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PROGRAM FOR FELLESMØTE FOR KONROLLUTVALGENE I FRÆNA OG 

EIDE 11.09.2018  
 

Viser til møtereferat fra fellesmøtet 25.1.2018: 

En var enige om å avholde to fellesmøter til i 2018.  Til det første møtet, som en ser for seg medio 

juni, ønsker en orientering fra IKT-prosjektet som omtalt i dette referatet samt en ny orientering 

fra prosjektleder.  I det siste møtet, som en ser for seg medio november, ønsker en at den nye 

administrasjonssjefen møter i tillegg til ny orientering fra prosjektleder. 

 

Kontrollutvalget i Eide ga den 12.02.2018 kontrollutvalget i Fræna fullmakt til å finne dato for det 

neste møtet. Saken er behandlet av kontrollutvalget i Fræna som har foreslått møtedato den 

14.06.2018.  Dette møtet måtte på grunn av møtekollisjoner utsettes og nytt møte ble berammet til : 

 

11.09.2018 kl. 1200-1500 på Formannskapssalen, Fræna kommunehus. 

 

Ut fra referat fra møtet 25.01.2018 og senere diskusjoner i kontrollutvalgene setter jeg opp forslag 

til følgende møteplan: 

  
1200-1245     Orientering fra prosjektleder Hustadvika kommune om status. 

1300-1345     Orientering fra rådmannen i Fræna om status i IKT-prosjektet fra 1.1.2019. 

1400-1500     Diskusjon i kontrollutvalgene om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i 

høst.  

    

En gjør oppmerksom på at møtet er et drøftings- og orienteringsmøte uten kompetanse til å gjøre 

vedtak i fellesmøtet.  Møtet er åpent og det blir ført referat fra møtet.  Møtet er kunngjort på 

http://www.kontrollutvalgromsdal.no/fraena.396661.no.html 

 

 

 

Med hilsen 

 
Sveinung Talberg  
kontrollsekretær  
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