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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet  

for Romsdal 

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 3/17 

Møtedato: 13.12.2017 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:50  

Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus  

Sak nr: 16/17 – 21/17 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte:  

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder 

Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Forfall:  

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes 

Eide kommune: Kåre Vevang 

Fræna kommune: Ingvar Hals 

Nesset kommune: Ivar Trælvik 

Sunndal kommune: Trond M. H. Riise 

Møtende vara:  

Aukra kommune: Ole Rakvåg 

Eide kommune: Synnøve Egge 

Nesset kommune: Jostein Øverås 

Sunndal kommune: Odd-Helge Gravem 

Fræna kommune: Vara var forhindret fra å møte 

Ikke møtt: Ingen 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

 Sveinung Talberg, rådgiver 

Av øvrige møtte: Geir Ståle Tenfjord, prosjektleder ROR-IKT under OS 

01/17) 

 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 16/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. SEPTEMBER 2017 

ST 17/17 REFERAT OG ORIENTERINGER 

ST 18/17 ØKONOMIRAPPORT PR. 31. OKTOBER 2017 

ST 19/17 KONTOLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020? 

ST 20/17 MØTEPLAN FOR STYRET 2018 
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ST 21/17 EVENTUELT 

 

ST 16/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4. SEPTEMBER 2017 

 

Styrets vedtak 

 

Protokollen fra styremøte 4. september 2017 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. Lars Ramstad 

2. Trygve Grydeland 

 

Styrets behandling 

 

Det foreslås at Lars Ramstad og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen 

sammen med møteleder.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8 

voterende) 

 

Daglig leders innstilling: 

 

Protokollen fra styremøtet 4. september 2017 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. …………………. 

2. …………………. 

 

 

 

ST 17/17 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Styrets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Styrets behandling 

 

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 10.11.2017 fra 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til prosjektgruppa for nytt saks- og 

arkivsystem.  

 

Orienteringssaker: 
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 OS 01/17 Elektronisk saks- og arkivsystem 

Prosjektleder Geir Ståle Tenfjord fra ROR-IKT holdt en grundig orientering til 

styret om det elektroniske saks- og arkivsystemet som kommunene som inngår 

i ROR-IKT har gått til innkjøp av. Avtalen åpner også for etablering av andre 

arkivskapere som er knyttet til disse kommunene (KF, IKS, AS og stiftelser)  

Det er lagt opp til at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inngår en avtale 

med Molde kommune om konfigurasjon og oppsett av separat løsning med 

egne dokumentmaler, samt brukerstøtte for arkiv og systemadministrasjon.    

 

Geir Ståle Tenfjord svarte på spørsmål fra styremedlemmene undervegs i 

orienteringen.  

Styremedlemmene får tilsendt presentasjonen fra prosjektleder, sammen med 

møteprotokollen.  

 

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

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (8 voterende). 

 

 

ST 18/17 ØKONOMIRAPPORT PR 31. OKTOBER 2017 

 

Styrets vedtak 

 

Økonomirapport pr. 31.10.17 tas til orientering. 
 

Styrets behandling 

 

Daglig leder orienterte kort om situasjonen. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (8 voterende). 

 

 

ST 19/17 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020? 

 

Styrets vedtak 

 
1. Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020. 

 

2. Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum 

med dagens omfang og personalressurs. 

 

Styrets behandling 

 

Styret diskuterte problemstillingen og var enig om at forhold som var viktig for fremtidig 

sekretariatsløsning for kontrollutvalgene var: 

- Faglig kompetanse 

- Unngå sårbarhet 

- Økonomi 

 

Daglig leder opplyser at det er kommunestyrene, med innstilling fra kontrollutvalgene, som 

må ta stilling til sekretariatsløsning. Sekretariatet kan ikke saksbehandle denne saken.   
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Styreleder Stig Holmstrøm fremmet følgende forslag til vedtak: 

  

1. Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020. 

 

2. Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum 

med dagens omfang og personalressurs. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styreledersleders forslag til vedtak. (8 

voterende). 

 

 

ST 20/17 MØTEPLAN FOR STYRET 2018 

 

Styrets vedtak 

 

Det avtales følgende møteplan for styret i 2018: 

- Onsdag 25. april 

- Onsdag 5. september 

- Onsdag 21. november 

 

Styrets behandling 

 

Styreleder forslår følgende møteplan for styret i 2018: 

  

- Onsdag 25. april 

- Onsdag 5. september 

- Onsdag 21. november 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styreleder (9 voterende). 

 

Daglig ledes innstilling 

 

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

 

 

ST 21/17 EVENTUELT 

 

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:  

 

 Brev til kommunene om kontrollutvalgenes rolle og status 

Styremedlemmene fikk innledningsvis utdelt et nytt utkast til brev korrigert av daglig 

leder etter forrige styremøte. Eneste endringen er at det er lagt inn et avsnitt om 

selskapskontroll.  

 

Styret konkluderte med at sekretariatet sender brevmalen over til kontrollutvalgene, 

som selv tar stilling til videre fremgangsmåte.   

  

 Arbeid med plan for informasjonssikkerhet 
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Daglig leder informerte om at det ikke har vært kapasitet til å arbeide med 

avklaringene i forhold til plan for informasjonssikkerhet i høst. Styret aksepterer 

utsettelsen.  

 

 Statusoppdatering fra sekretariatet 

Daglig leder informerte om status i arbeidet med oppdragsavtalene mellom 

kontrollutvalgene og Møre og Romsdal Revisjon IKS. Avtalen er nå sendt rådmennene 

for uttalelse. Styret oppfordrer sekretariatet til å gi tilbakemelding til alle 

kontrollutvalgene om hvilke forslag til endringer som evt. kommer inn.    

 

 Erfaringsutveksling 

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er 

aktuelle i kontrollutvalgene.   

 

 

 

     

Lars Ramstad  Stig Holmstrøm  Øyvind Gjøen 

nestleder  leder  styremedlem 

 

 

    

     

Trygve Grydeland 

styremedlem 

 Ole Rakvåg 

varamedlem 

 Synnøve Egge 

varamedlem 

 

 

    

     

Jostein Øverås 

varamedlem 

 Odd-Helge Gravem 

varamedlem 

  

 

 

    

     

Jane Anita Aspen     

sekretær     

 


