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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet  

for Romsdal 

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 2/17 

Møtedato: 4.9.2017 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:55  

Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus  

Sak nr: 9/17 – 15/17 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte:  

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder 

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes 

Eide kommune: Kåre Vevang 

Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Nesset kommune: Ivar Trælvik 

Sunndal kommune: Trond M. H. Riise 

Forfall:  

Fræna kommune: Ingvar Hals 

Møtende vara:  

Fræna kommune: Lisbeth Valle 

Ikke møtt: Ingen 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

 Sveinung Talberg, rådgiver 

Av øvrige møtte: Eirik Jenssen, rådgiver Juridisk seksjon Møre og Romsdal 

fylkeskommune (under sak ST 13/17) 

 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 09/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. MAI 2017 

ST 10/17 ØKONOMIRAPPORT PR. 31. JULI 2017 

ST 11/17 INNKJØP AV ELEKTRONISK SAKS- OG ARIKIVSYSTEM 

ST 12/17 BUDSJETT FOR 2018 

ST 13/17 UTKAST TIL PLAN FOR INFORMASJONSSIKKERHET 

ST 14/17 REFERAT OG ORIENTERINGER 

ST 15/17 EVENTUELT 
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ST 09/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4. MAI 2017 

 

Styrets vedtak 

 

Protokollen fra styremøte 4. mai 2017 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. Øyvind Gjøen 

2. Kåre Vevang 

 

Styrets behandling 

 

Det foreslås at Øyvind Gjøen 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 4. mai 2017 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. …………………. 

2. …………………. 

 

 

ST 10/17 ØKONOMIRAPPORT PR 31. JULI 2017 

 

Styrets vedtak 

 

Økonomirapport pr. 31.07.17 tas til orientering. 
 

Styrets behandling 

 

Daglig leder orienterte kort om situasjonen. 

 

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

 

 

ST 11/17 INNKJØP AV ELEKTRONISK SAKS- OG ARKIVSYSTEM 

 

Styrets vedtak 

 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal går til innkjøp av saks- og arkivsystemet Elements, 

gjennom en felles avtale inngått av ROR-IKT. 

 

Avtalens lengde vurderes for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals avtale med Molde 

kommune.  
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Styrets behandling 

 

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene. 

 

Flere styremedlemmer gav uttrykk for at de savnet mer detaljerte opplysninger om innholdet i 

anbudet og hva som ligger i avtalen med Evry.  

 

Styret ønsker at daglig leder inviterer prosjektleder i ROR-IKT Geir Ståle Tennfjord til neste 

styremøte, slik at styret kan få mer detaljert informasjon.   

 

Styret har merket seg at det informeres om at avtalen mellom ROR IKT og Evry maksimalt 

kan ha en varighet på 12 år. Styret synes dette er en for lang tidshorisont for sekretariatet, og 

ønsker at en skal vurdere å avgrense tidsrom for avtalen mellom Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal og Molde kommune.  

Det ble fremmet følgende forslag til tillegg til daglig leders innstilling: 

 

Avtalens lengde vurderes for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals avtale med 

Molde kommune.  

 

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

voterende) 

 

Daglig leders innstilling 

 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal går til innkjøp av saks- og arkivsystemet Elements, 

gjennom en felles avtale inngått av ROR-IKT. 

 

 

ST 12/17 BUDSJETT FOR 2018 

 

Styrets vedtak 

 

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2018 

godkjennes. 

2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme. 

 

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. 

januar 2017 – jfr. vedlegg 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder orienterte om enkelte poster i budsjettforslaget og svarte på spørsmål fra 

styremedlemmene. 

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er budsjettert med 200 000,- fra disposisjonsfondet, 

da det ikke er ønskelig at disposisjonsfondet blir for stort.  Kommunes andel går noe ned i 

forhold til budsjettet for 2017.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende). 
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ST 13/17 UTKAST TIL PLAN FOR INFORMASJONSSIKKERHET 

 

Styrets vedtak 

 

Styret tar saken til foreløpig orientering og ber om at daglig leder legger frem en ny sak i 

neste styremøte, basert på de innspill som kom i dagens møte.  

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder hadde invitert rådgiver på juridisk seksjon i Møre og Romsdal fylkeskommune, 

Eirik Jensen, til å delta under behandling av denne saken. Jenssen har god kompetanse på 

dette fagfeltet, og kjenner også godt til sekretariatets arbeid gjennom vervet som nestleder i 

Rauma kontrollutvalg.  

 

Jenssen sier at det i utgangspunktet er riktig at sekretariatet har en egen plan for 

informasjonssikkerhet, da det er et § 27 samarbeid, som er en egen juridisk enhet. Jenssen sier 

at sekretariatet kan undersøke nærmere om en som § 27 samarbeid likevel kan forholde seg til 

Molde kommunes informasjonssikkerhet. Sekretariatet kjøper tjenester til all bruk av IKT fra 

Molde kommune.  

 

Daglig leder informerer om at det er en utfordringen å finne et nivå på dette området som er 

tjenlig til liten organisasjon med bare to ansatte og som ikke driver noen systematisk 

innsamling av personopplysninger. Sekretariatet må ha et minimumsnivå av det som er 

nødvendig å ha på plass for vår type organisasjon. Det at vi er en egen juridisk enhet, kan 

kreve at vi har et eget system.  

 

Det er viktig for sekretariatet sitt omdømme at vi har et skikkelig system, siden oppgaven til 

sekretariatet er å passe på at kommunene har sine system på plass.    

 

Styret ønsker at det undersøkes videre hva som ligger i Molde kommunes 

informasjonssikkerhetssystem, og om det finnes en mulighet for at sekretariatet kan koble seg 

på dette. 

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: 

Styret tar saken til foreløpig orientering og ber om at daglig leder legger frem en ny 

sak i neste styremøte, basert på de innspill som kom i dagens møte.  

 

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

voterende) 

 

Daglig leders innstilling 

 

Styret ber daglig leder bearbeide de innspillene som kom frem i styremøte 4.9.2017 og legge 

frem plan for informasjonssikkerhet for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 

godkjenning i neste styremøte.  

 

 

ST 14/17 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Styrets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Styrets behandling 

 

Referatsaker: 

 
RS 02/17 Uavhengig revisors beretning, underskrevet revisjonsberetning datert 4.5.2017 fra 

KPMG.  

 

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

 

 

ST 15/17 EVENTUELT 

 

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:  

 

 Brev til kommunene om kontrollutvalgenes rolle og status 

Styremedlemmene fikk innledningsvis utdelt et utkast til brev utformet av styreleder 

og daglig leder. 

Styreleder Stig Holmstrøm gjennomgikk innholdet i utkastet.  

Det var mange problemstillinger som ble diskutert og følgende innspill ble notert: 

-Hvilket tidspunkt er det mest hensiktsmessig å legge frem et slikt brev? kanskje er 

best på starten av valgperioden?  

- Blir det for formelt språk? 

- Det kan være hensiktsmessig at kontrollutvalgsleder gjennomgår innholdet med 

kommunestyret? 

- Det bør også oppfordres til at informasjonen legges ut på kommunenes hjemmesider. 

- Det enkelte kontrollutvalg må selv ta ansvar for å få frem kontrollutvalgets rolle og 

funksjon, dette gjøres kanskje best ved presentasjon av årsmelding for kommunestyre 

og ved konkrete saker som kontrollutvalget jobber med.  

 

Styret konkluderte med at det var ønskelig at det ble lagt frem et nytt utkast til brev i 

styremøte i november, der det også blir innarbeidet noe mer henvisning til 

selskapskontroller. Styret foreslår at etter styremøte i november blir brevet forelagt 

kontrollutvalgene som fremmer det til sitt kommunestyre.   

 

 Oppsummering av erfaringer fra opplæringsdagen  

- Flere styremedlemmer uttrykte skuffelse over dårlig oppmøte, det var 21 som 

deltok på samlingen av potensielt 90 som fikk invitasjonen. 

- Bør vurdere å legge samlingen til et annet tidspunkt, ikke så tett opp til ferien 

men nærmere et kontrollutvalgsmøte.  

- Flere medlemmer har deltatt på tilsvarende samling, og meldte seg ikke på 

denne gangen 

- God foredragsholder 

- Kunne vært nyttig med flere synspunkt på temaet fra for eksempel innlegg fra 

fylkesmann og økonomisjefer   

- Et tema som tar opp juridiske vurderinger/problemstillinger kan være aktuelt 

på neste samling 

- Kurset kunne vært kjørt i folkevalgtopplæringen, ville vært nyttig for 

kommunestyrerepresentantene 

 

 Arbeid med oppdragsavtale mellom kontrollutvalgene og Møre og Romsdal 

Revisjon IKS 

Daglig leder orienterte om arbeidet med oppdragsavtalen mellom kontrollutvalgene og 

Møre og Romsdal Revisjon IKS. Avtalen skal erstatte engasjementsavtalen som har 
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vært mellom kontrollutvalgene og Kommunerevisjonsdistrikt 2. Sentralt i avtalene blir 

kommunikasjon mellom kontrollutvalg og revisor. Kontrollutvalgene skal få et utkast 

til diskusjon i først kontrollutvalgsmøte i høst. En tar sikte på å kunne godkjenne 

avtalene i kontrollutvalgsmøter i oktober/november.   

 

 Erfaringsutveksling 

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er 

aktuelle i kontrollutvalgene.   

 

 

 

     

Lars Ramstad  Stig Holmstrøm  Kåre Vevang 

nestleder  leder  styremedlem 

     

     

Øyvind Gjøen 

styremedlem 

 Trygve Grydeland 

styremedlem 

 Oddvar Hoksnes 

styremedlem 

     

     

Trond M. H. Riise 

styremedlem 

 Lisbeth Valle 

varamedlem 

 Ivar Trælvik 

styremedlem 

     

     

Jane Anita Aspen     

sekretær     

 


