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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet  

for Romsdal 

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 1/17 

Møtedato: 4.5.2017 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:25  

Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus  

Sak nr: 1/17 – 8/17 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte:  

Eide kommune: Kåre Vevang 

Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder 

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Forfall:  

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes 

Fræna kommune: Ingvar Hals 

Nesset kommune: Ivar Trælvik 

Sunndal kommune: Trond M. H. Riise 

Møtende vara:  

Aukra kommune: Ole Rakvåg 

Fræna kommune: Lisbeth Valle 

Nesset kommune: Jostein Øverås 

Sunndal kommune: Odd-Helge Gravem 

Ikke møtt: Ingen 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

Av øvrige møtte: Ingen 

 Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte 

  

  

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet. 

 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

ST 01/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. NOVEMBER 2016 

ST 02/17 ÅRSMELDING FOR 2016 

ST 03/17 ÅRSREGNSKAP FOR 2016 

ST 04/17 REGNSKAPSRAPPORT PR 31.3.2017 

ST 05/17 STYREHONORAR 

ST 06/17 RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017 
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ST 07/17 REFERAT OG ORIENTERINGER 

ST 08/17 EVENTUELT 

 

ST 01/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. NOVEMBER 2016 

 

Styrets vedtak 

 

Protokollen fra styremøte 30. november 2016 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. Trygve Grydeland 

2. Kåre Vevang 

 

Styrets behandling 

 

Det foreslås at Trygve Grydeland og Kåre Vevang 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 30. november 2016 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. …………………. 

2. …………………. 

 

 

ST 02/17 ÅRSMELDING FOR 2016 

 

Styrets vedtak 

 

Årsmelding for 2016 godkjennes. 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.  

 

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

 

 

ST 03/17 ÅRSREGNSKAP FOR 2016 

 

Styrets vedtak 

 

Årsregnskap for 2016 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes. 
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Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 184 827,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med 

vedtektene § 10.   

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene til enkelte poster i regnskapet. 

 

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

 

 

ST 04/17 REGNSKAPSRAPPORT PR 31.3.2017 

 

Styrets vedtak 

 

Økonomirapport pr. 31.3.2017 tas til orientering. 
 

Styrets behandling 

 

Daglig leder orienterte kort om situasjonen. 

 

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

 

 

ST 05/17 STYREHONORAR 

 

Styrets vedtak 

 

Honorar for styret fastsettes for hver valgperiode av det avtroppende styret. 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder svarte på spørsmål. 

 

Styremeldemmen diskuterte hvordan en kan løfte kontrollutvalgenes posisjon i kommunen, da 

det oppleves at både politikere og administrasjon ikke er nok informert om kontrollutvalgenes 

rolle. Styreleder og daglig leder får i oppdrag til neste styremøte å lage et utkast til et brev til 

kommunen og til FKT for å få satt kontrollutvalgenes rolle og funksjon på dagsorden.    

 

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

 

 

ST 06/17 RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017 

 

Styrets vedtak 

 

Forhandlingsutvalget skal i lønnsforhandlingene ha utgangspunkt i den fastsatte rammen for 

kommunal sektor, 2,2 %. 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder forlot møtet når forhandlingsutvalget mottok signal fra styret om ramme for 

forhandlingene.  



Side 4 av 5 

 

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

voterende) 

 

Daglig leders innstilling: 

 

Ingen innstilling 

 

 

ST 07/17 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Styrets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Styrets behandling 

 

Referatsaker: 

 
OS 01/17 Protokoll fra møte i sekretærforumet i M&R og S&F 7.2.2017  

 

Orienteringssaker: 
 

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

 

 

ST 08/17 EVENTUELT 

 

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:  

 

 Opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer 

Daglig leder tok opp forslaget om en opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og 

varamedlemmer. Det ble konkludert med at det var ønskelig å få til en opplæringsdag 

for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer i uke 34 eller 35.  

I diskusjonen kom det frem at kommunal økonomi, er et tema som er særlig aktuelt på 

opplæringsdagen. Det ble fremmet forslag om at en skulle forsøk å leie inn Åge 

Sandsengen til et tilsvarende kurs som fylkeskommunen arrangert i vår. Forslag til 

tema er forståelse av kommunal økonomi.  

 

 Erfaringsutveksling 

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er 

aktuelle i kontrollutvalgene.   

 

 Statusrapport fra sekretariatet  

Daglig leder informerte om:  

 Det er tatt kontakt med Molde kommune for å formalisere fremleiekontrakt for 

lokalene i Hamnegata 35.  

 Oppstart av arbeid med plan for informasjonssikkerhet for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.    

 Hjemmesiden for sekretariatet er nå på plass www.kontrollutvalgromsdal.no 

 

 

http://www.kontrollutvalgromsdal.no/
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Lars Ramstad  Stig Holmstrøm  Kåre Vevang 

nestleder  leder  styremedlem 

     

     

Øyvind Gjøen 

styremedlem 

 Trygve Grydeland 

styremedlem 

 Ole Rakvåg 

varamedlem 

     

     

Odd-Helge Gravem 

varamedlem 

 Lisbeth Valle 

varamedlem 

 Jostein Øverås 

varamedlem 

     

     

Jane Anita Aspen     

sekretær     

 


