
   
STYRET  FOR  KONTROLLUTVALGSEKRETARIATET  FOR

ROMSDAL
som omfatter Aukra, Eide Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner

Molde, 5. desember  2017

Til styrets medlemmer

MØTENR4

TH

STED:

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.

ST  16/17

ST  l7/17

STl8/l7

STl9/l7

ST20/17

ST2l/l7

MØTEINNKALLING

3/ 17

13.12.2017  kl. 09:30

Møterom «Formannskapssalen», Molde  rådhus

TITTEL

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. SEPTEMBER  2017

REFERAT OG ORIENTERINGER

ØKONOMIRAPORT PR. 31. OKTOBER 2017

KONTROLLUTVALGSSEKRTARIATET FOR ROMSDAL FRA  112020?

MØTEPLAN FOR STYRET  2018

EVENTUELT

Dersom det er saker styrets medlemmer 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  ll 15  79, evt. mob 91 37 ll l2.
E-post: ostmottakGDkoiitrollutvalvromsdalno
Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Stig Holmstrøm
styreleder

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kopi: Medlemskomlmmene v/ ordfører
Styrets varainedlein mer



Styret Saksmappe: 2017-1500/03

_ Arkiv: 026 & 17
for Kontrollutvalgssekretariatet Saksbehandler: Jane Anita Aspen
for Romsdal Dato: 28.11.2017

Saksframlegg

Utval  ssaksnr Utvalg Møtedato

ST  16/17 Styret for KU—sekretariatet 13.12.2017

GODKJENNING AV  PROTOKOLL  FRA STYREMØTE  4.  SEPTEMBER  2017

Daglig leders innstilling

Protokollen fra styremøtet 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til  å  underskrive protokollen sammen med møteleder:
1.  .  .  . .  .  .  . .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  ..

Saksopplysninger

Protokollen fra møtet er tidligere utsendt, det er ikke fremkommet merknaden til protokollen.

To  representanter velges sammen med møteleder til å godkjenne protokollen

lane Anita Aspen

daglig leder



Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:

Møtedato:
Tid:

Møtested:

Sak nr:

Møteleder:

Av styrets medlemmer møtte:
Vestnes kommune:

Rauma kommune:

Aukra komniune:

Eide kommune:

Gjemnes kommune:
Molde kommune:

Nesset kommune:

Sunndal kommune:

Forfall:

Fræna kommune:

Møtende vara:

Fræna kommune:

Ikke møtt:

Fra sekretariatet:

Av  øvrige møtte:

2/17

4.9.2017
KI.  09.30  —  kl.  12:55

Møterom «Galleriet», Molde rådhus

9/17  —  15/17

Stig Holmstrøm

Stig Holmstrøm, styreleder
Lars Ramstad, nestleder
Oddvar Hoksnes
Kåre Vevang
Øyvind Gjøen
Trygve Grydeland
Ivar "Trælvik
Trond M. H. Riise

Ingvar Hals

Lisbeth Valle
Ingen
Jane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver
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.

ST  09/17

ST  10/17

ST  11/17

ST  12/17

ST  13/17

ST  14/17

STl5/17

Tl’l"I‘l:1L

GODKJENNING AV  PROTOKOLL  FRA STYREMØTE 4. MAI  2017

ØKONOMIRAPPORT PR. 31. JULI  2017

INNKJØP AV ELEKTRONISK SAKS- OG ARIKIVSYSTEM

BUDSJETT FOR  2018

UTKAST TIL PLAN FOR INFORMASJONSSIKKERHET

REFERAT OG ORIENTERINGER

l’,VENTUELT
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ST 09/17  GODKJENNING  AV  PROTOKOLL FRA  MØTE  4. MAI  2017

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 4. mai 20  I 7  godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
I. Øyvind Gjøen
2. Kåre Vevang

Styrets behandling

Det foreslås at Øyvind Gjøen og Kåre Vevang velges til å underskrive protokollen sammen
med inøteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets inedlenimer. (9
voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 4. mai 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
l.  .  . .  .  . . . . . . . . .  . .  . . .  . .  ..

ST  10/17  ØKONOMIRAPPORT PR3I.JULI20l7

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 ved tak

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-lKT 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 or Kontroll utval gssekrelarialet. for  Romsda/s  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

l. 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. l.
januar 2017 —jfr. vedlegg

Styrets behandling

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

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 påjuridisk 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 egenjuridisk 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 personopplysniitger. Sekretariatet må ha et ininiiiiuinsnivå 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 fi/fore/apig orientering og ber om at daglig leder leggerfrem en ny

sak i neste styreniote, basert på de innspill som kom i dagens male.

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 4.9.20l7 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 oppjuridiske vurderinger/problemstillinger kan være aktuelt
på neste samling

- Kurset kunne vært kjørt i folkevalgtopplæringen, ville vært nyttig for
kom m unestyrerepresentantene

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 lKS. Avtalen skal erstatte engasjementsavtalen som har
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vaert mellom kontrollutvalgene og Kommunerevisjonsdistrikt 2. Sentralt  i  avtalene blir
kommunikasjon mellom kontrollutvalg og revisor. Kontrollutvalgene skal få et utkast

til diskusjon i først kontrollutvalgsn1øte  i  høst. En tar sikte på  å  kunne godkjenne
avtalene i kontrollutvalgsmøter i oktober/november.

o Erfaringsutveksling
Styremedleminene utvekslet erfaring ornkring problemstillinger og saker som er
aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad

nestleder

Øyvind Gjøen

styremedlem

Trond  M.  H. Riise

styremedlem

Jane Anita Aspen
sekretær

Stig Holmstrøm
leder

Trygve Grydeland

styremedlem

Lisbeth Valle

varamedlem

Kåre Vevang
styremedlem

Oddvar Hoksnes
styremedlem

lvar Trælvik

styremedlem
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Styret Saksmappe: 2017-1500/03

_ Arkiv: 026
fOI‘ Kontrollutvalgssekretariatet Saksbehandler: Jane Anita Aspen
fm. Romsdal Dato: 29.11.2017

Saksframlegg

Utval  ssaksnr  Utvalg Møtedato

ST 17/17 Styret for KU-sekretariatet 13.12.2017

REFERAT OG ORIENTERINGER

Daglig leders innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 03/17 Svar på førspurnad om å levere tenester til SKS IKS, brev datert 29.9.2017 fra

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til Sunnmøre Kontrollutvalssekretariat IKS

RS 04/17 Notat om Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal  — til bruk for planlegging av

oppsett av saks- og arkivsystem, notat datert l0.1 1.2017 fra

Kontrollutvalgssekretariatet for Roinsdal til prosjektgruppa for nytt saks- og

arkivsystem.

Orienteringssaker:

OS 01/17 Elektronisk saks- og arkivsystem

Orientering fra ROR IKT v/prosj ektleder Geir Ståle Tenfjord

OS 02/17 Informasjon om resultat av lokale forhandlinger for Sekretariatets ansatte

Jane Anita Aspen

daglig leder



Kantrofluivafigsseflwetarfiafiei §§,‘;;g*né"a;°f11 ,, ,,, , We
Mobil: 91 3711 12
E-post: 'ane.anita.aspen@molde.kommuneno

ostmottak Kontrollutval romsdal.no
Web: wwwkontrollutval romsdalno

Til

Sunnmøre Kontrollutvalssekretariat IKS

V/ styreleiar Inge  Gj aerde

Dykkar referanse: Vår referanse: Arkivkode: Stad/dato

2017-297/JAA 1500-046 Molde, 29.9.2017

SVAR  PÅ F  ØRESPUNRNM) OM  Å  LEVERE  TENESTER  TIL SKS IKS

Kontrollutvalet Viser til dykkar brev inottatt 25.9.2017, med førespurnad om  å  levere tilbod på
tenester som mellombels dagleg leiar for Sunnmøre Kontrollutvalssekretariat  IKS.

Sekretariatet takkar for førespurnaden, og ynskjer i utgangspunktet å kunne hjelpe i ein vanskeleg
situasjon. Etter ei vurdering av kapasitet har dagleg leiar, etter konsultasjon med styreleiar, kome til
at sekretariatet ikkje har kapasitet til å kunne levere tenester i det omfanget som det veit spurt om.

Sekretariatet kan vere ope for å bidra med tenester i mindre omfang om ønskjeleg. Og vil sjølvsagt
vere tilgjengeleg for spørsmål nå, og kunne gi råd til, ny dagleg leiar når derme startar opp.

Med helsing
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kopi til: Stig Holinstrøiii, styreleder Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
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Kontrollutvalgssekretanatet gglggggériagjg ,, ,, _dMe

EEA-gik; 9a11n:iar1n1ta1.a2s en  molde kommune  no
ostmottak Kontrollutval  romsdal  no

Web:  www.kontrollutvalaromsdal no

Til prosjektgruppe for nytt saks og arkivsystem

v/Marta Beinset

Sted/dato

Molde, 10.11.2017

Arkivkode:

1500-064

Vår referanse:

2017-358/JAA

Deres referanse:

NOTAT  OM  KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET  FOR  ROMSDAL  -
TIL  BRUK  FOR PLANLEGGING AV OPPSETT  AV  SAKS— OG ARKIVSYSTEM

Kontrollutvalgssekretariatet for  Romsdal  er et interkommunalt samarbeid etter  kommuneloven å
27.

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

3 l desember 2004 Samarbeidsavtale om interkonmzunal sek7'erce1fun/csjon for konfrollz/[val  gene.

Fra 2013 ble Kontrollutvalgssckrctariatet 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

Enhetsregistereti Brønnøysund med organisasjonsnuimner 912 503 771.

Kontrollutvalgssekretariatet har to ansatte: rådgiver Sveinung Talberg og daglig leder Jane Anita

Aspen, begge i 100 % stilling.

Vedlagt følger vedtektene for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Styret
Styrets oppgaver fremgår av vedtektene  åå 5 og 6:

' 5 Oroaniscrin av samarbeidet

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

Sainarbeidet ledes av daglig leder.

Styremedlemmene nå er:

Styremedlem Funksjon Personlige Kommune

varamedlemmer

Stig Holmstrøm leder Gro Ødegård Vestnes

Lars Ramstad nestleder Eirik Jenssen Rauma

Oddvar Hoksnes medlem Ole Råkvåg Aukra

Kåre Vevang medlem Synnøve Egge Eide

Ingvar Hals medlem Lisbeth Valle Fræna

Øyvind Gjøen medlem Kristine Måløy Gjemnes

Ivar Henning Trælvik medlem Jostein Øverås Nesset

Trond M. Hansen Riise medlenL Odd Helge Gravem l  Sunndal ___

Trygve Grydeland medlem Ann Nlonica Haugland Molde ___

Kontrollutvalgssekætariatet for Romsdal Side  1  av  2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde,

Rådhusplassen  1 Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

6413 MOLDE
Org.nr: 912 503 771



./.

Styret har avholdt i 2016 3 møter og behandlet 2l protokollerte saker. l tillegg ble det i  2016
behandlet  6  referatsaker og 6  orienteringssaker.

Sekretariatets oppgaver
«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand

som til enhver tid tilfredstiller" utvalgets behov.

ölekretar'icttet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget erforsvcirlig zitredet og

at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunes eller fylkeskommunens administrasjon og av

den eller de som utfører revisjonfor kommunen ellerjj/lkeskotnmunen. Sekretariatsjhtnksjonen

kan ikke legges til kominunes eller jj/lkeskontinztnens administrasjon.

Den som utfører .sekretaricttsfunksjon for kontrollutvalget er direkte ttnderorclnet

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

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20

Sekretariatets vedtekter  9  4 F onnål sier følgende:

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

Saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene, samt andre tjenester som

naturlig faller sammen med dette.»

Herunder har sekretariatet også ansvar for arkiv for deltakerkonnntrrrerres kontrollutvalg.

Sekretariatet har i dag en arkivplan som er basert på et papirarkiv, denne vedlegges.

Sveinung Talberg ivaretar sekretærfurrksjonerr for kontrollutvalgene i Eide, Fræna, Nesset og Sunndal.

Jane Anita Aspen ivaretatt sekretærfuirksjonerr for korrtrollutvalgerre i Aukra, Gjemnes, Molde,

Rauma, Vestnes og styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Hvem som ivaretar

sekretærfunksj onen for det enkelte kontrollutvalg kan endres.

Aktivitet i kontrollutvaloene

Det varierer hvor mange møter det er i kontrollutvalgene i løpet av et år, ca. 5-7 møter i hvert

utvalg. Det varierer derfor også hvor mange saker med vedtak hvert utvalg behandler, men det

ligger mellom 35-50 i løpet av et år. l tillegg er det fra  20-30  orienteringssaker og 20-30
referatsaker i løpet av et år i hvert utvalg.

Det er kornmuneloven §  77  Kontrollutvalget og forskrift om korrtrollutvalg i kommuner og

fylkeskommuner som i hovedsak legger rammene for kontrollutvalgenes arbeid.

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av

kommunestyret. Dette er et generelt tilsynsansvar, men kontrollutvalget er også tillagt noen

konkrete oppgaver:

ø Gi uttalelse om kommunens årsregnskap

o Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

o Rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og

selskapskontroller

«Kontrollutvalget kan hos kommunen eller jj/lkeskoininunen be om ethvert dokument, uten hinder

av tattshetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de

Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde,

Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes
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undersøkelser som det firmer nødvendig for å gjennomføre oppgavene.» jf. forskrift om

kontrollutvalg i kominuner og fylkeskommuner  §  5.

«Kontrollutvalget skal påse at kommunen eller yj/lkeskominunens årsregnskap og kommunale eller

jj/lkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg

løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de besteminelser som

følger av lov og forskrift, god komznunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller

avtaler med revisor» jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  §  6.

Vårt behov

Vi har i dag ikke et elektronisk saks- og arkivsystem.

Det vi har behov for er et system for saksbehandling, politisk møtebehandling og arkiv. Vi to som

jobber i sekretariatet må begge kunne administrere arkivmodulen for alle de ni kontrollutvalgene. l

tillegg til arkivmodulen til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Det er i utgangspunktet ikke

andre som skal ha tilgang.

Vi har ingen fagsystem som skal kommunisere med saks- og arkivsystemet.

Det må enkelt kunne opprettes dokument, importeres dokument og importeres e-poster i hver av

arkivmodulene.

Saksframlegg må enkelt kunne «flettes sammen» til møtedokument, protokoller, saerutskrifter osv.

l noen saker har kontrollutvalget innstillingsrett direkte til kornmunestyret i den enkelte kommune,

men kontrollutvalget skal ikke legges inn i samme arkivmodul som kommunen for øvrig.

Alle arkivmodulene skal ligge adskilt fra Molde kommune sin arkivmodul (og de andre

kommunene).

Sekretariatet utfører alt arbeidet for kontrollutvalgene.

o lager og sender ut møteinnkalling

o saksbehandler og påser at alle saker er forsvarlig utredet før de blir lagt frem for

kontrollutvalget

o står for praktisk tilrettelegging av møter

o skriver protokoll fra møtene og sender ut titskrifter/iiifornierer om vedtak

o sørger for at nettsiden blir oppdatert

o påser at saker fra kontrollutvalgene kommer til kommunestyret for behandling

o følger opp vedtakene i kontrollutvalget

o innhenter informasjon og har korrespondanse med rådmennene, revisjon eller andre

for innhenting av informasjon, rapporter, bestilling av orienteringer osv.

o arkiverer og journalfører

Det må lages egne maler for hver av de  9  kommunene + sekretariatet

o Brevmaler

o Mal for møteinnkalling

o Mal for saksfremlegg

o Mal for protokoll

o Mal for Særutskrift
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°  Mal for årsmeldinger

o  Mal for plan for planer

°  Mal for virksomhetsrapporter

o  Mal for reglement for kontrollutvalget

liontrollutvalgerre fatter ikke enkeltvedtak, og det er ikke noe klageorgan. l noen tilfeller kan

kontrollutvalget motta tips fra innbyggere i kornmurren om saker de mener at kontrollutvalget bør
se nærmere på, men de fleste sakene oppstår fordi kontrollutvalget selv ser behov for å sette

søkelys på et område. Det er kun kornmunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver. Når

det gjelder henvendelser fra andre parter, må kontrollutvalget selv vurdere om utvalget vil behandle
forespørselen eller ikke.

Selv om kontrollutvalgene kan få henvendelser fra innbyggere som de kan velge å se nærmere på,

så går utvalgene sjeldent inn i enkeltsaker. Fokus for kontrollutvalget er på rutiner, system og

regeletterfølging.

Taushetsbela informason

For å utøve sine oppgaver kan kontrollutvalget også ha behov for å innhente i taushetsbelagt

informasjon. Vi må i slike tilfeller ta hensyn til personvern og fortrolighet om sensitive

opplysninger. For kontrollutvalg og sekretariat gjelder de alminnelige reglene om taushetsplikt i

forvaltningen.

Ansatte i kornmurrerr kan varsle kontrollutvalget dersom de har avdekket kritikkverdige forhold,
eller dersom etablerte varslingsrutiner ikke fungerer.

l noen tilfeller vil kontrollutvalgene også ha behov for å hente inn informasjon om
næringsvirksorrrhet som er taushetsbelagte, da kontrollutvalget også skal påse at det gjennomføres

kontroll med forvaltningen av kommunes interesser i selskaper. Det kan være selskap som

kommunen eier lO0%, selskaper som kommunen eier sammen med andre kommuner eller
interkommunale selskaper.

Korrtrollutvalget vil også kunne motta informasjon om misligheter eller annen taushetsbelagt
inforrnasj on fra revisjonen.

Sak og arkivsystemet må ivareta behov for skjerming av taushetsbelagt informasjon.

Det vises ellers til vår hjemmeside mvwkoritrolltitvalgromsclalno der en vil kunne se hvordan

møtebehandlingen er i dag. Møtedokumentene blir til ved at papirutskrifter blir samlet og scannet

som en pdf-fil på dokumentsenteret i Molde. Denne pdf—frla blir sendt ut på e-post/ lastet opp på vår

hjemmeside.

Det blir ikke sendt taushetsbelagt informasjon på e-post. Dersom møtet skal behandle

saker/informasjon unntatt offentlighet så kopieres disse opp og deles ut i møte, for så å samles inn
og makuleres etter møtet.

Det må legges til rette for å laste ut møtedokurnent enkelt til vår hjemmeside

mvwkontrollutxral romsdalno. Det må også kunne produseres postlister.
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Sekretariatet har  i  dag en  avtale  med  Molde kornmune om kjøp av administrative tjenester, i  dette
ligger  også kjøp av IKT-tjenester. Det vil derfor måtte  lages en  egen avtale med Molde kommune
om kjøp av saks- og arkivsystem (etableringskostnader) og arkivfaglig bistand  fra  dere  til  oppsett.
Prosjektleder  Geir  Ståle  Tenfj ord har i e-post i slutten av august informert om at Sven Tore  Prytz

ser på dette, men  jeg har  ikke hørt noe fra  han.

Styret for Kontrollutvalgssekretariatet  for  Romsdal fattet  i  møte 4.9.20l7  følgende  vedtak:
Kontrollatvalgssekretczriatet for Ronzsclal går til innkjøp av saks- og arkivsysteniel Elemenls,
gjennom en felles avtale inngått av ROR-IKT.

Avtalens lengde vurderes for Kontrollatvalgssekretariatet for Romsdals avtale med Molde
konzmane.

Som  dere er  kjent med så kommer flere av de kommunene som vi  har  ansvar  for  til å  få endringer i

organisering fra  2020.  Molde, Nesset og Midsund blir  da  en  kommune. Vi  har  ikke i dag ansvar  for

Midsund kommune.  Eide  og Fræna  kommune skal sammenslås til en kornmune.
Det kan selvsagt også komme til å medføre  endringer i  organisering for  sekretariatet.

Håper dGHDC informasjonen kan være til nytte.  Ta  kontrakt dersom det er noe dere savner
informasjon om, og ved behov  for  utdyping eller klargjøring av infonnasj onen.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kopi til: styreleder Stig Holmstrøin
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Styret Saksmappe: 2017-1500/03

Arkiv: 210

for Kontrollutvalgssekretariatet Saksbehandler: Jane Anita Aspen

Saksframlegg

Utval  ssaksnr Utvalg Møtedato

ST 18/17 Styret for KU-sekretariatet 13.12.2017

ØKONOMIRAPPORT PR. 31. OKTOBER 2017

Daglig leders innstilling

Økonomirapport pr. 31.10.17 tas til orientering.

Saksopplysninger

Budsjett for 2017 ble vedtatt i styresak ST 10/16. Vedtektene  §  9 omhandler daglig leders

orientering til styre om bl.a. økonomi.

Vedlagt følger:

o  Regnskapsrapport pr. 31.10.2017

VURDERING

1. LØNN- OG SOSIALE UTGIFTER

Som tidligere meldt, ser det ut til å bli noe laver pensjonskostnaden enn budsjettert.

Utgiftene som ligger ført på 10531 Honorarer, er honoraret til kursholder på

opplæringssamlingen vi hadde i august. Dette ligger budsjettert under 1 1511 Intern

opplæringsvirksomhet.

2. KJØP AV VARER OG TJENESTER
Som nevnt i tidligere rapportering, så får vi først ved årsskifte faktura fra Molde kommune for

kjøp av administrative tjenester. Disse utgiftene skal føres på 13512 Kjøp av tjenester fra

andre (Molde) kommuner; 95 000,—.

Godtgjørelse til folkevalgte (styrehonorar) er heller ikke registrert enda, da det tas samlet etter

siste styremøte.

Postene som gjelder reiseutgifter må ses samlet. Her vil det også påbeløpe flere utgifter før

regnskapsavslutning.

3. INNTEKTER
Refusjon fra alle kommunene i henhold til kostnadsfordelingen i vedtektenes  § 2  er

budsjettert til kr 2 375 000.- som tilsvarer budsjettert totalkostnad for drift av sekretariatet for

2017.

Det ser fremdeles ut til at regnskapet vil gå i balanse i forhold til budsjett.

Jane Anita Aspen

daglig leder
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Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Buds(end)

2017 2017 0 2017
Ansvar: 12710 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET

10111 LØNN FASTE STILLINGER 1.072.041 1.086.379 14.338 1.332.000
10531 HONORARER -TREKKPLIKTIG 12.000 0 —12.000 O
10811 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 0 58.500 58.500 78.000
10812 TAPT ARBFORTJENESTE FOLKEVALGTE 4.939 7.500 2.561 10.000
10911 PENSJONSANDEL -KLP 164.667 175.000 10.333 210.000
10915 BRUK AV PREMIEFOND -KLP/MKP —23 0 23 0
10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF.AVTALE MKP  -  AVG.PL 944 0 —944 0
10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 1.667 1.667 0 2.000
10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING, AVG.PL 200 833 633 1.000
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 178.073 187.588 9.515 230.000
11001 KONTORMATERIELL 49 4.167 4.117 5.000
11002 ABONNEMENT, TIDSSKRIFTER, FAGLITTERATUR 4.359 3.333 -1.026 4.000
11152 KOMMUNAL BEVERTNING 700 2.500 1.800 3.000
11220 GAVER TIL ANSATTE 335 833 498 1.000
11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 1.272 7.500 6.228 9.000
11299 ANDRE UTGIFTER 0 8.333 8.333 10.000
11309 BANKOMKOSTNINGER 705 0 -705 0
11412 INFORMASJON/HJEMMESIDE 96 7.500 7.404 9.000
11501 KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH—IKKE OPPG.PL62.884 50.000 -12.884 60.000
11511 INTERN OPPL/ERVIRKSOMHET -IKKE OPPG.PL 3.150 20.833 17.683 25.000
11601 REISE-KOSTGODTGJ -OPPGAVEPL/AVG.FRITT 22.919 45.833 22.915 55.000
11602 REISEGODTGJ  -  OPPGAVEPL/AVG.PL 1.414 2.500 1.086 3.000
11650 TELEFONGODTGJ  -  OPPG.PL/AVG.PL 6.000 6.667 667 8.000
11731 REISEUTG (IKKE KURS) -IKKE OPPG.PL 7.168 25.000 17.832 30.000
11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM, IKKE AVG.PL1.029 833 —196 1.000
11853 KOLLEKTIV FRITIDSULYKKE/FRIVILLIG ORDNING -158 0 158 0
11855 ADM.TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP, IKKE AVG.PL 9 0 -9 0
11901 HUSLEIE 75.000 83.333 8.333 100.000
11952 KONTINGENTER 25.681 22.500 —3.181 27.000
11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR9.002 0 —9.002 0
12001 KJØP INVENTAR OG UTSTYR 0 8.333 8.333 10.000
12004 KJØP AV DATAMASKINER/IKT-UTSTYR 0 8.333 8.333 10.000
12201 LEIE/LEASING AV DRIFTSMIDLER 5.478 5.833 355 7.000
12601 KJØPTE RENGJØRINGSTJENESTER BYGG 21.050 20.833 -217 25.000
12721 ANDRE KONSTJENESTER/HONORAR, IKKE OPPG.P8.500 12.500 4.000 15.000
13512 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER 0 79.167 79.167 95.000
14290 BETALT MVA DRIFT 7.529 0 -7.529 0
14701 OVERFØRING TIL ANDRE 813 0 -813 0
15009 ANDRE RENTEUTGIFTER 286 0 -286 0
17290 KOMPENSERT MVA DRIFT —7.529 0 7.529 0
17801 REFUSJON FRA DELTAKENDE KOMMUNER —2.375.000 -2.375.000 0 —2.375.000
19001 RENTER BANKINNSKUDD -16.837 0 16.837 0

Sum ansvar: 12710 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET-699.590 -430.866 268.723 0

T O T A  L  T -699.590 -430.866 268.723 0
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Styret Saksmappe: 2017-1500/03

_ Arkiv: 026
for Kontrollutvalgssekretariatet saksbehandier; Jane Anita Aspen
for Rolnsdal Dato: 29.11.2017

Saksframlegg

Utval  ssaksnr  Utvalg Møtedato

ST  19/17 Styret for KU-sekretariatet 13.12.2017

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET  FOR ROMSDAL  FRA 1.1.2020?

Daglig leders innstilling

Saksopplysninger

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

inngikk  31.12.2004  samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for

kontrollutvalgene.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble med virking fra  28.8.2013  opprettet som et

interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §  27, med status som eget rettssubjekt og

med eget styre.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har to ansatte, begge i 100 % stilling.

Kommunene har de siste årene arbeidet med kommunereform, som har resultert i at Stortinget

har gjort vedtak om at Molde, Nesset og Midsund blir sammenslått til en kommune. Det

samme blir Fræna og Eide kommune. Kommunene blir sammenslått med virkning fra

1.1.2020. De andre kommunene knyttet til sekretariatet fortsetter som egne kommuner.

Dette kan gi utfordringer og muligheter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra

1.1.2020, som styret må ta stilling til.

VURDERING

Av de kommunene som skal sammenslås, så er Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i dag

sekretariat for Molde, Nesset, Eide og Fræna, men ikke Midsund kommune. Det er Sunnmøre

Kontrollutvalgssekretariat IKS, som er sekretariat for Midsund kommune.

lnndelingsloven § 26 inneholder føringer for hvilke oppgaver fellesnemdene for de nye

kommunene kan utføre i årene frem mot sammenslåingsdatoen. Det står blant annet at

fellesnemda skal ta seg av forberedelser frem til sammenslåingsdatoen. Det står også at

fellesnemda  w  få fullmakt til å tilsette eller videreføre sekretariatsordning etter innstilling

fra kontrollutvalget.

Av mandatene til fellesnemdene i de to nye kommunene, ser det ikke ut til at disse har fått

mandat til denne oppgaven. Det betyr at det er kommunestyrene som må fatte vedtak om dette

etter innstilling fra kontrollutvalget.



Sekretariatet saksbehandler vanligvis alle saker til kontrollutvalget, men sak oin vurdering av

fremtidig sekretariatsordning for de nye kommunene kan ikke sekretariatet forberede. Her må

kontrollutvalgene i de kommunene det gjelder, ta stilling til hvordan dette skal gjøres. Det kan

være kontrollutvalgslederne som får ansvar for å forberede sak, eller det kan settes bort til

noen andre.

Men spørsmålet er også hvilke sekretariatsordninger de nye kommunene har å velge i?

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vil uansett endres. Det er i dag ni

medlemskommuner. Dersom de to nye medlemskommunene velger denne

sekretariatsordningen, så er det syv medleinskommuner igjen. Dersom en eller begge de to

nye kommunene ikke velger denne sekretariatsordningen, så er det fem eller seks kommuner

igjen. Dette vil få betydning for de gjenværende kommunene.

De kommunene som nå skal sammenslås, holder på å kartlegge de interkommunale

samarbeidene og selskapene de er deltaker i. De vil da vurdere hva de for fremtiden kan

organisere i egenregi og hvilke samarbeid de skal ha videre. De vil også diskuter hvilke

former for eierskap de ønsker videre. Dette vil da også berøre de kommunene som skal

fortsette som egne kommuner, da mange har samarbeid med kommuner som nå skal inngå i

de nye kommunene.

Hva betyr dette for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, ikke minst økonomisk?

Dersom en skal ha en sekretariatsordning som er tjenlig for kontrollutvalgene ut fra

kompetanse og robusthet, så er daglig leders vurdering at det minimum må være to ansatte i et

sekretariat.

I dag har selskapet to ansatte og budsjettet for  2018  på  2 225  000,—. Disse kostnadene fordeles

prosentvis mellom samarbeidskommunene, etter folketall.

Spørsmålet er da om kommunene er villige til å ta kostnaden når det blir igjen 5,6 eller  7
kommuner å dele utgiftene på, fremfor 9 slik det er i dag? Hvordan skal kostnadsfordelingen

være mellom dem?

Siden det bare er to ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, så kompenserer de

ansatte noe med å delta i fagnettverk med andre sekretariat. Det er etablert et velfungerende

fagnettverk i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane der disse sekretariatene deltar jevnlig;

Kontrollsjefen i Møre og Romsdal Fylkeskommune

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Sunnmøre Kontrollutvalssekretariat IKS (Ålesund)

Vest kontroll (Åram)

Sekom-sekretariat (Førde)

Kontrollsjefen i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune er vedtatt sammenslått.

Sekretariatene i Sogn og Fjordane, som er med i fagnettverket, har signalisert at det er

naturlig at de orienterer seg sørover. Leder i Kontrollutvalget i Sogn og Fjordane

fylkeskommune vil nå avklare mandat for å ta kontakt med de andre kontrollutvalgene i Sogn

og Fjordane for å undersøke om det er interesse for et samarbeid (sammenslåing). Vest
kontroll i Åram, har også signalisert at det er mer naturlig for dem å samarbeide sørover enn

nordover.

Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er også vedtatt sammenslått til ett fylke.  I  disse

fylkene er det i dag to store sekretariat, og noen små. De to store sekretariatene har gjort

vedtak om sammenslåing til Konsek Trøndelag IKS fra l.1.20l8. Kontoret som skal ha



avdelingskontor i Steinkjer og Trondheim, vil ha  9  ansatte og ansvar for sekretariatstjenester

til kontrollutvalgene i 35 kommuner.

Da sitter vi igjen med Møre og Romsdal. Ett spørsmål kan være om det er interesse for

etablering av et felles sekretariat for kommunene i Møre og Romsdal? Daglig leder vet ikke

hvordan stemningen er for dette.

Disse sekretariatene leverer i dag tjenester til kontrollutvalgene i Møre og Romsdal;

o Kristiansund kommune selger sekretariatstjenester til 7 andre Nordmørskommuner.

o Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal  (§27) er sekretariat for 6

Romsdalskommuner og 3  Nordinørskomniuner.

o Kontrollsjefen for Møre og Romsdal fylkeskommune

o Sunnmøre Kontrollutvalssekretariat IKS er sekretariat for 12 kommuner på Nordre

Sunnmøre

o Vest kontroll  (§27) som er sekretariat for  7  kommuner på Søre Sunnmøre og 2

kommuner i Nordfjord.

Alle sekretariatene (uten fylkeskommunen) er berørt av kommunesammenslåinger.

Det er også verdt å nevne at de 8 Nordmørskommunene som tidligere utgjorde

distriktsrevisjon Nordmøre, de 9 kommunene som utgjorde Kommunerevisjonsdistrikt  2  og

Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert et telles revisjonsselskap; Møre og Romsdal

Revisjon IKS. De kommunene som dette revisjonsselskapet betjener, får i dag

sekretariatstj enester utført av tre sekretariat.

Daglig leder vil utfordre styret til å begynne å drøfte utfordringene som

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal stå overfor etter kommunesammenslåingene trår i

kratt l.l.2020. Hvilke utfordringer og muligheter har en? Hvordan ønsker styret å gripe disse

utfordringene?

Jane Anita Aspen

daglig leder
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MØTEPLAN FOR STYRET  2018

Daglig leders innstilling

Det avtales følgende møteplan for styret i  2018:  .  .  . .  .  .  .  .  ..

Saksopplysninger

Styret har de siste årene avviklet tre møter i året. Det første styremøtet har preg av  å  være et
«årsmøte» hvor årsmelding for sekretariatet, samt regnskap behandles. Det skal det være
mulig å  behandle regnskap og årsrapport i løpet av april.  I  det andre møtet som holdes tidlig
på høsten, vedtas budsjettet for kommende år. Det siste møtet har ofte hatt innslag av faglig
opplæring, i tillegg til ordinære saker til behandling. Det siste styremøtet har gjerne vært
avhold i november.

Styret har hatt kl.  09:30  som møtestart  for  sine møter i  2016  og 2017.

VURDERING

Møteplan for det enkelte kontrollutvalg for 2018  blir vedtatt i kontrollutvalgenes første møte
på nyåret. Det vil derfor ikke være mulig på nåværende tidspunkt å ta hensyn til utvalgenes
egne møter når forslag til styrets møter blir satt opp. Møtene i utvalgene må derfor tilpasses
møtedatoene  for  styremøtene.

Det vil også være en fare  for  at det kan skje en «kollisjon» mellom møteplan for
kommunestyremøter og møtedato  for  styret, men flere kommuner har nå møteplan  for

politiske møter klar. Daglig leder ser at det er en fordel at møtedato for styret blir fastsatt i
god tid, slik at styremedlemmene kan reservere datoene.

Daglig leder foreslår følgende møtedatoer  for  styret for Kontrollutvalgssekretariatet  for

Romsdal i  2018:

onsdag 25. april
onsdag 5. september
onsdag 28.  november

Jane Anita Aspen
daglig leder



Styret Saksmappe: 2017-1500/03
_ Arkiv: 026

for Kontrollutvalgssekretariatet saksbehandm; Jane  Anita Aspen

Saksframlegg

Utval  ssaksnr Utvalg Møtedato

ST  21/17 Styret for KU-sekretariatet 13.12.2017

EVENTUELT

Daglig leders innstilling

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:  .  .  ..

Saksopplysninger

Det ble i styrets møte 28.8.2013 bestemt at det skal være en fast ordning i styrets møter at

styremedlemmene får ta opp aktuelle tema og stille spørsmål.

Følgende saker er innmeldt til dagens møte:

-  Brev til kommunene om kontrollutvalgenes rolle og status, gjennomgang av nytt

utkast

-  Daglig leder orienterer om arbeid med plan for informasjonssikkerhet

- Statusoppdatering fra sekretariatet

- Erfaringsutveksling

VURDERING

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

dette møtet, kan disse bli fremmet under sak Eventuelt.

Dersom møtedeltagerne har saker de ønsker å ta opp under Eventuelt, bes dette meldes inn på

forhånd, eller ved starten av møtet.

Jane Anita Aspen

daglig leder


