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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet  

for Romsdal 

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 1/18 

Møtedato: 25.4.2018 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:15  

Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus  

Sak nr: 1/18 – 8/18 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte:  

Fræna kommune: Ingvar Hals 

Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder 

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Forfall:  

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes 

Eide kommune: Kåre Vevang 

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 

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. 

 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

ST 01/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. DESEMBER 2017 

ST 02/18 ÅRSMELDING FOR 2017 

ST 03/18 ÅRSREGNSKAP FOR 2017 

ST 04/18 ØKONOMIRAPPORT PR 31.3.2018 

ST 05/18 RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2018 
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ST 06/18 VIDERE ARBEID MED KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL 

ETTER 1.1.2020 

ST 07/18 REFERAT OG ORIENTERINGER 

ST 08/18 EVENTUELT 

 

ST 01/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. DESEMBER 2017 

 

Styrets vedtak 

 

Protokollen fra styremøte 13. desember 2017 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. Øyvind Gjøen 

2. Odd-Helge Gravem 

 

Styrets behandling 

 

Det foreslås at Øyvind Gjøen og Odd-Helge Gravem 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 13. desember 2017 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. …………………. 

2. …………………. 

 

 

ST 02/18 ÅRSMELDING FOR 2017 

 

Styrets vedtak 

 

Årsmelding for 2017 godkjennes. 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene. 

Det fremkom ikke forslag til endring i årsmeldingen.  

 

Det ble bemerket at i vedlegget til saksframlegget som viser oversikt over behandlede saker i 

2017, så er sak 11/17 merket med «avsluttet». Det korrekte skal være «til videre oppfølging». 

Dette blir korrigert.   

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende). 
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ST 03/18 ÅRSREGNSKAP FOR 2017 

 

Styrets vedtak 

 

Årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes. 

 

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 261 846,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med 

vedtektene § 10.   

 

Styrets behandling 

 

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

 

Det blir fra styrets side bemerket at selv om det ikke er noe mål å bygge opp et stort 

disposisjonsfond, så gjør usikkerhet rundt fremtidig organisering at det kan være tjenlig at en 

har en viss buffer. Styret vil ved behandling av budsjett for 2019 vurdere om det skal 

budsjetteres med bruk av noe av disposisjonsfondet.   

 

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

 

 

ST 04/18 ØKONOMIRAPPORT PR 31.3.2018 

 

Styrets vedtak 

 

Økonomirapport pr. 31.3.2018 tas til orientering. 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder orienterte kort om situasjonen. 

 

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

 

 

ST 05/18 RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2018 

 

Styrets vedtak 

 

1) Det vises til vedtak i styresak 05/15 vedrørende prinsipp for lønnsforhandlinger for KU 

Sekretariatet 

Styret forutsetter at de samme prinsipp leges til grunn ved årets lønnsforhandlinger. 

 

2) Som økonomisk ramme for lønnsfastsettelse, skal det tas utgangspunkt i sentral ramme for 

årets oppgjør.  

 

Styrets behandling 

 

Styret oppfordret til at daglig leder, før forhandlingene starter, forsøker innhente oversikt over 

lønnsnivå for noen flere sekretariat.  

 

Det ble fra styreleder fremsatt følgende forslag til vedtak: 
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1) Det vises til vedtak i styresak 05/15 vedrørende prinsipp for lønnsforhandlinger for KU- 

Sekretariatet. 

Styret forutsetter at de samme prinsipp leges til grunn ved årets lønnsforhandlinger. 

 

2) Som økonomisk ramme for fastsettelse skal det tas utgangspunkt i sentral ramme for årets 

oppgjør.  

 

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

 

Daglig leders innstilling: 

 

Ingen innstilling 

 

 

ST 06/18 VIDERE ARBEID MED KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL 

ETTER 1.1.2020 

 

Styrets vedtak 

 

Kontrollutvalgslederne i de kommunene som skal sammenslås, oppfordres til å følge opp sak 

om fremtidig sekretariatsordning for den nye kommunen. 

 

Styrets behandling 

 

Styret diskuterte hvordan dette kunne gjøres. Det oppfordres til at de utvalgslederne som det 

gjelder, samsnakker. Sekretariatet kan hjelpe til med det formelle rundt klargjøring av sak til 

kommunestyre/fellesnemd, men kan ikke delta i arbeidet med vurdering og formulering av 

innstilling.  

 

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

 

 

ST 07/18 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Styrets vedtak 

 

1) Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

2) Styret ber om at det forberedes en sak til neste styremøte for vurdering av 

sekretariatets medlemskap i NKRF.  

 

3) Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder, å utforme høringssvar til 

veilederne fra NKRF og FKT.      

 

Styrets behandling 

 

Referatsaker: 

 
RS 01/18 Høring - Forslag til veileder for kontrollutvalgssekretariat, utsendt fra Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) 20.3.2018 med høringsfrist: 30.4. 2018. 

 Utvalget diskuterte om det skulle sendes inn et høringssvar. 
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 Nestleder Lars Ramstad, stilte spørsmål ved om det var naturlig at sekretariatet var 

medlem i revisorenes medlemsforbund, når sekretariat og kontrollutvalg skal føre 

tilsyn med revisjonen. Utvalget diskuterte problemstillingen. 

  

Det ble fremmet følgende forslag vedtak: 

1) Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

2) Styret ber om at det forberedes en sak til neste styremøte for vurdering av 

sekretariatets medlemskap i NKRF. 

3)  Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder, å utforme 

høringssvar til veilederne fra NKRF og FKT 

  

RS 02/18 Høringsutkast - Veileder "Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse 

og kompetanse fra sekretariatet", utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 

4.4.2018 med høringsfrist 16.5.2018. 

 Utvalget diskuterte om det skulle sendes inn et høringssvar. 

 

Orienteringssaker: 
 

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

 

Daglig leders innstilling: 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

ST 08/18 EVENTUELT 

 

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:  

 

 Statusrapport fra sekretariatet  

o Tidspunkt for utbetaling av styrehonorar 

Styret ønsker at styrehonorar utbetales en gang i året.  

 

o Framleieavtale husleie 

Daglig leder informerer om til inngått framleieavtale med Molde Eiendom KF 

for lokalene i Hamnegt. 35. Avtale til 15.11.2021, med mulighet for 1 års 

oppsigelse ved organisatoriske endringer.  

 

o Status for saks- og arkivsystem 

Forsinket leveranse av Elements. Tidsplanen er nå at alle ROR-IKT 

kommunene skal få systemet til 17.9.2018.  Sekretariatet vil kunne få 

installasjon først etter dette. Det er risiko for ytterligere forsinkelser. 

  

o Hva betyr innføring av GDPR for sekretariatet? Eget personvernombud? 

Daglig leder informerte om kontakt med FKT og leder av 

informasjonssikkerhetsgruppa i ROR-IKT.  

 

o Opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer? Innspill til tema, tidspunkt? 

Styret konkluderte med at de ønsker å få til en opplæringsdag i uke 45 (5.-

9.11.2018) Innspill til tema ble diskutert, gjerne flere tema er ønskelig. 

 

Noen stikkord som kom frem i diskusjonen: 

 Habilitet 

 Etikk 



Side 6 av 6 

 Hvordan jobbe med kompliserte «gamle» saker som 

kontrollutvalget får henvendelser om?  

 Delegasjonsreglement 

Daglig leder får ansvar for å sette sammen et program i samråd med styreleder.  

 

 Erfaringsutveksling 

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er 

aktuelle i kontrollutvalgene.   

 

 

     

Lars Ramstad  Stig Holmstrøm  Ingvar Hals 

nestleder  leder  styremedlem 

     

     

Øyvind Gjøen 

styremedlem 

 Trygve Grydeland 

styremedlem 

 Ole Rakvåg 

varamedlem 

     

     

Odd-Helge Gravem 

varamedlem 

 Synnøve Egge 

varamedlem 

 Jostein Øverås 

varamedlem 

     

 

 

    

Jane Anita Aspen     

sekretær     

 


