4. etg. i Molde sentrum og er inntil videre 

samlokalisert med Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal. 

 

3.6 Avtale med Molde kommune om kjøp av administrative tjenester til sekretariatet 

Avtalen fra 2014 med Molde kommune om kjøp av administrative tjenester ivaretar 

sekretariatets behov for bistand til utbetaling av lønn og godtgjøring, regnskap, budsjett, IKT-

tjenester og noe kontormateriale. Avtalen er videreført.  

  

 4.  VIRKSOMHET I 2015 

 

4.1 Styret 

Styret har i 2015 avholdt 3 møter; 23.mars, 8.september og 14.desember og behandlet 18 

protokollerte saker. I tillegg er det i 2015 behandlet 10 referatsaker og 7 orienteringssaker. 

Styremøtene blir også benyttet til erfaringsutveksling. 

 

4.2 Møteaktivitet i utvalgene 

Totalt ble det i 2015 avviklet 52 møter i kontrollutvalgene og behandlet 392 protokollerte 

saker. I tillegg har det i 2015 vært lagt fram for kontrollutvalgene 200 referatsaker og 153 

orienteringssaker. 

 

Aktiviteten i utvalgene har også i 2015 vært stor og kompleksiteten i sakene er økende. 

 

Antall møter i det enkelte utvalg i 2015 har variert fra 5 til 8 møter. 

Antall protokollerte saker for det enkelte utvalg har variert mellom 38 og 49 saker. 

 

Alle kontrollutvalgene i samarbeidet behandlet i 2015 sak om valg av revisjonsordning, som 

følge av arbeid med sammenslåing av revisjonsdistrikt. Vedtak i denne saken gikk som 

innstilling til kommunestyrene som gjorde endelig vedtak.  

 

4.3 Kurs/konferanser 

Den årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) på 

Gardermoen i februar samler mange av våre kontrollutvalgsmedlemmer. 

Samtlige kontrollutvalg, utenom Rauma, var representert ved NKRF’s Kontrollutvalgs-

konferansen 4.-5. februar 2015. De ansatte i sekretariatet var også deltakere på konferansen. 

 

Kontrollutvalgene i Aukra, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Sunndal og Vestnes er 

medlemmer av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Utvalgsmedlemmer fra Fræna og 

Nesset var representert på FKTs fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen 3.- 4. juni 2015. 

De ansatte i sekretariatet var også deltakere på fagkonferansen og årsmøtet. 

 

På FKTs Sekretariatskonferanse i Oslo 12. mars 2015, deltok de ansatte i sekretariatet. 

 

Sekretærforumet for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane var samlet til møte i Oslo  

11.3.2015 (i kombinasjon med FKT sin sekretariatskonferanse) og i Skodje 31.8. og  

1.9.2015. På disse møtene deltok de ansatte i sekretariatet.  

 

Sekretariatet har også deltatt på sekretærsamling for Vestlandet og Trøndelag på Stiklestad, 

28.-29. september 2015. 
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4.4 Økonomi  

Regnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 227 497,-. Mindre-

forbruket skyldes lavere pensjonsutgifter og lavere utgifter til kjøp av varer og tjenester.  

 

Sekretariatets utgifter er i hovedsak lønnskostnader. Utover dette er kostnader til husleie og 

kjøp av administrative tjenester fra Molde kommune og reise/kursutgifter de største 

kostnadene.   

 

Fordeling av kostnader for 2015 til sekretariatstjenester for samarbeidskommunene er som 

følger: 
 

Kommune Folketall  

01.01.14 

Fordeling 

% 

2015 2014 

Aukra 3 377  5,0 111 025 101 500 

Eide 3 471  5,0 111 025 101 500 

Fræna 9 720 14,0 310 870  284 200 

Gjemnes 2 565  4,0 88 820 81 200 

Molde
 

26 048 37,0 821 585 751 100 

Nesset 3 001  4,0 88 820 81 200 

Rauma 7 453 11,0 244 255 223 300 

Sunndal 7 171 10,0 222 050 203 000 

Vestnes 6 615 10,0 222 050 203 000 

Sum  69 421 100,0 2 220 500 2 030 000 

Sum inntekter   2 220 500 2 030 000 

 

I følge vedtektene § 2 skal 100 % av utgiftene fordeles etter folketall pr. 1. januar foregående 

år. 

 

4.5 Revisjon 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal. 

 

4.6 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen 

Sekretariatet har i løpet av 2015 effektuert 36 bestillinger overfor revisjonen på vegne av 

kontrollutvalgene. 

 

Disse fordeler seg som følger: 
Sakstittel Beskrivelse Antall 

Revisjonsplan for revisjonsåret 2015 Revisors vurdering av uavhengighet følger 

vedlagt 

9 

Plan for forvaltningsrevisjon   9 

Plan for selskapskontroll   9 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Bestilling  1 

Forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller  8 

Sum  36 

 

Sekretariatet har i løpet av 2015 lagt frem 81 dokument fra revisjonen overfor 

kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen ordinær sak. 

 

Disse fordeler seg som følger: 
Sak Beskrivelse Antall 

Kommunale årsregnskap Revisjonsberetning 
m

/evt. revisjonsnotat 9 

Årsregnskap for kommunale foretak Revisjonsberetning 
m

/evt. revisjonsnotat 6 

Revisjonsplan for revisjonsåret 2015  9 

Revisjonens rapport for 2. halvår 2014  9 

Revisjonens rapport for 1. halvår 2015  9 
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Sluttregnskap/prosjektregnskap Uttalelser til sluttregnskap/prosjektregnskap 8 

Forvaltningsrevisjonsrapporter  6 

Oppfølging av FR rapporter  11 

Selskapskontroll  2 

Oppfølging av selskapskontroll  0 

Misligheter/uregelmessigheter Andre tilsynssaker 0 

Utredninger/Undersøkelser  4 

Kundebrev  0 

Nummerert brev  1 

Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt 7 

Sum  81 

 

4.7 Administrative utfordringer 

Sekretariatet benytter egne maler i Word til saksbehandling og korrespondanse. Dokumentene 

lagres elektronisk på eget område. I tillegg lagres også alle utvalgenes møtedokumenter og 

protokoller i papirutgave. Kontrollutvalgenes møtedokumenter og protokoller oversendes den 

enkelte kommune for arkivering og med mulighet for å legge dette ut på kommunenes 

hjemmesider. Sekretariatet har i flere år hatt dialog med de kommunene som tidligere ikke har 

hatt som praksis å legge kontrollutvalgets møteinnkallinger og protokoller ut på kommunens 

hjemmeside. Det meste er kommet på plass etter hvert, men det er fremdeles noen 

utfordringer i enkelte kommuner. 

 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige 

organer og har også journal- og arkivansvar for kontrollutvalgene. De ansatte har i 2015 brukt 

noe tid på systematisering av det papirbaserte arkivet som sekretariatet har.  

  

Sekretariatet har vurdert å gå til innkjøp av elektronisk saks- og arkivsystem, men som følge 

av usikkerheten rundt etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap og mulig 

påfølgende ny organisering av sekretariatene har styret tidligere bedt om at en avventet dette. 

Styret har i 2015 konkludert med at de i løpet av 2016 ønsker fremlagt en sak om etablering et 

elektronisk saks- og arkivsystem. 

 

Det er fra styret side også konkludert med at det kan settes i gang arbeidet med å etablere en 

hjemmeside for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. 

 

4.8 Fortsatt drift 

Resultatet fra kommunesammenslåingsprosessen vil også kunne få konsekvenser for 

sekretariatets arbeid. Kommuner som hører til vårt sekretariat kan bli sammenslått, eller 

kommuner tilhørende vårt sekretariat kan bli sammenslått med kommuner tilhørende andre 

sekretariatsdistrikt. Dette kan få betydning for valg av sekretariatsløsning. For øvrig vurderes 

det at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er solid og fremdeles godt i stand til å levere 

sekretariatstjenester til kontrollutvalgene.   
 

 

5. SAMMENDRAG 
 

2015 har vært et normalt driftsår for sekretariatet, men samtidig også et valgår. 

Kontrollutvalgene har startet opp med nye utvalgsmedlemmer og Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal har fått nytt styre.   

 

Aktiviteten i kontrollutvalgene har også i 2015 vært høy og kompleksiteten i sakene øker, noe 

som naturlig har medført tilsvarende stor aktivitet for sekretariatet. Det er stadig større fokus 

på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet har de 

nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for at 

kontrollutvalgene skal kunne utføre sine tilsyns- og kontrollfunksjoner på en god måte. 
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Det har derfor også i 2015 vært stor aktivitet på kurs- og konferansefronten hvor mange av 

utvalgsmedlemmene og sekretariatet har deltatt.    

 

 

  

Styret for 

Kontrollutvalgssekretariatet 

 

 

   

 Molde, 7.april 2016  

   

   

Stig Holmstrøm 

leder 

Marit Seljeseth Stokke 

nestleder 

Oddvar Hoksnes 

 

 

  

Kåre Vevang Ingvar Hals Øyvind Gjøen 

 

 

  

Ivar Henning Trælvik Lars Ramstad Trond M. Hansen Riise 

 


