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PS 15/18 Kontrollutvalget » 18.06.2018

GODKJENNING  AV  PROTOKOLL  FRA MØTE  24.APRIL 2018

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 24.april 2018 godkjennes.

'1'i1  å  signere protokollen sammen med møteleder 24.21pril 2018, velges:

l.  ..............

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke

fremkommet merknader til protokollen. Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte

samtidig som det velges to medlemmer til  å  signere protokollen sammen med møteleder.

Sveinung Talberg

rådgiver





PS 13/18 OPPFØLGINGSLlSTE

PS 14/18 EVENTUEL'I'

 

PS 09/18 GODKJENNING  AV  PROTOKOLL FRA MØTE 13. FEBRUAR 2018

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte l3.februar 2018 godkjennes.

Til  å  signere protokollen sammen med møteleder 13.februar 2018, velges:

l. lnge Kvalsnes

2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. lngen merknader til protokollen. Leder framsatte forslag på lnge Kvalsnes

og Leif Johan Lothe til  å  signere protokollen fra møte l3.februar 2018.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.

(5 voterende)

PS 10/18 REFERAT OG ORIENTERINGER

f

Kontrollutvalgets vedtak

Referat— og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 12/18 Rapport  fra virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning 13.02.2018

Kontrollutvalget vedtok i møte 05.12.2017, sak 43/17 at en ønsket et

virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning den 13.02.2018 i forkant av

Kontrollutvalgsmotet. Dette ble avtalt og besøket ble gjennomført som planlagt hos

tjenesten med kontrollutvalget og deler av staben til Teknisk forvaltning tilstede ledet

av enhetsleder Rune Iversen. Rapport fra virksomhetsbesøket vedlagt. (vedlegg

RS 13/18 Spørrehalvtimen i Fræna kommunestyre

Protokoll fra Fraena kommunestyre 01.03.2018 (vedlagt)

RS 14/18 PS 9/2018 Malme skole  — oppfølging etter budsjettvedtak 2018

Protokoll fra Fraena kommunestyre 01.03.2018 (vedlagt)

RS 15/18 PS 11/2018 Oversending av sak fra kontrollutvalget

Protokoll fra Fraena kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)

RS 16/18 Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 27.02.2018 (vedlagt)

RS 17/18 Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide—Fraena 10.04.2018 (vedlagt)



RS18/18

RS  19/18

RS  20/18

RS21/18

RS  22/18

RS  23/18

RS  24/18

Protokoll fra møte i Kontrollutvalget  i  Eide  26.03.2018  (vedlagt)

Svar fra Fylkesmannen om Kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor Fellesnemnda

Epost fra Fylkesmannen datert  10.04.2018. samt utdrag fra Ot.prp. nr.  41  (vedlagt)

Høringsutkast  — Veileder ”Hva kan kontrollutvalget forvente av

oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet"

Utkast utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.04.2018  med høringsfrist

07.05.2018.  (vedlagt)

Kontrollutvalget i Fræna ønsker ikke  å  avgi høringsuttalelse på dette.

Prop.46 L  (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Rolle, ansvar og oppgaver for kontrollutvalet og sekretariat går fram av

lovproposisjonen sitt kapittel 24 Kontrollutvalet og kontrollutvalssekretariatet og

kapittel 25 Revisjon. (vedlagt)

Årsrapport for  2017  — Skatteoppkreveren i Fræna kommune

Årsrapport, datert  19.01.2018  (vedlagt)

Kontrollrapport  2017  vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fræna

kommune — brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge., datert  15.02.20] 8  (vedlagt)

Virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den  24.04.2018

Kontrollutvalget avholdt virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den

24.04.2018.  Rapport frå besøket vil foreligge i lmntrollutvalget sitt møte  06.06.2018.

Orienteringssaker:

OS  12/18

OS  13/18

0814/18

0815/18

0816/18

0S17/18

OS  18/18

RS  5/2018  Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Fræna  13.02.18

Protokoll fra Fræna kommunestyre  12.04.2018  (vedlagt)

 PS  10/2018  Molde og Romsdal havn IKS

av  §6—4 i vedtektene

Protokoll fra Fraena kommunestyre  12.04.2018  (vedlagt)

oppjustering av låneramme  -  endring

PS  16/2018  Oppsigelse av avtale om forpliktende samarbeid om

arbeidsgiverkontroll
Protokoll fra Fræna kommunestyre  12.04.2018  (vedlagt)

PS  17/2018  Regionreforma  — Desentralisering av oppgåver frå staten til

fylkeskommunane

Protokoll fra Fræna kommunestyre  12.04.2018  (vedlagt)

Samordning av statlege tilsyn  — Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til

møte 21.februar  2018

Brev og program vedlagt (vedlegg

Orientering om arbeidet med Oppreisningsordninga for tidligere

barnevernsbarn i Møre og Romsdal for  2017
Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune til deltakerkommunene i

oppreisningsordninga (vedlagt).

Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikti Fræna kommune (vedlagt)



Sekretæren orienterte.

Kontrollutvalget  fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær.

(5 voterende)

L PS  11/18 REGNSKAPSREVISJON — PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2017
 

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2017 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om anbefalingene blir fulgt

opp av administrasjonen.

Kontrollutvalget ber om at revisjonen sin rapport fra årsoppgjørsrevisjonen foreligger så tidlig

at den blir lagt ved saken til utsendelse til kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Revisor June Fostervold gikk igjennom på powerpoint-presentasjon de funn og anmerkninger

som revisor har til årsregnskapet for 2017 i Fræna kommune. Presentasjonen er ikke sendt

kontrollutvalget på forhånd. Dette anmerket leder at kontrollutvalget for ettertiden vil ha og

protokollføres fra møtet som et tillegg i vedtaket. Presentasjonen er lagt fram for

administrasjonen i kommunen 23.04.2018. De funn som er gjort av revisor er delvis også tatt

med i uttalelsen som er utarbeidet av sekretariatet og som går videre til PLØK og

kommunestyreti sak PS 12/18. Anmerkningene gir ikke grunn til anmerkning i revisor

beretning eller eget nummerert brev fra revisor. Anmerkningene vil bli fulgt opp av revisor.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og tillegg

framsatt i møtet av leder. (5 voterende)

PS  12/18 FR/ENA KOMMUNE — ÅRSREGNSKAP FOR 2017
L   

Kontrollutvalgets  uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 24.04.2018 i sak  1 1/18  behandlet Fræna kommunes årsregnskap

for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2017 som innbefatter

årsregnskap og rådmannens årsberetning og revisor sin beretning datert 15.04.2018.

I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon

om aktuelle problemstillinger i møtet.

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.

Årsregnskapet er avlagt 15.02.2018 av rådmann og økonomisjef. Dette er innenfor fristen for

å avlegge regnskapet som er 15.02.2018.



Fræna  kommunes  driftsregnskap for 2017 viser kr 580 642 000 til fordeling til drift, og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 23 21 1 547. Netto driftsresultat viser 62 mill. kr i

mindreforbruk, som utgjør 7,3 % av driftsinntektene. Dette inkluderer mindreforbruk som

vedrører fellesnemnda i Eide og Fræna med 22 mill. kr og som er avsatt til bunde driftsfond.

Korrigert for dette utgjør netto driftsresultat et reelt mindreforbruk på 40 mill. kroner, som

utgjør 4,7 % av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting for 2017 om et netto

driftsresultat på 4,5 % av driftsinntektene er dermed oppnådd. Dette bør ifølge Teknisk

beregningsutvalg(TBU) minimum utgjøre 1,75  %  av driftsinntektene. Kommunen har de siste

3  år hatt et netto driftsresultat godt over anbefalt nivå for en sunn økonomiforvaltning.

Regnskapet viser at enhetene totalt har et mindreforbruk på kr 4 867  000.  Noen driftsenheter

har også i 2017 hatt utfordringer med å holde budsjettet. Det er noen enheter innenfor skole

og barnehage samt Teknisk drift og anlegg som viser merforbruk.

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1  B  i regnskapet og

tilsvarende oppstilling i rådmannens årsberetning. Dette bør være sammenlignbart ellers er

det ikke konsistens mellom årsberetning og årsregnskap. Kontrollutvalget merker seg at det

ikke er samsvar mellom skjema lA og skjema 1 B. Kontrollutvalget merker seg at

regnskapstallene for 2016 ikke er konsistens med tilsvarende tall avlagt i 2017.

Kontrollutvalget merker seg at det i rådmannens kommentar i årsmeldingen om årets

overskudd ikke er konsistens med tall som fremkommer i regnskapet. Kontrollutvalget

merker seg at budsjettet ikke er regulert når det gjelder kommunestyrets vedtak om avsetning

og bruk av mindreforbruket i 2016.

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god

kommunal regnskapsskikk.

Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport og regnskap, samt revisors beretning, mener

kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Fræna kommunes

virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2017.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Fræna kommune

for 2017 slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann og økonomisjeforienterte om drift, økonomi og investering og svarte på spørsmål

fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fikk også en god innsikt og orientering om

årsregnskapet i sak PS 1 1/18 som kontrollutvalget vil følge opp gjennom revisor senere.

Kontrollutvalget vil påpeke at enhetene og kommunen generelt har en sunn økonomi.

Kommunestyrets målsetting for 2017 om et netto driftsresultat på 4,5 % av driftsinntektene er

også oppnådd. Dette siste punktet ønsker kontrollutvalget skal komme som et tillegg i

uttalelsen i forhold til sekretariatets forslag til uttalelse.

Kontrollutvalget registrerer gjennom uttalelser i virksomhetsbesøket på Teknisk drift og

anlegg før møtet om vedlikeholdsetterslep på bygg, anlegg og veg kontrollutvalget mener det

er nødvendig med et så høyt netto driftsresultat bla. for å dekke inn dette etterslepet,

fremtidige behov og midler til nødvendige investeringer generelt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær med det

tillegg om netto driftsresultat som fremkom i møtet av leder. (5 voterende)



PS 13/18

'7

J

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil sette følgende nye saker på oppfølgingslisten:

1. Plan— og styringssystem for kommunale veger, herunder

—  om administrasjonen har en oversikt over hvilken standard vegene har per i dag?

- om administrasjonen utifra dette greier  å  prioritere riktig rundt vedlikehold?

—  om administrasjonen har systemer som gjør at de får fremmet forslag til

vedtaksorganene for å løfte standarden på vegene?

— om administrasjonen har systemer som gjør at de overfor vedtaksorganene kan

vurdere en påskostning og standardheving opp mot det å drive «brannslukking» på

kommunale veger?

Kontrollutvalget vil følge opp at det etableres og driftes et plan— og styringssytem for

kartlegging og planlegging av nødvendig vegvedlikehold jf. det som fremkom i

virksomhetsbesøk.

Kontrollutvalget vil avlutte følgende saker som står på oppfølgingslisten:

1 .

2.

3.

4.

Tilsyn med sosiale tenester  — tema økonomisk stønad  — i NAV Fraena-Eide  2017.

Kontrollutvalget vil følge opp at kommunen vurderer meroffentlighet der mer av

dokumenter og reglement som i dag bare ligger på intranett legges ut på internett og

hjemmesiden til kommunen.

Kontrollutvalget vil følge opp at utvalget sine møteinnkallinger og protokoller blir lagt

ut på kommunen sine hjemmesider på linje med andre politiske utvalg samt at utvalget

sine medlemmer får dokumentene oppdatert i Fluix umiddelbart etter at kommunen

har dokumentene oversendt fra kontrollutvalgssekretariatet.

«Sentervegen >>.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget etterlyste svar på brev om oppfølging av sakene sendt rådmannen  12.03.2018

og ba om slik skriftlig dokumentasjon. Kontrollutvalget ønsket ikke en muntlig redegjørelse i

disse sakene i møtet. Rådmannen beklaget at brevet ikke var svart ut.

På bakgrunn av virksomhetsbesøket hos Teknisk drift og anlegg før møtet vil kontrollutvalget

sette opp som ny sak på oppfølgingslisten <<Plan- og styringssystem for kommunale veger».

Det kan etter besøket virke som om enheten ikke har et system for å følge opp drift og

forvaltning av kommunale veger. Kontrollutvalget ønsker å belyse dette videre.

Kontrollutvalget ønsket å avslutte følgende saker på oppfølgingslisten:

l  . Tilsyn med sosiale tenester  — tema økonomisk stønad  — i NAV Fræna—Eide  2017.

Kontrollutvalget anser på bakgrunn av Fylkesmannen sin konklusjon at kommunen har

svart ut merknader og avvik og kontrollutvalget ønsker ikke på selvstendig grunnlag å

følge saken videre. Saken avsluttes fra kontrollutvalget sin side.



2.
U)

4.

Kontrollutvalget vil følge opp at  kommunen  vurderer meroffentlighet der mer av

dokumenter og reglement som i dag bare ligger på intranett legges ut på internett og

hjemmesiden til kommunen.

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse på området fra rådmannen om at en er veldig

bevisst på hva som skal ligge ute på de enkelte nettsteder. Intranett skal tjene de

ansatte sitt behov og internett skal betjene innbyggernes behov. Kontrollutvalget

Ønsker på denne bakgrunn å avslutte saken.

Kontrollutvalget vil følge opp at utvalget sine møteinnkallinger og protokoller blir lagt

ut på kommunen sine hjemmesider på linje med andre politiske utvalg samt at utvalget

sine medlemmer får dokumentene oppdatert i Fluix umiddelbart etter at kommunen

har dokumentene oversendt fra kontrollutvalgssekretariatet.

Kontrollutvalget viser til redegjørelse fra rådmannen i epost av 22.02.2018 der

kommunen har gjort det som er teknisk mulig for å etterkomme kontrollutvalget sitt

behov. Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn å avslutte saken.

«Sentervegen >>.

] epost til ordfører 20.04.2018 ønsker kontrollutvalget en orientering om status i saken

og hvilke planer som gjelder for den videre fremdrift. [ epost 24.04.2018 svarer

ordfører at Sentervegen er regulert og godkjent. Som ved alle andre ferdigregulerte

områder, er det rådmannen som følger opp med kjøp av grunn og forslag til

gjennomføring. Sentervegen lå inne med 10 mill i budsjettet for 2017. Rådmannen har

derfor etter det ordfører har fått informasjon om gjennomført avtaler om kjøpt av 2

eiendommer, samt at det er inngått forhandlinger om den 3. I budsjettet for 2018 ble

midlene som var satt av til gjennomføring av Sentervegen utsatt pga usikkerhet

kommunens totale investeringsbehov, samt usikkerhet rundt den totale kostnaden på

vegen. Ordfører forventer derfor at rådmannen kommer tilbake til kommunestyret

med en sak vedr. nytt kostnadsoverslag for Sentervegen. og mulighet for inndekning.

På bakgrunn av svar fra ordfører ønsker kontrollutvalget å avslutte denne saken.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Utb

PS 14/18 EVENTUELT

in0 ved Hustad Barneha e

Kontrollutvalgets vedtak 17.10.2017, sak PS 36/17

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmelding rundt utbyggingen ved llustad barnehage

og vil ha svar på følgende i denne saken:

llvem er ansvarlig for prosjektering?

Er alle plantegninger og søknader godkjent?

Hvem er utførende?



Har utførende sentral godkjenning?

Har det blitt utført byggkontroll?

Hvem har utført byggkontrollen og når ble disse utført?

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner

som gjelder for søknad, godkjenning. valg av leverandør og byggkontroll for kommunens

egne bygg.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget utsetter saken til behandling i møtet  24.04.2018

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget å undersøke hvilke rutiner som gjelder for

søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg. Denne

undersøkelsen bygges inn i oppfølging av forvaltningsrevisionsprosjektet

<<Eiendomsforvaltning. anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf.

sak PS 25/17.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av sekretær. (5 voterende)

Saker unntatt offentlivhet

Kontrollutvalgets vedtak  17.10.20]  7, sak PS  36/17

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kommunestyret

heretter behandler.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget registrerer mottatte henvendelser fra rådmannen der det er usikkert hvordan

kommunen vil håndtere dette overfor kontrollutvalget og avventer videre behandling av saken

til møtet  24.04.2018

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget viser til epost fra rådmannen til kontrollutvalget den  21.02.2018  der det

svares at politisk sekretariat sender saker unntatt offentlighet med <<SvarUt>> i forbindelse med

utsendelse av innkalling kommunestyremøte.

Kontrollutvalget ber om at dette blir sendt direkte til det enkelte kontrollutvalgsmedlem fra

kommunen. Kontrollutvalget har på denne bakgrunn fått svar på henvendelsen og avslutter

saken.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Saks behandlin srutiner

Kontrollutvalgets behandling 05.12.2017, sak  43/17

Kontrollutvalget fikk utdelt en epost fra Ingvar Hals. Den omhandlet et tilfelle av manglende

saksbehandling av en henvendelse han har gj ort til kommunen.



Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget utsetter saken til behandling i møtet  24.04.2018

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

]. Kontrollutvalget ønsker svar på hvordan en har tenkt å organisere næringsarbeid og

næringspolitikk i Hustadvika kommune. Dette gjelder også samhandling mellom

kommunen og dagens næringsforum.

2. Kontrollutvalget ønsker med bakgrunn i diskusjoner i møtet  24.04.2018  å undersøke

følgende forhold:

]. Hvordan informerer kommunen om hvordan en går frem for å søke på kjøp av

næringsareal?

.  Hvor mange søknader ble i  2017  mottatt på ønske om kjøp av næringsareal?

.  Hvor mange slike søknader ble effektuert med positivt tilsagn?

.  Hvor mange slike søknader ble effektuert med negativt tilsagn (avslag)?

.  Hvor mange søknader står ubehandlet eller til oppfølging (rest)?

.  Hva er evt. grunn til at søknader står ubehandlet eller til oppfølging?

.  Hva er gjennomsnittlig responstid på forespørsler eller saksbehandlingstid på saker?

. Hvilke type forespørsler det er mest av? '[”omteforespørsler. etableringer, andre

typer saker?

OOXIONUi-IÅLNN

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av sekretær. (5 voterende)

Erfarinvsutvekslin etter fellesmøte med kontrollutval et i Eide  25,1.2018

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde et fellesmøte om kommunereformen på rådhuset i

Fræna  25.1 .2018.  Det er ønskelig med en erfaringsutveksling i etterkant av møtet

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget i Fræna synes utbyttet er bra og foreslår på oppfordring fra kontrollutvalget i

Eide at neste felles møte blir den  14.06.2018  på rådhuset i Fræna der tema blir

statusoppdatering på lT-området samt diskusjon om bestilling av felles

forvaltningsrevisjonsprosjekt for  2019.

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget ønsker ut fra diskusjonene i møtet  24.04.2018  å utrede nærmere en bestilling

av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor lKT-området og et prosjekt innenfor innkjøp og

Lov om offentlige anskaffelser sammen med Eide kommune der en kan bestille ett prosjekt i

hver kommune med levering tidlig i  2019.  Begge disse prosjektene bør ha som formål å tjene

som læring for disse områdene i Hustadvika kommune. Videre diskusjoner blir gjort i

kontrollutvalget sitt møte  06.06.20] 8  og fellesmøtet  14.06.2018.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. ( 5 voterende)

Kontrollutval ets tils fnsrolle overfor fellenemnda m/underutval

Viser til sak PS  10/18, RS  18/18.  Kontro]lutvalgssekretariatet sendte den  03.04.2018  en epost

til Fylkesmannen om kontrollutvalgets tilsynsrolle overfor Fellesnemnda (utdrag):



Konlrollillvalgene i både Eide og Fraena bar ifb/”bindelse med etableringen av Husladvika

kommune ball el ((fi'emove/‘lenm blikk pa den nye kommunen og lr'ellesnelnnda sin aklivilel.

Delle bar en gjorl i medhold av kommuneloven § 77, l.ledd

Konlrollulvalgel har aldri vaerl i lvil om al lilsyn medfellesnemda, og andre organ oppnevnl i

delle henseende, er en oppgave kon[rol/utvalgene bar el lilsynsansila/”for.

Kan konlrollulvalgel i Eide og Fraena/a Fylkesmannen i More og Romsdal sill syn på delle?

Svar fra Fylkesmannen i epost den  10.04.2018  (utdrag):

] lovkommenlaren lil inndelingslova § 26 ()mfé/lemenmda slår del al ansvareljol'tfolkevalgl

kon/roll med virksombelen ile/lesnemnda bør ligge lil de dellagende kommuners

konlrollulvalg. Konlrollulvalgene vil da hve/”for seg/bre konlroll på vegne av sin kommune

(Samme ordning som ved inlerkommunall samarbeid eller kommuneloven). Konlrollulvalgel

melder i såfall ifra lil sill kommillneslyre dersom de! er.forliold/avgjorelser man onsker  å  la

opp. Kommunes'lyrel ma dereller bringe delle innfbrféllesnemnda.

[ den grad man ikke lmrfaslsall noe ifellesnemndas reglement vil man/alle lilbake lil

kommunelovens  §  77. Fellesnemndas virksombel må anses som en del av den enke/le

kommunes forvallningsilirksombel. Konlrollulml gene [ de lo dellakerkommunene skal da

rapporlere lil sill kommunestyre. Kommuneslyrel kan/l'emnie sakaforje/lesnemnda.

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget fikk utdelt et forslag til orienteringsskriv fra sekretær som bør gå til

kommunestyret og fellesnemnda. Kontrollutvalget var samstemt i at et slikt orienteringsbrev

skulle sendes og forslaget til brev ble godkjent med noen endringer.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Malme skole  —  tolkin av vedtak

Kontrollutvalget har den  16.04.2018  mottatt en henvendelse fra Sofie Elisabeth H. Brekken i

Fræna Arbeiderparti som har flere spørsmål til kontrollutvalget når det gjelder hvordan en

skal tolke spørsmål knyttet til drift eller avvikling av Malme skole.

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget har i epost  20.04.2018  forelagt ordføreren spørsmålet om hvordan ordføreren

tolker vedtakene som er gi ort i sakene vedr. Malme skole. Ordføreren svarer i epost

24.04.2018  at ordfører avstår fra å tolke vedtakene. Ordføreren svarer videre at dersom noen

mener at rådmannen har tolket vedtaket uriktig bør spørsmålet reises i kommunestyret.

Kontrollutvalget ønsker heller ikke å begi seg ut på en tolking av vedtak generelt og støtter

ordførerens synspunkt om at tvil og tolking av vedtak bør reises for det organ som har fattet

vedtaket.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)



Hustadvika  kommune— hørin ka itleri ersonalhåndboken

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Sekretæren viste til epost som var sendt til kontrollutvalget 23.04.2018 som gjaldt

kontrollutvalget som høringsinstans for nye kapitler i personalhåndboken for Hustadvika

kommune. På generell basis er det uheldig at kontrollutvalget på forhånd uttaler seg om

reglement, rutiner og retningslinjer som utvalget senere skal kontrollere og føre tilsyn med

blir fulgt. På denne bakgrunn avstår kontrollutvalget fra å være høringsinstans i forhold

denne henvendelsen. Dette meddeles prosjektleder i Hustadvika kommune.

Årsaken til at kontrollutvalget den 18.12.2018 avga en høringsuttalelse til politisk

organisering av Hustadvika kommune var at saken konkret angikk kontrollutvalget sin rolle

og funksjon og som var i strid med regelverk.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av sekretær. (5 voterende)

Protokoller fra kontrollutval et

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget viser til kommunestyret sin behandling i sak RS 2/2018 den 12.04.2018 av

kontrollutvalgets protokoll fra 13.02.2018. [ møtet fremkom det utsagn om at

kontrollutvalgets protokoller er litt avvikende fra andre typer protokoller.

Kontrollutvalget ønsker fortsatt at omtale av utvalgets behandling i møtet blir inntatt i

protokollene og blir detaljert beskrevet da det tjener til det formål i ettertid at en vet hva som

ble sagt og beskrevet av ulike deltakere. Dessuten blir det lagt frem mye muntlig informasjon

i møtene, som helst skulle vært fremlagt skriftlig. at en protokoll uten slik informasjon blir lite

tjenlig for alle. Møtene fra kontrollutvalget blir heller ikke «streamet» og derfor kan ikke

utsagn bli beskrevet annet enn i en protokoll.

Kontrollutvalget er ut fra dette samstemt i at protokollene fra kontrollutvalget også i

fortsettelsen vil fremstå på samme måte som i dag.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Ingvar Hals Lisbeth Valle LeifJohan Lothe

leder nestleder

lnge Kvalsnes Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg

sekretær



  

FRIZENA KOMMUNE Saksmappe: 2018—1548/03

Arkiv: 033
Kontrollutvalget Saksbehand1er: Sveinung Talberg

Dato: 25.05.2018

Saksframlegg

iUtvalvssaksnr Utval Møtedato

PS  16/18 Kontrollutvalget W1&)6.121(118

REFERAT  OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat— og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 24/18

RS 25/18

RS 26/18

RS 27/18

RS 28/18

RS 29/18

RS 30/18

RS3l/18

RS 32/18

RS 33/18

RS 34/18

Rapport fra virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg 24.04.2018
Kontrollutvalget vedtok i møte 13.02.2018, sak 07/18 at utvalget ønsket et
virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den 24.04.2018 i forkant av
Kontrollutvalget sitt møte. Dette ble avtalt og besøket ble gjennomført som planlagt
hos tjenesten med kontrollutvalget og deler av de ansatte til enheten. Besøket ble
ledet av enhetsleder Heidi Rønning. Rapport vedlagt. (vedlegg)

Spørrehalvtimen
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

PS  21/2018 Skatteregnskap og årsrapport for 2017
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

PS  22/2018 Årsrapport Fræna kommune  -  2017
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

PS 23/2018 Bemanningsnorm PPT Gjemnes, Eide og Fræna
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 22.05.2018 (vedlagt)

Representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon  IKS, protokoll fra møte
20.4.2018 (vedlagt)

Eiermøte Møre og Romsdal Revisjon  IKS, protokoll fra møte 20.04.2018 (vedlagt)

Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal 25.04.18
(vedlagt)

Avviklingsmøte for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal 27.04.18
(Dokumenter vedlagt)

Innkalling til møte i Fellesnemda Eide—Fræna 12.06.2018 (vedlagt)



RS  35/18 Barne— ungdoms— og familiedirektoratet(BUFl)lR) — Statistikk og analyse

barnevern Fræna kommune  2016  (vedlagt)

()rienteringssaker:

OS  19/18 RS  8/2018  Kontrollutvalget  i  Fræna  — protokoll fra møte  24.04.18

Protokoll fra Fræna kommunestyre  24.05.2018  (vedlagt)

Sveinung Talberg

rådgiver



Qs sul/w

Kontrollutvalget  i Fræna kommune Sekretariatet:
Telefon. 71 11 14 52  -  direkte

Telefon: 71 11 10 00 — sentralbord
Telefaks 71 11 10 28
Mobil: 99160260

E-post sveinunq talberqämoldekommune.no

Rapport  fra virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg 24.04.20]  8,

kommunestyresalen  kl.  0900-1100.

Kontrollutvalget vedtok  i  møte  13.02.20]  8. sak  07/18  at utvalget Ønsket et virksomhetsbesøk hos

Teknisk drift og anlegg den  24.04.20]  8 i  forkant av Kontrollutvalget sitt møte. Rådmannen ble

forespurt og ønsket Kontrollutvalget velkommen til besøk hos Teknisk drift og anlegg. Fra

kontrollutvalget møtte lngvar Hals, Lisbeth Valle. Leif .lohan Lothe, Inge Kvalsnes og Ole Per

Nøsen som vara for Ann Helen Rødal Dalheim som hadde meldt forfall.

lira rådmannen møtte rådmann, kommunalsjef()dd Eirik Bergheim og økonomisjefOle Rodal.

Rådmannen ønsket velkommen. lngvar Hals innledet med å si litt om bakgrunn og erfaringer med

virksomhetsbesøk. Enhetsleder Heidi &mning ønsket velkommen fra enheten. Hun hadde med

seg 3 avdelingsledere. Det ble videre gjort en avdelingsvis presentasjon på powerpoint:

Vev. vann. avlø  .  r'enovas'on VVAR

Avdelingen har ansvaret for viktig infrastruktur som vei. gangveier, broer, vannforsyning. avløp og

renovasjonstjenester. Avdelingen har drift og vedlikehold av kommunens veier og gangveger som

er på ca. 150 km. Mange av veiene er i dårlig forfatning med et stort vedlikeholdsetterslep.

Kommunen mangler et system for registrering av standard og behov for vedlikehold på veg. Det

finnes ikke en oversikt over standarden på dagens kommunale veger. og heller ikke

vedlikeholdsetterslep eller vedlikeholdsbehov fremover. Lisbeth Valle spurte om fundamentene på

kommunale veier er gode nok når en ser vegskader som oppstår i forbindelse med teleløsning. Det

ble svart at mange av grusvegene bare har blitt asfaltert uten forutgående grunnarbeid. Disse blir

reasfaltert etter vegskader. Ole Per Nøsen spurte om det hadde vært formålstjenlig med et

reglement og rapportering på kommunale veger slik det er på bygninger. Svaret er at noe er lagt

inn i datasystemet «Forvaltning, drift og vedlikehold>>(FDV), men ikke på samme måte og struktur

som for bygg. Når det gjelder kontroll av bruer. så bruker en konsulentfirmaet SAFE. Det er egen

vaktordning på vannsektoren. Kommunen kjøper 1.7 mill. m3 fra Eide vannverk og produserer ]

mill. m3 fra eget vannverk. Det er kun noen få private vannverk i kommunen.

Vannsektoren har  4  driftsoperatører som drifter vannbehandlingsanlegget på Herskaret.

Kommunen har 242 km ledningsnett med tilhørende vannkummer og trykk— og

reduksjonsstasjoner. Arbeidet består av drift av vannbehandlingsanlegget for å til enhver tid sikre

en vannkvalitet i henhold til drikkevannsforskriften. Det tas jevnlig vannprøver flere steder i

ledningsnettet av behandlet drikkevann, som analyseres og en har ikke hatt avvik i forhold til

forskrifter siden  2014.  Videre har vannsektoren vedlikehold og fomying av vannledninger og

vannkummer. uttak av vannprøver etc. Kommunen har 7 høydebasseng på 7 trykkokningskurnrner

og en del vannpumpestasjoner.

Avløpssektoren har ansvaret for drift og vedlikehold av ledningsnett og pumpestasjoner. Det

utføres også større rehabiliteringsprosjekter av avløpsledninger. Kommunen har

24 avløpspumpestasjoner og 4  renseanlegg. Kommunen har i 2017 investert i et renseanlegg i

Bud. Anlegget ble overtatt i mars  2018.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Side 1 av 3 Aukra. Eide, Fræna, Gjemnes. Molde.

Radhusplassen 1 Nesset, Rauma, Sunndal. Vestnes
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Kommunen  vil i 2018 investere i et renseanlegg på Eidem. Ferdigstillelse er planlagt til uke

1 1 i 2019.

Kommunen har 1037 km med spillvannsledninger, 76,2 km overvannsledninger med tilhørende

spillvann og overvannskummer. Det pågår kontinuerlig fornying av avløpsledninger og

avløpskummer for å forhindre forurensing. Alle ansatte har ADKl sertifikat. De fleste har

kompetanse og sertifikater for løring av anleggsmaskiner.

Renhold og vaktmestert'enester

Renhold og vaktmesteitjenester utføres av egne ansatte. lnge Kvalsnes påpekte viktigheten av å ha

fokus på inneklima og renhold. Lisbeth Valle spurte hvilket fokus kommunen har på renhold og

inneklimai nye bygg. eks. skoler. Kommunen svarte at dette er med i planleggingen. En har

nettopp vært på befaring og læring om temaet i Oslo. Renhold og vaktmestertjenester er en vikti g

del av bygningsvedlikeholdet. Vaktmesterkorpset mottar servicerapporter og varsler om

strakstiltak. Tar imot servicepersonellet og har en klar formening om hva som er strakstiltak.

Vaktmestrene gjør seg kjent på egne bygg og samler all FDV for sine bygg. De lager også

«ønskeliste» over tiltak på egne by lg. Videre blir det gjennomført mindre ombygginger og

tilpasninger av bygningsmassen. De deltar også i oppfølgingen av prosjekter på egne b 'gg.

vninger og anle  m

Ansvar og oppgaver er vedlikehold av eksisterende bygg på ca. 65.000 m2. Dette gjelder barne—

og ungdomsskoler. sjukeheim. omsorgssenter. barnehager. kommunale boliger. renseanlegg.

pumpestasjonen brannstasjon. verksted og administrasjonsbygg. Videre vurdere tilstand og behov

for vedlikehold for kommunale bygg og lage vedlikeholdsplaner med kostnadsoverslag. En skal

være prosjektleder og byggeleder på større og mindre byggeprosjekter. både ved rehabilitering og

nybygg. Det er i 2017 satt inn nye vinduer og dører. samt etterisolert og lagt ny kledning på

Farstad aldersheim. Ferdigstillelse er planlagt til august 2018. 'llornes skole har fått nye vinduer. ny

kledning, samt etterisolert vegger. Ferdigstillelse er planlagt til uke 19 i 2018. Det har blitt gjort

og utføres store vedlikeholdsoppdrag og oppgraderinger på Fræna ungdomsskole. Videre har det i

2017 og 2018 blitt skiftet nye vinduer og ytterdører. samt oppussing av toalett/ gangarealer/

musikkrom ved Hustad skole. Ved Hustad Barnehage har det blitt erstattet 2 gamle

ventilasjonsanlegg med ett nytt. Ved Fræna sjukeheim er det blitt montert  4  nye

ventilasjonsanlegg. Det har vært et stort etterslep på vedlikehold på bygninger, men dette er

planlagt rettet opp innen 4-5 år. Da er en i stand til å holde et vedlikeholdsinteivall på 6—7 år. El—

kontroll på alle by yg blir rettet og dette ligger i FDV-systemet. Alle branntilsyn er nå på det meste

lukket på alle områder. lngvar l lals spurte om det er et system på vedlikehold av det som kommer

som behov om 10—1 5 år. Kommunen svarte at dette ligger inne i systemet i FDV.

Grunneindom

Avdelinga har ansvar for tilrettelegging for boligtomter. samt kjøp og salg av kommunale boliger

og eiendommer. Videre byggesøknadsbehandling for interne og eksterne. nabovarsling enten fra

egne eller ekstern prosjektleder.

Lei f Johan Lothe spurte om det er tilstrekkelig bemanning og kompetanse på enheten i dag.

Kommunen svarte nei. men en bruker ekstern konsulenthjelp, Det er for lite ressurser i dag.

Mange kunder som klager og varsler, og mye er berettiget.

Leif Johan Lothe spurte om en har nok midler til disposisjon både i drift og investering.

Kommunen svarte at det har blitt bedre med midler særlig til investering, men en sliter med å bruke

midlene grunnet underbemanning og kapasitet til å ta etter etterslepet. Særlig på

investeringsprosjekt har en ikke klart å levere.
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lngvar Hals MEDL ll

Ole Håkon Havnes Farstad MEDL SP

Per Bjørn Hokstad MEDL AP

Cecilie Kristengård Buaas MEDL AP

Jan Ove  Breivik MEDL H

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn Møtte for WW , Re resenterer

Ingunn Johanne Solheim Per Bjørn Hokstad AP

Halvard Brekken Cecilie Kristengård Buaas AP

Øyvind Fenne Laila Andersen Nøsen SV

Synnøve Valle Ole Håkon Havnes Farstad SP

Leonhard Gjendem Jan Ove Breivik H

Erling Reitan lngvar Hals H

Merknader

Ingen merknader til protokoll fra møte 12.04. I  8  eller innkalling til dagens mote.

lnterpellasjøn ble behandlet sist i møtet.

Ordfører Tove llenoen (Sp) forlot møtet under behandling av sak PS 24/2018. Representant Trond

Malmedal (Sp) ble enstemmig valgt som settevaraordtører

Orienteringer

Status Malme skole v/Tor Herman Bjørk

Spørrehalvtimen

S ørsmål fra Senter artiet v/Uru eleder Trond Malmedal:

Fræna kommunestyre vedtok i mai  2012  ein energi- og klimaplan. Denne har status som

temaplan. og skulle vere eit utgangspunkt for arbeidet med klima og energi i kommunen.

Måla i denne planen er at Fræna kommune skal sette fokus på energieffektivisering i bygg og

anlegg. fornybar energiproduksjon og reduksjon av klimagassutslepp. og bidra til oppfylling av

nasjonale og internasjonale mål på desse områda.

Senterpartiet meiner at miljø- og klimasporsmål må ha ein sentral plass — både i Fræna

kommune no, og i den nye Hustadvika kommune. Miljø og klima er tema i intensjonsavtalen

mellom Eide og Fræna; Her onskjer ein å vere ein berekraftig og sterk kommune, mellom anna

å satse på miljøtiltak og å innfri nasjonale og internasjonale mål. Dette finn vi også igjen i

framlegget til planstrategien for Hustadvika kommune. Det er bra! Klima- og miljøspørsmål er

ikkje blitt mindre aktuelle sidan 2012.

I  den kommunale planstrategien for Fræna 2016-2019 er det lagt til grunn at energi- og

klimaplanen skal rullerast i 2018. Spørsmålet frå Senterpartiet er derfor:

]. Når vert arbeidet med revideringa av energi- og klimaplanen frå 2012 starta opp?

2. Det er viktig med eigarskap til kommunale planar. Korleis vil administrasjonen jobbe forat

flest mogleg av innbyggarane skal verte involverte i arbeidet med energi- og klimaplanen?





PS  20/2018  Endringer i Eigedo'msskattelova  -  omtaksering av verk og bruk

til næringseiendommer
/

Rådmannens  tilråding:
/

Orientering/om endringer i Eigedomsskattelova tas til orientering.

Behandling i Formannskapet i Fræ/na kolmmunc  -  03.05.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Orientering om endringer i Eigedomsskattelova tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret? Fræna  -  24.05.2018

Ved votering ble formannskapets tilråding enstemmig vedtatt./

Vedtak &

Orientering om endringer i Eigedomsskattelova tas til orientering.

QS 0352/t
PS  21/2018  Skatteregnskap og årsrapport for 2017

Rådmannens tilråding:

Skatteregnskap og årsrapport 2017 tas til orientering

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune  -  03.05.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Skatteregnskap og årsrapport  2017  tas til orientering



Behandling i Kommunestyret i Fræna -24.05.2018

Ved votering ble formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Skatteregnskap og årsrapport 2017 tas til orientering

225 »”Åå

PS  22/2018  Årsrapport Fræna kommune -2017

Rådmannen si tilråding:

1. Årsrapport 2017 for Fræna kommune. som inneheld arsrekneskap og arsmelding. blir

godkjent.

2. Årsmerskotet (mindreforbruk) pa 232 mill. kroner blir at sett til uhunde inxesteringsfond.

Behandling i Kommunestyret i Fræna -24.05.2018

Ved votering ble formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

l. Årsrapport 2017 for Fraena kommune. som inneheld arsrekneskap og arsmelding. blir

godkjent.

2. Årsoverskotet (mindreforln'uk) på 232  mill.  kroner blir avsett til ubunde imesteringstond.

925 92/57/57
/

PS 23/2018  Bemanningsnorm  PPT Gjemnes, Eide og Fræna

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Fræna godkjenner bemanningsnorm for PPT Gjemnes, Eide og Fræna. Økte

kostnader for Fræna kommune pålydende kr. 530 000.- innarbeides i budsjettet for 2019.

Det forutsettes at Eide kommune og Gjemnes kommune vedtar medfinansiering i henhold til

vertskommunesamarbeidet om PPT etter kommunelovens  §28-1b.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune  -  03.05.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.



Vedtak

Kommunestyret  i  Fræna godkjenner bemanningsnorm for PPT Gjemnes, Eide og Fræna. Okte

kostnader for Fræna kommune pålydende kr. 530  000.- innarbeides i budsjettet for  2019.

Det forutsettes at Eide kommune og Gjemnes kommune vedtar medfinansiering i henhold til

vertskommunesamarbeidet om PPT etter kommunelovens §28-lb.

Behandling i Kommunestyret i Fræna  — 24.05.2018

Ved votering ble plan- og økonomiutvalgets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Fræna godkjenner bemanningsnorm for PP'I' Gjemnes, Eide og Fræna. Økte

kostnader for Fræna kommune pålydende kr. 530  000.— innarbeides i budsjettet for  2019.

Det forutsettes at Eide kommune og Gjemnes kommune vedtar medfinansiering i henhold til

vertskommunesamarbeidet om PPT etter kommunelovens §28- [ b.

PS  24/2018  Søknad om tilskudd og kommunal garanti til Romsdalsmuseet

Rådmannen si tilråding: ,//
l/

/
/

Kommunestyret i Eræna gjer fol ande vedtak: ',

// / /,'

I. Frænakommune løy/er 1 mill. vris/”kott slik t Stiftelsen Romsdalsmuseet kan kjope

bygnjhgsmassen p° Ergan. Det/er ein fores tnad at dei andrexptartane — More og Romsdal

Fylkeskommune g GassRQli lKS. bidreg med ,Zmill. kvar i ilskott.
./ /' /, / /

 

   

 

2. Fræna kommune stiller kommunal garant'overfor Stiftels
låneopptak i Kommunalbanken avgrensa oppover til  5  n  '

tilskotta nemnd i pkt. 1 vert ein del av finansieringa.

Romsdalsmuseet for

I. Det er ein foresetnad at

Fræna kommune er positiv til at Stiftelsen Romsdalsmuseet og Stiftelsen Ergan kan

fusjonerast.

ku

Behandling i Plan— og Økonomiyraäeti Fræna komm ne  -  03 S.2018
//

Representantene Arne Stavik (A) og Annhild S. Vikei /( j fremnr sporsmål om egen habilitet

jfr. Fvlå 6 e). Et samla plan- og okonomiutvalg fant r resentantefhe inhabile.
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cm Fraena kommune
EM
m

Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen, Eide

Dato: 22.05.2018

Tidspunkt: 16:00

Følgjande  faste medlemmer møtte:

Namn Funksjon Representerer

Sofie Elisabeth Brekken Medlem AP

Kjell Arne lversen Medlem SP

Annhild Viken Sunde Medlem V

Johnny Varhol Medlem FRP

Trond Malmedal Medlem SP

Kjell Lode Medlem KRF

Tove Henøen Medlem SP

Jan Arve Dyrnes Medlem AP

Egil Strand (H) Medlem

Eli Sildnes (H) Medlem

Terje Lyngstad (H) Medlem

Rune Strand (AP) Medlem

Kari Nergård (AP) Medlem

Jarle Ugelstad Klavenes (AP) Medlem

Birgit Dyrhaug (SP) Medlem

Odd Arne Halaas (SP) Medlem

Ragnvald Olav Eide (V) Medlem

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn _ Funksjon Representerer

Elise Fiske MEDL H

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn Møtte for Representerer

Jan Ove Breivik Elise Fiske H



Merknader

Møteinnkalling og protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Orientering fra prosjektleder Anne Thorsrud:

Familiens hus:

°  Sluttrapport fra arbeidsgruppen mottatt 13.04.18

°  Forslag til høringsskriv til AU 5. juni

°  Sluttrapporten Familiens Hus  — legges ut på høring

°  Politisk nivå

'  Administrativt nivå

°  Tillitsvalgte

°  Brukerorganisasjoner

°  lVlulig høringskonferanse?

°  Konsekvensutredning

Personalhåndboken:

°  9 kapitler vedtatt

° 5 nye kapitler til PSU i 4. juni

°  3 av kapitlene til fellesnemnda 12. juni

°  Etiske retningslinjer

°  Sosiale medier

'  Seksuell trakassering

Framtidens pleie og omsorgstjeneste:

°  Anbudsdokument utsendt—avventertilbud

°  Analysere og vurdere framtidens behov for helse- og omsorgstjenester

°  Oppdraget ferdigstilt 1. november

Arbeidsgrupper i virksomhet:

°  lnnkjøp—interkommunaltinnkjøpssamarbeid

°  Sak til fellesnemnda 12. juni

°  Kommuneplan  —

°  Planprogram ut til høring 12. juni?

°  Gerica  — plan fremlagt for prosjektet

°  Barnevern — ferdig før sommerferien

°  Masterplan reiseliv — sak til fellesnemnda 12. juni

°  Retningsplan Helse, sosial og omsorg

°  Oppstart 8.0518

°  Retningsplan Oppvekst, kultur og kunnskap

°  Oppstart 16.05.18

°  Retningsplan Teknisk, miljø og næring

°  Oppstart 6.0618

°  Kad— seng (ØVeblikkelig hjelp)



WKuIturbygging:

.  Egen Hustadvika sang lansert «l kjæm frå Hustadvika»

. Ny kommuneavis kommer ut 14. juni 2018.

. Arrangement om kultur og identitet på Fræna bibliotek 23.05.2018 kl 19.00.

Orientering fra rådmannen i Fræna:

'  Signert kontrakt med Veidekke AS om bygging av Jendem skole

' Støtte (tilskudd og kommunal garanti) til Romsdalsmuseet for å kunne overta eierskap

av Bud Museum  — Ergan

'  Utvidelse av låneramme Molde og Romsdal Havn IKS behandlet av kommunestyret

'  Konsesjonssøknad lVlåsøyval Fiskeoppdrett— uttalelse fra Fræna

'  Økonomirapport pr. 31.3 viser et forventet merforbruk på 3,4 mill.

Spesielt om Tettstadsprogrammet:

Fylkeskommunen sitt verkemiddel til utvikling av attraktive og funksjonelle kommunesenter

Mål:

— Skape gode bumiljø

—  Stimulere til etablering av møteplassar

— Leggje til rette for universell utforming

*  Redusere miljøbelastninga

 

Elnesvågen — kommunesenter i Hustadvika kommune:

— Elnesvågen blei tatt inn i Tettstadprogrammet i 2017

»  Programmet går over 4 år

— Kommunestyret har løyvd 2,75 mill.

— Fylkeskommunen har løyvd ca. 1,4 mill.

— Prosjektgruppe leia av Ann-Helen Rødal Dalheim (dagleg leiar i Hustadvika

Næringsforening)

Parallelloppdrag:

3 arkitektkontor er plukka ut til å levere deira framlegg til «Nye Elnesvågen» (av totalt 21

arkitektkontor som melde seg på i kampen om oppdraget)

GHILARDl HELLSTEN arkitekter

KOHT arkitekter

FRAGlVlENT  +  SNØH/ETTA arkitekter

— Oppstartseminar 2. mai

— lVlidtvegsseminar13.juni

—  Avslutningsseminar 12. september



Orientering fra rådmannen i Eide kommune.

-  Regnskap 2017 og Årsrapport 2017

Regnskap 2017 og Årsrapport 2017 blir behandlet 31.mai 2018 i Eide formannskap og 14.juni i

kommunestyret. Revisjonsberetningen foreligger og Kontrollutvalget har behandlet saken.

'  Driftsrapport Eide kommune  —  1.tertial 2018

1.tertial 2018 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr  1.284  000. Årsprognosen viser et

merforbruk på kr 6.813 000,- l driftsbudsjett 2018 ligger bruk av disposisjonsfond med kr

7.324 000,—

Totalt netto negativ drift kr 14.137 000,—

Stor utfordring for 2019, der vedtatt Økonomiplan legger opp til ytterligere kutt på kr 8,8 mill.

på drift, med forutsetning om at budsjett 2018 holdes. Det er ikke budsjettert med bruk av

disposisjonsfond i 2019. (Disponert).

Tiltak i driftsrapport 1.tertial 2018 er nedjustering av avdrag på 500 000, oppjustering av

eiendomsskatt 500 000 og økt ramme, som følge av høyere tildeling for kommuner som slår

seg sammen (Telemarksforsking) kr 600

P.t går aktiv forvaltning bra. (Børsen).

Egen rapport på de 4 enheter med størst merforbruk i 2017 legges ved. (Eide barneskole,

Furutoppen, Hjemmetjenesten og Familie og kultur (Barnevern)). Egne tiltak. Kommunestyret

har vedtatt å slå sammen enhet Furutoppen og enhet Slettatunet til Eide sykehjem fra

1.1.2019.

-  Lovlighetskontroll  i  Eide kommune  — Skolesaken

Det ble holdt ekstraordinært kommunestyremøte 15.mai 2018, der kommunestyret i Eide

opprettholdt sitt vedtak av 3.mai 2018, om å legge ned Vevang skole og innlemme skolen med

Lyngstad skole fra skoleåret 2018/2019.

Saken om lovlighetskontroll m/vedlegg, ble oversendt Fylkesmannen i Møre og Romsdal 16.

mai 2018 for avgjørelse.

'  Uttale fra Eide kommune til Udir  — Vedrørende søknad fra Vevang Friskole SA

Udir har anmodet Eide kommune om å gi uttale til søknaden. Uttalen blir politisk behandlet

31.mai 2018 i Eide formannskap og 14.jun12018i Eide kommunestyret. Udir avgjør saken.

' Ny pedagognorm i barnehagene fra 1.8.2018

Egen sak fremmes 31.mai i formannskapet og 14.juni i kommunestyret. Kommunal Rapport

har en reportasje i dag om at det ikke kommer «friske» penger til reformen, Behoveti Eide

kommune er 4,8 nye barnehagelærerstillinger med en kostnad på 2,6 mill. I tillegg kan vi få

et overtallighetsproblem på 400% assistentressurs, som må løses ved

omplassering/oppsigelse.

°  Eiendomsskatt i Eide kommune  —  Klager

Det er behandlet 13 saker i sakkyndig nemnd. Noen av disse vil gå videre til klagenemnda for 



eiendomsskattesaker. En klage er utsatt inntil videre i påvente av sak  i  Fræna, som er under

utredning.

'  Forvaltningsrevisjonsrapport PPT GEF

Det er utarbeidet «Forvaltningsrevisjonsrapport — Drift og forvaltning av pedagogisk-

psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna (GEF). Rapporten ble behandlet av

Kontrollutvalget og legges fram for kommunestyret 14.juni 2018.

Eide 22. mai 2018

Ole Bjørn lVloen

Rådmann

Etter behandling av saker:

Drøftingssaker:

o Romsdal Regionråd  — daglig leder Alf Reistad kommer for å informere

. Hustadvika kommune  — ROR

intensjonsavtalen: «Den nye kommunen skal bidra til økt samarbeid mellom Nordmøre

og Romsdal.» «—være en brobygger mellom Nordmøre og Romsdal»

Fra administrasjonen møtte:

__Namn ___ Stilling

Anne Thorsrud Prosjektleder

Merete Rødal Utvalgssekretær

Sverre Hovland Prosjektmedarbeider

Ole Bjørn IVloen Rådmann Eide

Anders Skipenes Rådmann Fræna

Underskrift:

Representantene Eli Sildnes (H Eide) og Kjell Lode (Krf Fræna) ble enstemmig valgt til å skrive

under protokollen—

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i samsvar med

det som vart vedteke på møtet.



Sakliste

Saksnr

utval

PS  10/2018

PS  11/2018

PS  12/2018

Innhald

Saker til behandling

Nytt kommunevåpen -Hustadvika kommune

Årsmelding Hustadvika kommune  2017

Økonomirapportering per  30.04.18 -Fellesnemnda

Ikkj e

offentleg

Arkiv—

saksnr
 

2017/980

2017/453

2017/3964



Saker  til behandling

PS 10/2018 Nytt kommunevåpen  -  Hustadvika  kommune

Arbeidsgruppa  sin innstilling til Fellesnemnda:

Fellesnemnda innstiller på «Fisken og plogen» som nytt kommunevåpen for Hustadvika

kommune.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna  — 22.05.2018

Leder av arbeidsgruppa Tove Henøen orienterte om arbeidet som er gjort.

Ragnvald Olav Eide stilte spørsmål om habilitet for eget vedkommende da han er far til en av

forslagsstillerne bak «lendemsfjellet og svanen». Fellesnemnda gikk enstemmig inn for at

representanten er  å  se som inhabil under behandling av saken.

Representanten Kjell Lode (Krf Fræna) fremmet slikt forslag til vedtak:

Fellesnemnda vedtar «Jendemsfjellet og svanen» som nytt kommunevåpen for Hustadvika

kommune.

Representanten Tove Henøen fremmet følgende tilleggsforslag til arbeidsgruppas innstilling:

Fellesnemnda er positive til at profesjonelle aktører kan kontaktes for bearbeiding/mindre

justering uten at grunntonen/hovedformer) idet valgte forslaget blir endret.

Først ble det votert over forslaget fra representanten Kjell Lode. Forslaget fikk to stemmer.

Deretter ble det votert over arbeidsgruppa sitt forslag til vedtak inkludert tilleggsforslaget fra

Tove Henøen. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda vedtar «Fisken og plogen» som nytt kommunevåpen for Hustadvika kommune.

Fellesnemnda er positive til at profesjonelle aktører kan kontaktes for bearbeiding/mindre

justering uten at grunntonen/hovedformen i det valgte forslaget blir endret.

PS  11/2018  Årsmelding Hustadvika kommune  2017

Tilråding:

Årsmeldingen med regnskap tas til orientering.



Behandlingi Fellesnemnda Eide-Fraena  — 22.05.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmeldingen med regnskap tas til orientering.

PS 12/2018 Økonomirapportering per 30.04.18  -  Fellesnemnda

Tilråding:

Økonomirapporten tas til etterretning.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 22.05.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning.





lv Wä)? ="
Møre og Roms da) Røv, 'sjor) [KS

    lå). til is)) wing) ))?) gamma: )gc

 

l))))"())))) (' or) C! )l(l).l5(? ? ble (?))l mm.? (jo/ln; ))).

  
Sm: )UOio \r‘:' ) (;))) )”(1ø))3?l(z?de)'ogj ,“a

 

Mmeieo'erEgg/131mm! og )))Ølesekrel if?)Vesle )))(ay F. tll) HQCJJICl blc

 

' ))???) ))) sf) ).))')d)z—e)'s)()'åv»;=3 mø*)c—3p)'())"()l<<3)i(?)")

 

(Hauan) Mud:in'mC råe)

l(.)') ()))(3 MFFHH Saw—bro () g l<) '(?ll "le—)))?Fevåg ble :))5'l(?)')')) )mig valg)

 

  Simi—( å)/ (å: <72} pip.

 

,rv.—m: )'å ))g av 20"! ')"

Fraser)lag/omen (015 ))l ()))(9))l'(?))')')()

SEG!—( ")'/2015: Gadkjennelt ;(? av C)) awful/(JL) (1g ;))/)'e'ä's; (Emmett Aiming

A)'5) (?g ))5 kc; )) (? )" ) )) <59 )l s lyre ls (f)" {Sb emf/7mg g od kj)? )) )') es

 

'?o ())?) ))) ;);)/) his lll 0) ) :)))? “my

)Bill-i (is/120123: Fakuspmk’; for seiakcme‘?i ECH?)

, ( . ;  i ) ,) ”FA ._J ,: p.)» An ,,. ”,?) ,E’ ;? .'));,: .) r.,))?)— 93); mam:mimmpe: ())) ))))y)(l( ))?) ()) (le,-l ):) minke/m )) f)) )))))))(,) nu

LVN ())c ) om [HOG/(TNT) lO) (l)l(—3))'))))( MOM/Hg i)))')(?))l(;)) Off/(k -?)")°(?)

l<())) ))U) )))?" ()lgc—zl 2019,

 

l))(g)a ) 5( ))((; ()'.





Møre og Romsdal Revisjon IKS

MRR

.3  T) f” T  "  fl ix ei ; i..) ix C,.) L l...

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED:

Eiermøle Krisliansund

Sak 112018; Åpning av mølel

Leder i eiermøiei Egil Sirond ønsker velkommen.

(EMA/(3 Mai/348

 

Wali/(z

Konfrollutvalgssc—kretarialei for Romsdal

Kommunenr: .  /, —

/  )  oc")-

Dates 2 [l APR 2018

    

 

Saks—Eira»  . MEL-.3}: /—

"— ".]—'g- I  TJ," !”
Arkivkode: -Gradcring: ' i

I.,Cl (;

MØTEDATO: KL:

20.04.2018 1100-12-00

Sak 2/2018: Registrering av dellokere/konsiiiuering

Følgende mølle:

Oppmøle 83,3%

Medlem

Jon Aasen

Kjell Terje

Fevåg

Torgeir

Dahl

Tove

Henøen

Geir Inge

Lien

Janne

Merete

Senebø

Lars Olav

Hustad

Lilly Gunn

Nyheim

Ingrid O.

flames
Bernhard

Riksfjord

ingunn

Golmen

 

Vara l  Kommune Tilstede Vara

Gunn Berit Møre og

Gjerde Romsdal Fylke )_(

Ragnhfld

Helseth _K_ri'5_ti_gnsund __ X

Sidsel Rykhus Molde ><

Jan Arve

_  Dyrnes ,_ Fræna _ X

Randi

Berungbiugen Vestnes X

Ståle Refstie Sunndal X

Arne Hop Rauma __

Marit Granhus

Langli Surnadal ____ _
Ann—Kristin

Sørvik Averøy—. X

Helge Kjølljr Aukra __ _X

Hanne Berit

Brekken Aure  __ X

Fullmakt Fullmakt

X Jon Aasen
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Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet

for  Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:

Møtedato:

Tid:

Møtested:

Sak nr:

Møteleder:

Av styrets medlemmer møtte:

Fræna kommune:

Gjemnes kommune:

Molde kommune:

Rauma kommune:

Vestnes kommune:

Forfall:

Aukra kommune:

Eide kommune:

Nesset kommune:

Sunndal kommune:

Møtende vara:

Aukra kommune:

Eide kommune:

Nesset kommune:

Sunndal kommune:

Ikke møtt:

Fra sekretariatet:

Av øvrige møtte:

R$ 3974’s?

1/18

25.4.2018

Kl.  09.30  — kl. 12:15

Møterom «Galleriet», Molde rådhus

1/18  — 8/18

Stig Holmstrøm

Ingvar Hals

Øyvind Gjøen
Trygve Grydeland

Lars Ramstad, nestleder

Stig Holmstrøm, styreleder

Oddvar Hoksnes

Kåre Vevang

Ivar Trælvik

Trond M. H. Riise

Ole Rakvåg

Synnøve Egge

Jostein Øverås

Odd-Helge Gravem

Ingen

Jane Anita Aspen, daglig leder

Sveinung Talberg, rådgiver

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 l3. DESEMBER  2017

ST OZ/l 8 ÅRSMELDING FOR  2017

ST  03/18 ÅRSREGNSKAP IFOR  2017

ST  04/18 ØKONOM[RAPPORT PR  31.3.2()18

ST 05/I 8 RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 20 l8

Side 1 av  6







]) De] vises til wee/Zak i styresak  05/] 5  vedrørende prinsipp. for #17714.nI'lvcn/Id/ingeIfi för KU—

Se/weluria/ct.

Slyrel . förr/[seller at de .S'am/ne prinsipp leges lil grunn ved [fire/s lø)uns/12)Mand/inger.

2) Som Økonomisk munnefor"fastsatte/.se skal de! tas ingrii/lgwtin/(t  f  sen/ml ramme/or åre/s

oppgjør.

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

Daglig leders innstilling:

lngen innstilling

 ! .., .. .. . .. ...,.,...77E77,77,7,7

ST  06/18 VIDERE ARBEID  MED KONTROIllJUTVAlJGSSEKRIC'I'ARIATET FOR ROMSDAL

ETTER 1.1.2020

l

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 utval gslederne som det

gjelder, sarnsnakker. 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 0G ()RIENTERINCER

Styrets vedtak

l) 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 Ol/l 8 Høring — Forslag til veileder for kontrollutvalgssekretariat, utsendt fra Norges

kommunerevisortorbund (NK RF) 20.3.2018  med høringsfrist:  30.4. 2018.

Utvalget diskuterte om det skulle sendes inn et lit/n'ingssvar.
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U  Hvordan jobbe med kompliserte «gamle» saker som

kontrollutvalget får henvendelser om?

fl Delegasjonsreglement

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

e Erfaringsutveksling

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er

aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad Stig Holmstrøm Ingvar Hals

nestleder leder styremedlem

Øyvind Gjøen 'l'rygve (Ålrydeland Ole Rakvåg

styremedlem styremedlem varamedlem

Odd—Helge Gravem Synnove ligge Jostein Øverås

varamedlem varamedlem varamedlem

.] ane Anita Aspen

sekretær
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Aspen, Jane Anita

Fra:

Sendt: "—

Käntrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Kommunenr.  /  .
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Veslemøy Ellinggard <Veslemoy.Ellinggardrrevisjonno>

27. april 2018 14:52
'postjemneskommune.no'; 'post@rauma.kommune.no';

'postmottak@eide.kommune.no'; 'postmottak@frana.kommune.no';

'postmottak@molde.kommune.no'; 'postmottak@nesset.l<ommune.no';

'postmottakébvestnes.kommune.no'; postmottak@aukra.kommune.no;

postmottakCCDsunndalkommune.no

Postmottak — Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal; Kirkeslett, Ann

Katrin; Smørholm, Britt; Sæter, Terje Tveeikrem

Signerte dokumenter fra dagens sluttmøte i KOIVIREVZ

Årsberetning 2017 Signertpdf; Avviklingsregnskap Signertpdf;

Driftsregnskap 2017 Signertpdf; Revisjonsmelding distr. 2.pdf

Det gamle selskapet Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal (KOMREVZ) var oppløst i 2017. Styrets leder fikk

fullmakt til å håndtere avviklingsregnskapet for selskapet.

Hele det gamle styret var i dag invitert til et endelig punktum for selskapet og vedta avviklingsregnskapet. Oppmøtet

ble 4 av de tidligere styremedlemmene inkl. styrets leder. De har signert på årsregnskapet for 2017, samt

avviklingsregnska pet for selskapet per 4. april 2018.

Etterfølgende vil Molde kommune være kontaktpunkt for forhold som gjaldt det gamle selskapet.

Møre og Romsdal Revisjon IKS er kontaktpunkt for eksisterende revisjon og nye forhold.

Med vennlig hilsen

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Veslemøy E. Ellinggard

Daglig leder/Statsautorisert revisor

Tlf. 90 75 00 45

veslemo .ellin ard mrrevis'on.no

1
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Årsberetning

 i<omm unerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romscal

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal sin virksomhet ble overdratt til Møre og Romsdal

Revisjon [KS i.. februar 2017. Alle ansatte fulgte med ivirksomhetsoverdragelsen. Pensjonister og

oppsatte rettigheter til pensjon for tidligere ansatte ble ikke med ivirksomhetsoverdragelsen.

Selskapet ble formelt slettet i enhetsregisteret OS. april 2017, Årsregnskapet for 2017 reflekterer

dermed driften forjanuar, samt avslutningstra nsaksjoner.

Det er utarbeidet avviklingsbalanse med noter per 4, april 2011.8. Dette viser hvilke regnskapsposter

som vil iorvaltes videre av Molde kommune på vegne av de tidligere eierne i selskapet. Dette gjelder

i hovedsak pensjoner og oppsatte rettigheter til pensjon, samt rnellomværene med Møre og Romsdal

Revisjon ll<S i tillegg til Molde kommune.

Selskapet har ingen ansatte.

Molde, 27. april 2018

Signatur av

Avviklingsstvret
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EIENDELER

Anleggsmidler 713 150

Herav:

Aksjer og andeler 1 7.13 150

Omløpsmidler O

Herav:

Kortsiktige fordringer O

KaSse, postgiro, bankinnskudd ()

SUM EIENDELER 713 150

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 150 258

Herav:

Regnskapsmessig merforbruk 2 4362 892

Kapitalkonto l 713 150

Kortsiktig gjeld 562 892

Herav:

Annen kortsiktig gjeld 2 562 8.92

SUM EGENKAPITAL OG GJELL} 7.13 150

Oppstillingen er utarbeidet iht. kommunelovens besteinn'ielser.

Avvlklingsregnskapet viser den Økonomiske stillingen på avslutningstids 3unktet.

Molde kommune ta r over de gjenværende posisjonene og pensjonsforpliktelse på

vegne. av eierkon'imimene. Vertskommunene vil årlig bli belastet med andel av

pensjonsl<ostnader iht. tidligere eierbrc/Jk.

Note 1:

Posten består av egenkapitaltilskudd i KLP.

   

             
 

Note 2:

Tidligere års merforbruk gjenspeiles gjennom gjeld til henholdvis:

Molde kommune 170 920

Mare og Romsdal Revisjon ll<5 391 972

Sum 562 892
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10111 L NN FASTE STILUNGER

10811 GODTGJØRELSE TII. STYRET

10812 TAPTARBEIDSEOR'UENESTE

10911 PENSJONSANDEL I<LP

10915 BRUK/W PREIVIIEEOND I<LP

10.917 TIL5I< 11<RDRDN1NG DVPAVTALE I<LP «  0vg.I:i

10951 0RUPPELTVEORSII<RING AVGPL

10952 T—YRKESSKADE/FRIT I 05 FORSIKRING AVG.PL.

10991 ARBEIDSGlVERAVGIFT

11001 KONTORUTGIFTER

11.152. KOMMUNAL BEVERTNiNG

11220 GAVE-R "HL ANSATTE

11231 HOTELL» OG OPPHOLDSLJTGIFTER, I1<I<E OPPGP

11299 ANDRE UTGIFTER

11301 TELEFON

11307 ELEI<TRONI5I<E TRANSAKSJONSKOSTNADER

11309 BANKOMROSTNINGER/PORTO

11401 ANNONSEUTGIETER

11501 KURS/KONF LNI<L REISE/OPPH II0<E OPPGPL

11601 REISEKOSTGODTGJ «  OPPGAVEPL/AVGFRITT

11602 REISEKOSTGODTGJ «  OPPGAVEPI.,/AVGPL

11650 'L'ELEFONGODTGJ. AVGPL.

11731 REISEUTGiETER . IRI<E OPPG PL

11051 EORSIKRTNGSPREIVIIE HWENTAR

11852 YRKESSKADE/SYKDOMSFORSIKR II<1<E AVG PL

11855 ADR/].T'ILSKUDD 5II<R.ORDNINGENT<1P, II<I<E AVGPL.

11901 HUSLEIE

11952 I<0NTINGENTER

11955 OUMIDLER ARE, GN ANDEL

11961 LISENSER

12001 INVENTAR

12211 EDB UTSTYR

12721 REVISJONSI—IONORAR

12722 ANDRE KONSULENWENESTER

14290 RE'I'ALTI" MVA DRIFT

1.1501 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE

14509 ADM KOSTNADER MOLDE KOMMUNE

14701 OVERFØRING TIL ANDRE

15009 ANDRE RENTEUTGIETER

Sum utgifte’r

16212 VARSELGEBYR

16501 DIVERSE AVG PI. INNTEKTER

17101 REFUSJON SYKELØNN
17290 KOMPENSERT MVA DRIFT

17751 10105100 FRA 1<5

17901 REFUSJON TRA KOMMUNENE

19001 RENTEINNTEKTER

19009 RENTEINNTEIOER EKKO

19801 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK
Sum inntekter

T OT A LT

323 807,58

803,00

0,00
510 056,00

-152 958,00.

2 522,00

958,35”,

175,00”
92 052,53
11 316,00

759,00
0,00
0,00

-12 775,97

245,32—

0,00
915,50

0,00;
0,00

7 153,10

470,85,

1 200,00
2 479,93

0,00

a 983,00

24,90
0,00

11 642,20

0,00
9 668,00

0,00

0,00
10 000,00

0,00

3  200,50
8 208,00

74 325,00
80 027,00

781,00”
995 548,75

0,00

0,00

»34 180,00-

—8 208,66

»109 125,00.

7498 777,00

»4 043,05

0,00;

942 215,04;

996 548,75:

0,00;
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651 210

14 422

13 313

7 510

3 656

384 541

S 311

188

680

1.4 397

94 135

71 879

4 936

9 000

17 687

056

?; 804

27

102 7'27

116 610

2 869

52 284

54 667

(LO "300

13 600

34 055

55 329

55 328

146 000

65 141

2 533

6 609 881

~335

»«621 416

«9 141

—55 329

O

5 816 000

—22 637

»1 882

-89 142

»6 609 881
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Kommunerevisjonsdistrikt nr.3 i Møre og Romsdal [KS

 

Til styret i

Keinmunerevisjonsdistrikt  2  i Møre og Romsdal

UAVHENGIG REVISORS BERE’ wNING

Uttaielse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Komrnun erevisj onsdistrikt  2  i Møre og Romsdal interkommunalt samarbeid

som viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 342 215,-. Årsregnskapet består av balanse per 31, desember

2017 og drinsregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og forskrifter

og gir en dekkende fremstilling av samarbeidets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av resultatet for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommuneloven med tilhørende

regnskapsb estemrnels er i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper

og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag/”(n' konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA—ene), Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av
samarbeidet slik det kreves i lov og forskriit, og har overholdt våre Øvrige etiske forpliktelser i samsvar med

disse kravene, Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasj en. Øvrig inlbrmasjon består av informasjon i samarbeidets

årsmelding, men inkluderer ikke årsregnskapet og årsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av

årsregnskapet dekker ikke Øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den Øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave  å  lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom Øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap

vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig

l'eilinformasj on. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig

feilintormasj en er vi pålagt å rapportere det. Vi. har ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse: Besøksadresse: 'l'clcfon: äankkonto:

Postboks 7734, Spjelkavik Leistadvegen 5414 etg. 70 17 21 50 6540 05 00465

(507.2 Ålesund Epost: Telefaks: ltørctaksregisterct:

koinrev3ækoinrev3.no 70 1'7 21 51 NO 971 562 587

l
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m Fræna kommune
en
to

Møteinnkalling

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad:  Kommunestyresalen, Fræna

Dato: 12.06.2018

Tidspunkt: 12:00

Forfall Fræna kommune:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71268100 eller på postmottakéJfrana.kommune.no .

Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Forfall Eide kommune:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf: 97688022.

Ordfører innkaller vararepresentanter.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Orienteringssaker:

1. Orientering ved Prosjektleder v/Anne Thorsrud

2. Orientering fra Fræna kommune V/ Ole Bjørn Moen

3. Orientering fra Eide kommune v/Anders Skipenes

Drøftingssaker:

Kommunesentrum i Hustadvika kommune (tettstedsprogrammet)

v/ Øystein Bull—Hansen fra BYLiv senteret.

Det blir mulighet for å stille spørsmål og diskutere framtidens kommunesentrum.

Egil Strand Merete Rødal

Leder Fellesnemnda Utvalgssekretær



Sakliste

Saksnr

utval

PS  13/2018

PS  14/2018

PS  15/2018

PS  [()/2018

PS  17/2018

PS  18/2018

PS  19/2018

PS  20/2018

PS  21/2018

PS  22/2018

Innhald

Saker til behandling

Kommunestyrevalget  2019  -  Oppnevning av valgstyre

og delegering av myndighet

Kommunestyrevalget  2019  — valgdag. åpningstider på

valgdagen og valgkretser

Planprogram — høring — Hustadvika kommune —

oppstart lwmmuneplanens samfunnsdel  2020-2032

Valg av fremtidig innkjøpssamarbeid/funksjon for

Hustadvika kommune

Kjøp av arbeidsgiverkontroll i Hustadvika kommune

Nærdemokratiske ordninger i lflustadvika kommune  —

HORINGSINVITASJON

Masterplan for reiseliv i Hustadvika kommune

Etiske retningslinjer i Hustadvika kommune

Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering

Retningslinjer for varsling

Ikkje

offentleg

A  rkiv—

saksnr

2018/32

2018/32

2018/1530

20  1 8/ l 452

2018/342

2018/1579

2017/3812

2017/3726

2017/3726

2017/3726



Barnevern Fræna kommune 2016
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Referatsaker

RS 7/2018 Interpellasjon om plast  — KS 24.05.18

Behandling i Kommunestyret i Fræna  — 24.05.2018

Representanten Sofie EH. Brekken (A) fremmet slikt forslag:

Fræna kommune Iar .S'ikIe pa  &  redzMWa/e p/aslavfallel med 50% innen tilgangen av

2020. / /
(RIR  beS' om  å  bis/å med noc endig IallmaIe Ifi/ale).

Eide kommune inviIeres ti  å  seile seg sample mål og .S'IarIe prosessen slik at vi jobber Sammen

om målet inn i Husladv' a kommune. .

Organisasjonen Fm:  a  kommunen får I ansvar a sette i gang nadvendige Iilrak far  opp/wring]  '

enhetene opp/vsn%kampanjer Iil innbyggerne næringsliv lag og organISaSjone -og også

for a iverkSeIIe e value/le dI/gnadei og opplceringS'IilIak.  ,

Innbyggerne ska/l fa kunnskap om plasI plasthåndlei Ing og om gode eI .S'Ialningsprodukler.

DR UT fa} el ovl rordneI ansvarjor a folge opp at IilIak iverkseIIes for a na maleI om 50%

reduksjon I [.)/CIS'ZfOFlJFZIkeI og økI reIur av den plas'I som. forbruke .

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak /

Fræna kommune tar sikte på å redusere det totale plastavfallet med 50%innen utgangen av

2020 (RlR bes om å bistå med nødvendig tallmateriale). /

Eide kommune inviteres til° a sette seg samme mål og starte prosessen slik at vi jobber sammen

om målet inn i Hustadvika kommune.

Organisasjonen Fræna kommiaén får i ansvar å sette i ganglnødvendige tiltak for opplæring i

enhetene, opplysningskampanjer til innbyggerne,/næringsliv, lag og organisasjoner — og også for

å iverksette eventuelle dugnader og opplæringstiltak.

Innbyggerne skal få kunnskap om plast. plasthåndtering og om gode erstatningsprodukter.

DRUT  får et overordnet ansvar for å følge opp at tiltak iverksettes for å nå målet om 50%

reduksjon i plastforbruket og Økt retur av den plast som forbrukes.

O3 [ Ll/lg

RS 8/2018 Kontrollutvalget i Fræna  — protokoll fra møte 24.04.18

Behandling i Kommunestyret i Fræna  -  24.05.2018

Et samla kommunestyre tok referatsaken til orientering.

Vedtak

lngen vedtak fattet





l §  7  går det frem at rapportene skal inneholde en beskrivelse og vurdering av kommunens

finansielle risiko. Rapportene skal inneholde en nærmere beskrivelse av hvordan aktiva og passiva

er sammensatt. Rapportene skal vise markedsverdien for aktiva, både samlet og for hver gruppe av

aktiva. Rapportene skal vise verdien for passiva, både samlet og for hver gruppe av passiva. 1

tillegg skal rapportene opplyse om løpetiden for passiva, og om verdien av lån som forfaller og

som må refmansieres innen 12 måneder.

Rapportene skal inneholde en beskrivelse av vesentlige markedsendringer og endringer i

kommunens finansielle risiko, og det skal gis en vurdering av dette. l tillegg skal rapportene

inneholde en beskrivelse av aktuelle markedsrenter og kommunens egne rentebetingelser.

Hvis det har oppstått avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen. skal

dette angis i rapportene.

Vedlagt følger:

'  Saksframlegg i sak 8/2018 til behandling i Fræna Formannskap 1 1.06.2018.

'  Saksframlegg i sak 9/2018 til behandling i Fræna Formannskap 1 1.06.2018.

VURDERING

Regnskapsrapporten for 1. tertial 2018 viser et forventet regnskapsmessig merforbruk for året i

enhetene på 4,1 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett. lnntektsrammen for kommune viser en

mindreinntekt på 2,4 mill. kr. Det er mindreutgift på finansområdet på 2.5 mill. kr og mindreutgift

på avsetninger med 1.1 mill. kr. Netto regnskapsmessig merforbruk i kommunen blir da 3 mill. kr.

Dette viser at det er utfordringer i årets budsjett. På samme tidspunkt i fjor rapporterte en om et

mindreforbruk på 1,1 mill. kr. Rådmannen har imidlertid satt i verk tiltak for å holde tildelte

rammer for 2018. Enhetene vil bli fulgt opp særskilt med dette som mål. Rådmannen er spesielt

bekymret over situasjonen på institusjonstjenesten og hjemmebaserte tjenester samt enkelte skoler

som viser merforbruk. ] inntektsrammen til kommunen kommer dette til uttrykk i at en i 2018 må

ta inn en reduksjon i budsjettet for refusjon ressurskrevende ytelser på 5,3 mill. kr etter omlegging

av reglene for refusjon fra staten. Disse opplysningene var ikke kjent for rådmannen da budsjettet

for 2018 ble vedtatt. I tillegg har en hatt færre brukere med refusjon.

] intensjonsavtalen mellom Fræna og Eide som ble signert 24.05.2016 om sammenslåing av

kommunene. står det i pkt. 5 om tjenestetilbud og forvaltning at begge kommunene ved

sammenslåingstidspunktet skal være i Økonomisk balanse. Det innebærer at regnskapsmessig

mindreforbruk må være kr 0 eller større uten endring av disposisjonsfondet.

Rådmannen rapporterer stort sett i henhold til bestemmelsene i Forskrift om kommuners og

fylkeskommuners gjelds— og linansforvaltning § 7.

Det rapporteres også på status pr investeringsprosjekt. Kontrollutvalget kostaterer at det pr.

30.04.2018 er brukt 28,2 mill. kr av et vedtatt totalbudsjett på 168,5 mill. kr. Dette er vel 16 % av

totalbudsjettet og 50 % av periodisert budsjett. Forklaringen på mindreforbruket er i hovedsak at

det tar lengre tid å komme i gang med prosjektene enn først antatt. Under interimsrevisjon ble det

påpekt at kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder styring og rapportering på

investeringer. Kontrollutvalget har fått rapportert at dette er et prioritert område for rådmannen.

Kontrollutvalget kan heller ikke se at det i denne tertialrapporten foreligger prognoser for året

og for det enkelte prosjekt som helhet slik det er påpekt i interimsrevisjonsrapporten.

Oversikt over sykefravær/nærvær ved rapporteringstidspunktet foreligger. Det fremgår av

rådmannens saksframlegg at sykefraværet for Fræna kommune var på 8,4 % pr. 30.03.2018 mot

6,9 % pr. 31.03.2017. Det er fremdeles fokus på målrettet oppfølging i forhold til



syke*fraværssakene. Særlig forhold med hyppig og langvarig fravær over llere år er blitt tatt tak i

og det arbeides godt med tilrettelegging og oppfølging. En samarbeider med NAV og

bedriftshelsetjenesten Stamina Helse.

På HMS—området rapporteres det at handlingsplan for HMS og inkluderende arbeidsliv (lA) 2016-

2019 ble vedtatt i AMU 10.05.2017. Av tiltakene i planen en ser for bli satt fokus på i år er

oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen KS—lOF aktor som ble gjennomført på slutten av 2017.

AMU har hatt ett møte i år, der målsettingen er 4 møter i løpet av året.

Det rapporteres også på status for oppfølging av politiske saker og vedtak. Dette står også på

kontrollutval gets oppfølgingsliste. Rådmannen rapporterer at antall saker under behandling nå er

på 12. Flere av disse er eldre saker og saker med lengre saksbehandlingsløp som vil ta tid før de

kan settes i verk.

Sveinung 'l'alberg

rådgiver
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Tertialrapport per  30.04.2018  -  Fræna kommune

Saksopplysningar

Kommunelova fastset at rådmannen minst to gonger i året rapporterer til kommunestyret om den

økonomiske situasjonen. Desse rapportane vil vere dei viktigaste sakene for å halde kommunestyret

orientert om den Økonomiske situasjonen. ] tillegg vil rådmannen i denne saka rapportere andre

viktige styringsdata som har interesse for kommunen.

Rådmannen gjer merksam på at alle tal i oversiktene er i heile tusen (om ikkje anna er presisert).

Rådmannen legg samtidig med denne saka fram eiga sak om revidert budsjett 1 2018. Denne

rapporten viser situasjonen per 30.04.2018 allséflN‘ eventuelle endringar i budsjettet.

Økonomisk rapportering

Rådmannen har innhenta rapportar frå alle einingsleiarane, og det er elles gjort ei vurdering av dei

viktigaste postane i regnskapet. Det er berre dei postane der det er vesentlege avvik så langt i året

som er kommentert i denne rapporten.

Kommentarane følgjer nedanfor:

Driftsrekneskapen

Tabellen under viser oppsett over driftsrekneskapen hittil i år samanlikna med periodebudsjettet. Der
er også kolonnar for vedtatt årsbudsjett og prognose for meirforbruk/mindreforbruk for året 2018.

Kolonne for prognose viser samla forventa avvik i høve til vedtatt budsjett. Rådmannen vil presisere

at dei postar og einingar som viser eit negativt avvik (markert med raudt), vil bli følgd opp vidare
utover året. Rådmannen har allereie hatt fleire møter med einingar som melder avvik. og desse og

nye vil bli følgd opp no etter denne rapporteringa. Fleire av desse er også omtalt i sak om revidert

budsjett l.



Tertialrapport Fræna kommune 30.04.2018 (i hele tusen)

Driftsregnskap 2018

Frie disponible inntekter

Skatt på inntekter og formue

Ordinært rammetilskudd

Eigedomsskatt

Andre generelle statstilskudd

Sum frie dis onible inntekter

Finansinntekter og finansutgifter

Renteinntekter og utbytte

Renteutgifter, provisjon og andre

finansutgifter

Avdrag på lån

Netto finansinntekterl—ut ifter

Avsetninger

Avsetning disposisjonsfond

Avsetning bundne avsetninger

Premieavvik (pensjon)

Bruk av bundne/ubundne avsetjinger

Overført til investeringsrekneska en

Netto avsetnin er

Til fordeling drift

Rådmannen

Administrasjonen

Personal— og organisasjon

Skolefaglig Område

Forvaltningskontoret

Sørviskontor

Flyktningetjenesten

Haukås skole

Sylte og Malme skoler

Aureosen skole

Tornes skole

Bud skole

Hustad skole

Fræna ungdomsskole

Opplæringssenteret

Bjørnsund leirskole

Barnehager

Institusjonstjenesten

Hjemmebaserte tjenester

NAV— Sosialtjenesten

Helse og familie

Kultur

Teknisk forvaltning

Landbruk

Teknisk drift og anlegg

VAR

Sum enheter

TOTALT FR/ENA KOMMUNE

Regnskap

—75643

-113581

-14309

0

—203533

»430

3899

2323

5792

0

1024

0

1024

-  196717

8 839

7 428

3 828

3 290

4 214

3 058

990

9 214

5 653

5 427

3 797

7 015

6 841

8  860

3 923

898

38 840

24 592

43 766

3 552

16 916

9 084

4 826

— 67

9 302

3 349

237 430

237 233

Budsjett

—74225

—111157

—13675

—992

—200049

»250

4860

5400

10010

0

—667

0

— 667

-  190706

5 152

8 154

4 442

308

4 218

2 830

85

8 122

5 382

4 984

4 105

6 418

6 767

8 170

3 394

1 719

35 617

23 722

40 490

3 037

17 147

8 870

3 182

201

10 937

»  465

216 986

216 795

Avvik

»1418
»2424
—634
992

—3484

— 180

»961

—3077

—4218

1691

O

1691

-6011

3687
7726
—614
2982

-4
228
905

1092
271
443

—308
597
74

690
529

»821
3223

870
3276

515
—231
214

1644
»268

~1635
3814

20444

20 438

Prognose

Årsbudsjett 2018

—237900

—300425

—54700

-30975

—624000

—5000

14470

23300

32770

2975

—2000

9829

10804

-580426 '

17 916

18 333

9 006

17 145

8 326

8 272

O

22 347

15 972

13 776

11 766

17 111

18 454

22 764

4 615

— 400

81 930

69 891

119 622

9 667

50 191

15 845

8 280

1 705

30 292

— 12 399

580 427

579 847-



Einingane

Einingane har rapportert til rådmannen. Det er berre tatt inn kommentarar på dei einingane som

rapporterer avvik.

Jem/em 0g Aureosen skole. Det er eit avvik på over 300 tusen på rapporteringstidspunktet. ljininga

har lagt inn ei prognose på 300 tusen  i  meirforbruk. Dette skuldast høgare lønsutgitter enn forventa
som følgje av krevjande brukarar.

Fræna ungdomsskole. Skolen rapporterer ikkje negativ prognose enno men det er eit rekneskapsført

meirforbruk på 650 tusen kroner per 30.04. Det er planlagt tiltak men desse må vente litt fordi det er

mulig det må opprettast fleire klassar. Rådmannen følgjer saka opp vidare.

Barnehagar. Det er usikkerhet omkring tilskotet til private barnehagar. Tilskotet har auka med 8%

utover detlatoren for 1. halvår. Rådmannen ser an situasjonen og vil kome tilbake med sikrare tal

ved rapportering per 31.08. i år.

Hjemmebaserte tjenester. Faininga har lagt inn ei prognose på 2.7 mill. kroner i meirforbruk. Dette

skuldast endring i vedtak for einskilde brukarar og høgt sjukefråvær. Det er også auka bruk av

overtid. Rådmannen er uroa over situasjonen og eininga blir følgd opp særskilt framover.

Institusjanstenesta rapporterer eit forventa meirforbr'uk på 1 mill. kroner for 2018. Dette skuldast

høgt sj uke fråvær. utbetring av kjøkken og bruk av overtid. Også her vil rådmannen følgje opp vidare

i året.

Kultur. Eininga har lagt inn ei prognose på 120 tusen kroneri meirforbruk i 2018. Her ligger det

meirforbruk på å klippe av plen utført av 'l'orabu. Det blir elles nemnd at kyrkja strever med

Økonomien på grunn av et akkumulert underskot på 715 tusen kroner. Rådmannen har planlagt
møter i forbindelse med desse sakene i næraste framtid.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt for 1. kvartal er no fakturert, og her er det eit regnskapsført positivt avvik på 634

tusen kroner per 30.04. Eigedomsskatten vil venteleg få ei meirinntekt i år på i overkant av 2 mill.

kroner. Rådmannen har lagt inn ei prognose på 2  mill.  i meirinntekt.

Skattpå inntekt agjarmue har en rekneskapsfort eit positivt avvik per 30.04 på 1.4 mill. kroner.
llittil i år har Fræna kommune ein vekst på 4,1  %  frå året for.

Nye berekningar frå KS viser god skatteinngang så langt i år og at prognosane held so langt. l

statsbudsjettet vart det lagt inn ein vekst i skatteinntektene for kommunane på 1.3 %. denne er no

redusert til 1 %. Rådmannen har med bakgrunn i dette og tal frå KS derfor redusert skatteanslaget

med 0,6 mill. kroner for 2018. Dette er lagt inn ei endring i prognosen for skatteinntekter.
Skatteinngangen i Fræna kommune utgjer 85  %  av landsgjennomsnittet. Viss ein tek omsyn til

motteke skatteutjarnningsmidlar utgjer beløpet for Fræna kommune 946 %  av landsgjennomsnittet.

Rammetilskotet

KS har også berekna endringar i rammetilskotet for 2018 etter revidert nasjonalbudsjett. Denne viser

at kommunen kan auke overføringane på 3 mill. kroner, men andre tilskot blir redusert med 1.5 mill.

kroner. Dette gjelder ulike kornpensasjonsordningar. Denne netto auken på 1.5 mill. kroner er lagt

inn i prognosen for året.

Regionsentertilskatet er allereie utbetalt. Beløpet utgjer 2,9 mill. kroner. Også i tjor tok Fræna

kommune imot eit beløp på 1,9 mill. kroner i denne samanheng. Desse midlane blei avsett til

disposisjonsfondet. Tilskotet går til kommunar der det er gjort eit nasjonalt vedtak om



samanslåing i  perioden for kommunereforma. og som slår seg saman. og som etter samanslåinga

tår over 8 000 innbyggarar. Kontmunestyret har vedtatt at disse midlane blir sett av til

disposisjonslondet.

A wlmg og renter

Rentenivået er framleis lavt og ny tinansiering av gjeld har ført til lågare renteutgilter enn forventa.

Rådmannen har berekna ei innsparing på 1.5 mill. kroner i 2018. 1 tillegg gir god likviditet i 2018

meir renteinntekter. Dette beløpet er berekna til om lag 1 mill. kroner. Dette er lagt inn i prognosen

for året.

På postert for avdrag er det ikkje Forventa endringar. Det er gjort ei berekning av minsteavdrag. Den

viser at lfræna kommune må betale 225  mill.  kroner i avdrag i 2018. Budsjettet viser 23.3 mill.

kroner til dette formålet. Rådmannen har ikkje lagt inn endra prognose på denne posten. Det er

vanskeleg å treffe eksakt med denne berekning når nytt lån blir tatt opp.

A  vsetn in gar

På linja «Av.,etning disposisjonsfond>> er det budsjettert 3mill.  kroner i 2018. Dette talet står fast og

gjeld regionsentertilskotety jamfør kommentar ovanfor under ramtnetilskotet.

Under overføring til investeringsrekneskapen er det budsjettert med 9.8 mill. kroner. Denne

rapporten viser at dette beløpet. etter dei prognosar som er lagt inn. kan bli redusert med om lag 2.7

mill. kroner.

Pensjon

[ 2017 fekk kommunen eit positivt avvik på 3mill. kroner på pensjon. Rådmannen vil med dette

som bakgrunn auke forventninga på denne posten og har lagt inn ei prognose på 2 mill. kroner i

meirinntekt. Dette vil bli tolgd opp ved neste rapportering.

På same stad i rekneskapen er det fort ei retting av rekneskapen frå tidligare år. Lonsavdelinga har
korrigert eit krav mot Nav på sj ttkepengar og dette medfører et ekstra utgift på l mill. kroner. Dette

er ein differanse om har lagt i rekneskapen i lang tid og som ein no har rydda opp i. Dette i

samarbeid med revisjonen.

Netto korrigering på denne posten blir derfor 1 mill. kroner som ei positiv prognose.

Ressurskrev/'a"(le brukarar

I  2017 ble det regnskapstørt 22,5 mill. mill. kroner i inntekt på denne posten. Resultatet ble at

kommunen bare tok imot 21,2 mill. kroner. Dette tapet må tas inn i 2018 og utgjør 1,3 mill. kroner. I

tillegg er vedtatt budsjett for høgt i 2018. Beløpet må reduserast til 20 mill. kroner. Samla betyr dette

at rådmannen har lagt inn eit tap i rekneskapen på 5,3 mill. kroner. Årsaken til dette store avviket

skyldas at det er komme nye regler fra direktoratet på berekning av tilskotet. talet på brukarar er

redusert og Stortinget har heva innslagspunktet for refusjon meir enn vanlig lønns- og prisstigning.
Rådmannen hadde ikkje oversikt over dess endringane i årsoppgjoret og i budsjettarbeidet for 2018.

Avviket ble også varslet i okonomirapport per 30.03.2018.

I tillegg kommer reduksjon i forventa inntekter på ulike kompensasjonsordningar. jf. kommentarar

under rammetilskotet.

lnvesteringsregnskapet

Tabellen under viser investertngsprosjekt som ble vedtatt av kommunestyret som budsjett for 2018

og rekneskapen hittil i år. Nokre mindre postar er lagt i saman i tabellen. 1 sak om revidert budsjett
som blir handsama i same møte som denne rapporten. er det denne gongen lagt inn mange forslag

om auke og endringar i budsjettet for 2018.



Pefiode

Proflekt Regnskap budgett Av<per

nununer Tekst 2018 2018 3004.

1000 Egenkapnahnnskudd KLP » 633 » 633

1510 Datautstyr alle etater 2 701 1 000 1701

2127 Fraena ungd,skole—»utskingtHaterl 374 » 374

2128 Fæenaungd.9«ie—rehabfyrron1 97 » 97

2213 Sylte skole » forprosjekt 14 » 14

2218Jendernskole—fowwoäekt 170 11667  »  11497

2250 Tornesskole 133 » 133

2251 SysselsetUngsnndlerTornesskole 1198 » 1198

2265 HustadskokeARX(eLlåsesytenn 347 » 347

2272 Hustad barnehage,ventnasjon 528 » 528

3016 Fræna sjukeheim  »  styring varme og ventilasjon 796 1.67 630

3017 LkstyrinsUtusjonstjenesten 226 90 136

3018 Velferdsteknologi 77 667  » 589

3019 PasientvarslingAuretunet og Farstad — 1000  » 1000

3045 LokalertHrnestnngsenheten — 1000  » 1000

3111 Bil—hjelperniddelsentralen 677 » 677

3362 Farstad Aldersheinm Nye VindLiPasientronw 81 » 81

3363 Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu»dØ 1183 » 1183

4000 Tilrettelegging tomter 154 4 767  » 4 612

4030 Torntefelt—l<orsn1yra 3 022 3 000 22

4190 Smuflénnusbanken 977 1667  — 690

4430 Klargjøring næringsareal 18 3 500  » 3 482

4470 Varholindustncnnråde 1.707 » 1 707

4480 Urda 2 206 » 2206

4615 Opprusting kommunale bygg » 1 667  — 1 667

4619 Nyefänåhus»«uHeiebner»Eiden1 » 1333 » 1333

5037 Famtadsanden»—Nagonalturbtvei 283 733  » 451

50381ToHkatunnålogknutepunkt » 167  » 167

5039 TursUer/fnluftsornråderfase 1 — 67 » 67

5040 Famtadsanden-—vernetsone » 183 » 183

5351 Utvidelse av gravplass Tornes — 833 » 833

5352 Utvidelse av gravplass Hustad - 1000 » 1000

5353IGrkeHgfeHesråd»[Mverseinvestennger » 57 » 57

6011 Karnegging » 50 » 50

6017IQNUeagavfunkgoneHstmndsone » 167 » 167

6052 Nyttbyggtwannstagonen 42 2667 » 2625

6056 Brannsiknng Bud Mrke » 350  — 350

6200 Vatn — 2 333  — 2 333

6279 Renovernæ;VA»KxhnngerJenden1ganne bnfel 1319 » 1319

6282 Renseanleggl3ud 3804 » 3804

6300 Avløp » 10 333 » 10 333

6351 RenseanleggEidenw 1981 » 1981

7610 TraHkksikkerhetstak — 333 » 333

7655 Tenstedprogrannnet»IDS90/2016 249 250 » 1

7657 Gang»ogsykkelvenud—Bergset 2095 3667 » 1572

7658 Parkenngsplassvestforrådhuset » 167 » 167

7751 Grusing kommunale Veier 57 — 57

7753 Asfmtenng » 667 » 667

7765 Eidemskaret» bygging av veg samtledningsnett 1690 » 1690

Sum per 31.04.2018 28 206 56 182 » 27 974

Fray/ek!  1510  gje/d c/ulmzls/yr. Her er det eit stort meirforbruk på rapporteringstidspunktet. Det er

mange ulike faktorar som påverkar denne posten. Noko av utgiftene gjeld uttreden av lKT Orkide.

Desse utgiftene var tenkt  å  skulle dekkjast over fellesnemnda sitt budsjett. Det ser ikkje ut til å bli

tilfelle. Det vil no for sommaren bli gjort forsok på å få avklart kva for økonomisk konsekvens det

får at kommunen forlet IKT Orkidc. Det er mogleg at dette oppgieret kan vere med  å  finansiere alt





Finansrapport

Gjeld per 30.04.2018

Långiver Produkt

Kommunalbanken 2001.0367 Fast

Kommunalbanken 2008.0551 Fast

Kommunalbanken 2017  —0188 Flytende

Kommunalbanken 2017—0466 Flytende

Husbanken 14 629378 2 Flytende

KLP Forsikring 8317502666 Fast

KLP Kommunekreditt Fast

Nordea...232 Flytende

Danske bank 16/19 FRN Flytende

Renteswap Danske bank Fast

Renteswap DNB Fast

Renteswap Danske bank Nibor

Renteswap DNB Nibor

'  .  l l  .  '  ' ;  '  o  '

Sum gjeld -714 859

Fratrukket gjeld under

kompensasjonsordning 85 776

G'eld åVAR området 190 945

Gjeld med fast rente 222 592

Sum gjeld -714 859

Formidlingslån 56 267

Ubrukte lånemidler 44 962

Saldo

30.04.2018

»16 526

—40 828

— 100 000

—136 000

—56 267

—12 667

—32 571

7151 000

— 169 000

-60 000

—60 000

60 000

60 000

A:-

Andel  %

12

27

31

I

Durasjon

0,60

7,00

0,40

0,10

0,20

2,70

2, 10

0, 10

0,10

7,80

7,80

0,40

0,40

o

01 .01 .201  8  Uttak 201  8  30.04.201  8

Carnegie 52 775

Pareto 56 149

Total 108 924

I  .  . .  -  I  .

Ulike andre indekser

Bench

Renter3år

Oslo Børs (OSEBX)

0

0

52 759

56 808

0

,A

Renter per

30.04.2018

2,96

2,41

1,49

1,41

2,07

3,90

1,69

1,40

1,55

1,50

1,54

1,19

1,19

Avkastning

i°/o

—0,4%

0,4%

5,6%

Bindingstid

21.08.2018

24.09.2025

18.03.2020

17.03.2021

Mange lån

01.12.2020

12.02.2020

19.09.2018

18.09.2019

16.09.2026

16.09.2026

16.09.2026

16.09.2026



Stresstest — Fræna kommune - 30.04.2018

Balanse Endrings- Beregnet

Alle tall  i  hele millioner Balanse  %  30.04.2018  parameter ta

Gjeld med p.t. rente(uten rentesikrin 30  % 215 2.00  00 4.3

Gjeld med flytende rente(sikret) 39  % 278  0.00  % 0.0

G'eld med fastrente 31  % 222  0.00  % 0.0

Finanspassiva 100  % 715 4,3

lnnskudd i  bank o  7  korte engem. 57  % 144  2.00  “0 -2,9

Anleggsobligasioner 0  % 0

Norske omlopsobligasjoner 29 "o 74  2.00  % 1.5

Utenl. omlopsobligasjoner ()  % 0

Fast eiendom 0  % 0

Norske aksjer 7 "o 17  30.00  % 5.1

Utenl. aks'er 6 % 16 20.00  % 3 2

Netto valutaeks )onering 0 0.0

Finansaktiva 100  % 251 2.00  % 9,8

Samlet ta for markedsrisiko tor langsiktige tinansaktix'a 6,9

Forutsetninger

Renten stiger med  2  %

Norske aksjer faller 30  %  og utenlandske 20  %

FORUTSETNINGER FOR STRESSTESTEN

O Tallene I  balansen er per 30 april  2018

1 Gjeld med flytende rente er redusert med VAR Ian og gjeld der kommunen mottar rentekompensaSjon

2 kommunen srn renterisiko knytta til selt/kost og kompensaSjonsordnlnger er ikke tatt hensyn til

3 norske omløpsobligaSJoner har en durasjon på 2.4 år

4 det er plassert  50/50  l  norske og utenlandske aksjer

5 renten forutsettes stige med  2  %

6 aksjene forutsettes falle med henholdsvis 30% og 20% for norske og utenlandske aksjer

KONKLUSJON

Stresstesten Viser et mulig tap på  11,2  mill kroner på kommunen sin totale finansforvaltnlng ved utnyttelse av makstmale rislkorammer

Viktige spørsmål for kommunestyret blir

1  Tåler kommunen et  shkt  tap uten at det går ut over tjenesteproduksjonen'?

2. Utsetter kommunen seg for vesentlig nnansiell nsrko gjennom å tillate så høye ristkorammer?

Radmannen mener at Fræna kommune sin nsko Ikke er vesentlig finansiell risiko og at disposuonsfondet vtl virke som butter mot mulige tap

KOMMUNENS FINANSIELLE  MARKEDSRISIKO

Fræna kommune har spredd stne plasseringer på to foneltere ltillegg er plassenngne fordelt mellom norske og globale aksjer (se stresstest) Alle

plasseringer er i henhold til kommunens finansreglement Selv om det er gjennomført konkrete og gode tiltak for begrensning av risko VII det alltid

være en risiko for tap år om annet pa slike plasseringer Ertaring user Ilke\e!  at axkastnlngen på sikt er betydelig bedre enn plassering i bank

Stresstesten  \d'ser Vldere  at potensielt tap er begrenset som følge av spredning  l  aktnraklasser og kommunens sikringstiltak Det er et viktig moment  l

denne sammenheng at kommunen per  30.04 2018  har et betydelig dlspostsjonsfond til a møte eventuelle svtngninger  I  at/kastnlng

Rådmannen kommenterer finanstala:

Finansforvaltninga viser positive tal men kommunen ligg etter budsjettet per  30.04.  Det har vært en

tung start på det nye året, men den siste månaden har retta opp mykje. Rådmannen har likevel ikkje

endra prognosen på denne posten. Det er framleis tidleg, og situasjonen kan endre seg mykje utover

året.

Lånegjelda og rentevilkåra går fram av tabellen ovanfor. Snitt lånerente på lån utanom Husbanken
utgjer  1,7  %  hittil i år. Dette er noko høgare enn i fjor. Lånerenta i Husbanken er for dei tleste låna i





arbeidstakere. Dette samarbeidet vil bli fulgt opp videre. Arbeidslivsenteret har vært

mindre brukt det siste året også ift. tilretteleggingstilskudd. Vi ser at vi kan bli flinkere til å

dra nytte av arbeidslivssenterets ressurser og kompetanse i sykefraværsarbeidet.

Personal — og organisasjon vil fortsatt kartlegge og analysere sykefraværet ved enhetene. Vi

vil også framover bistå enhetene som har høyt fravær for å finne gode tiltak for å redusere

fraværet. Vi vil bl.a. være tettere på enhetene ift. sykemeldingsrutinene, herunder hva som

skal til for å kunne bestride en sykemelding eller egenmelding.

De oppgraderte sykefraværsrutinene som ble vedtatt i fjor skal brukes og er til god hjelp i

arbeidet.

Psykiske lidelser er fremdeles en utfordringene i forhold til sykefravær, og vi kjenner til at

det er flere arbeidstakere (særlig unge) som har fravær av denne årsaken. Vi ser at et enda

tettere samarbeid med NAV og evt. andre instanser her vil være viktig ift. hvordan vi kan

håndtere disse sykefraværssakene.

Vi har fokus på kompetansehevende tiltak for lederne til å kunne håndtere

sykefraværssakene. Den 17. og 18 april ble KS—kurset «Den viktige samtalen i

sykefraværsarbeidet» gjennomført. Dette kurset var enhet personal— og organisasjon

initiativtakere til men det var åpent også for andre kommuner å delta. 28 ledere fra Fræna

kommune deltok på dette kurset som fikk gode tilbakemeldinger.

Detjobbes med å få på plass et bedriftsinternt kurs i regi av NAV: Helsefremmende

arbeidsplasser. Målgruppe her vil være alle ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Fræna kommune har også i år meldt seg på StikkUTl bedrift. Dette tiltaket har som mål å

motivere til aktivitet, noe som bidrar til å fremme god helse og forebygge sykefravær. Målet

er at enda flere ansatte enn i fjor deltar.

I  samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste Stamina Helse vil vi prøve å få til tiltak som kan

være med å fremme kommunen som helsefremmende arbeidsplass.

Vi ser at det å ha fokus på nærværs og sykefraværsarbeid. og styrke kompetansen til lederne ift.

hvordan de skal ta tak i disse saken er med å påvirke sykefraværet i kommunen i positiv retning.

Fræna kommune sitt sykefravær (egenmeldt og legemeldt) pr. utgangen av april 2018 er vist i

tabell nedenfor:

9.05 Sykefraværsutvikling 2018 (i prosent)
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Befolkningsutvikling siste  10 år
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Tabell: Oversikt  over  folkemengde og årlige endringer siste 10 år. til og med første kvartal  2018

(kilde: SSB)
More og Romsdal fylke fikk 347 flere innbyggere i lopet av første kvartal  2018.  Det er et lite

fødselsoverskudd  (13).  men den største veksten er det tilflytterne som bidrar med

(nettoinnflytting 334).

Når en ser på befolkningsutviklingen i våre nabokommuner. det det få kommuner som fikk flere

innbyggere de første tre månedene i  2018 — bare Molde  (39).  Aukra  (4) og Gjemnes (1 1).

Folketallet Fødsels- Netto- Folkevekst Folketallet

inngangen overskudd innflytting utgangen

av av

kvartalet kvartalet

Møre og Romsdal 266856 13 334 347 267203

Molde 26900 16 23 39 26939

Vestnes 6599 —6 5 -1 6558

Rauma 7507 —10 5 —5 7502

Nesset 2946 —8 5 —3 2943

Midsund 2049 —8 —4 -12 2037

Sandøy 1263 -1 —5 —6 1257

Aukra 3557 0 4 4 3561

Fræna 9775 -4 16 12 9787

Eide 3440 —2 -2 -4 3436

Averøy 5859 —2 —11 —13 5846

Gjemnes 2623 2 9 11 2634
1abeH:(heräktoverRukmncngdeogenddngfbräekvanal2018IorkonununeriRonwdal(kHde:SSB)

Oppfølging politiske vedtak
Talet for politiske vedtak som er «under behandling» har sidan innføring av nye rutinar for

oppfølging heldt seg lave, p.t. er talet 12. Fleire av desse er eldre vedtak i saker som framleis er

under behandling og som derfor ikkje lar seg ferdigstille enno.
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Revidert budsjett l  -  Fræna kommune -2018

Vedlegg

1 Søknad fra Romsdalsmuseet datert 3.10.2017

2  Søknad fra Atlanterhavsspelet om tilskudd.

Saksopplysningar

Budsjettet for 2018 ble vedtatt i Kommunestyret i møte 14.12.2017  i  sak 88/2017. Det vil stort sett

alltid være behov for korrigeringer gjennom året. Fræna kommune kjører derfor en sak hvert tertial

for å korrigere budsjettet. Denne saken gjelder endringer i budsjettet som er behandlet gjennom
saker i DRUT, PLØK og Kommunestyret våren 2018. og andre forhold som er kommet opp så langt

i år.

Rådmannen har sendt e—post til alle enhetsledere i forkant for å få innspill til saker som bør tas inn til

politisk behandling

Vurdering

Når det gjelder drift er det nødvendige tilleggsbevilgninger som er tilrådd godkjent, og ellers er de

vedtak som er gjort i Kommunestyret, Plan og økonomiutvalget og Driftsutvalget våren 2018 tatt

inn. Fræna kommune er i en helt spesiell situasjon nå i 2018 og 2019. Fra 1.1.2020 skal kommunen

slås sammen med Eide kommune. Det er av stor betydning at de økonomiske disposisjoner er

gjennomtenkte og tar hensyn til dette utgangspunktet.

Det skjer mye på inntektssida til kommunene denne våren. Disse endringene er omtalt nedenfor.

Rådmannen er opptatt av å bevare det handlingsrommet i driften som oppstod i 2015, og om ble
videreført i 2016 og 2017. Dette handlingsrommet er viktig for å skape rom for forventede høyere

finans- og driftsutgifter i fremtiden.

DRIFTSBUDSJETTET



Revidert  driftsbudsjett  Fræna kommune 30.04.2018 (i hele tusen)

Driftsbudsjett  2018

Frie disponible inntekter

Skatt på inntekter og formue

Ordinært rammetilskudd

Eigedomsskatt

Andre enerelle statstilskudd

um re IS om emne er

Finansinntekter og finansutgifter

Renteinntekter og utbytte

finansutgifter

Avdra å lån

Netto finansinntekter -ut ifter

Avsetninger

Avsetning disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond

Avsetning bundne avsetninger

Premieavvik (pensjon)

Bruk av bundne/ubundne

avsetninger

O  -  r:

.  O  '

Netto avsetnin er

TII fordeling drift

Rådmannen

Administrasjonen

Personal— og organisasjon

Skolefaglig Område

Forvaltningskontoret

Sørviskontor

Flyktningetjenesten

Haukås skole

Sylte og Malme skoler

Aureosen skole

Tornes skole

Bud skole

Hustad skole

Fræna ungdomsskole

Opplæringssenteret

Bjørnsund leirskole

Barnehager

Institusjonstjenesten

Hjemmebaserte tjenester

NAV  — Sosialtjenesten

Helse og familie

Kultur

Teknisk forvaltning

Landbruk

Teknisk drift og anlegg

VAR

Sum enheter

TOTALT

Ars-

Regnskap Budsjett Awik budsjett

- 75 643  —  74 225 - 1 418  — 237 900

- 113 581  — 111 157 - 2 424  — 300425

—  14 309  »  13 675 - 634  —  54 700

— —  992 992  —  30 975

- 430  »  250  »  180  —  5 000

3 899 4 860  »  961 14 470

2 323 5 400 — 3 077 23 300

5 792 10 010 - 4 218 32 770

» » - 2 975

1 024 - 667 1 691 - 2 000

1 024 - 667 1 691 10 804

-  196 717 -190 706  -  6  011  -  580 426

8 839 5 152 3 687 17 916

7 428 8 154 — 726 18 333

3 828 4 442 -614 9 006

3 290 308 2 982 17 145

4 214 4 218 -4 8 326

3 058 2 830 228 8 272

990 85 905 O

9 214 8 122 1  092 22 347

5 653 5 382 271 15 972

5 427 4 984 443 13 776

3 797 4 105 — 308 11 766

7 015 6 418 597 17 111

6 841 6 767 74 18 454

8 860 8 170 690 22 764

3 923 3 394 529 4 615

898 1 719 — 821  — 400

38 840 35 617 3 223 81 930

24 592 23 722 870 69 891

43 766 40 490 3 276 119 622

3 552 3 037 515 9 667

16 916 17 147 — 231 50 191

9 084 8 870 214 15 845

4 826 3 182 1 644 8 280

— 67 201 -268 1 705

9 302 10 937  »  1 635 30 292

3 349 -465 3 814  — 12 400

237 430 216 986 20 444 580 426

20 438 0

Forslag

endnng

budsjett

600

3 000

2 000

6 800

1 000

1 500

2 500

100

1 000

::o

1980

2080

1 270

~  100

100

240

570

2080

0

Forslag

revidert

budsjett l

237 300

303 425

56 700

24 175

6 000

12 970

23 300

30 270

2 975

100

3 000

:‘4'

8824

582 506

19 186

18 333

9 006

17 145

8 326

8 272

O
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13 776

11 766
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22 764

4 615

—400

81 930

69 891

119 522

9 667

50 291

16 085

8 280

1 705

30 862

-12 400
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Første kolonne i regnearket over viser vedtatt budsjett 2018. Andre kolonne viser rådmannens

forslag til endringer og tredje kolonne viser forslag revidert budsjett 2018 etter endringer.

Kommentarene til de ulike endringer følger under.e

Skatt på inntekt ()gjm'mue har en regnskapsført et positivt avvik per 30.04 på 1.4 mill. kroner. Hittil

i år har Fræna kommune en vekst på 4.1 % fra året for.

Nye beregninger fra KS viser god skatteinngang så langt i år og at prognosene holder per 30.04. l
statsbudsjettet var det lagt inn en vekst i skatteinntektene for kommunen på 1,3 %. denne er nå

redusert til 1 %. Rådmannen har med bakgrunn i dette og tal fra KS derfor redusert skatteanslaget

med 0.6 mill. kroner for 2018. Dette er lagt inn som forslag til endring av budsjettet.

Rammetilskud(/et

KS har også beregnet endringer i rammetilskuddet for 2018 etter revidert nasjonalbudsjett. Denne

viser at kommunen kan øke i overføringene på  3  mill. kroner. men andre tilskudd blir redusert med

1.5 mill. kroner. Dette gjelder ulike kompensasjonsordninger. Denne netto økningen på 1.5 mill.

kroner foreslås lagt inn i budsjettet.

På posten for (ll'l/l'llg er det ikke forventa endringer. Det er gjort en beregning av minsteavdrag. Den

viser at liraena kommune må betale 225 mill. kroner i avdrag i 2018. Budsjettet viser 23.3 mill.

kroner til dette formålet. Rådmannen har ikke lagt inn endret sum på denne posten i budsjettet. Det

er vanskelig å treffe eksakt med denne beregning når nytt lån blir tatt opp.

Eiemlmmxkatt Regnskapet viser en merinntekt på 634 tusen kroner per 30.04.2018. Inntektene er

omtrent som forventet. men det er foreløpig ikke påløpt utgifter av betydning. Det er noen

klagesaker under arbeid som muligens vil medføre utgifter. l,.ikevel mener rådmannen det er
realistisk å øke netto inntekt på eiendomsskatt med 2 mill. kroner for 20 l 8.

Renteutgifier  og —innlckter Rentenivået er fremdeles lavt men det er spådd to renteokninger i 2018

på 0.25 %. samlet 05 Disse vil muligens komme til hosten men renteutgiftene er likevel lavere enn
det som er lagt inn i budsjettet. %. lfinansraprmrten viser også at den flytende renten allerede har

steget noe. På bakgrunn av dette har rådmannen beregnet en forventet innsparing på 1.5 mill. kroner

på årets renteutgifter. I tillegg er det forventet høyere renteinntekter enn budsjettert som følge av god

likviditet. Rådmannen har her beregnet en økning på 1 mill. kroner. Samlet betyr dette en forbedring

i budsjettet på 2,5 mill. kroner.

Finans"vkastning Årets finansinntekter viser moderate resultat hittil i år. men rådmannen mener det

er for tidlig åjustere budsjettet. Budsjettet lyder på 4 mill. i inntekt. mens rapportering per 31.04.

viser en inntekt hittil på ktrn 0,6 mill. kroner. Se egen finansrapport i sak om økonomistyring per
.
50.04.

Pensjon. [ 2017 oppnådde kommunen et positivt avvik på 3  mill.  kroner på denne posten. Det er for

tidlig å gjøre endringer så langt i året men rådmannen mener det kan ligge en reserve her.
Rådmannen vil med dette som bakgrunn foreslå å øke denne posten i budsjettet med 2 mill. kroner.

l,,ønnsavdelingen har korrigert et krav mot Nav på sykepenger og dette medfører ei ekstra utgift på 1
mill. kroner.

Netto korrigering på denne posten blir derfor 1 mill. kroner.

Ressurskrevemle  ytelser. 1 2017 ble det regnskapsført 22,5 mill. kroner i inntekt på denne posten.

Resultatet ble at kommunen bare tok imot 21,2 mill. kroner. Dette tapet må tas inn i 2018 og utgjør

1,3 mill. kroner. 1 tillegg er vedtatt budsjett for høyt i 2018. Beløpet må reduseres til 20 mill. kroner







[ sak  9/2018  har  utvalget  innvilget  200  tusen kroner som tilskudd til Bjørnsundruta AS. Finansiering

skjer ved bruk av Kystfondet. Etter denne disponering er det igjen 62 tusen kroner på fondet. Dette

til orientering.

Vedtak i Plan og økonomiutvalget og Kommunestyret

1  sak  7/2018  Oppgradering av vigselsrom Ergan blir det bevilget 50 tusen kroner. Beløpet legges inn

som et engangsbeløp på enhet Kultur.

1  sak  13/2018  blir det bevilget  350  tusen kroner etter at driftsformen ved Torget legekontor blir

endret. Dette blir en fast økning i rammen til enhet Barn og familie.  I  ettertid er det arbeidet videre

med denne saken og nå er følgende endringer kommet i tillegg:

' Teknisk drift og anlegg må få tilført  220  tusen kroner for å dekke husleie og renhold i 7

månederi  2018.  Fra  2019  må dette innarbeides i årsbudsjettet på helårsbasis.

'  Helse og familie mener øvrige utgifter vil bli dekket av reduserte overføringer. Samlet
økning i budsjettet i  2018 blir  derfor kun ovennevnte  220  tusen kroner. Økningen kommer

på budsjettet til drift og anlegg.

1  sak  14/2018  blir det bevilget gratis vaksine mot hjernehinnelwtennelse med kroner 100 tusen

kroner. Per år. Ordningen skal bli permanent.  1 2018  skal dette finansieres over disposisjonsfondet.

Økningen tilføres Helse og familie.

1  sak  34/2018  i møte 3. mai. i sak om Søknad om tilskudd og kommunal garanti til Romsdalsmuseet

blir det bevilget et engangsbeløp på 1 mill. kroner. Dette beløpet er lagt inn i rammen til rådmannen.

Oppsummering endringer i driftsbudsjettet.

Netto økning i driftsbudsjettet utgjør 0,9 mill. krøtter. Da er saker/beløp som kun oppstår i  2018

selvsagt også med.

Rådmannen foreslår at netto økning llentesfra overføring til investeringsreguskaper. Samlet

overføring til in vesteringsbudsjettet i  2018  vil da bli redusert tilsvarende og utgjøre 8,9 mill.

kroner. Opprinnelig budsjett var på 9,8  mill.  kroner. Denne linjen i revidert budsjett er markert

med rødfarge slik at den er lett synlig.

INVESTERINGSBUDSJETTET

Teknisk drift og anlegg

Malme skole -1,5 mill. Enheten foreslår folgende tiltak:

Nytt kjøkken. Nye gulvbelegg. Ombygging av inngangspani for elever. Her er det også dårlig
tilrettelagt. slik at mye smuss dras med inn. Evt. matter og avskrapningsrister Grusing av

parkeringsplass. så biler kan parkere uten å kjøre seg fast samt flere andre tiltak.

Leskur 0g lader for elbil til bussknutepunkt— 2  mill

Midler fra  2017  ble ikke brukt og det er derfor nødvendig med ny bevilgning for å fullføre
prosjektet.

Fræna sjukeheim — utbedring sprinkler —1 mill
Etter omfattende gjennomgang av sprinkleranlegg er det funnet betydelige mangler.

Arbeidet er allerede beskrevet ved hjelp av rammeavtale med Norconsult og er klart for utlegging på

doffm.

Auretunet  — ombygging — kr  0

Aureosen helsestasjon er nedlagt og kan bygges om til  2  stykk små leiligheter.
Her har de flyttet personalrommet og fått  2  nye leiligheter uten at det er investert midler. Tiltaket er i

samsvar med boligsosial handlingsplan.



Forprosjekt for  utskiftning av ventilasjon ved Lundhaugen 0,53 mill

Det er foretatt befaring og konklusjonen er at de 4 ventilasjonsanleggene på Lundhaugen er moden

for utskiftning. Problemet er rust pga værhardt klima og manglende lwndensisolering. l'iiltrene blir

våte pga utforming av inntak og manglende kondensisolasjon. Gjenvinnerne er av type kryssveksler

og har svært dårlig gjenvinningsgrad selv om de er forsøkt rengjort

Rådmannen vil finne ut hva dette koster og se om kommunen kan beholde noe av dagens kanalnett.

Fræna ungdomsskole  — utredning av rehab fyrrom og teknisk rom svømmehall  w  0,9  mill
Befaring med Norconsult  19.12.17.  Alt tegningsgrunnlag oversendt.

Kommunen må planlegge full rehabilitering av fyrhus. ()ljefyr er ombygd til gass. men gass leveres

ikke lenger. Det ble hastebyttet el—kjel i  2016, men det er ikke nok strom inn på bygget til at denne

kan gå på full kapasitet. Andre oppvarmingskilder må vurderes. Vi benytter rammeavtale med

Norconsult og planlegging er i gang. Ny befaring er gjennomført 27.04. I 8. Gjennomgang av fyrhus

og 2 andre tekniske rom. Ny samlestokk kan lages på verksted og monteres i sommer.

Varmesentral for Fræna ungdomsskole., Frænahallen og Botunet bor vurderes.

Fræna sjukeheimen har også vani'tbårent anlegg og evt ny Haukås skole bor tas med i vurdering.

Rådhuset har ikke vannbårent anlegg. men ligger ventralt i forhold til eventuell varmesentral. Det

gjor også prestebolig og mestringsenheten.
Alternativer for fyring: Naturgass. bioolje. bronnboring.

Aggregat 36.05 ved Fræna ungdomsskole (montert i 2004) ma skiltes. Dette aggregatet betjener

teknisk rom ved svommehallen. Det er ett ordinært NOVEMA—aggregat som ikke er beregnet på ett
slikt miljo. llele anlegget kondenserer og ruster. Hele dette rommet er modent for rehabilitering.

Renovering av garderobeanlegg på Hustad barne- og ungdomsskole —— 3  mill

Prosjektet er foreslått til DRUT. som mener at nytt garderobeanlegg på Hustad barne og
ungdomsskole er ett så stort prosjekt. at det bor opp i investeringsbudsjettet. DRUT har vært på

befaring og ser behovet. Prosjektet omfatter også godkjent romningsvei og ventilering.

Start prosjektering og grunnkjøp til resten av gangveg Bud — Bergset 0,5 mill

Det mangler 200 meter gangveg fra Bud sentrum til dit vi har startet dagens prosjekt.

Det mangler også 900 meter gangveg for vi er på Bergset. der vi treffer eksisterende gangveg som
går ytterligere 800 meter.

Begge deler er regulert. Prosjektet er borte fra trafikktryggingsplanen fordi gangvegen er besluttet

bvgd.

Økt bevilgning til asfaltering! Ønsker 2,5 mill

Mange av veiene rundt om i kommunen er i veldig dårlig forfatning og det er krevende å holde de i

forsvarlig stand. Det er både tidkrevende og kostbart å drive veivedlikehold som i stor grad er basert

på nodreparasjoner. Dette gir seg også utslag i forbindelse med brøyting. da f.eks dype hjulspor gjør

at snø og slaps ikke lar seg fjerne. Dette skaper i mange tilfeller farlige situasjoner. Når asfaltering
skal utføres så må en ha tilstrekkelig med midler slik at arbeidene kan utføres på en faglig korrekt

måte, det betyr at en i de fleste tilfeller må grave bort eksisterende vei og bygge opp igjen med nye

steinmasser. Deretter asfalteres det med to lag asfalt, (f.eks 4 +3 cm) Dette vil gi et sterkt

og skikkelig resultat som gjor at vedlikeholdsbehovet faller bort i mange år fremover. Rådmannen
foreslår en ekstra bevilgning (engangsbelop) på 2  mill.  kroner i 2018.

VAR w en 11y ansatt

Pga arbeidsmengde ønsker Teknisk drift og anlegg å ansette en VA—ingenior. Kommunen kjoper i

dag tjenester fra konsulenter pga manglende kapasitet. Dette er en stilling som skal finansieres over
selvkost.

Kultur



1:1‘861‘18 kommune inngikk i 2012 avtale om å flytte bygning ved gamle Malme skole. Det tas sikte på
å flytte bygningen inkl. toalettfasiliteter til en annen plassering på eiendommen. Fraena kommune må

benytte entreprenør til dennejobben. Kostnaden estimeres til 150 tusen kroner.

Grunnkjnp Jendem mm. Det må kjøpes grunn på .lendem jfr. Sak 65/2017. Forhandlinger pågår.

Det er ikke avklart kjøpesum men for å få prosjektet inn i budsjettet legges det inn et anslått beløp.

Når det gjelder Startlån er det satt opp en utlånsramme på 5 mill. kroneri budsjettet. Husbanken har

foreløpig bevilget 1 mill. kroner til Fraena kommune. Det er også igjen midler fra tidligere år.

Rådmannen foreslår å endre budsjettet til innvilget låneramme på 1 mill. kroner. Denne endringen
utgjør reduksjon låneopptak i 2018.

Brannstasjon og teknisk avdeling -prosjekt  06052.  Her pågår det arbeid med å tinne løsninger. Hva

vil være mest formålstjenlig. nybygg eller oppgradering av det gamle. Det er så langt bevilget 8 mill.
kroner i 2018 og samme beløp i 2019. Det vil komme egen sak om dette prosjektet. Rådmannen

foreslår å redusere bevilgningen med 5.7 mill. kroner i 2018. Kommunen rekker ikke å komme i

gang med prosjektet slik at midlene blir brukt i 2018.

Tekniskjarvaltning. Oppmålingsbilen er fra 1999 og er utbrukt. Nå ønsker enheten a skifte en

Caravelle som er leaset og bygge denne opp som ny oppmålingsbil. Kostnadene med dette vil

bli om lag 200 000 kr.

[fn/veiens ()pe/ er fra 2004 fikk en motorskade som gjorde at den måtte selges. Bilen var en 5

seter og vart mye brukt når det var flere enn to som skulle ut på synfaring. kurs og møter i Eide

og Molde. Enheten ønsker å ta i bruk en Golftil en kostnad på ca. 100 tusen kroner til erstatning

for den kasserte bilen.

Det planlegges at enheten skal ta over oppmålinga på Eide. ] tilfelle må enheten ha to lag ute og

treng derfor en ny GPS—rover. Topeon har et system som baserer seg på ny teknologi og koster

320 tusen kroner.

Romsa'a/skart og samarbeidet der ser for seg ei rullering av tlyl'iotogiaferinga med ein frekvens

på kvart 4. år. 1 år er det et slikt år med ny fotografering. Denne fotograferinga er grunnlaget for

kartverket til kommunen og koster 500 tusen kroner dette året.

Rådmannen innstiller på at disse bevilgningene på Teknisk forvaltning gis i 2018.

Barn agfafnilie. Helse-Familie -— fikk i investeringsbudsjettet for 2017 kr. 600 000 til kjøp av

ny bil. Bilen ble ikke levert før første uken i mars 2018. Etter at feil bil ble levert sommeren

2017 ble det nye forhandlinger med selger og ny bil ble bestilt. Prisen ble på 670 tusen kroner  +

ombygging. Bilen må inn igjen i budsjettet og rådmannen innstiller på at det bevilges 750 tusen

kroner til formålet.

Bjørnsund leirskole.

Leirskolen ønsker at innredning av kjelleren på lærboligen på Bjørnsund tas opp igjen. Dette vil

gi tiltrengt utvidet overnattingskapasitet til lærere. Kostnadsrammen vil ligge på rundt 900 000

etter revidert tilbud. Rektor ber om at inntjeningskravet for skolen på 400 tusen kroner i 2018

blir redusert. Rådmannen innstiller på at bevilgning gis til innredning lærerboligen men at

inntjeningskravet opprettholdes.

B ud barnehage  -  utvidelse:

Innvendig må det foretatt enkelte bygningsmessigejusteringer. [ tillegg skal barnehagen bygges

ut. Dette grunnet knapphet på areal. Det er beregnet en kostnad på 5 mill. kroner Av dette vil 3

mill. kroner komme i 2018. Rådmannen foreslår å legge dette inn i budsjettet.

Hustad barnehage:



Eksisterende gjerde rundt barnehagen er i Svært dårlig. lortätning og må dertbr skiltes; ut med

nytt tlettverksgierde. Videre vil det bli satt opp støttemur på ned mot vei. Dette ler å tilpasse

utearealet til aktivitetene i barnehagen. Det er beregnet en kostnad på 500 tusen kroner til dette

tiltaket. Rådmannen tilrår endring i budsjettet.



Revidert lnvesteringsbudsjett 2018(alle tall  i  hele  tusen)

Prosjekter

Egenkapitalinnskudd KLP

Datautstyr

Prosjektering og utbygging Jendem skole

Prosjektering og utbygging Sylte skole

Haukås skole

Ventilasjonsanlegg Fræna Sjukeheim og Omsorgssenter

Lokalertil Mestringsenheten  +  tomt -Elnesvågen  — "Pensjonær

Trollkirka turmål og turknutepunkt

Utvikling av turstier/friluftsområderi Fræna kommune, fase 1

Farstadsanden vernet sone

Klargjøring næringsareal

Tilrettelegging boligtomter

Korsmyra boligfelt

Nye småhus  — utleieboliger— Eidem (2018) +  boligsosial handlir

Startlån — Husbanken

Opprusting kommunale eiendommer

Vatn

Avløp

Trafikksikkerhetstiltak

Opprusting parkeringsplass, kjøp av tomt og rive hus.Ladestasji

Gangveg Bud  — Bergset

Asfaltering

Sentervegen

Farstadsanden  — nasjonal turistveg

Utstyr Institusjonstjenesten (pasientheiser mm.)

Velferdsteknologi

Pasientvarsling Auretunet og Farstad

Kartlegging av funksjonell strandsone  —  Fræna kommune.

Nytt bygg på Eidem - teknisk avdeling +  brannstasjon

Kartlegging.

Brannsikring Bud kirke

Utvidelse av gravplass Tornes

Utvidelse av gravplass Hustad

Kirkelig Fellesråd

Tettstadprogrammet  — PS 90/2016

Malme skole

Leskur og laderfor elbil til bussknutepunktet

Fræna sjukeheim -sprinkler

Ventilasjon Lundhaugen

Fræna ungdomsskole fyrrom og teknisk rom

Hustad barne- og ungdomsskole  — renovering garderobeanlegg

Grunnkjøp mm. Jendem skole

Flytting gamle Malme skole

Oppmålingsbil

Ny bil Teknisk forvaltning

GPS Roverteknisk forvaltning

Flyfotografering

Bil  — barn og familie

Bjørnsund leirskole  — innredning kjeller lærerbolig

Barnehagen i Bud

Hustad barnehage -gjerde

TOTALT

Finansiering

Mva kompensasjon fra investering

Bruk av fond (tomtesalg)

Tilskudd kultur

Tilskudd gangveg statens vegvesen

Sal av eiendom og tomter (bolig og næring)

Overføring fra driftsbudsjettet

Bruk av ubundne investeringsfond

Sum tilskot, refusjonar m.m

Rest finansieringsbehov

Sum låneopptak inkl. Startlån

Vedtatt Forslag

budsjett endring

2018 budsjett

1 900

3 000

35 000 — 17000

0 0

0 O

500

3 000

500

200

550

10 500

14 300

9 000

4 000

5 000 -4000

5 000

7 000

31 000

1 000

500

11 000 500

2 000 2000

O

2 200

270

2 000

3 000

500

8 000 —5700

150

1 050

2 500

3 000

170

750

1500

2000

1000

500

900

3000

7500

150

200

100

320

500

750

900

3000

500

168 540 -1380

18 635

6 000

1 050

3 100

16 000

9  829 - 880

1 900

56 514  — 880

112 026 -500

112 026 -500

Forslag

revidert

budsjett I

1 900

3 000

18 000

0

0

500

3 000

500

200

550

10 500

14 300

9 000

4 000

1 000

5 000

7 000

31 000

1 000

500

11 500

4 000

O

2 200

270

2 000

3 000

500

2 300

150

1 050

2 500

3 000

170

750

1 500

2 000

1 000

500

900

3 000

7 500

150

200

100

320

500

750

900

3 000

500

167 160

18 635

6 000

1 050

3 100

16 000

8 949

1 900

55 634

111 526

111 526
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Arkiv: 033
Kontrollutvalget Saksbehandler:  Sveinung Talberg

Dato: 25.05.2018

Saksframlegg

Utval  ssaksnr  Utval Møtedato

PS 18/18 Kontrollutvalget . 18.06.2018

()PPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende saker føres opp på oppl'iølgingslisten:  .....

Saksopplysninger

Intensjonen med oppfølgingslisten er  å  ha et oppsett av saker og problemstillinger som

medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

En slik oppfølgingsliste kan være et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på

status for saker man ønsker å følge opp, eventuelt å ha til observasjon.

Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget

ønsker å gjennomføre når forholdene ligger til rette, eksempelvis befaringer.

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte

sak, det vil si følgende alternativ:

'  Som nytt punkt

'  Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær

sak i møte)

'  Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlegg:

1. Kopi av oversendelsesbrev fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 25.04.2018

med forvaltningsrevisjcmsrapport PPT—GFF (eget vedlegg)

2. Epost fra rådmannen i Fræna med vedlegg, datert 31.05.2018

3. Epost fra rådmannen i Fræna med vedlegg, datert 01.06.2018

4. Oppfølgingsliste, datert 25.05.2018

VURDERING

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

møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Sveinung Talberg

Rådgiver



KONTROLLUTVALGET I

FRÅENA  KOMMUNE

Saker  som er Dato:

tatt  0  :

lnnforing av et
1 .

elektronisk

kvalitetssystem

i Fræna

kommune
i

t

SA KS  OPPF  ØL GIN  G

Merknad:

Adm/sekt”.  ]  Det  fremgår  av Fræna kommunes

1 Årsrapport for 2014 at kommunen har gått

1 til anskaffelse av et elektronisk

kvalitetssystem levert av

. Kommuneforlaget. Systemet inneholder

bl.a. personalhåndbok. kvalitetshåndbok.

system for avvikshåndtering. lovsamling
og HM S-håndbok etc. Kvalitetssystemet

skal brukes av ansatte på alle nivå i

organisasjonen og vil være en del av

kommunens internkontrollsystem.

Implementering av lwalitetssystemet vil

være arbeids- og ressurskrevende i hele

organisasjonen.

 

 

' Interne rutiner og reglement

.  Rutiner for saksbehandling i

Fræna kommune

1  .  Rutiner for registrering av

1 henvendelser

1 (Saker som er sammenslått j f. vedtak i sak
1 PS 31/16)

(ajourført pr. 25.05.2018)

Status:

29.04.15: Kontrollutvalget onsker i neste møte å få en orientering fra administrasjonen om

arbeidet med innføringen av det elektroniske lwalitetssystemet og en statusrapport om hvor

langt arbeidet med implementeringen er kommet. 1

15.06. l 5: Rådmann orienterte. Det elektroniske luf'alitetssystemet er innkjøpt og opplæring 1

skjer nå på ledernivå. Kontrollutvalget onsker i første halvår 2016 å få en orientering fra 1
1
l
l

.  administrasjonen om det elektroniske kvalitetssysternet og en statusrapport om hvor langt

arbeidet med implementeringen er kommet.

1 1.0216:

Se sak 08/16 Eventuelt, interne rutiner og reglement. Orientering fra rådmannen.

04.04.16:

Epost med notat fra rådmannen i Fræna. Rådmannen vil orientere om dette i møte 12.416.

12.04.16:

1 kontrollutvalget sitt møte 12.04.2016 orienterte personalsjefen om innholdet i

KF(Kommuneforlaget) sitt kvalitetssyternverktøy. Dette er et elektronisk verktøy som skal

rulles ut i hele organisasjonen. Opplæring og implementering er godt i gang. Dette gjelder

innenfor delen som omhandler «Personalhåndboka». Verktøyet skal brukes og måles opp

mot ledersamtalen som rådmannen har. Alle interne reglement og bestemmelser skal inn i 1

systemet. Det ble stilt spørsmål til avviksmeldinger og håndteringen av dette. Dette er i dag 1

manuellt og ikke en del av kvalitetssystemet.

Rådmannen håper systemet skal være en kilde til lærdom og forbedring.

14.06.16:

Rådmannen orienterte. Arbeidet med innføring av det elektroniske lwalitetssystemet

forsetter. Avviksrapporteringssystemet er i drift. men noen enheter gjenstår å implementere.

Arbeidet med lederavtaler fortsetter og det gjenstår.

25.10.16: 1

Økonomisjefen orienterte om status i innføringen av det elektroniske kvalitetssystemet. Alle 1

reglement er nå på plass i systemet. Lederavtalene er ikke på plass. Først vil rådmannen ha 1

sin lederavtale på plass for han går i gang med lederavtalene på underordnet nivå. Når det

gjelder implementering og opplæring skjer dette suksessivt. En ser for seg at systemet er opp 1

å gå og mer funksjonelt når lederavtalene er på plass. 11«, 1
1

06.12.2016: 1

l



ØkonomisjefOle Rødal redegjorde. Det er nå utarbeidet lederavtaler for enhetslederne og nå 1
l

% % vil rådmannen sin lederavtale komme på plass. %

1 13.02.2017: %

ØkonomisjefOle Rødal redegjorde. Det etiske reglementet er lagt inn i det elektroniske %
kvalitetssystemet. Rådmannen sin lederavtale er på plass og nå vil enhetslederne sin %

arbeidsavtale bygge på denne. Arbeidet med dette er startet. 1

04.04.2017:

Rådmannen hadde ikke noe spesielt å melde, men ikke alle enheter er implementen ennå.

24.05.2017

Rådmannen hadde ikke noe nytt å melde.
14.09.2017

Rådmannen orienterte om at en i forhold til Kommunereformen setter en ting på vent. Også

sett i lys say at en nå har meldt seg ut av Orkide- IKT og skal bvgge opp egen IKT-tjeneste

1
1
1
l

1. .» Jet, .
1 l 1 %

l
l

1
l

1

' ‘ sammen med Eide kommune.
17. l 0.2017:

Kvalitetssystemet: Kommunen er litt avventende til videre framdrift da en er i en

«mellomfase» til hvilket system den nye kommunen skal velge. Eide kommune har et annet

system enn Fræna i dag. Det arbeides videre, men det er ikke like stort «trøkk» som for.

05.12.2017: »
u . . . o C l

Kontrollutvalget f1kk en muntl1g oppdatermg og status fra radmannen pa sakene pa 1

oppfolgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra l

kontrollutvalget. datert  08.1  1.2017. Trass i at det digitale systemet er satt litt på vent i og

jmed at en ser dette som et felles verktøy i den nye kommunen og Eide har et annet system %

som ikke er satt i drift. sa skjer det et løpende kvalitetsarbeid uavhengig av det digitale '

verktøyet.

Kontrollutvalcet ønsker å føloe saken videre med orienterin i senere møter.

'  PS 08/16 11.02.16 Adm 1 Kommunen sine medlemsskap og 11.02.2016

%EVENTUELT eierinteresser i aksjeselskap, Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg fra Leif Johan Lothe. Saken

interkommunale selskap og settes på oppfolgingslisten.

interkommunale samarbeid % 04.04.16:

% Saken ble tatt opp i motet av medlem Leif % Mottattö ov ersikt på epost li'a rådmannen som legges frem for kontrollutvalget 12.04.16.

% Johan Lothe. Formålet er å få en samlet % 12. 041
l oversikt over kommunens eierinteresser og % Konuollutvalget behandlet oversikten og v il be rådmannen om en oppdatert liste pr. dato

medlemsskap i selskap og samarbeid. samt en orientering fra rådmannen om status og innhold 1 de enkelte samar beid og selskap

Rådmannen blir bedt om å legge frem en for Fræna kommune sin del.

% oversikt til neste mote. 14. 06. 16:

l Rådmannnen orienterte. Det skal utarbeides en ny eie1'skapsmelding(e1) som sie1 noe om

fo1mal. f'o1ventninge1' og hensikt med e1e1 skapene 1 AS. lKS og interkommunale samarbeid.

2



06.12.2016: l

ØkonomisjefOle  Rødal  redegjorde. Eierskapsmeldingen «ligger på vent», men en forventer

at den skal foreligge til  politisk  behandling tidlig på nyåret 2017. j

13.02.2017; ;
ØkonomisjefOle Rodal redegjorde. Eierskapsmeldingen skal oppdateres og står oppfoit til l

behandling i sak PS 1/2017  i  komiminestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i

forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avviklet noe. bla. i stiftelser.

04.04.2017:

Eierskapsmeldingen er oppdatertjf. sak PS  1/2017  i kommunestyret 16.02.2017. En må se

på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avviklet

noe. bla. i stiftelser.

] 109.201 7: %

Rådmannen orienterte om noen eierposter en nå har avhendet. Det er Nordlund og Ergan. *

17.10.2017:

l kommunereformsammenheng settes det nå ned ulike grupper. En av disse skal s ‘ på

oppgaver som må ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal en fortsatt kjøpe tjenester av

Orkide, ROR. eller andre interkommunale samarbeid eller skal en bygge opp tjenestene i

egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag. men en er nødt til å ta en gjennomgang

av de interkommunale selskapene og samarbeidene.

05.122 17:

Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på

oppfolgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra

kontrollutvalget. datert  08.1  1.2017. Rådmannen er klar på at det i den nye kommunen må

fokuseres på om en kan betjene tjenester i egen regi eller opprette/fortsette med

interkommunale samarbeid og interkommunale selskap. Avstanden slike samarbeid og

selskap får til kommunen og kommunestyret taler imot en slik løsning. En ser eksempel på

en slik diskusjon nå i forbindelse med omstrukturering av PPT—tjenesten for Gjemnes. Eide '

og Fræna. En er også nå i en fase der en skal tre ut av IKT Orkide der en ser på økonomiske j

betingelser og evt. forhandlinger. 1

13.02.18: 1
Kontrollutvalget etterlyste en samlet oversikt og hvilket arbeidsdokument en legger til grunn .

for vurdering av dette temaet i Hustadvika kommune. Ole Rødal orienterte om at det skjer ;

mye arbeid og utredning rundt temaet inn mot Hustadvika kommune. Fræna og Eide l

vurderer dette i alle tjenestene og selskapene. Utgangspunktet i kommunereformen var at en l

skulle redusere interkommunale samarbeid og selskap der det var mulig. Utgangspunktet for ]

Hustadvika kommune er at en skal organisere tjenestene i egen regi der dette er mulig.

15.021 8: j

! Epost mottatt fra Ole Rødal om oversikt i eierskapsmeldingen som ble etterlyst. !

‘Kontrollutvaloet  ønsker å følce saken videre med orienterinoer. l

.,
J



lPs  39/16
1
l

1

1
l

1

:

R)
U!

.lO.16

«

l
1
l

KU

Utvalget viser til avsnittet om

vedtaksoppfølging i saken om

økonomirapportering 2.tertial (sak PS

35/16) der rådmannen viser til at han har

i gått igjennom alle politiske vedtak som

står uavklart fra 1.1.2015 og frem til i dag.

Kontrollutvalget onsker at rådmannen

også rapporterer om uavklarte saker også

før 1.1.2015. Kontrollutvalget ber

* radmannen om en skjematisk oppstilling

der det blir gjort rede for: l)Nar saken

oppsto. 2) Hvilken enhet saken vedrører.

3) Årsak til at saken ikke er effektuert.

l  Hvordan fungerer dataverktøyet <<Fluix>>2

i  Ikke alle medlemmer i KU er innlemmet

og mottar dokumenter til Fluix. l

13.02.20 l 7:

! Politisk sekretær Elisabeth Sande Mathisen orienterte om status for oppfølging av politiske

l saker. Det er nå 10 vedtak før 1.1.2015 og 9  saker etter 112015 som ennå ikke er avsluttet.

Det legges inn merknader på sakene som ikke er avsluttet. Politisk sekretær sender ut

rapport til de saksbehandlerne som har saker som ikke er avsluttet. Kontrollutvalget onsker

at rådmannen kommer med en plan for e'ffektuering av vedtakene.

13.03.201 7:

Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse til møtet 4.4.17 om

hvilke tiltak som blir gjort for  å  effektuere vedtakene.

04.04.20 l 7:

Politisk sekretær følger opp i forhold til fremdrift i ikke avsluttede saker. Rutinen er at

rådmannen blir koplet på når det ikke er fremdrift. Det er en rutine for å få avsluttet saker.

Det er nå 7 saker fra før 1.1.2015 som ikke er avsluttet. Mange av de åpne og ikke

avsluttede sakene har en naturlig forklaring og ikke i manglende saksbehandling.

1 l 09.2017:

Rådmannen orienterte om status. der en nå har reduserte restanser og at disse har en naturlig

forklaring i eksterne forhold som ikke beror på intern saksbehandling. Kontrollutvalget vil

ha en liste over status og forklaring til neste møte.

1 08.11.2017:

3' Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.

05.12.2017:

Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene pa

oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra 1

'  kontrollutvalget. datert 081 1.2017. Rådmannen orienterte i den enkelte sak.

Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen med en skriftlig redegjørelse.

26.01.2018:

Epost frå Fræna kommune v/arkivleder med oversikt over politiske vedtak som ennå ikke er

effektuert og status/merknad.

13.02. 18:

Kontrollutvalget ber om at rådmannen til neste møte muntlig orienterer om merknadene og

fremdriften i den enkelte sak som kontrollutvalget har mottatt en oppstilling over.

;  22.021 8:

Epost fra kommunen v/arkivleder: Jeg vil følge opp politiske vedtak. og sende deg en
rapport for førstkommende kontrollutvalgsmøte 24.04.

 

l Kontrollutvaluet ønsker  å  føloe saken videre.

13.02.2017:

l Kontrollutvalget fikk en innføring i hvordan verktøyet <<Fluix>>. som brukes for politisk

;  møtevirksomhet. virket. Dette ble gjennomgått av IKT-konsulent Kim Ashee Silnes. De
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PSIl/I7 04.04.17

1

s
1

.
l

kommunestyremøtene forekommer det

svikt i sendinger og lyd ut til tilhørerne.

Saker som kommer opp etter at saker er

sendt ut blir ikke oppdatert i <<Fluix>>.

Kontrollutvalget ber om å få opplyst

hvordan ti lstandsrapporten etter brannti lsyn

på kommunale bygg gjennomført i

desember 2016 som ble vedtatt i Fraena

kommunestyre 16.02.2017. sak PS 7/2017

blir fulgt opp med tiltak.

avvik og mangler som kontrollutvalget tok opp i forhold til oppslag på oppdatert versjon av

innkalling. lyd og generell bruk ville lKT—konsulenten ta med tilbake og utforske.

04.04.2017:

Kontrollutvalget onsker at utvalget blir «synkronisert» med de ovrige utvalgene og til

Fellesnemda sine møter.

17.10.2017:

Kontrollutvalget er fornøyd med at innkallingene nå kommer inn systemet. men etterlyser

protokollene fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan heller ikke se at protokollene som

blir sendt kommunen etter hvert kontrollutvalgsmote blir behandlet som referatsak i

kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.

13.021 8:

Programmet fungerer greit. men kontrollutvalget må få lastet opp innkallinger og protokoller

til utvalget sine møter i lfluix straks de er mottatt av politisk sekretariatet av kommunen fra

kontrollutvalgssekretariatet. Samtidig må utvalget sine møter og dokumenter tydelig komme

frem på kommunen sine hjemmesider på linje med de andre politiske utvalgene.

22.02. 18:

Epost fra kommunen v/arkivleder: Det er vanskelig å legge ut protokollen på samme måten

som våre andre utvalg. men Merete har gjort dette så tilgjengelig som mulig på nettsida.

For ovrig gjores folgende:

Protokoll/innkalling legges ut via Fluix fortløpende

Protokoll/innkalling legges i ePhorte  — de kommer da på postlista

Protokoll legges forløpende inn som referatsak til førstkommende kommunestyremote

Kontrollutval et ønsker å føl e saken videre.

24.05.2017:

Kommunalsjef Odd—Erik Bergheim orienterte kontrollutvalget. Det har årlig blitt

gjennomført branntilsyn i kommunen og avvik som har blitt avdekket har blitt registrert.

Utfordringen harvært at disse tilsynene ikke har blitt fulgt godt nok opp med tiltak. 1

november—desember 2016 ble det gjennomført branntilsyn som avdekket betydelig mengde

‘avvik. Retningslinjer sier noe om hvordan disse avvikene skal følges opp. Det er ikke alt som  .

er kostnadskrevende a folge opp. i noen tilfeller dreier det seg bare om manglende merking. l  1

andre tilfeller. som ved Haukås skole. så er det storre utfordringer. 1 2017 er det lagt ned en

betydelig innsats for å lukke avvik. Alle de registrerte avvikene ved tilsynet i nov-des. 2016

er lukket. men det vil hele tiden dukke opp nye avvik. Neste branntilsyn er planlagt i løpet av

høsten.

Bergheim opplyser at retningslinjene som politikerne har vedtatt nå blir fulgt. De har fått på

plass rutiner for oppfølging av avvik. Det er vedtatt at tilstandsrapport for branntilsyn skal

presenteres politisk ijan/feb. hvert år.

D



l Bergheim svarte på spørsmål fra  utvalget  undervegs  i  orienteringen. Det ble bl.a. spurt om

' *det er samme rutiner etablert for oppfølging av el-tilsyn. Kommunalsjefen kunne ikke svare

på hvilke rutiner det var for oppfølging av slikt tilsyn. annet enn at det inngikk i det lopende

l vedlikeholdsarbeidet.

17.10.2017: '

Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva '

*  som er avdekket etter el—tilsyn.

08.1 1.2017:

Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.

! 05.12.2017:

l Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene pa
! oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra ‘
kontrollutvalget. datert  08.1  1.20 l 7. Rådmannen orienterte i den enkelte sak.

;  Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført hosten 2017 samt hva 1

som er avdekket etter el-tilsyn. Den vil bli sendt til kontrollutvalget ifølge rådmannen.

25.01 .2018:

'  Epost fra Fræna kommune v/varabrannsjef med vedlegg av tilsynsrapporter fra avholdte

branntilsyn i 2017. Tilsyn ved Haukås skole mangler. Oversikt el-tilsyn mangler.

13.02.2018:

* Kontrollutvalget har mottatt alle tilsyn som ble gjennomført på kommunale bygg i 2017 og

l har merket seg avvikene og kommentarene fra varabraimsjef under virksomhetsbesøket.

-‘ Kontrollutvalget etterlyser tilsynet som sist ble gjennomført ved Haukås skole, rapporter fra

gjennomførte el-tilsyn samt hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg

j som ble gjennomført i desember 2016 og som ble vedtatt i kommunestyret 16.02.2017, sak

PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak. Hvem har ansvaret for  å  lukke avvikene?

Kontrollutvalget vil ha tilsendt alle fremtidige branntilsyn på kommunale bygg.

1
l

1
1

l : Kontrollutval et ønsker  å  føloe saken videre.

14.09.17 KU l <<Eiendomsforvaltning. anbudshåndtering 14.09.2017:

og bygge— og anleggsledelse i Fræna Vedtak i sak PS 26/17: Kontrollutvalget tar kommunen og revisjonen sitt svar til orientering 1

og vil følge opp saken ved å inkludere den i oppfølgingen av sak PS 25/17 pkt. 3.

19.10.2017. Fræna kommunestyre:

PS 74/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning. anbudshåndtering og
%anskaffelser», jf. sak PS 26/17. bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune».

l ; Vedtak:

1

 

l

j kommune», jf. sak PS 25/17. herunder

l «Vedlikehold og opprusting av Fræna

l j ungdomsskole — Lov om offentlige

1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning,

anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og
’3slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1. 3.3. 4.3 og 5.3.
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i 1

1
* l

PS 35/17 . 17.10.17 KU

l Tilsyn med arkivforholdene i Fræna

kommune.jf. sak OS 15/17

1

,  Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig
j redegjørelse fra rådmannen hvilke

reglement. retningslinjer og rutiner som

gjelder for etikk. ytring og varsling.

2. Fraena Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i

avsnitt 1. 3.3. 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Fraena Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en

periode på 12  —  18 mnd.

24.04.2018:

Sak PS 14/18. På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget å undersøke hvilke rutiner som

gjelder for soknad godkjenning valg av leverandør og bv ggkontroll for kommunens egne«ut,

bygg. Denne undersøkelsen bygges inn i oppfølging av forvaltningmevisjonsp1osjektet

<<Eiendomsforvaltning. anbudshåndter ing og bygge— og anleggsledelse 1 Fræna kommune».

jf. sak PS 25/17.

Kontrollutval et følger saken Videre.

l14.09.2017:

Tilsynet med arkivforholdene i kommunen er ennå ikke avsluttet(sal< OS 15/17).

Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken ved å etterspørre hvilke rutiner kommunen

vil legge opp til for å sikre forsvarlige arkivforhold.

1.2017:

Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.

03.01.2018

Epost fra rådmannen om at foreløpig rapport fra arkivverket er mottatt rett førjul.

Kommunen har frist til 08.01.2018 til å komme med innspill. Endelig rapport vil foreligge

j ca. 14 dager senere (22.01.2018). Rådmannen vil orientere KU i neste møte samt sorge for

1 at den endelige rapporten oversendes KU.

22.01.2018:

Brev med svar 1ra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål 1 biex 081.2017.

j13. 02. 201

lg Kontrollutvalget har ikke mottatt ra'ppo1t frå tilsynet eller andre dokument.

2.02. 2018:

Kontrollutvalget mottar foreløpig tilsynsrapport fra kommunen.

[27.02.2018:

Kontrollutvalget mottar endelig tilsynsrapport fra kommunen. Arkivverket skriver i sin

endelige tilsynsrapport datert 26.02.2018 at kommunen innen 01.04.2018 må sende

!  Arkivverket en plan for hvordan man vil gjennomføre arbeidet med påleggene.

Kontrollutvalcet føloer saken videre.

108.112017:

Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.

05.12.2017

Rådmannen orienterte. Skriftlig svar skal foreligge senere. Etiske retningslinjer foreligger

   

og blir diskutert i ledei'moter. I disse ligger også omtalt retningslinjer for ytringer. Rutinene

7

1

1
1



'PS  37/16  og
Kommunestyret  i  Fraena vedtok i sak PS

61/2016  den  13.06.2016  å tilrå at en

i rundt varslinger er ikke spesielt  omtalt.  men meningen er at de skal gå til nærmeste

overordnede.

122.012018:
'  Brev med svar fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i brev  08.l 1.2017.

13.02.2018:

j Kontrollutvalget vil til neste møte stille mer konkrete spørsmål til rådmannen om temaet.

Kontrollutval et føl er saken videre.

25.10.2016:

Økonomisjefen orienterte om status for kommunereformen i Fræna kommune etter at det er

danner ny kommune i fellesskap med Eide valgt en fellesnemnd i kommunestyret  17.10.2016.  Denne nemnda får ikke en formell status 1

på bakgrunn av intensjonsavtalene og

resultat fra høringene. Kommunestyret i

Eide vedtok i sak PS  16/82  den

16.06.2016  å danne ny kommune sammen

med Fræna kommune.

med fullmakter før etter at Stortinget har vedtatt at Fræna og Eide kommune skal slås

sammen. Dette skjer trolig i vårsesjonen  2017.  Men Fylkesmannen har gitt sitt klarsignal og =;

1 en planlegging skal starte ved at det er bevilget 1 mill. kr i året i en lire—årsperiode til en

prosjektstilling og samtidig skal kommunen delta i  6  samlinger arrangert av departementet

og KS.  Det vil påløpe kostnader og inntekter i forbindelse med reformen. men dette vil ikke

.  bli tatt inn i budsjettet for 201  7  for en kjenner til konsekvensene som kommer i

kommuneproposisjonen våren  2017.

Det er heller ikke tatt stilling til på hvilken måte utgiftene og inntektene til reformen skal

vises gjennom regnskapsføring.

06.12.2016:

ØkonomisjefOle Rødal redegjorde. Prosjektstilling skal lyses ut. Innhold og omfang er

. ukjent. Ang. pkt.  10  i intensjonsavtalen hvordan og hvem som skal håndtere investeringer i

budsjettet frem til fellesnemda er vedtaksfør. «henger i lufta». Hvordan en skal håndtere

:. regnskapsføringen av «den nye kommunen» for den er i gang 1.1.2020  henger også i lufta.

1 Dette gjelder både i forhold til prosjektmidlene på 1 mill. kr og engangstilskuddet på  25,5

mill. kr som kommer etter sommeren  2017  hvis Stortinget vedtar kommunereformen. Fraena

. kommune har opprettet et prosjekt i sitt regnskap for kommunereformen.

1 13.02.2017;
Økonomisjef Ole Rødal orienterte om at stillingen som prosjektleder nå er lyst ut. Ellers har

j fellesnemda opprettet en del utvalg. Dette gjelder arbeidsutvalg. utvalg for interkommunalt

samarbeid. navneutvalg og lokaldemokratiutvalg.

' 20.02.2017:

Kontrollutvalget har i brev av  20.02.17  til ordføreren bedt om en redegjørelse for

, saksbehandlingen i fellesnemda. Kontrollutvalget registrerer at det hittil er avviklet 4 møter i

' Fellesnemda Eide—Fræna. Fellesnemda har, inntil Stortinget har gjort vedtak om at Fraena og

Eide skal slå seg sammen, ikke myndighet til å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som

j Fellesnemda gjør må opp til endelig behandling og vedtak i kommunestyrene i Fræna og

Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort i Stortinget. Kontrollutvalget har rettet
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l

i

l
l

l
l

I

spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til Fylkesmannen og Fylkesmannen svarer at l

Fellesnemda ikke har vedtaksmyndighet for Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing.

l Etter den tid kan kommunestyrene delegere myndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan j

)  ikke se at Fellesnemda sine vedtak er behandlet i kommunestyret i Eide og ber om et svar på j

hvorfor det ikke er gjort. l

30.03.2017: l
Kommunestyret har til behandling fellesnemda sine saker. Det er ikke kommet svar fra j

ordfører. l

04.04.2017: l

Alle vedtak i interimfellesnemda er nå fremmet for kommunestyret(3  0.03.20]  7).

Kontrollutvalget ser det som uheldig at en samler opp saker og vedtak istedenfor å behandle

de fortløpende i kommunestyret. Rådmannen redegjorde for at en ikke har avsatt

personellressurser for å håndtere det ekstra arbeidet kommunereformen medfører i

interimsperioden.

24.05.20l 7: l

Rådmann Anders Skipnes orienterte om at prosjektleder er kommet på plass. hun startet ;

umiddelbart etter tilsetting. Prosjektleder har møte med rådmennene en gang i uka. Skipnes l

sier at ressursene i prosjektet må gjennomgås. og så må det nok rekrutteres mer j

j prosjektkapasitet. ;

Det arbeides nå frem mot felles kommunestyremøte for Fræna og Eide som skal avvikles l

28.6. Her skal det vedtas formelt (av begge kommunestyrene) at kommunene skal j

sammenslås fra l.l.2020. Hele dagen 28.6 skal politikere. administrasjon og tillitsvalgte J

bruke sammen. Bdo er innleid som ekstern konsulent for å lede prosessen. l2.6 gjores l

stortingsvedtaket. l

Videre opplyser rådmannen at det  23.5.  ble arrangert folkemøte på Eide om kommunenavn l

for den nye kommune. Ca. 350 personer deltok. Det var Fræneide og Husavik(a) som var l

navneforslagene det var storst oppslutning om. ca. 50/50. j

Ordfører Tove Henoen sier at fokus nå er mote 28,6. der de formelle vedtakene skal gjores.  '

også vedtak om mandat for fellesnemda. Det er 5 saker det etter inndelingslova skal fattes l
l

l

 

l
l

lj

   

likelydende vedtak om. 3

29.08.2017: ,
Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunerformen. Se protokoll l

. fra møtet. l

25.01 .2018:

Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunerformen. Se protokoll l

j fra motet. ;
l

l Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene videre for utvalget sitt eget vedkommendes j

arbeidsfelt 00 kommunen Generelt ved å føre saken  0  å en e en  0  føl invsliste.
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jps22n6/
lPS44H6
l

jps06n8

l

l
l

KU Kontrollutvalget onsker en redegjørelse

fra rådmannen om status på det

interkommunale samarbeidet om PPT-

tjenesten med Eide og Gjemnes.

l Praktisering og forståelse av

l j ! oppdragsavtalen med More og Romsdal
l Revisjon IKS.

l
l
l

l
l

 
l

Dette innbefatter også en oppfølging av de tema som vedrører revisor, kontrollutvalg t

og sekretariat som går fram av rapporten fra NKRF.

13.09.2016:
Rådmannen orienterte om at Fræna kommune gjør en omfattendejobb i forhold til l

l tilretteleggelse av saker for de oversended PPT-tjenesten. Dette for  å  avlaste den i

,

interkommunale PPT—tjenesten. Rådmannen mener Fræna kommune får de tjenestene de har
krav på fra dette samarbeidet slik situasjonen er nå.

06. l 2.7016:

j Kontrollutvalget ønsker å føre saken om kommunereforinen og oppfølging av PPT—tjenesten
l
l

 

lllOQZOlT
j Kontrollutvalget i Eide har som vertskommune sak om bestilling av et l

l forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT—tjenesten. »

j27J1201%
j Kontrollutvalget i Eide vedtar prosjektplan med Framleggelse av rapport tor kontrollutvalget l

l 24.()4.l  8  i Eide. Rapporten vil bli lagt frem som en del av saken på opplblgingslisten for j

j kontrollutvalget i Fræna.
l 25.04.20l8:

l Kontrollutvalget i Fræna mottar kopi av oversendelsesbrev og forvaltningsrevisjonsrapport. l

l09.05.2018:
j Kontrollutvalget i Eide behandler rapporten i sak PS l4/l 8. med følgende innstilling til

l kommunestyret:

l

!

l()

E [de komnmneslvre lar Ol'vallnin rsrevis "onsrcm )orlen «Dri  t  ()" "arva/min? av

Pedaoovisk- )S  7k0/00isk  teneste or  G  'emnes Eide ()0 F  rænu» ri/ ef/er/f'enfiina av

slu/ler seg li/ de anke a/inacne som kommer inn;  i  m  Martens ka 7itle/ 4.3 .

E ide, Køln/nanes/we ber rad/Hann am  a  Sørge Or at revir? '()nens (rn/ae Minge)” 1'

ka )ilie/ 4.3 blir  MW 0  )ase a! delle urbe/"del U'ennom øres.

E ide Kanmmnes Te ber K017fro/lulvc/lfrel 0m (1 Ølve  0

pa [2 — 18 mnd.

spesielt opp på en egen oppfolgingsliste. En vil også følge de interkommunale samarbeidene l

opp og hvordan disse er tenkt løst i den nye kommunen sett i lys av intensjonsavtalen.

m,), (Jr/en innen en )el'ioc/e %
l

l

l



Talber ,  Sveinun

Fra:

Sendt:

Til:

Kopi:

Emne:

Vedlegg:

Hei,

Anders Skipenes <Anders.Skipenes@frana.kommune.no >

31. mai 2018 11:46

Talberg, Sveinung; Ingvar Hals

Tove Henøen; Ole Rødal;jan.morten.dallranakommuneno; Odd Eirik

Bergheim; Borghild Lie Hjellnes; Linn Eidem Myrstad

Rådmannens svar på spørsmål fra kontrollutvalget

20180531ask — Møte i kontrollutvalget 06.06.2018 — Svar fra

rådmannendocx; 20180531ask  — Liste over oppfølging av politiske vedtak

ajour pr. 31.05.2018.docx; 20180531ask  — Tilsyn med arkiv  -  Plan for

oppfølgingpdf

Viser til brev av 23. mai. Vedhengt er svar på spørsmål stilt av kontrollutvalget. Spørsmål knyttet til brann—/EL—tilsyn

vil bli besvart i morgen da flere sentrale bidragsytere er utilgjengelige for meg i dag. Dette er konferert med og

akseptert av Sveinung.

&

 

Med vennlig hilsen

Anders Skipenes

Rådmann

Fræna kommune

andersskioenesafrana.kommune.no

Mob: +4748167112 l Tlf.: +4771268100 l  Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN

1

Kontrollutvalgssekretariatet for Så:;msdal

Kommunen." _  ..,

l  ;  tig J

Dale: 31 MAI 2018
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Til : Kontrollutvalget i Fræna

Kopi  : Ordfører

Fra : Rådmannen i Fraena

Dato  : 31. mai 2018

Kontrollutvalgsmøte 6. juni 2018  — Rådmannens tilbakemelding på spørsmål

(ref. brev av 23.05.2018)

Vedr. kommunens medlemskap/eierskap i aksjeselskap, interkommunale selskap og

interkommunale samarbeid

Generelt er det slik at forhold knyttet til vurdering av kommunens medlemskap/eierskap i

ulike interkommunale samarbeid sorterer" under oppgaver som fellesnemnda for Hustadvika

kommune skal håndtere. Rådmannen ber derfor om at kontrollutvalget også tar opp saken

med leder i fellesnemnda/prosjektleder.

For noen interkommunale samarbeid er det besluttet at kommunene (Eide og Fræna) skal

håndtere disse selv, og dermed at de holdes utenfor prosjektet. Disse orienteres det om i det

følgende.

Aks'eselskap

Torabu AS (der Fræna kommune eier 100  %  av aksjene) er i dialog med Svanpro (der Eide

kommune eier 100  %  av aksjene) om fusjonering av selskapene. Styrene i de to selskapene

ønsker at en fusjon skal skje pr. 01.01.2019 dvs. 1 år før kommunene slås sammen til

Hustadvika kommune.

Der er flere grunner til at dette fusjonsinitiativet kommer opp nå;

—  Svanpro er avhengig av å leie attføringskompetanse hos Torabu for å opprettholde

godkjenning fra NAV

—  Bedriftene utfyller hverandre godt mht. aktiviteter/tilbud

— En ser mulige effektiviseringsgevinster ved å samle administrative funksjoner

—  Daglig leder i Svanpro går av for aldersgrensen ved årsskiftet

Det vil med det første bli fremmet likelydende politisk sak i begge kommunene om

bytteforhold av aksjer, slik at begge eierne sitter med 50  %  eierpost i begge selskap. Dette vil

forenkle fusjonsprosessen betraktelig. Fusjonssak vil bli framlagt til generalforsamlingene i de

to virksomhetene i løpet av høsten.



Interkommunale samarbeid

Eide og Fræna har besluttet å gå ut av IKT ORKidé, og etablere egen IKT—funksjon fra

01.01.2019. Denne saken håndteres av rådmennene i de to kommunene utenfor prosjektet

Hustadvika kommune.

Dette prosjektet har to hovedelementer som det arbeides med;

1. Tilrettelegge teknisk infrastruktur og forestå flytting av data og systemer ut av IKT ORl<idé

2. Avklare det Økonomiske oppgjøret mellom partene (Eide/Fræna på den ene siden, og IKT

ORKidé på den andre)

Arbeidet med teknisk infrastruktur har progresjon i samsvar med plan. Prosjektgruppen har

blant annet gjennomført følgende;

—  Avklart prosess for utflytting med II<T ORKidé

e Inngått avtale med alle systemleverandører

—  Etablert avtale med Troll Housing på Naas i Eide om serverdrift og backup—løsninger

Det arbeides ellers løpende med å forberede organisasjonen og den interne infrastrukturen

på overgangen.

Rådmannen ser p.t. ingen forhold som skulle tilsi at vi ikke kommer i mål som planlagt med

denne delen av prosjektet.

Prosjektleder hadde sin siste orientering til styringsgruppa så sent som 22. mai.

Når det gjelder de avtalemessige forholdene knyttet til vår uttreden av IKT ORKidé har disse

dratt mer ut å komme i gang med. Dette skyldes i all hovedsak at styret og administrasjonen i

IKT ORKide' har hatt behov for å klargjøre konsekvensene av at 4 kommuner vil forlate IKT—

samarbeidet (i tillegg til at Eide og Fræna går ut, går Nesset ut og over til ROR—IKT og Halsa vil

også som en del av nye Heim kommune tilhøre IKT—samarbeidet i Orkdalsregionen).

Saken vil bli behandlet på styremøte i IKT ORKidé den 6. juni. I dette møtet vil styret legge sine

føringer for forhandlingen med uttredende kommuner. Rådmennene i Eide og Fræna vil delta

på møtet sammen med kommunenes faste styremedlemmer.

Rådmannen ser ikke på det nåværende tidspunkt forhold som skulle tilsi at det ikke er

mulighet til å komme til enighet i forhandlingene om uttreden. Dersom dette mot formodning

ikke skulle være mulig, forutsetter vedtektene at saken løses gjennom megling (voldgift).

Oppfølging av politiske vedtak

Liste over politiske vedtak (pr. 31.05.2018) under oppfølging samt status for disse, følger som

vedlegg.



Branntilsyn

Oversendes fredag 1. juni.

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune

Plan for oppfølging av pålegg følger som vedlegg.

Flere av påleggene fra Riksarkivet er svært arbeidskrevende, og omfatter mangler som er

akkumulert gjennom en årrekke. Rådmannen vurderer det som vanskelig å få lukket alle

avviksforhold innenfor de tidsfrister som er gitt.

Arbeidet pågår imidlertid på alle områder, og kommunen vil ha dialog med Riksarkivet om

framdriften.

Etikk og varsling

Kommunen har etisk reglement som inneholder regler, retningslinjer og rutiner for etikk. Alle

ledere har gjennomgått opplæring i dette reglementet.

Som en del av opplæringen har en benyttet ulike praktiske undervisningseksempel (egne case

knyttet til f.eks. mottak av gaver, innkjøpsrutiner mm. Disse er utarbeidet av Oslo kommune)

som behandler sentrale etiske dilemma som våre ansatte kan bli stilt overfor både under

utøvelse av arbeid for kommunen og som privatpersoner.

Alle ledere i Fræna har ansvar for å videreformidle regler og rutiner for etikk til sine

medarbeidere. Kommunen har årlig gjennomgang av temaet med våre ledere.

Det er etablert rutine for alle nytilsatte i kommunen der den enkelte skal signere på at en har

satt seg inn i kommunens regelverk og praksis for etikk.

Kommunen har inntil nå ikke hatt et eget regelverk for varsling. Administrasjonsstyret skal på

møte 19. juni behandle utarbeidede rutiner for varsling. Det er i tillegg utarbeidet rutiner for

behandling av seksuell trakassering og rutiner for /<onf//'/<thdndter/ng. Disse vil bli behandlet av

administrasjonsstyret i det samme møtet.

Rådmannen vil oversende disse rutinene til kontrollutvalget så snart administrasjonsstyret har

vedtatt disse.

Plan— og styringssystemer for kommunale veger

Fræna kommune har pt. ikke et eget plan— og styringssystem for kommunale veger.

Rådmannen ønsker å få dette på plass for å sikre:

—  bedre dokumentasjon av status på de ulike vegstrekningene



— nødvendig beslutningsgrunnlag for prioritering av vedlikeholdsinnsats

— forbedret grunnlag for informasjon/kommunikasjon med besluttende/bevilgende organ

Kommunen er nå i dialog med to selskaper; Vegteknisk institutt og Safe Control, om

etablering av plan— og styringssystem for veg,

Rådmannen vil følge opp denne saken videre overfor Teknisk drift og anlegg. Rådmannen vil

også komme tilbake til kontrollutvalget med mer informasjon så snart kommunen har valgt

system.

Saksbehandlingsrutiner næring

Spørsmålet om organisering av næringsarbeid og næringspolitikk i Hustadvika kommune må

rettes til leder i fellesnemnda/prosjektleder.

K'øp av næringsareal

Kommunen informerer på kommunens hjemmesider. Her er ligger hvert enkelt

næringsområde ute med en generell beskrivelse av feltet, planstatus, størrelse, ledige tomter,

tomtepris, lokalisering med opplysninger om avstand til Elnesvågen, havn/kai, flyplass og

oversikt over hvilke bedrifter som befinner seg i feltet.

Det arbeides med forbedring av denne siden med et aktivt tomtekart som viser hvilke tomter

som til enhver tid er ledige. Videre er det fast annonse i Romsdals Budstikke om

næringstomter i Fraena kommune og hyppige annonser i ulike temaaviser; ES Magasinet,

Hjarte for Romsdal, Jazz—avisa og Næring i Møre og Romsdal.

Det annonseres hvert år for i størrelsesorden kr. 80.000—100000.

Søknader i 2017

Kommunen mottok 8 søknader om kjøp av næringsareal i 2017. 5 av disse søknadene ble

effektuert med positivt tilsagn. Ingen søknader har fått avslag, men 3 søknader er av ulike

årsaker på vent.

Hovedårsak til at saker står på vent er at alle tilgjengelige næringstomter i Holamyra nå er

utsolgt. Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan på utvidelse (Holamyra ll), og dette

arealet er sikret av kommunen.

Arbeidet har imidlertid stoppet opp på grunn av Statens Vegvesen har varslet innsigelse i

forhold til ytterligere tiltak/utvidelse før det er opparbeidet nytt planfritt kryss eller

rundkjøring mellom fv. 64 og Tømmervegen. Plan og reguleringssjefet har dialog med

fylkeskommunen og Statens vegvesen med sikte på å få til en løsning. Kommunen forsøkerå

få aksept for en redusert plan i første omgang, men saken har ikke funnet sin løsning ennå.



Årsaken er— slik rådmannen forstår det, at fylket ikke har tilgjengelige midler til å finansiere

en ny kryssløsning. Dette er en lite tilfredsstillende begrunnelse for Fræna kommune.

Galten industriområde (lVlalmefjorden) er under arbeid. Det er inngått intensjonsavtale om

kjøp av grunn med største grunneieren, mens det er dialog med grunneierne på resten av

arealet. Det vil bli startet opp reguleringsarbeid, men også dette feltet vil møte samme

problemstilling som for Holamyra ll.

Res onstid åfores ørsler saksbehandlin stid

En har en løpende dialog med tomtesøkerne.  l  hastesaker blir tildeling gjort så fort som det er

mulig å få saka gjennom systemet i forhold til tildelingsvedtak, fradeling, oppmåling,

tinglysing, fakturering.

Det ble utarbeidet nye rutiner for tildeling av næringstomter i 2017, slik at tildeling er

delegert til administrasjonen bl.a. for å oppnå raskere behandling av tomtetildelingssaker.

Fores ørslertil kommunen

Næringskonsulenten i rådmannens stab jobber med ulike saker. Dette er;

.1 tilrettelegging og forvaltning av næringstomtesaker

—  kontakt med etablerere og næringslivet

,  tildeling av støttemidler gjennom næringsfondet

,  sakerbestilt av rådmannen

Fordeling mellom ulike sakstyper varierer fra år til år.

Elnesvågen, 31. mai 2018

Anders Skipenes

Rådmann

Vedlegg: Liste over oppfølging av politiske vedtak (pr. 31.05.2018)

Tilsyn med arkiv  »  Plan for oppfølging



Liste over oppfølging av politiske vedtak (ajour pr. 31.05.2018):
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Ikke avklart hvor mye areal kommunen skal sette av til fremtidig areal til psykiatriboliger.
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Søknad onwfradeHng sendt Datert06.04.17
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Falkenvegen solgt. Bositusajon for nåværende beboer Hustad må løses

Prosess pågår

Det er opprettet kontakt mellom kommunen og grunneierne om kjøp av resterende del av

Indre Harøy

Hødngssvaroversendttn deparuwnentet

Konwnunen harsøktonwrnknerrorto onwåder;Rødalog Åndal DGse onnådeneinngårikkel

kommersielle aktørers planer for utbygging

UnderbehandHng

Omtakseringen vil være sluttført innen 15. oktober 2018
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Avvik Beskrivelse av avvik Frist Status

1 Dokumentere arkivansvaret og organiseringen av arkivfunksjonen 15.08. 18 Arkivansvar er tydeliggjort  i  arkivplanen.

Arbeidet med arkiv planen pagar. denne v il fungere som

stvringsverktov i internkontroll for arkiv.

Kommunen ma etablere internkontroll for arkiv for a sikre at arkivarbeidet blir utfort i tråd med regelverket.

Kommunen må ty deliggjore og konkretisere beskrivelsen av arkivansvar og organisering av arkiv arbeidet i lurt-.

arkiv alanen. herunder dokumentere hv em som har ansvar for a forvalte de enkelte delene av kommunens arkiv.

Det må utarbeides rutiner som sikrer at arkivfaglige hensyn ivaretas ved endringer som pavirker
dokumentasjonsforvaltningen. eksempelvis innkjop av elektroniske system og etablering av interkommunale

samarbeid.

2 O  )  datere arkiv )lan 01.11. 18 Arbeidet ni år  —  kommunen forholder se0 til fristen

Alle aktive arkivserier ma beskrives. '

Kommunen ma sorge for at rutinebeskrivelsene er ajourforte.

Rutiner for eriodiserine av objektordnede arkivserier ma utarbeides.

Kommunen ma lage en rutine for ondaterine oe arkiv ering av arkiv lanen.

Dokumentasjonen alagt utarbeidet i aleeg nr. 1. 3.  4  og  7  ma legges inn i arkivolanen.

linmaurkivnlm.no emne-rn v ievvffullF—i'v).    

"nav.no eonlenl vievv   
3 Dokumentet-e elektroniske arkivsvstemer 01.11.18 Arbeidet )åOår  —  kommunen forholder seo til fristen

Kommunen ma kartlegge og beskrive alle systemer. bade sak— l'arkiv sy stemer og fagsystemer. informasjon om fagsvstem innhentes fra alle sv stemansvarlige

Kommunen må utarbeide rutiner for arkivdanningen som skjer i eller i tilknytning til systemene.

Kommunen ma fastsette bev'arinasfrister og dokumentere hvordan informasjonen skal langtidsbevares.

4 Utarbeide rutiner for elektronisk behandlin a ' arkivdokumenter l  15.08.18 Arbeidet ni år  —  kommunen forholder se til fristen

Regelverket har detaljerte krav til rutiner for svstemer som arkiverer doktunenter elektronisk.

5 A'ourføre recistrerinoene i sak/arkivsvstemet 15.08.18 Arbeidet )åOår  —  kommunen forholder se til fristen

.lournal oster med status  M  ma følges o ') og journalfores. eventuelt revistreres som utgått. Arbeidet er del av daglig kvalitetssjekk

  Kommunen ma gjennomga journalpostene i status  R  eldre enn tre måneder og oppdatere status forjournalposter franaarluv plan.;roeoment v ievv' full—limit l  7
som er eks nedert eller skal utga.

'  6 De ionere uttrekk sak/arkivsvstem 15.02.19 Arbeidet )ånår  — kommunen forholder sefI til fristen

Alle journal oster og saker ma av sluttes a korrekt mate. Arbeidet er del av daglig kvalitetssjekk

Kommunen ma sa snart som mulig kontakte leverandor og digitalt depot for a planlegge arbeidet med a ta uttrekk lK'l' ()rkide har ansvar fora gjennom tore uttrekk fra sak/"arkiv og har

og kv alitetssikre disse. en plan for gjennomføring av uttrekk fra alle medlemmers SAKl og

Kommunen ma skriftlig bekrefte at uttrekkene er tatt imot og godkjent av digitalt depot innen fristen. SAKZ. Fræna kommune forholder seg til plan og folger opp inntil

uttrekk er godkjent. Kommunen har dialog med depot ang. uttrekk av

andre elektroniske sv stem.

7 Ordne o listefore bortsatte. eldre 00 avsluttede arkiver 15.08.18 Arbeidet  å  Iår  —  kommunen forholder se til fristen

Kommunen må ra oversikt over alle bortsatte. eldre og avsluttede arkiver som 0 )bev ares i egne lokaler.

Arkivene ma ordnes. .akkes og merkes

Kommunen ma utarbeide arkivlister med opply sninger om arkiv skaper. innhold. periode og lopentunmer for det

enkelte arkiv stvkket.

8 Sikre eldre () avsluttede )a irarkiver 15.08.18 Arbeidet )åOår  —  kommunen forholder se0 til fristen

Palegget omfatter alle eldre og avsluttede arkiver somkommunen oppbevarer i egne lokaler. enten pa radhuset eller Fokus vil v ære pa deponering. Der enkle tiltak kan gjennom fores for at

pa ytre enheter. Kommunen ma utbedre eksisterende lokaler. finne nye lokaler som er i tråd med forskriftens lokalene skal tilfredsstille krav vil dette bli gjort.

bestemmelser eller overfore arkivene til lKA.

Kommunen må skriftlig bekrefte at arkiv ene er sikret i henhold til lorskriften innen fristen.



Talber  ,  Sveinun

Fra: Anders Skipenes <Anders.SkipeneqDfranakommuneno>

Sendt: 1.juni 2018 10:50

Til: Talberg, Sveinung; Ingvar Hals

Kopi: Tove Henøen

Emne: Svar på spørsmål vedr. branntilsyn Haukås skole

Vedlegg: 20180531ask — Rapport — Branntilsyn Haukås skole 2016.pdf; 20180531ask —

Rapport  — Branntilsyn Haukås skole 2015.pdf; 20180531ask  — Rapport  —

Branntilsyn Haukås skole 2017.pdf; 20180531ask — Rapport  — El—tilsyn

Haukås skole.pdf

Hei,

Rådmannen har tatt opp saken med Teknisk drift og anlegg som er ansvarlig for å følge opp og lukke avvik som

avdekkes gjennom tilsyn (brann og EL). Tilbakemeldingen er at alle påpekte avvik er fulgt opp og lukket.

Rapportene følger vedhengt. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Kommunenr . _. x ,

{5‘1 PS

Data: E' 8 JUN 2018

i », Med vennlig hilsen

m  Anders skipenes

Rådmann

 

Fræna kommune

m  anders.ski enes frana.kommune—.ng Sdmmw'fm” [Wiig L‘W‘M- .»Z 873/15
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Fræna kommune

Brann og feievesen ,  Å
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   Haukås skule

Gunnar Lindseth

Fræna kommune

6440 Elnesvågen

Deres ref: Vår ref; Saksbehandler: 16.12.2016

2016\18 lens Petter Husøy

Tilsynsrapport

Haukås skule

Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 13.12.2016 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt  i  medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann— og eksplosjonsvernloven) § 13

annet ledd og Forskrift av 28.desmeber 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften).

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-

lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder; Tom Grunde Malme

For virksomhet/bruker: Jim Stranden

For eier: Tom Grunde

For brannvesenet: Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk

med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av

alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt

brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

0 At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende

- Lover og forskrifter om forebyggelse av brann

I  At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats

0 At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på

sikkerhetsområdet

. At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter. internkontrollrutiner,

brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på

objektet, samt intervju for  å  verifisere at krav er oppfylt.

 

"Powstewdresse äésbksadresse Telefon Bank

Fræna kommune, 6440  Elnesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100 07 20001

E—post: Telefaks Org.nr

poSlmottakiiåfranakommuneno www.franakommuneno 712 68 198 845 241 1 12



Fræna kommune

Brann  og feievesen

 

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 02.11.2015

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet: Barneskole

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø» og Sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet,

og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARE R:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som

skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til

brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det er ikke merket opp ryddig sone for rømningsveien gjennom aktivitetsrommet til SFO.

Avvik  2

£ieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som

skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til

brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB  §  5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Dørene som stårfør og etter trappa ved utgang øst har ikke läs.

Avvik  3
Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som

skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til

brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Postadresse Bemksadresae Telefon Bank

Fræna kommune, 6440 Elnesvågen Kommunehuset 712 63 100 4100 07  20001

E-post: Telefaks Org.nr

postmottakéjftanakommuncmo www.frana.kommunc.no 712 63 l98 845 241 [12
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Avvik fra:

FOB å 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

To av dørene  i  gymsalen er ikke klassifiserte. En annen mangler beslag og går ikke i lås med hjelp av

dørpumpa.

Avvik 4

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som

skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til

brannsikkerhet som gjelder for byggverket. bl fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretninge ne og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. W

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler beslag på dørene igrupperommet 2. etasje.

Avvik  5

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som

skal Oppdage brann eller begrenSe konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til

brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB  §  5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

A-GO døren ved heis 2. etasje går ikke i lås.

Avvik  6

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som

skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til
brannsikkerhet Som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetslnnretningene og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Den nye rømningsvein fra gymsalen er ikke merket som rømningsvei.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Andre forhold

Awikene som ble pekt på ved tilsynet i  2015  eralle lukket.

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank

Fræna kommune, 6440  Elnesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100  07  20001

E—post: Telefaks Org.nr

postmottaktéiågfrana.kommune.no www.frana.konunune.no 712 68 198 845 241 112
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Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og

anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften §  100g §18, ber brannvesenet om en skriftlig

tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen  30.01.2017.

Med hilsen

Jens Petter Husøy

Varabrannsjef

Kopi: Tom Grunde Malme, Heukås skule,  5440  ELNESVÅGEN

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank

Fræna kommune, 6440  Emesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100  07  20001

E—post: Telefaks Org.nr

postmottakägälitranakommuneno www.franakommuncno 712 68 198 845 241 112
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Haukås skule

Ved Tom Grunde Malme

Hauglivegen 4

6440 ELNESVÅGEN

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 02.11.2015

2015\45 Jens Petter Husøy

Tilsynsrapport

Haukås skule

Fræna brannvesen har gåennomførte branntilsyn den 02.11.2015 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt imedhoid av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann» og eksplosjonsvernloven) § 13

annet ledd og Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) § 6—2.

Sikkerhetsnivået % objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-

lovgivningen.

Til stede ved tilsynet

Brannvernleder: Tom Grunde Malme

For virksomhet/bruker: Eva Storvik

For eier: Jim Stranden

For brannvesenet: Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var åvurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk

med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av

alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt

brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

.  At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende

. Lover og forskrifter om forebyggelse av brann

. At bra nnobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings— og slokkeinnsats

. At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på

sikkerhetsområdet

-  At Spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank

Fræna kommune, 6440  Einesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100 07 20001

E-post: Telefaks Org.nr

postmottaké)franakommunemo www.fianakommuneno 713 68 198 845 241 l l2
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Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,

brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på

objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2014.

Flere avvik som ble avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket.

Dette gjelder:

'  Det mangler branninstruks og rømmingsplan på Paviljongen.

'  Det er stor åpning mellom innertak og vegg i tredje etasje.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet: Barneskole.

Definisjoner:

AVVIK"

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø— og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNlNG:
Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og, sikkerhet,

og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Eier har ikke sørget for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning.

Avvik fra:

FOBTOT 5- 2-3

Kommentarer:

Rømmingsvegane via spindeltrappene held ikkje krava til effektiv og sikker rømming, Fram til dette

avviket blir retta er det svært viktig at ein har praktiske rømmingsøvingar, som tek føre seg rømming

ned vindeltrappa. Då det ligg føre planar om tilbygg, som vil kunne rette dette avvike er det ikkje

naudsynt å gje noko tilbakemelding på dette avviket, i denne omgang.

Avvik 2

Virksomhet/bruker har ikke i tilstrekkelig grad utarbeidet og/eller iverksatt ordensregler og

instrukser som regulerer brannforebyggende og -  bekjempende tiltak

Awik fra:

FOBTOT § 3-4

Kommentarer:

Det er ikkje branninstruks og rømmingsplan i Paviljongen. Dette avviket vart og peike på i  2011  og

gjeve førehandsvarsel om pålegg for i 2013.. Ein vil däfor utferdige pålegg om retting av dette. avviket.

PostadrESse  I VBVE‘sflksawdresse 'felcfon Bank

Fræna kommune, 6440  E*ilnesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100  07  20001

E-post: Telefaks Org.nr

posltäioåial—zfgigfrana.kommunane www.banakemmuneno 712 68 l98 845 241 iiZ
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Awlk  3

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt  i  samsvar med

gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Avvik fra:

FOBTOT §  2~1

Kommentarer:

Det er stor åpning mellom innertak og vegg mellom to ståldragarar ved musikkrommet. Dette var og

peika på ved tilsynet i 2011 og gjeve førehandsvarsel om pålegg om retting av dette avviket i 2013.

Det vil difor vert det utferdiga pålegg om retting av dette avviket.

Avvik 4

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med

gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Avvik fra:

FUBTOT 5 2-1

Kommentarer:

Det mangler beslag på døra fra korridoren på kontoret til Hildegunn.

Awik  5

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med

gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Awik fra:

FOBTOT  §  2-1

Kommentarer:

Grupperommet i enden av korridoren ved klaS—Serom 11 iandre etasje er ikke egen branncelle, dette

gjør at heller ikke klasserommene ved siden av er det. (Har ikke klassifiserte dører)

Andre  forhold

Det blir sendt ut varsel om tvangsmulkt for de avvikene Som det var utferdiga pålegg på i 2014.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker firmer løsninger for å rette opp de avvik og

anmerkninger som er anglttl rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften  §  6—2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte awlk vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 02.11.2015.

Med hilsen

gås/ai;; ? Haar) (2931

Jens Petter Husøy

 

Varabrannsjef

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank

Fræna kommune,  6440  Elnesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100  0'? 20001

E-post: Telefaks Org.nr

posimottakéfranakommuncno www.framkommuneno 7l2 68 198 E45  241  112
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U.ofri hht: Off.l. §13, FVL § 13 nr 1

FRfENA brann og fcievesen

v/Jcns Petter Husøy

Rådhuset

6440 ELNESVÅGEN

w

 

Deres ref: var ref Saksbehandler Dato
20155354540 Tom Grunde Malme 06.06.2016

VEDR.  Avviksmelding branntilsyn  2.11.2015  HAUKÅS  SKOLE

Teknisk avdeling ved  kommen  vil gjøre nødvendige utbedringer For a lukke  avvik  etter branntilsyn

2.1 1 .2015. Rektor vil gi tilbakemelding nar avvik er lukket.

Branntekniske avvik jamf.  rapport  fra  branntilsyn  og tilbakemelding ang. progresjon for

lukking av avvik:

Avvik l

iiier har ikke sørget for at ramningsvcienc til enhver tid dekkef behovet for rask og sikker rømning.

Avvik fra:

FOBTOT § 2~3

Tilbakemelding: Arbeid med  å  lukke dette avviket er igangsatt og vi forventer %) værei mål iløpetav
september mnd. 2016

Avvik  2
Virksomhet/bruker har ikke i tilstrekkelig":  grad  utarbeidet og/eller iverksatt ordensregler og instmkeur som
regulerer brannforebyggende og -  bekjempende tiltak
Avvik fra:
FOBTOT § 3-4

Tilbakemelding: Arbeid med  å  lukke dette avviket er igangsatt og vi forventer å være i må] i løpet av juni

mnd. 2016

Postadresse Beäøksadresse Telefon Bank

Fræna kommune, 6440 Elnesvågen Haukås skole 7  i?. 62 617 8601 42 36300

E—post: Telefaks Org.nr
postmottakt'g?tianakommuneno www.frana.kommune.no 712 60 217 £45 241 1 12
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Avvik  3

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt  i  samsvar med gjeldende

lover og forskrifter om forebygging av brann.
Avvik fra:

FOBT  OT  §  2—1

Tilbakemelding:  Arbeid  med  å  lukke dette avviket er igangsatt og vi forventer  å  være  i  mål  i  løpet av

september mnd. 20l  6

Avvik  4

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende

lover og forskrifter om forebygging av brann.
Avvik fra:

FOBTOT  å  2-1

Tilbakemelding: Avviket er lukket.

Avvik 5
Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, Utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende

lover og forskriher om forebygging av brann.

Avvik fra:
FOBTOT §  2-]

Tilbakemelding: Arbeid med  å  lukke dette avviket er igangsatt og vi forventer  å  være i mai i løpet av

september mnd.  2016

Med helsing

 

Tom Grunde Malme

Rektor

Side  2  av  2



  Fræna kommune

%  Brann  og feievesen

     
Haukås skule

Tom Grunde Malme

6440 ELNESVÅGEN

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler; 08.12.2017

2017\12 Robert Vågen

Tilsynsrapport

Haukås skule

Fraena brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 07.12.2017  i  ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni  2002  nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13

annet ledd og Forskrift av 28.desmeber 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften).

Sikke rhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene  i  Forebyggendeforskriften og HMS—

lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Tom Grunde Malme

For virksomhet/bruker; Tom Grunde Malme

For brannvesenet: Robert Vågen og Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk

med brannsikkerheten. ifra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av

alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt

brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

TiISynet omfattet blant annet undersøkelse av:

. At brannobjektet er bygget, utstyrt og Vedlikeholdt i samsvar med gjeldende

. Lover og forskrifter om forebyggelse av brann

.  At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats

. At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på

sikkerhetsområdet

'  At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,

brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stlkkprøvekontroll på

objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresaie Besøksadresse Telefon Bank;

Fræna kommune.  6440  Elnesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100  07  20001

E-post: Telefaks Org.nr

postmottakfäiiifranakonununono www.frana.kommune.no 712 68 198 845 241 112
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Forrige branntilsyn ble avholdt:  2016.

Generelt

Skolebygg i flere etasjer og med tilbygg.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt  i  eller i medhold av helse-, miljø—» og Sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å  påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet,

og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1
Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a} sørge for at byggverket brukes i samsvar med

kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget

for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert

c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som

kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks

gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB 5 11 Brennsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Ansatte hører ikke brannalarm inne i kontorlandskap.

Avvik  2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med

kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget

for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert

c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som

kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks

gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB år 11 Brennsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank

Fræna kommune, 6440  Elnesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100  07  20001

E-post: Telefaks Org.nr

p08tmotmk@fi’ana.kommune.no wwwfmnakommuneno  712 68 198 845 241 112
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Avvik  3

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr  i  byggverket som

skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: al oppfyller kravene til

brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hVerandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Utgangsmarkeringslys mangler i trapperom  3  etg vest (ved musikkrom).

Avvik 4

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med

kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. bl unngått unødig risiko for brann, og sørget

for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert

c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som

kan påvirke sikkerheten mot brann. til ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks

gjennomførte ekstraordinære tåltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FDB  &  11 Brennsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Branndører er feiljustert mellom hall og SFO1etg vest.(tvillingdører).

Avvik  5

Eieren av et byggVerket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som

skal oppdage brann eller begrense konsekVensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til

brannsikkerhet som gjelder for byggverket, bl fungerer hver for Seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler ledelys til utgang i  guttegarderobe 1etg.

Avvik  6

Den som har rett til å bruke byggVerket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med

kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget

for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert

c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som

kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks

gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB  §  11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler Oppdaterte rømningsplaner/branntegninger i tilbygg (Pavaljong).

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank

Fræna kommune.  6440  Elnesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100  O7  20001

E—post: Telefaks Org.nr

postmottak@frana.kommune.no www.frana.kommune.no 712 68 398 $43 241 112



Fræna kommune

%  Brann og feievesen

 

Avvik  ?

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes  i  samsvar med

kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget

for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert

c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinn retningene som

kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks

gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB  5  11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Rømningskorridor i 3. etasje benyttes som kopi rom. ikke en god løsning.

Avvik  8

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som

skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til

brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB  å  5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det er ikke brannmeldere i alle områder av skolen.

Avvik  9

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som

skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de

fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til

brannSikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hVerandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Rømningsveien nede ved tilfluktsrommet er for smal.

Andre forhold

Ansatte ved skolen jobber godt med brannvern.

Oppsummering] avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og

anmerkninger som er angitt i rapporten.

Postadresse Beseksadressa Telefon Bank

Fræna kommune, 6440  Elnesvågen Kommunehuset 712 68 100 4100  07 20001

E-post: Telefaks Org.nr

postmottakétåfrana.kommune.no www.frana.kommune.no 712 68 198 845 241 112



Fræna  kommune

Brann og feievesen

 

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften {1 100g §18, ber brannvesenet om en skriftlig

tilbakemelding med fremdriftsplan sum viser hvordan og når påpekte awik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fraena brannvesen innen 21/011018.

Med hilsen

Robert Vågen Jens Petter Husøy

Branninspektør Varabrannsjef

Kopi: Tor Herman Bjørk, Fræna kommune, 6440  Elnesvågen

Annette Peder5en Myhren, Haukås skule, 6440  Elnesvågen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank

Fræna kommune, 6440  lilnesvågen Kommunehuset 712 68 100 4  [00 07  20001

E—post: Telefaks Org.nr

pustmottaklérfranakommuneno www.franakonununono 712 68 198 845 241 112
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Vaci... M&M law./few Miu/Mee?

Tor Herman B'ørk

Fra: Tor Herman Bjørk
Sendt: tirsdag 30.  januar  2018 14:33

Til: 'Einar Hoff Warvik'
Emne: EI kontroll Haukås skole

Vedlegg: img—180130142449pdf; img-180130142506pdf; irngw180130142521.pdf

Hei Einar

Vedr Haukås skole  .

EL tilsynsrapport fra  Istad  som må utbedres.

Kan dere utføre dette snarest!

Se vedlegg!

Med vennlig hilsen

Tor Herman Bjørk

Prosjektleder Wm

Teknisk Anlegg og Drift ”,-—W

tor.herman.bjorkéäifranakommunemo

 

Mob: 45481314 [Tlf. dir.; 71263127  [Adr
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ISTM.) NETTAS

FR/ENA KOMMUNE
HAUKAs SKOLE
Hauglivegen  4 VEDTAK

6440 ELNESVÅG EN

Anleggeadrasser Dokumentdato: Tllsynslngoniør: Kontrolltype:

Haukås Skole 22 01 2018 Jan Fjøren Periodisk
Heugllvegen 4
6440 ELNESVAGEN Målernr: Telefoni Kontrolldato  i  Avwledato:

Kunde: 49014 ' 7126455891160337 17111201?

FRÅENA KOMMUNE
Haugllvegen 41 Anleggsnr; E—post: Rapportnrl Plnkodc;

5440 ELNESVAGEM 200700070 00% jan läorenCägistao no 80411  fagetat

Rapport fra titsyn utført 17.11.2017, anleggsnr. 200700070 001

l henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utatyr (el—tileynaloven) og forskrilter med hjemmel t

denne loven. utøver Det lokale eltélsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Istad Nett As sitt forsyningenett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tiåsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE). jf. el-télsynetoven §3 og fet %?

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stend at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. jf.

el—tålsynslaven § 2. Næmiere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt å forskrift om elektriske

lavspennängsanlegg (FEL)

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest lnnen 21.02.2018, it et—tilsynslovan § 6

Og fei § 9. DLE begrunner vedtaket med at kravene i el—tilsynsloven §  2  ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse

for vedtaket er gitt i tilsynsrappc-rten, som viser til hvilke forskriftakrav som ikke er oppfylt og hvilke taktiske funn

som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel datert 21 .11 2017 med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de

feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll,

Vi har ikke mottatt merknader fra Dem innen Forhåndsvarselets tålbakemeldingsfrist, og de påviste feil/mangler er

pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør

De har rett til  å  klage over dette vedtaket. jf forvaltningsloven §§ 28 -36, Klagefristen er tre uker fra De mottok

vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE. De

har rett tit %! gjøre Dern kjent med sakens dokumenter, it,, towaltningstoven §§ 18 49. Hvis De besørger retting av

påpekte feili'mangler. og bekreftelse eversendes Det lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Dette dokumentet er etter istad Nett As sine rutiner gddkjenl, og sendes uten signatur.

Med vennlig hilsen
Jen Fjøren
Tilsynsingeniar
misc! Nett AS

Peetndreaxe: lntemett: Telefax:-n:

lett-m Nett As http/Mww istadnett l'lO "213535

PLUTOVEGEM  5 E-post: Telefax;

66119 MOLDE kundeserviaeéäistad no ?12t35ä3t

State ? WE



Anleggsadrasse: Dokumenldato:
Haukås  Skole 2?- 01 2013
Haugli—legen  4

5440 ELNESVAGEN Mllernr:
Kunde: 49014
FRÅ-INA KOMMUNE
Haugfivegen  4 Anloggsnr:
6440 E/ENESVAGEN 200?00070 001

Tllsynslngonlar:
Jan Fjøren

Telefon;

71264558 91160337

E-post:

gm mw@§$tw;no

  

w  s
[SWD NETT AS

Konlmlltypo:
Periodisk

Komrolldato  I  Avtaledmo:
17 11 2017

Rapport:"  i  Plnkode:

80411  ;  639453

Dette dokumentet er etter lf—ztad Nett As sine rutiner godkwnt. og sendes uten sägnatur.

Med vennllg hilsen
Jan Fjøren

Titsynsingeniør
{sled Nett Aes

RETTING  ER  UTFØRT  AV:

Dato Undarskrift montør

Dato Stampa! [underskrift instaflatar

Postadresse: Internett:

Istad Nett As hunt/Mwistadnezt no

PLUTO‘s/EGEN5 Epost:
6419 MOLDE kundeseMwCQistad no

Side 33¢  3

Teiafon:

71213595

Telafaz:
?1213501
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LETAD NETT AS

Anleggudressnf Dokumentdato: Tilsynsingcnlor: Kontrolltype:

Haukås Skole 22  012018 Jan Florian Periodiäk
Hauglivogen  4

6440  ELN ESVAGEN Målurnr; Tolofon: Kontrolldato  I  Avtaledato:
Kunda: 49014 7128455891160337 17 11  2017
FRAENA KOMMUNE

Hauglivagen  4 Anleggnnr: E-pozl: Rapponnr l Plnkoäo:

6440 ELNESVAGEN 200700070 001 jam fiam©istad no 80411 !  639453

Kontrollen er utført i eamsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig

kontroll

Til utførende elektroinstallatør. Bekreftelse på utført rapport oversendes på e-pesl til
lanrijorenQisladno, Rettingearbeidel skal beskrivee slik det er utført punkt for punkt,

1,

2  ,

3

4

is:

6

?.

8,

Det ble under kontrollen funnet folgende feil og mangler:

Hovedtavle vest

Utstyr/anleggsdel var defekt Jf, FEL § 9,
- Skuffa til sikringsskllebryfer kurs S6 var defekt

Ulstyrlanleggsdel manglet forekn'ltemeesig merking Jf FEL  §  32,
— Slkringeskillebrylere var ikke merket med "Kun sakkyndig betjening" skilt

Gang i  kjeller

Anlegg som ikke var & bruk, ble ikke tilfredsstillendellorskriftemessig vedlikeholdt og må etiereeee av
registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Ji FEL  §  9.
— Takbeslsg bak ventilasjonsrør manglet kuppel,

Fordeling C  gang 2.etg. vest

Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad Jfl FEL g 201
— Slkrlnger manglet patronlokk

Paviljong

Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. FEL § 16,
.  Det var montert enkel stikkontakt ved sikringsskap tor datarack og varmekabel vannrør på

varmtvannsbeholder kursen Det monteres stikkontakter med rrlslrekelige uttak.

Musikkrom

Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Ji FEL  §  28;
— Stikkontakt var ikke betryggende teater.

Personalrom

Det vari for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jiu FEL § 16,
-  Prosjekter var tilkoblet ved hjelp av skjøteledning

Vaktmesterkontor

Det vari for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning Jf, FEL % 15!
«  Tilførsel til vaktmesterkonter/brekke var tilkoblet ved hjelp av les kabel

Påviste fell må rettes av installatør.

Postadresse: Internett: Telefon:

isted Nett As hltpllwmazisladnen no 71213505

PLUTOVEGEN 5 E—post: Telefax:

5419  MOLDE kundaeMceQietad no 71213501
Side  ?  [&=/' 3



Tor Herman B'ørk ,,

Fra:

Sendt:

TH:

:«1 T%,!%;,ciaäwiägwxägxggzéät

Rapportinfo

Inäpeksjonfgdato:

Rettefrist:

Godkjent:

äontrollør;

Kontrotpe;

Neste handåing:

Pinkode:

Einar Hoff Warvik <einar.h0ff.warvik(99elmo.no>

torSdag 31. mai 2018 10:35

Tor Herman Bjørk

Tilsynszrapport 80411  ~  Avslutta av DLE

Måäernummer: 5706567286630007

Anleggsinfo

17.11.2017 Anleggsid:

2 1.02.20]  5

23%.«29325 Anleggsnavn:

Fjøren Jan Adresse:

Inspeksjonfperiodisk

Godkjent

639458

Rappor’dinj er ~>  trykk  på? ønfzket rapportimje for mer informasjon,

Hovedtavle vest

1» &lääyäägæqgä var éélfffi—ff

 

,. ääéå
Mer’mad:  »  Skuffa åå? säkäagägäleäryääf kål-rs 56 var äefekt,

Merknad: «  Skuääæ å? äéädngsäääebwter aura $6 a&a: defekt!

Plassering: Heveätavle vest

Kummentar:

Skiftet til NZ” bryter

 

Rette: dato;  %; % Zäää

Rettet öVi %?iääzw ”fäå—aæääé/g fag

ink/ii

wazofozmaf: dammåååå

1

200700070 001

HAUKÅS SKOLE

Hauglivegen 4

@440 ELNäsvÅGEN

Kundef

Kunde:

Ra ppor

Adress

E-post



»  2. mmfimog2}:51nanokfiaakfifflmwigmmQJLJELfig”
Merknad;  — Slkringäækiäehrytere var Brake market med ”Kun sakkynéäg hær;—arm?” 3km,

Merknad: — ääkringäskiåiebrytwa var %kke mæfåæt MM ”Kun Sakkyæäig bætjänmg'” sååå?”

Fingering: Havedtwåe W55:

Kommanta r:

!»lerket brytere

 

Reflet dam: äjäwäérfnäå”: (%.ffwwåååä

 

R&äet av:

 

Laki;

Z



Gang i  kjeller

   

% 3: Manama ”&......” “mum  '
Merknad:  »  Täkbägåag bak vænälah

Linjetekst: Anlegg 50m WM va; %bruk,, i328 {kl-m fiéfiedsafiflenéafimswfigmesség veaåååäehaäzéä 0g mfg aim
Fää, %; f}

Mærknad: «  '?akbeälag bak venäåäaæjonsw” maagäat Rawa.

Planering: Gang ? kjellar

Kommentar:

Fjernet

 

Rattet date: .?ä- å??? xi??? [Jaåøfwmäfä däæwmåäååé

äettat av: Wm?“ "???/uk». W

Lukä

3



Fordeling C  gang J.etg. vest

% 4; gag; Jfiflfiggaflflfiéfifigiflfik gkgelégxgaezmgamdg KJELL. %:.g
Mærknad: %Ekdngw mangäet næ yonfiekk‘

Makta-ad? » Sékfäægær manglar mtmzaiekk

Plasswing: Førdäzäång å? gang 2333; %'fät

Kommentar:

Satt inn patronlokk

  

RENEE: dam: ;;; W5 ;;; ig

Rene? av: w  ”%a

LEKR

äfääwföfmæå': (M,,fmnäåäå

inn,

4

(-



Paviljong

  
b  5..

fmåggggwt väåäåägämä fogggfgaxm håg”. % ma
Markngd: Det var montert enkel gtikkømakt mj gikrånggæsäaæ få; datamzzk og vzäzmäkaäæi vannrør må varmt—a
tilstrakeäige uttak;

Merknad: (  £1,393: was" mantert enkei gtiäkwäakä vag-353 äää—zziwgsakap %? éaäawcä ag vwmkaöæé vann?/"ø; gå
mm tålsärækéläge uttak.

Plässeräng: ?avääjorzg

Kommentar:

Montert 4-veis stikk

 

Hatta; dato: {:2 å??? ??”å” Øääofwmäz; ddmmåäåå

flettet BV: Eiäfzäæ Elam??? As;

Lszåjw

5



Musikkrom

9  6, ififgiwiééfiifigQEQfiLE$241
Merknaå;  ~  5%m

  

Merknad: -ätäkääfzägkt var sake betrmgwfia fagfei,

Plassering: %ugåkkwm

Kommentar:

Byttet til dwveif; stikk; fintet

  

Raw“ data: å? £53? 2 {Mtofbmmfi admméégé

Retief 3V3 ?iåzfm 'ä'azäéaaéåéi £23;

Lukk

£:



I

I

Personalrom

&  7  9333M;  i  lamaer utägtreknmg {ant egga! bmk my ggfifijfidfifl%
Merkmzd:  — sjektor var tilkoblet ved New av 3:4,;n

 

Merknad: — Prosjekter var tilkebiet Wed hjem as; gkäatælæänång

Nasser-Mg: fierwnafiwm

Kemmentar:

Skjøteledning fjer‘net

 

game: äato: (32 %;? 22333 äätäfäfmäå"; ääwmåååå

WMM em ää%%m*ä”%%%m%%%; gag;

Luka,

7

 



Vaktmesterkontor

    

as 3 Qwifiéijz’éféffli få mm: arzgfigmmt  h        
MEäknäd; :Efmsel 3:31 vaktmæsäæfmnåwzäwäw

Merknad: 2”??me zji %ktmastaräwämfbmkäe må" äåékcbåæä WM mg; m  rm may“

Plawering: äjgkåäzmsäwäwwz

Kommentar:

,Koblet vaktmesterbard mot faat Stikkontakt

 

Reätät 6310? fiatofwmaf; m  mmåäåå

 

Hierta av:

 

Lukk

W  Intern merknad

fnm mefåffyää fez“ at! Wksomheten. "fra/kk awgrw for  å  {gym mæråmaä

Rettfii av Steinar Dyrhaug —  skjema levert inn til kontor 22.93.18

 

Lagm

Med vennlég hilsen

Einar  Hoff  Warvik

Serviceleder

Direktenummer:  BDD 7E 125;

E-posl:  again Wag—m; gäøämgng  

E





MRR
Møre og Romsdol Revisjon IKS

Kontrollutvalget  i  Eide kommune

v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Rådhusplassen 1

6413 Molde

Molde, 25. april 2018

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP—tjenesten for Gjemnes, Eide

og Fræna — oversendelse av rapport til Kontrollutvalget i Eide kommune

Kontrollutvalget i Eide kommune bestilte i møte 11. september 2017 forvaltningsrevisjonsprosjekt

om drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna.

Møre og Romsdal Revisjon IKS har gjennomført prosjektet. Rapport følger vedlagt for behandling av

Kontrollutvalget i Eide kommune. Rapporten oversendes kun elektronisk.

PP—t'enesten forG'emnes Eide () Fræna

Kommunestyrene i Gjemnes kommune, Eide kommune og Fræna kommune vedtok i desember 2017

at PP-tjenesten organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid, etter kommuneloven § 28—

1 b, for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2019. Eide kommune er vertskommune.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført våren 2018. Revisjonen har forholdt seg til

rådmannen i Eide kommune som ansvarlig for PP—tjenesten. Rapporten har vært på høring hos

rådmannen.

G'emnes kommune 0 Fræna kommune

Kontrollutvalget i Fræna kommune vedtok i møte 5. desember 2017 å delta i prosjektet.

Kontrollutvalget i Gjemnes kommune er informert om prosjektet, men har i 2018 prioritert annet

forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kopi av rapporten sendes til kontrollutvalgene i Gjemnes kommune og

Fræna kommune.

I brev av 7.3.2018 ble rådmann i Gjemnes og rådmann i Fræna kommune informerte om prosjektet.

Kopi av rapporten sendes til disse.

Spørreundersøkeise

Som del av prosjektet er det gjennomført en spørreundersøkelse overfor barnehagestyrere, og en

overfor rektorer i de tre kommunene. Revisjonen informerte rådmennene i de tre kommunene om

spørreundersøkelsen før utsendelse, og anmodet disse om å oppfordre kommunalt ansatte rektorer

og barnehagestyrere om å delta. Resultater fra spørreundersøkelsen er innarbeidet i rapporten.

Rådmannen i Eide kommune og konstituert dagligleder i PP—tjenesten har tidligere fått tilsendt

svarene fra spørreundersøkelsen, slik at disse kan vurderes brukt i arbeidet med å forbedre

tjenesten.

St ret for PP—t'eneste for G'emnes Eide o Fræna avviklet 31.12.2017

PP—tjenesten var tidligere ledet av et styre. Denne ordningen ble avviklet 31.12.2017. Revisjonen har i

prosjektet nyttet dokumentasjon utarbeidet av det tidligere styret. Revisjonen har informert om

prosjektet, men har valgt å ikke intervjue det tidligere styret/ styreleder. Kopi av rapporten sendes til

tidligere styreleder.

 

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon lKS, Koibokken ], 6509 Kristiansund

Avd. Molde: Julsundveien 47A 6412 Molde  -  Avd. Surnadal: Bördshaugvegen ]. 6650 Surnadal

o-post: poslämrrevisjonno

Organisasjonsnummer 917 802 149

l
C
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Funn og anbefalinger

Revisjonens gjennomgang av PP-tjenesten viser at det over tid har vært og er utfordringer med å

sikre nødvendig kapasitet. Basert på funn i prosjektet finner revisjonen grunnlag for å gi seks

anbefalinger.

Eide kommune har sikre at:

«  Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere.

o  Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid.

0 Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er

utarbeidet.

» Prosedyrene i PP—tjenesten gjennomgås og oppdateres.

s  Det avsette tid og ressurser til hjelp til barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og

organisasjonsutvikling.

& Avvikssvstem etableres.

l tillegg bør Eide kommune vurdere om det skal etableres en arena for samhandling, der PP—

tjenesten, barnehagestvrere, rektorer og enhetsledere deltar.

:‘ Med hilsen
,, Møre og Romsdal Revisjon IKS

 

Einar Andersen

forvaltningsrevisor

Vedlegg:

' Rapport om drift og forvaltning av PP—tjenesten for Gjemnes, Eide og Fraena (datert 25.4.2018)

Kopi med vedlegg:

'  Eide kommune v/ rådmann, Ole Bjørn Moen

OliornJVloenQeidekommuneno

Kontrollutvalget i Gjemnes kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal,

postmottakontroilutvalgromsdal.no

»  Kontrollutvalget i Fræna kommune v/ KontrollutvaIgssekretariatet for Romsdal,

postmottakéJkontroilutvaIgromsdal.n0

'  Gjemnes kommune v/ rådmann Birgit Eliassen

birgiteIiasseajemneskommuneno

o Fræna kommune v/ rådmann, Anders Skipenes

andersskipeneseanakommuneno

0 Tidligere styrelederi PP—tjenesten, Birgit Leirmo

birgit.ieirmoQeidekommuneno
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PS 19/18 Kontrollutvalget 18.06.2018

EVENTUELT

Bestillin av Forvaltnin srvis'ons ros'ekt

Kontrollutvalgets vedtak i sak PS  39/17. 05.12.2017

Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte

Kontrollutvalgcts behandling

Sekretær og forvaltningsrevisor orienterte. 1 følge budsjett og oppdragsavtale med revisjonen

er det lagt opp til at Fræna kommune får levert  2  forvaltningsrevisjonsprosjekter pr.

valgperiode. Fræna har allerede fått levert ett prosjekt i inneværende periode og har da ett

prosjekt igjen i denne perioden. Kontrollutvalget i Eide har bestilt et

forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT—tjenesten. Fræna kommune er med i den

interkommunale PPT—tjenesten for Gjemnes. Eide og Fræna. Fræna kan bli med i dette

prosjektet på denne bakgrunn. Kontrollutvalget i Fræna ønsker deltakelse og åpner prosjektet

for dette.

1 sist kontrollutvalgsmøte drøftet en et mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Teknisk

forvaltning. Kontrollutvalget registrerer at en med forutsetningene i oppdragsavtalen kan

drøye bestillingen av nytt prosjekt til senere. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av dette  å

utsette bestillingen og heller gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning i

forkant av neste kontrollutvalgsmøte for å bli mer kjent med enheten og vurdere en nærmere

bestilling ut fra konklusjonene fra virksomhetsbesøket.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremle Ig framsatt i møtet.

(5 voterende)

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde et fellesmøte om kommunereformen på rådhuset i

Fræna 25.1.2018. Kontrollutvalget hadde en erfaringsutveksling av møtet 13.02.2018.



Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget i Fræna synes utbyttet er bra og foreslår på oppfordrin g fra kontrollutvalget i

Eide at neste felles møte blir den  14.06.2018  på rådhuset i Fræna der tema blir

statusoppdatering på lT—området samt diskusjon om bestilling av felles

forvaltningsrevisjonsprosjekt for  2019.

Kontrollutvalget hadde et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning 13.02.2018.  Rapport fra

besøket ble behandlet i møte  24.04.2018. sak RS  12/18.

Virksomhetsbesøk  24.04.2018

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget vil i forkant av neste kontrollutvalgsmøte den  24.04.2018  gjøre et

virksomhetsbesøk hos enheten Drift og anlegg.

Kontrollutvalgets møte  06.06.2018

Kontrollutvalget hadde et virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg 24.04.201  8. Rapport

fra besøket ble behandlet i møte  06.06.2018, sak RS  24/18.

Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde planlagt et felles møte  14.06.2018  der bestilling av

felles forvaltningsrevisjonsprosjekt var tema. Dette møtet er nå besluttet utsatt til etter

sonnnertäien.

Kontrollutvalget i Fræna og kontrollutvalget i Eide har etter planen ett prosjekt igjen å bestille

hver i innevaerende valgperiode. Be Ige disse prosjektene bør sees som felles og være

innrettet mot læring og forbedring i Hustadvika kommune.

Kontrollutvalget i Fræna bør i møtet  18.06.2018. på bakgrunn av virksomhetsbesøkene og

annen tilgjengelig informasjon i tertial— og årsrapporter, vurdere hvilket prosjekt en vil foreslå

bestilt i forbindelse med nytt felles kontrollutvalgsmøte. Kontrollutvalget i Eide skal ha møte

18.06.2018, etter møtet i Fræna  18.06.2018, og vil bli informert om diskusjon og evt.

konklusjon fra møtet i Fræna.

Forsla å dato for nytt fellesmøte mellom kontrollutval ene i Fræna  0  Eide.

Kontrollutvalgene i Fræna og Eide skulle etter planen møtes til et felles møte den  14.06.2018

angående kommunereformen og Hustadvika kommune. Møtet ble dessverre avlyst på grunn

av mange forfall. En har tidligere i år  (25.1  .) avholdt ett møte og en forutsatte to møter til i

2018.  Kontrollutvalget i Fræna skal ha møte  18.06.2018  (før møtet i Eide) og

kontrollutvalget i Fræna sin behandling av tilsvarende sak vil bli lagt fram for kontrollutvalget

i Eide.

Sveinung Talberg

rådgiver


