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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet  

for Romsdal 

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 3/16 

Møtedato: 30.11.2016 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 11:40  

Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus  

Sak nr: 15/16 – 21/16 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte:  

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes 

Eide kommune: Kåre Vevang 

Fræna kommune: Ingvar Hals 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder 

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Forfall:  

Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen 

Nesset kommune: Ivar Henning Trælvik 

Sunndal kommune: Trond M. Hansen Riise 

Møtende vara:  

Gjemnes kommune: Kristine Måløy 

Nesset kommune: Jostein Øverås 

Sunndal kommune: Odd-Helge Gravem 

Ikke møtt: 

Ingen 

 

 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

 Sveinung Talberg, rådgiver 

Av øvrige møtte: Ingen 

 Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte 

  

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet. 

 

Det fremkom ingen merknader til saksliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

ST 15/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2016 

ST 16/16 VALG AV NY NESTLEDER I STYRET 

ST 17/16 ØKONOMIRAPPORT PR. 31. OKTOBER 2016 

ST 18/16 HVORDAN GJØRE KONTROLLUTVALGENES ARBEID KJENT? 

ST 19/16 REFERAT OG ORIENTERINGER 

ST 20/16 STYRETS MØTEPLAN 2017 

ST 21/16 EVENTUELT 
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ST 15/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. SEPTEMBER 2016 

 

Styrets vedtak 

 

Protokollen fra styremøtet 7. september 2016 godkjennes.    

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. Kåre Vevang 

2. Jostein Øverås 

 

Styrets behandling 

 

Det foreslås at Kåre Vevang og Jostein Øverås velges til å underskrive protokollen sammen 

med møteleder.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9 

voterende) 

 

Daglig leders innstilling: 

 

Protokollen fra styremøtet 7. september 2016 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. …………………. 

2. …………………. 

 

 

ST 16/16 VALG AV NY NESTLEDER I STYRET 

 

Styrets vedtak 

 

Lars Ramstad velges som nestleder til styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 

resten av kommunevalgperioden 2015-2019. 

 

Styrets behandling 

 

Det ble fremmet forslag om at Lars Ramstad velges om nestleder.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer (9 

voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

 

…….. velges som nestleder til styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for resten 

av kommunevalgperioden 2015-2019. 

 

 

ST 17/16 ØKONOMIRAPPORT PR 31. OKTOBER 2016 

 

Styrets vedtak 

 

Økonomirapport pr. 31.10.16 tas til orientering. 
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Styrets behandling 

 

Daglig leder orienterte knyttet til saksfremlegget og svarte på spørsmål fra styremedlemmene. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende). 

 

 

ST 18/16 HVORDAN GJØRE KONTROLLUTVALGENES ARBEID KJENT? 

 

Styrets vedtak 

 

Eksemplene fra saksfremlegget og innspill i møte tas til orientering. 

 

Styrets behandling 

 

Styrets medlemmer utvekslet erfaringer om hvordan de arbeidet i de forskjellige 

kontrollutvalgene. 

 

Her er noe av det som kom frem: 

 viktig å gjøre kontrollutvalgets arbeid godt kjent i kommunestyret  

 ta ordet og gi utfyllende informasjon når kontrollutvalgets saker er til behandling i 

kommunestyret  

 ikke noe målsetting å bruke media i profilering av kontrollutvalget 

 nyttig å gjøre kontrollutvalget sitt arbeid godt kjent i organisasjonen ved 

virksomhetsbesøk og orienteringer fra virksomhetsledere til kontrollutvalget 

 kontrollutvalget må ikke oppfattes av innbyggerne som et klageorgan 

 viktig at alle medlemmene deltar aktivt utvalget 

 en utvalgsleder har gode erfaringer med å ha dialogmøte med rådmann og ordfører i 

forkant av kontrollutvalgsmøte, flere deltar også på formannskapsmøter. Dette er tips 

noen av de andre vil vurdere.   

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende). 

 

 

ST 19/16 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Styrets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Styrets behandling 

 

Referatsaker: 
 

RS 02/16 Referat fra konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon 

IKS, datert 14.11.2016. 

 

Orienteringssaker: 
 

OS 04/16 Inngått avtale med KPMG som revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal.  

 

OS 05/16 Informasjon om resultat av lokale forhandlinger for sekretariatets ansatte.   
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OS 06/16 Presentasjon av hjemmeside 

 Daglig leder orienterte om arbeidet, men det var ikke klart for presentasjon av siden 

enda. Hjemmesiden er ferdig utviklet, men det gjenstår for sekretariatet å fylle den 

med informasjon knyttet til kontrollutvalgene og sekretariatet. For eksempel, 

informasjon om medlemmer, møteplaner, saksdokument, protokoller, 

forvaltningsrevisjonsrapporter osv.  

 Resultatet blir at all informasjon kan oppdateres fra sekretariatet og kommunen kan 

linke til siden fra kommunens hjemmeside. 

 Sekretariatet vil i kontrollutvalgenes første møte i 2017 presentere siden for 

kontrollutvalgene.   

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende). 

 

 

ST 20/16 STYRETS MØTEPLAN 2017 

 

Styrets vedtak 

 

Møteplan for styret for 2017 tas til etterretning. 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder foreslo onsdag 5. april, mandag 4. september og onsdag 29. november som 

tidspunkt for styremøter i 2017. Styremedlemmene konkludert også med å beholde kl. 09:30 

som starttidspunkt for styremøtene.  

Daglig leder tok forbehold om at datoen for første møte kan måtte flyttes dersom 

revisorberetning for regnskapet ikke er klar på dette tidspunktet.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende). 

 

 

ST 14/16 EVENTUELT 

 

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:  

 

 Statusrapport fra sekretariatet  

Daglig leder orienterte om at sekretariatet deltar i nettverk sammen med de andre 

sekretariatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 24.-25. november var de 

samlet i Molde i forbindelse med NKRF sin fagsamling for Sogn og Fjordane og Møre 

og Romsdal. Det ble på denne samlingen diskutert temaet Effektivisering av kontroll 

og tilsyn. Sekretariatene var enige om bl.a. arbeide for å utvikle mer standardiserte 

system for utføring av kontrollhandlinger. Dvs. utvikle felles metoder og 

verktøykasser. 

Det ble også diskutert behovet for sammenslåing av sekretariatene til større enheter. 

Alle sekretariatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er små fagmiljø med 1-2 

tilsette. Dette er sårbart og kommunesammenslåinger vil trolig også ha innvirkning på 

sekretariatsstrukturen.  

Daglig leder spurte styret om hvordan de stilte seg til denne problemstillingen. 

Styremedlemmene gav uttrykk for at det så at det var både positive og negative sider 

med dette; Det som er positivt er mulighet til å ha kompetanse som dekker flere 

fagområder, og mindre sårbarhet. Ulemper kan være større avstander. Det 

kostnadsmessige vil være viktig for kommunene.        
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 Erfaringsutveksling 

Det ble åpnet for at styremedlemmene kunne utveksle erfaring omkring 

problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene, men siden det var brukt 

god til på erfaringsutveksling under sak 18/16, så ble dette en kort sekvens.   

 

Trygve Grydeland tipset de andre om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD) har lagt ut en analyse av effektivitet i kommunale tjenester som kan være 

interessant for kontrollutvalgene å se nærmere på. Analysen tar for seg hver 

kommune.   

 

 

 

 

    

Lars Ramstad  Stig Holmstrøm  Kåre Vevang 

nestleder  leder   

     

     

Oddvar Hoksnes  Trygve Grydeland  Ingvar Hals 

     

     

Odd-Helge Gravem  Kristine Måløy  Jostein Øverås 

 

 

    

     

Jane Anita Aspen     

sekretær     

 


