
KONTROLLUTVALGET 1
UIL

FRÆNA KOMMUNE
Fræna,  18.09. 2018

Til niedleiiinieiie i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 4/18

TID: 25.09.2018 kl. 12:00

STED: Kommunestyresalen, Fræna kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEI.

PS 20/I  R  G()DK.lF.NN[NG  AV PROTOKOLL  FR/\  MØTE  l8..1lJl\`I  2018

PS 21/18 REFERAT  OG  ORIIZNI EKINGER

PS  22/[8 KOMMU.\lIK/\S.lONS- OG REVISJO_\JSP[./\N  2018  FR/ENA  KOMMUNE

PS 23/I8 BESTILLING  AV  FORV/\[,TN]NGSREV]S.l()NSPR()S.lEK'I'

PS 24/18 FORSLAG 'I IL BUDSJE l"l` FOR  KOIROLL  OG TILSYN  2019  — FRÆNA KOMMUNE

PS  25/[8 OPPFOLGINGSLISTE

PS 26/I8 EVl:'N'l'UEL'l'

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker  å  kommentere, stille sprørsinäl ved eller ta opp i
dette inøtet eller i senere moter. kan dette gjores under Eventuelt.
Fveiiluelle lbrlall nieldes på tlf.  71  ll  14  52, evt. mobil 991  60260.
E—posI: sveim1n<v.Iz1lbe1' >frigoldgkoninninc.no

Innkallingen går som melding til varamedlem som blir innkalt etter behov.

Ingvar l-Ials (s)
leder

Sveinung Talbcrg
rådgiver

Kopi:
Ord liarei'
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



i? FR/ENA KOMMUNE Saksinappc: ZLñJtX-tifitsirlal
m, Arkiv: 0;;
Q‘ ' K0n“‘0"lltV3lgCt Saksbehandler: Sveinung Talberg

Q  / Dato; l6.09.20l8

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utval Møtedato  _
PS20/18 Kontrollutvalget 25.09.20]

GODKJENNING  AV  PROTOKOLL FRA  MØTE  ISJUNI  2018

Sekrctariatcts innstilling

Protokollen fra niøte 18.juni 2018 godkjennes.

Til  å  signere protokollen sammen med nmteleder 18.juni 2018. velges:

2. .  . .  . .  . .  . .  .  .  . ..

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 'lalberg
rådgiver



í  KONTROLLUTVALGET I
æ FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr.: 3/18
Møtedato: 18.06.2018
Tid: Kl. 0900-1200.
Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus
Saknr: 15/18—19/I8
lVIøteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Mmende medlemmer:

Forfall:

Ikke møtt:
Mmende vara:

Fra sekretariatet:

Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

Ingvar Hals. leder (H). kom kl. 1000
Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf). permisjon kl. I 100
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh)
Ingen
Ingen
Ingen

Sveinung Talberg. rådgiver
Einar Andersen (forvaltningsrevisor), sak 18/18 og 19/18.
Anders Skipenes (rådmann). sak 15/18-18/I8

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom en merknad fra Leif Johan Lothe til innkallingen. Den var ikke tilgjeneli g i
<<Fluix>>. Sekretariatet vil ta kontakt med kommunen  å  be om en torklaring.
Innkalling og sakliste ble godkjent. Leder hadde meldt fra om at han kom litt senere til møtet.
Inge Kvalsnes hadde meldt fra at han måtte gå fra møtet ca. kl. I 100.

TIL  BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.

PSl5/I8

PS16/18

PS17/18

PSIS/18

PS 19/18

TITTEL

GODKJENNING AV  PROTOKOLL  FRA MOTE Z4./\PRII. 2018

REFERAT  OG  ORIFNTERlNGl-IR

TF.RTI/\I.RAPPOR'I' 30.04.2018  — FRÆNA KOMMUNE

OPPFØLGINGSLISTE

EVENTUELT



PS  15/18 GODKJENNING  AV  PROTOKOLL FRA YIØTF. 24.APR1l, 2018

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra mote 24.apri1 2018 godkjennes.

Til  å  signere protokollen sammen med møteleder 24.april 2018, velges:
1. Inge Kvalsnes
2. Lisbeth Valle

Kontrollutvalgets bellancllirig

Nestleder orienterte. Sekrctæren viste til  OS  16/18 i sak  PS  10/18 den 24.04.18 og orienterte
lia et sainordiiingsriiøte om tilsyn med Fylkesmannen den 12.06.2018. Videre ble rådmannen
spurt om  OS  18/18 der koinmunen hadde fått et varsel om tilsyn med kommunal
beredskapsplikt. Kommunen hadde hatt tilsynet for påske, med ett avvik og tre rnerkriadcr.

Ingen incrknader til protokollen. Nestleder franisatte forslag pá Inge Kvalsnes og Lisbeth
Valle til  å  signere inrotokolleii fra mote 24.april 2018.

Kontrollutvalget fattet ensteminig vedtak i samsvar med framlegg tiarnsatt i møtet.
(4 voterencle)

PS16/18 REFERAT UG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 24/18 Rapport fra virksomhetsbesok hos Teknisk drift og anlegg 24.04.2018
Kontrollutvalget vedtok i møte 13.02.2018. sak 07/18 at titvalget ønsket et
virksomlietsbcsok hos Teknisk drift og anlegg den 24.04.2018 i forkant av
Kontrollutvalget sitt mate. Dette ble avtalt og bcsokct ble gjennomført som planlagt
hos tjenesten med korttrollutvalget og deler av de ansatte til enheten. Besøket ble
ledet av enhetsleder Heidi Rønning. Rapport vedlagt. (vedlegg)

RS 25/18 Spørrehalvtiinen
Protokoll fra Fræna kotnnitiiiestyre 2405201 8 (vedlagt)

RS 26/18  PS  21/2018 Skatteregnskap og årsrapport for 2017
Protokoll fra l-raeiia kolnmuncstyrc 24.05.2018 (vedlagt)

RS 27/18  PS  22/2018 Årsrapport Fræna kommune  -  2017
Protokoll fra Frzeiia kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

RS 28/18 PS 23/2018 Bemanningsuorm PPT Gjemnes, Eide og Fræna
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

RS 29/18 Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 22.05.2018 (vedlagt)



RS 30/18 Representalltskapsniote Møre og Romsdal Revisjon IKS. protokoll fra møte
20.4.2018 (vedlagt)

RS 31/1 8 Eierniøtc Møre og Romsdal Revisjon IKS, protokoll fra mote  20.04.2018  (vedlagt)

RS 32/18 Protokoll fra møte i styret for Konlrollutvalgssekretariateti Romsdal  25.04.18
(vedlagt)

RS 33/18 Avviklingsmøte for Kommunerevisjunsdistrikt 2  i  Møre og Romsdal  27.04.18
(Dokumenter vedlagt)

RS 34/18 Innkalling til møte i Fellesnemda Eide-Fræna  12.06.2018  (vedlagt)

RS 35/18 Barne- ungdoms- og familiedire-kt0ratet(BUFDlR) — Statistikk og analyse
barnevern Fræna kommune  2016  (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 19/18 RS 8/2018 Kontrollutvalget i Fræna  -  protokoll fra mote 24.04.18
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

Sekretzereri tn-ieriterte. Rådmannen ble i sak RS 35/  I  8 spurt om hvordan en fulgte opp
kommunestyrevedtaket om døgnvakt innenfor barnevernet. Rådmannen svarte at dette
kommer opp som sak i kommunestyrel etter sommerferien.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær.
(4 voterende)

PS 17/18 TERTIALRAPPORT 30.(l4.20l8— FR/ENA KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak

Tertialrapporteri pr. 30.04.2018 tas til orienlering

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte om tertialrapporteri. l-lovedtrekket er at en nå ser endringer både på
utgifts- og inntektssiden. Det er svikt i skatteinntektene og en får også lavere refusjon på
ressurskrevende tjenester. Netto har en likevel l mill. kr mer til fordeling til drift. Rammene
til enhetene er vanskelig å holde. Det tilkommer flere brukere i hjemmebasert omsorg med
stort hjelpebehovz En arbeider fortløpende med tiltak for å holde budsjettet i de enheter som
viser merforbruk. Merforbruket i enhetene er pà ea. 3mill. kr på årsbasis.
Påinvesteringsprosjekt ligger en noe etter planen. En har utsatt oppstart av .lendem skole og
Sylte skole. .lendem skole settes i gang etter sommerferien. lnge Kvalsnes påpekte at det er
viktig at rådmannen følger med på utviklingen i driftssittlasj onen i enhetene.
Driftssittrasjoiieri er krevende selv med dagens inntekter fra eiendomsskatt. Det viser
Lttviklitigeri hittil i år.  Å  konimunisere godt nok ut utgiftsbehovet og behovet for finansiering
av dette utgiftsbehovet med eiendomsskatt er vanskelig.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)



_,_T_,,, _.  _ _  __ 

L  PS  18/18  Ol’l’I-‘0L(}IN(9SLlSTF,

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil avlutte iivlgeiwde saker som står på oppfolgingslisteii:

l. PS 39/16, vedtaksoppfeilging

2. PS 11/17.tils1z111dsrapporlbram1tilsy11

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen redegjorde i  forhold til sakene og de skriftlige svar som er levert.

Det cligitale kvalfietssysteinet:
Ingen etidriiiger i forhold til sist rnøte. men kommunen er trå enig med lKT-Orkide om en
uttreden av samarbeidet og avtalen fra  31.12.2018.  Kommunen er  i  rute med etablere egen
lKf-organisasjtiii sannnen med Eide konimune fra l_l .2019.

I11Lerk0m1nL111_zj.lc sainzirheid inv .:
Status og fremdrift rapporteres til Fellesnemtida. Kontrollutvalget orienterer seg mot
Fellesnemdai de videre spørsmål på området.

Vedtaksoprgfølpiog:
På bakgrunn av foreliggende lister og orientering fra rådmannen om status og videre
fremdrift, velger kontrollutvalget  å  avslutte oppfølgingen av derme saken.

<<FIuix>>:_
Kontrollutvalget ønsker åundersøke hvorfor ikke kontrolltilvalgeiie sine inoteiniikallingei' blir
lastet opp i Fluix.

Tlstandsrapport branntilsvii mv.:
Påbakgrunn av skriftlige svar der avvikene nå er lukket, velger kontrollutvalget å  avslutte
oppfølgingen av denne saken.

Tilsvn med arkiv forholdene i Fræna kommune:
Rådmannen orienterte om at kommunen ikke koinmer  i  inál med lukke avvikene i forhold til
fristen 15.08.2018. Det er' et omfattende arbeid og fokuset iiå er  å  få alt på plass i llustadvika
koinmune i forhold til regelverket på (inirådet. Avvikene en ikke kommer i rnál med vil bli
redegjort for skriftlig Lil arkivverket.

Etikk ogvarsling:
Kommunen har et regelverk for etikk der en gjennom møter formidler praktiske eksempler.
Hnhetslederne har ansvaret for a videreformidle regler og rutiner til sine rncdarbeidere.
Nytilsatte må signere at de har satt seg inn i regelverk og laraksis for etikk.

Kommunen har inntil nå ikke hatt et eget regelverk for varsling. Adtninistrasjonsstyret vil
hehaiidle sak om regelverk og rutiner for varsling i møte 19.06.2018.



Forvaltningsrevisiorisrapport ljljlfíllilf:

Forvaltningsrevisor låiriar Andersen redegjorde for anbefalinger til forbedringer som
fiemkommei' i rapporten og som kommer' som sak til Eide konimunestyre 14.06.2018.
Rådmannen orienterte oin Fræna kommune sin oppfatning om tjenestene og situasjonen.
Behovene er store, men det er Viktig å  finne løsninger innenfor en pedagogisk og økonomisk
ramme til beste for eleven sin lzeringssittiasjtin som skal ha tilpassa undervisning.
Rådmannen er kjent med kapasitetsproblenieiie i PPT GFF men understreker at det er rektor'
sitt ansvar a sørge for en tilpassa opplæring for den enkelte elev og gjøre nødvendige tiltak og
vedtak. Fn kunne tidligere oppleve at del ble mange henvisninger fra skolen som egentlig
ikke skulle gått til PPT, men som skolen selv skulle løst. Dette ga også PPTen tinødvendig
arbeidsbelastning. Utredningsansvaret ligger mye på barnehager og skoler. Med Fræna
kommune sitt store innslag av private barnehager er det en utfordring å  få like godt innsyn i
den daglige drift som det en har for de kommunale barnehagene. Dette er et område
kontrollutvalget ønsker  ä  følge videre.

lngvar Hals kom til rnøtet tig Inge Kvalsnes forlot rnøtet før avstemining i sak PS 18/18.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (4 votereiide)

PS 19/18 EVENTUELT i

Bestilling av Forvaltningsrvisionsprosiekt

Til kontrollutvalgets mote 18.06.2018
Kontrollutvalget hadde et virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg 24.04.20] 8. Rapport
fra besøket ble behandlet i mote 06.06.2018. sak RS 24/18.
Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde planlagt et felles mete 14.06.2018 der bestilling av
telles forvaltningsrevisjonsprtvsjekt var tema. Dette møtet er nå besluttet utsatt til etter

sommerferien.

Kontrollutvalget i Fræna har etter planen ett prosjekt igjen  å  bestille i inneværende
valgperiode. Prosjektet bør sees som felles med Fide kommune og være innrettet mot læring
og forbedring i llustadvika kommune.

Kontrollutvalget i Fræna bør i møtet 18.06.2018, på bakgrunn av virksomhetsbesøkene og
armen tilgjengelig informasjon i tertial- og årsrapporter, vurdere hvilket prosjekt en vil lbreslå
bestilt i forbindelse med nytt felles kontrollutvalgsrnøte. Kontrollutvalget i Eide skal ha møte
18.06.2018, etter motet i Fræna 18.06.2018, og vil bli informert om diskusjon og evt.
konklusjon fra møtet i Fræna.

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalgetønsker a komme tilbalte til en konkret bestilling i inote 28.8.20  I  8 etter at en
har hatt felles møte med kontrollutvalget i Fide samme dag.

Kontrollutvalgets behandling
Ulike tnnråder og tema som kunne vedrøre l-lustadvika kommune som læring ble drøftet. Det
var tema innenfor teknisk sektor, IKT, Lov om offentlige anskaffelser, naeringsarbeid, private
barnehager, plan- og byggesaksbehandling. Sckretæren orienterte om arbeidet som
Fylkesmannen har satt i gang for a samordne statlige tilsyn og kommunale

torvaltningsrevfisjoner. Fn har som niål åikke belaste kommuneorganisasjonen med flere



tilsyn og revisjoner' pr. år og på samme tenia og område. Rådmannen fremhevet at en også
tuatte ta liensyn til belastningen en nå hadde med a danne ny koinmuiie og at tilsyn og
revisjon meme sees i sainnienlieiig med dette. Kontrollutvtilget ønsket at en kunne komme
tilbake til en konkret bestilling etter at en hadde hatt felles møte med kontrollutvalget i Eide.
Det var forslag på ålegge dette lellesnmtet til 28.8.l8 og i forkant av kontrollutvalget sitt
mote samme dag.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i inøtet av leder. (4 voterende)

Forslag nå dato for nvtt fellesmøtc mellom kontrollutvalgene i Fræna og Eide.
Kontrollutvalgene i Hama og Eide skulle etter planen møtes til et felles mote den 14.06.2018
angående kommunerefornieii og Hustadvika kommune. Møtet ble dessverre avlyst på grunn
av mange forfall. Fn har tidligere i år (25. l .) avholdt ett inøte og en forutsatte to møter til i
2018. Kontrollutvalget i Fræna skal ha møte 18.06.20] 8 (lør inøtet i Eide) og kontrollutvalget
i Fræna sin behandling av tilsvarende sak vil bli lagt fram for kontrollutvalget i liide.

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget ønsker a avholde [elles møte 2882018 med kontrollutvalget i Eide.
Møtet blir avholdt i forkant av kontrollutvalget i lfræna sitt ordinære oppsatte møte.
Alternativ tnøtedato er 4.9.2018.

Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget ser det som svært viktig å  få til et itytt fellesntøte med kontrollutxfalget i Eide
da møtet 146.201 8 niåtte utsettes. Kontrollutvalget ser det som viktig a fà avholdt møtet i
forkant av neste møte i kontrollutvalget 28.8.2018. Alternativ møtedato er 4.9.2018 hvis det
ikke passer for prosjektleder i Ilustadvika kommune, rådmannen i Fræna kornmtitie eller
kontrollutvalget i Eide.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i motet av leder. (4 voterende)

Ingvar Hals Lisbeth Valle Leif Johan Lothe
leder nestleder

lnge Kvalsnes Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær



m Á ' Saksmane: 2018-1548/[)4FR/FNA KOMMUNE 11
Arkiv; O33

tt. ” Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talbcrg
f Dato: 16.09.2018

Saksframlegg

myælltvalg  __ ._ Mmedato
PS 2]/18 Kontro11_m_ya1ge1 25.09.2018

REFERAT  OG  ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS  36/18  Protokoll fra  møte  i Fellesnemnda Eide-Fræna  12.06.2018  (vedlegg)

RS 37/ I 8 Spørrehalvlimen
Protokoll fra Fræna kommuncstyrc 21.06.2018  (vedlagt)

RS  38/18  PS  25/2018  Orientering om gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten jfr.
Kummunestyresak  PS  84/2017
Protokoll fra Fræna kontrnunestyre 21 06.20  I 8 (vedlagt)

RS  39/18  PS 26/2018 Skolestruktur  -  Sylte/Malme, Haukås og Tornes.
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018  (Vedlagt)

RS  40/18 PS 27/2018  Tertialrapport per 30.04.2018 — Fræna kommune
Protokoll fra Fræna kornmunestyre 2 I  06.20  I 8 (vedlagt)

RS 41/18  PS  28/2018 Revidert budsjett I  -  Fræna kommune  - 2018
Protokoll fra Fræna konnnuncstyrc 21.06.2018  (Vedlagt)

RS  42/18  Protokoll fra  møte  i Fcllesnemnda Eide-ifræna  04.09.2018  (vedlegg)

RS  43/18  Oricnteringcr  -  Status Malmc og .lendem skoler
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

RS  44/18  Spørrehalvtiliic
Protokoll fra Fræna konnnunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

RS  45/18 PS 32/2018  Nytt filiansrcglelncnt for Fræna  kommune
Protokoll fra Fræna kommunestyfre 13.09.2018  (vedlagt)

RS  46/18 PS 33/2018  Nytt økonomireglement for Fræna  kommune
Protokoll fra Fræna kommuneslyre  13.09.2018  (vedlagt)

RS  47/18 PS 36/2018  TORABU AS  — Fusjoncring/makebytte av aksjer  med  SVANPR()  AS
Protokoll fra Fræna kommuncstyrc 13.09.2018  (vedlagt)



RS  48/18 Egcnkontroll  i  den nye kommuneloven  -  De vesentligste endringer f`ra  01.01.2020

Lltdrag fra ny kontnutttelov attgåettde egenkontroll. FKT og NKRF (vedlagt)

RS  49/18  Ungdatautidersøkelsen  2018 — resultat for Fræna kommune
Stnntnendrttg fra undersøkelsen (vedlagt)

RS  50/18  Protokoll fra møte  i  styret for KontroIlutvalgsselcretariatet for Romsdal
05.09.2018  (vedlagt)

RS  51/13  Rapport etter til med kommunal beredskapsplikt- Fræna kommune
Rapport fra Fylkesmannen  i  More og Rolnsdal, datert  05.06.2018

RS  52/18  Innkalling til representantskapsmøte i More og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018
(vedlagt)

RS  53/18  Protokoll fra representantskapsmøte More og Romsdal Revisjon IKS  7.9.2018
(vedlagt)

RS  54/18  Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Fræna
kommune, datert  1292018  (vedlagt)

RS  55/18  Referat fra fellesmøte  11.09.2018  -  Kontrollutvalget i Fræna og kontrollutvalget i
Eide (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS  20/18 RS  9/2018 Kontrollutvalget i Fræna  -  orientering til kommunestyret
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21  .062018  (vedlagt)

OS  21/18  RS  10/2018  Protokoll kontrollutvalget 18.06.18
Protokoll fra Fræna konnnttttestyre  13.09.2018  (vedlagt)

Sveinung Talberg
rådgiver



Utval:

Møtestad:

Dato:

Tidspunkt:

Fræna kommune

Fellesnemnda Eide-Fræna

Kommunestyresalen, Fræna

12.06.2018

12:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn Funksjon
Kjell Arne  Iversen Medlem
Johnny Varhol Medlem
Kjell Lode Medlem
Tove Henøen Medlem
Jan Arve Dyrnes Medlem
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

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namfnww Funksjon

Sofie Elisabeth Brekken MEDL
Annhild Viken Sunde MEDL
Trond Malmedal MEDL
Elise Fiske MEDL

Ragnvald Olav Eide (V) MEDL

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn

Ottar Nerland

Arne Stavik

M Øtte fo r_

Inger Lise Skogstad Elise Fiske

Annhild Viken Sunde

Sofie Elisabeth Brekken

Møteprotokoll

Representerer
SP
FRP
KRF
SP
AP

Representerer

AP
V
SP
H

Representerer

SP
AP
FRP



Erling Hustad Trond Malmedal SP

Merknader:

Innkalling og saksliste ble godkjent. Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Fellesnemnda var 17 stemmeberettigede i møte, da det ikke lyktes  å  skaffe vara for Venstre i

Eide.

Orientering fra prosjektleder Anne Thorsrud:

Overordnet planlegging Hustadvika kommune:

-  Kommuneplan  —

-  Planprogram ut til høring 12. juni
-  Skjønnsmidler 500 tusen

°  Retningsplan Helse, sosial og omsorg
-  Retningsplan Oppvekst, kultur og kunnskap
-  Retningsplan Teknisk, miljø og næring

Kommunevåpen:

' Møte 25. juni

- Avklare justeringerjf. vedtak i fellesnemnda

-  Søke nødvendige godkjenninger

Familiens hus:

° Sluttrapport fra arbeidsgruppen mottatt 13.04.18

-  Høring~sendt ut bredt
- Høringsfrist 27.08.18

-  Elektroniske høringssvar

Personalhåndbok:

-  11 kapitler vedtatt
° 3av kapitlene til fellesnemnda 12.juni

-  Etiske retningslinjer
-  Sosiale medier
°  Seksuell trakassering

Framtidens pleie og omsorgstjeneste:

- Anbudsdokument utsendt- avventer tilbud
- Anbudene åpnes i dag
-  Oppdraget ferdigstilt 1. november

Arbeidsgrupper  i  virksomhet:

- Gerica - prosjektet finansierer samordningsarbeidet på tekniske løsninger



-  Barnevern -ferdig rapport mottatt
-  Vurderer løsninger om uttreden fra samarbeidet med Molde

-  Brannvern

~  Tidlig høst- utarbeide et problemnotat som oppstart for videre arbeid
-  Forskrifter avgiftsområdet

- Inngår avtale med eksterne

Andre ting:

°  Ca 50 dataprogram - gjennomgått og har kontroll
°  Felles kommunestyremøte til høsten

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.

1. Lyngstad og Vevang skole fra høsten 2018.

Vevang skole er nedlagt og tilrettelegging ved Lyngstad skole er i rute. 2 klasserom deles,
ventilasjon justeres, skyssbehov er innmeldt til fylkeskommunen i ny modul. Vi er på plan og
skolen blir ferdig til høsten.

2. Rektor Lyngstad og Vevang skole

Det har meldt seg 2 kvalifiserte søkere til stillingen. Avgjørelse før ferien.

3. Fastlegeri Eide

Eide kommune har 3fastlegehjemler og 1 turnuslege. P.t. er en fastlegehjemmel ledig. I
sommer løses dette ved at turnuslegen jobber mer og tar en del av pasientene til den 3.legen.
Administrasjonen blir fortløpende orientert om situasjonen. Stillingen lyses ut på nytt.

4. Kommunedelplan Krakeli- Indre Eide

Anbud sendt til 3firma med frist 4.juli 2018. Utgifter til ekstern konsulent deles 50/50-Eide
kommune og utbygger.

Renovering og brannsikring av Eide sykehjem - Furutoppen
Er på plan, både budsjett og tid. Ferdigstilles medio oktober d.å.

5. Oppgradering av Eide sykehjem - Slettatunet - Uteområde

Bygging av ny terrasse/uteområde er stort sett ferdig. l<un detaljer som gjenstår.

6. Bygging av nye omsorgsboliger Mikalmarka

Politisk byggekomite oppnevnes av kommunestyret torsdag 14.6.2018. Det er avsatt 500
tusen til prosjektering i 2018 og 12 mill. i økonomiplan til bygging av nye omsorgsboliger i
2019.

7. Utvidelse av gravplass Krakeli

Eide nye kirkegård er stort sett ferdig. Utvidelse av gravplass, oppjustering av veier og
eksisterende bygg. Innen 30 september 2108 skal det være bygd garasje, ordnet med
belysning, vannposter, porter, asfaltert interne veier/stier  +  div.



srnådetaljer. Avsatte midler vil bli benyttet. (ingen overskridelser).

Eide 12. juni 2018

Ole Bjørn Moen

Rådmann

Orientering fra rådmannen i Fræna kommune.

1.

Z.

3.

IKT

—  I  ekstraordinaert styremøte i lKT ORKidé den 6.juni, ble Eide, Fræna og Nesset enige

med IKT ORKide' om de økonomiske betingelsene i forbindelse med kommunenes

uttreden av IKT-samarbeidet fra 01.01.2019

—  Enigheten innebærer at de uttredende kommunene får følgende sluttoppgjør

(beregnet pr. 31.12.2017):

o Eide kr. 453.000,-

o Fræna  :  kr. 904.000,-

o Nesset: kr. 437.000,»

—  Disse midlene vil komme vel med i forbindelse etableringen av IKT Hustadvika

~ Det var i hovedsak enighet mellom partene om prinsippene for verdiberegning. Noe

avstand mellom partene mht. håndteringen av fondsmidler. Her møttes partene på

halvveien

- Som nevnt over, er denne beregningen basert på regnskapet pr. 31.12.2017. Partene

må bli enige om hvordan vi skal håndtere investeringsmidler for 2018

- Møtet foregikk i en god og konstruktiv atmosfære, der begge parter la vekt på at vi skal
kunne samhandle også i framtida dersom vi har saker/utfordringer der det ligger til

rette for dette

Tertialrapport I behandlet i formannskapet 11.6

~ Behandlet i formannskapet i går

—  Prognosen viser et merforbruk på ca. 3 mill. Av viktige årsaker til avviket kan nevnes:

o Forventet noe svakere skatteinngang
o Reduserte overføringer til kommunen for ressurskrevende brukere

c Økte kostnader innenfor noen enheter. Største avviket innenfor

hjemmebaserte tjenester og institusjon

Revidert budsjett I behandlet i formannskapet 11.6

~ Relativt mange endringer i revidert budsjett. Følgende kan nevnes:

o Tilskudd Romsdalsmuseet for kjøp av Ergan
o Flere mindre vedlikeholdsinvesteringer



4.

5.

6.

7.

o Grunnkjøp ved Jenclem skole

$k0lestruktur

PLØK behandlet på møtet sitt 11.6 rapporten om skolestruktur som

Telemarksforskning har utarbeidet. PLØK besluttet enstemmig å sende ut på høring

den strukturen som Telemarksforskning har tilrådd; dvs. 1.—4. trinn på Sylte og Tornes,
Og samlokalisering av 5.-7. trinn ved Haukås skole

Kommunestyret behandler saken 21. juni, og dersom innstillingen fra PLØK vedtas, vil

Struktursak og ny forskrift bli sendt ut på høring med høringsfrist 1, September

Kommunestyret vil behandle saken 4. oktober

Renovering av  Brynhallen  — søknad fra Bryn IL om kommunal medvirkning

Bryn IL planlegger en større renovering av hallen på Hustad kostnadsberegnet til ca. 19
fnill.

Finansieringsplanen forutsetter kommunalt tilskudd på 7 mill., samt årlig kommunalt
driftstilskudd på kr. 200.000

Rådmannen positiv til medvirkning med hovedbegrunnelse at alternativ kostnad for
kommunen - dersom Brynhallen ikke renoveres og må stenges for bruk, vii være

investering i gymsal ved Hustad skole

EkSPropriasjon - Lauvåsen

Rådmannen har fremmet sak om at kommunen eksproprierer grunn fra grunneier på

Sylte for å hindre forsinkelse  i  utbyggingen av det nye boligfeltet på Lauvåsen

Etablering av aktivitetstilbud for unge sosialhjelpsmottakere

Etableres i samarbeid med Torabu og NAV

lførste omgang vil dette være en prøveordning som går ut 2019

Elnesvégen, 12. juni 2018
Rådmannen

Etter behandling av saker var følgende drøftingssak lagt fram for diskusjon i Fellesnemnda:

Kommunesentrum  i  Hustadvika kommune (tettstedsprogrammet)

V/ ØVStein Bull-Hansen fra BYLiv senteret.
Det blir mulighet for å stille spørsmål og diskutere framtidens kommunesentrum.



Fra administrasjonen møtte:

Namn Stilling
Anne Thorsrud Prosjektleder
Merete Rødal Utvalgssekretær
Sverre Hovland Prosjektmedarbeider
Ole Bjørn Moen Rådmann Eide
Anders Skipenes Rådmann Fræna
Linn Eidem Kommuneplanlegger Fræna
Myrstad

Underskrift:

Representantene Terje Lyngstad (H Eide) ogJan Arve Dyrnes (Ap Fræna) ble enstemmig valgt til
å skrive under møteprotokollen.

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

det som ble vedtatt på møtet.
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Sakcr  til behandling

PS 13/2018 Kommunestyrcvalgct 2019 - Oppnevning av valgstyre og delegering av
myndighet

Innstilling:

1. Disse velges som valgstyre i Hustadvika kommune:

_‘>9~’l"t‘.°“f-"

Z. Leder i Valgstyret:
Nestleder i Valgstyret:

Administrasjonssjefen/ prosjektleder peker ut sekretær for Valgstyret.

3. Fellesnemnda delegerer ansvaret for den praktiske gjennomføringen til Valgstyret, i den grad
Valgloven åpner for delegasjon fra fellesnemnda til Valgstyret. Deriblant at Valgstyret får
delegert myndighet til å oppnevne stemmestyrer og til å administrere stemmegivningen i hver
enkelt stemrnekrets.

Behandling i  Partssammensatt utvalg - 04.06.2018

PSU tar saken til oricritcring.

Ved tak:

Det ble orientert om saken  i  PSU.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Følgende representanter ble foreslått som medlemmer av Valgstyret:

1. Tove Henøen (Sp)
Z. Egil Strand (H)
3. Kjell Lode (Krf)
4. Ragnvald Olav Eide (V)
5. Johnny Varhol (Frp)
6. Sofie Elisabeth Brekken (Ap)

Leder i Valgstyret: Tove Henøen (Sp)
Nestleder i Valgstyret: Egil Strand (H)



Forslaget til sammensetning av valgstyre ble enstemmig vedtatt.

Forslag til leder og nestleder ble enstemmig vedtatt.

Forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Disse velges som valgstyre i Hustadvika kommune:

1. Tove Henøen (Sp)

2. Egil Strand (H)
3. Kjell Lode (Krf)
4. Ragnvald Olav Eide (V)
5. Johnny Varhol (Frp)
6. Sofie Elisabeth Brekken (Ap)

2.  Leder  i  Valgstyret: Tove Henøen (Sp)
Nestleder i Valgstyret: Egil Strand (H)

Administrasjonssjefen/ prosjektleder peker ut sekretær for Valgstyret.

3. Fellesnemnda delegerer ansvaret for den praktiske gjennomføringen til Valgstyret, i den grad
Valgloven äpnerfor delegasjon fra fellesnemnda til Valgstyret. Deriblant at valgstyret får
delegert myndighet til å oppnevne stemmestyrer og til  å  administrere stemrnegivningen i hver
enkelt stemmekrets.

PS 14/2018 Kommunestyrevalget  2019  -  valgdag, åpningstider på valgdagen og valgkretser

Innstilling:

Valgkrets Valglokale Åpningstider
Søre Fræna Jendem skole, gymsalen Mandag 13.00-20.00
Svlte/Malme Bygdahuset Vonheim, Mandag 13.00-20.00

Malmefjorden
Haukås Fræna ungdomsskule, Søndag 13.00-18.00

kantina

Mandag 13.00-20.00

Tornes Tornes skule, gymsalen Mandag 13.00-20.00
Bud Bud barne og ungdomsskule, Mandag 13.00-20.00

kantina

Hustad Hustad barne og Mandag 1300-2000
ungdomsskole

Farstad Tusenborg Mandag 13.00-20.00

Eide Eide rådhus Søndag 13.00-18.00



Lyngstad

Vevang

Lyngstad skole
Vevang skole, gymsalen

Behandling i  Partssammensatt utvalg - 04.06.2018

PSU tar saken lil orientering

Vedtak:

Det ble oricntert om saken  i  PSU.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgkrets Valglokale

Søre Fræna Jendem skole, gymsalen

Sylte/Malme Bygdahuset Vonheim,
Malmefjorden

Haukås Fræna ungdomsskule,
kantina

Tornes Tornes skule, gymsalen

Bud Bud barne og ungdomsskule,
kantina

Hustad Hustad barne og
ungdomsskole

Farstad Tusenborg

Eide Eide rådhus

Lyngstad Lyngstad skole
Vevang Vevang skole, gymsalen

Mandag 1300-2000
Mandag 13.00-20.00
Mandag 1300-2000

Åpningstider
Mandag 1300-2000
Mandag 1300-2000

Søndag 13.00-18.00

Mandag 13.00-20.00
Mandag 13.00-20.00
Mandag 1300-2000

Mandag 13.00-20.00

Mandag 13.00-20.00

Søndag 13.00-18.00

Mandag 1300-2000
Mandag 1300-2000

Mandag 1300-2000



PS  15/2018 Planprogram  -  høring -  Hustadvika kommune  -  oppstart kommuneplanens
samfunnsdel 2020-2052

Prosjcktlcders tilråding:

I.  Fellesnemnda for etablering av Hnsladvilta kommune melder uppslarl av planarbeid med
kommuneplanens sam funnsdel.

2. Planprogram for kommuneplamens samfunnsdel 2020-2032 legges ut til offentlig ettersyn. og
sendes ut på høring i  6  Liker i henhold til plan- og bygningsloven  §4-1  jfr.  §§ ll l~2 og I  1-12 til
11-15.  På grunn av soinmerferien utvides ltoringspcrioden med fire Liker.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna  -  12.06.2018

Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Fellesnemnda for etablering av Hustadvika kommune melder oppstart av planarbeid med
kommuneplanens samfunnsdel.

2. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 20202032 legges ut til offentlig ettersyn,
og sendes ut på høring i  6  uker i henhold til plan- og bygningsloven  §4—1 jfr. §§ 111-2 og 11-12
til 11-15. På grunn av sommerferien utvides høringsperioden med fire uker.

PS 16/2018 Valg av fremtidig innkjopssnmarbeid/funksjon for Hustadvika kommune

Prosjektleclers innstilling til Fellesnemnda:

1. Hustadvika kommune v/Fellesnemnda påtar seg det politiske initiativansvaret for å se

på muligheten for å opprette et nytt innkjøpssamarbeid i Nordmøre og Romsdal innen

01.01.2020 evt. fra 01.01.2021. Innkjøpsfunksjonen til Møre og Romsdal

fylkeskommune bør også inngå i denne tenkingen.

2. Inntil videre fortsetter Hustadvika kommune som medlem  i  NII.

3. Fra 01.01.2020 skal Hustadvika kommune tilrettelegge for en 40-50% stillingsressurs

som skal være kontaktpersonen/fagpersonen som skal koordiner alle aktiviteter opp

mot innkjøpssamarbeidet. Denne ressursen skal også kunne bistå enheten i

innkjøpsfaglig støtte inn mot enkle prisforespørsler i forhold til enkeltkjøp.  I  et litt

lenger perspektiv bør stillingsressursen utvides til 100% stilling. Arbeidsgruppen mener

stillingsressursen bør plasseres i den fremtidige økonomi og regnskapsenheteni

Hustadvika kommune og ressursen skal dekkes innenfor dagens bemanning.

Arbeidsgruppen mener det er viktig at en raskt kommer i gang med det politisk arbeidet i
forhold til pkt. 1. Et formalisert og forsterket samarbeid på området innkjøp, vil etter
arbeidsgruppens vurderinger gi alle kommunene åpenbare effekter både økonomisk, større



innkjøpsvolum og følgelig større innkjøpsmakt. Bruk av felles og enhetlige elektroniske
prosesser vil også kunne frigjøre ressurser til kommunene sine primære tjenester i et
overordnet regionalt perspektiv.

Dersom pkt. 1 viser seg å bli politisk utfordrende mener arbeidsgruppen at en bør fortsette i
NII. Dette etter en helhetsvurdering av de punktene som blir drøftet i kap. vedr.: «Fortsette i
Nll- innkjøp eller flytte til ROR-innkjøp?» (side 9 - 11i rapporten.)
Ett viktig moment i denne vurdering er positive signaler fra Nll på muligheten for
kapasitetsøkning.

Behandling i  Partssammcnsatt utvalg - 04.06.2018

PSU tar saken til orientering.

Vedtak:

Det ble orientert om saken i PSU.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Hustadvika kommune v/Fellesnemnda påtar seg det politiske initiativansvaret for å se

på muligheten for å opprette et nytt innkjøpssamarbeid i Nordmøre og Romsdal innen

01.01.2020 evt. fra 01.01.2021. lnnkjøpsfunksjonen til Møre og Romsdal

fylkeskommune bør også inngå i denne tenkingen.

2. Inntil videre fortsetter Hustadvika kommune som medlem i NII.

Fra 01.01.2020 skal Hustadvika kommune tilrettelegge for en 40-50% stillingsressurs

som skal være kontaktpersonen/fagpersonen som skal koordiner alle aktiviteter opp
mot innkjøpssamarbeidet. Denne ressursen skal også kunne bistå enheten i

innkjøpsfaglig støtte inn mot enkle prisforespørsler  i  forhold til enkeltkjøp. I et litt

lenger perspektiv bør stillingsressursen utvides til 100% stilling. Arbeidsgruppen mener

stillingsressursen bør plasseres  i  den fremtidige økonomi og regnskapsenheten i

Hustadvika kommune og ressursen skal dekkes innenfor dagens bemanning.

Arbeidsgruppen mener det er viktig at en raskt kommer  i  gang med det politisk arbeidet i
forhold til pkt. 1. Et formalisert og forsterket samarbeid på området innkjøp, vil etter
arbeidsgruppens vurderinger gi alle kommunene åpenbare effekter både økonomisk, større



lnnkjøpsvolum og følgelig større lnnkjøpsmakt. Bruk av felles og enhetlige elektroniske
prosesser vil også kunne frigjøre ressurser til kommunene sine primære tjenester i et
overordnet regionalt perspektiv.

Dersom pkt. 1viser segå bli politisk utfordrende mener arbeidsgruppen at en bør fortsette i
Nll. Dette etter en helhetsvurdering av de punktene som blir drøftet i kap. vedr.: «Fortsette i
Nll— innkjøp eller flytte til ROR—innkj¢p?» (side 9  —lli rapporten.)
Ett viktig moment i denne vurdering er positive signaler fra Nll på muligheten for
kapasitetsøkning.

PS l7/2018 Kjøp av arbeidsgiverkontroll i Hustadvika kommune

Molde kommune v. Romsdal kemnerkontor viser til prosessen med kommunesammenslåing
som de er  i  og har av den grunn ikke kommet med pristilbud til Hustadvika kommune for kjøp
av arbeidsgiverkontroll. De har to ansatte og vil i fremtiden styrke arbeidsgiverkontrollen.
Hustadvika kommune blir invitert til å delta i fremtiden også.

Kristiansund kommune ved Nordmøre kemnerkontor har et arbeidsgiverkontrollmiljø med høy
kompetanse og god erfaring med interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll.
De har rom for fleksibilitet og kan levere tjenester på bestilling etter nærmere avtale.
De har gitt et pristilbud på kr. 25 000 pr. kontroll. For 14 stk. kontroller kr. 350 000.

Det er mottatt et konkret tilbud fra Kristiansund kommune ved Nordmøre kemnerkontor som
vurderes å være et godt faglig og prísmessig akseptabelt tilbud. Fra Molde kommune ved
Romsdal kemnerkontor er det slik prosjektleder oppfatter det ikke kommet et konkret tilbud
om leveranse av tjenester til Hustadvika kommune.

Prosjektleders innstilling til fellesnemnda:

Kristiansund kommune v/Nordmøre kemnerkontor velges til levering av arbeidsgiverkontroll i
Hustadvika kommune tilsvarende 40% stilling (14 stk. kontroller) fra l.l.2020.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

innstillinga ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kristiansund kommune v/Nordmøre kemnerkontor velges til levering av arbeidsgiverkontroll i

Hustadvika kommune tilsvarende 40% stilling (14 stk. kontroller) fra 1.l.2020.

PS  18/2018 N21-rdcnmkratiskc ordninger i Hustadvika kommune -
HORlN(;Sll\'\/ITASJON

Tilråding:

Rapporten "Nærdemokratiske ordninger i Hustadvika kommune” legges ut på offentlig høring
innen 23. juni 2018.

Høringsfristen settes til 31. august 2018.

Prosjektleder og Ieder for arbeidsgruppen Nærdemokrati får fullmakt til å utferdige
høringsskriv.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Noen redaksjonelle endringer av innholdet gjøres administrativt før rapporten legges ut på
høring.

Vedtak:

Rapporten “Naerdemokratiske ordninger i Hustadvika kommune" legges utpå offentlig høring
innen 23. juni 2018.

Høringsfristen settes til 31. august 2018.

Prosjektleder og leder for arbeidsgruppen Nærdemokrati får fullmakt til å utferdige
høringsskriv.

PS 19/2018 Masterplan for reiseliv i Hustadvika kommune

Innstilling:

Det settes i gang et arbeid forå lage en reiselivsplan for Hustadvika kommune.
Styringsgruppen starter arbeidet med Fase l, dvs. forprosjektet.
I forprosjektet skal det utarbeides en situasjonsarialyse for reisemålet som beskriver dagens
situasjon og peker på muligheter og utviklingspotensial. Lokale forhold og aktørenes vilje til å



delta aktivt må også kartlegges. Ietterkantjobber styringsgruppen videre med fase 2 og
reiselivsplanen, på grunnlag av det som kommer fram i forprosjektet.

Styringsgruppen rapporterer til fellesnemnda og kommer tilbake med forslag om valg av
prosjektleder og prosjektansvarlig.

Fellesnemnda finansierer prosjektet med inntil 250 000 kr som dekkes innenfor
utredningskostnader i budsjettet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes i gang et arbeid for å lage en reiselivsplan for Hustadvika kommune.
Styringsgruppen starter arbeidet med Fase 1, dvs. forprosjektet.

I forprosjektet skal det utarbeides en situasjonsanalyse for reisemålet som beskriver dagens
situasjon og peker på muligheter og utviklingspotensial. Lokale forhold og aktørenes vilje til å
delta aktivt må også kartlegges. I etterkantjobber styringsgruppen videre med fase 2 og
reiselivsplanen, på grunnlag av det som kommer fram i forprosjektet.

Styringsgruppen rapporterer til fellesnemnda og kommer tilbake med forslag om valg av
prosjektleder og prosjektansvarlig.

Fellesnemnda finansierer prosjektet med inntil 250 000 kr som dekkes innenfor
utredningskostnader  i  budsjettet.

PS 20/2018 Etiske retningslinjer i Hustadvika kommune

Innstilling

Hustadvika kommune vedtar vedlagte etiske retningslinjer (vedlegg 1). Etiske retningslinjer
gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.06.2018

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.



lnnslilling til fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte etiske retningslinjer (vedlegg 1). Etiske retningslinjer
gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna -  12.06.2018

Innstillinga fra partsammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte etiske retningslinjer (vedlegg l).  Etiske retningslinjer
gjøres gjeldene fra  01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

PS  21/2018  Retningslinjer for liâiidtcring av seksuell trakassering

Beliandliiig i  Partssammensatt utvalg -  04.06.2018

Forslag til innstilling ble enstcmniig vcdlall. med følgende redaksjonelle endring:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte retningslinjer for håndtering av seksuell
trakassering (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldene fra  01.01.2020, og blir en del av
Hustadvika kommunes personalhåiidbok.

Innstilling lil fellesnemnda:

llustadvika kommune vedtar vedlagte retningslinjer for håndtering av seksuell
trakassering (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldene fra  01.01.2020, og blir en del av
Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i  Fellesnemnda Eide-Fræna -  12.06.2018

Innstillinga fra partsammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte retningslinjer' for håndtering av seksuell
trakassering [vedlegg l).  Retningslinjene gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av
Hustadvika kommunes personalhåndbok.



PS 22/2018 Retningslinjer for varsling

Innstilling

l-lustadvika kommune vedtar vedlagt retningslinjer for varsling jvedlegg 1). Retningslinjene

gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir  en  del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.06.2018

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PSU sin innstilling til Fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar vedlagt retningslinjer for varsling (vedlegg 1). Retningslinjene
gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i  Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga fra partsammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagt retningslinjer for varsling (vedlegg 1). Retningslinjene
gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.



Laila Andersen Nøsen MEDL SV
Sigrid Gjendem Fjørtoft Ml-IDI. H
Ole Håkon Havncs Farstad  MEDL SP
Cecilie Kristengård Buaas MEDL AP
Elise Fiske MEDL ll

Følgjande  varamedlemmer møtte:

Namn Matte for Representerer
Halvard Brekken Cecilie Kristengård Buaas  AP
Oyvind Fenne l.aila Andersen Nøsen SV
Synnøve Valle Ole llékon llavnes Farstad SP
Hilde Moen Gautvik Annhild Viken Sunde V
lver Bertil Kjørsvik Sigrid Gjendem Fjørtoft ll
Frank Anders Tovan Fylling Elise Fiske ll

Merknader

ingen merknader til innkalling til dagens mote.

Merknad til protokoll fra møte 24.05.18  ~  Solie  E.H.  Brekken (Ap) etterlyste redegjørelse
Malme skole

Orienteringer
Hustadvika kommune v/ prosjektleder Anne lhorsrud
Uttreden lKT Orkide v/rådmann Anders Skipenes
Status Malme skole v/rådinann Anders Skipenes

I25 3'1/:5’
Spørrehalvtimen  -  Kommunestyret

Spørsmål fra Kiell Johan Berget (SP):

1. Det har tidligere blitt spurt om det er mulig å sette ut skikkelige soppeldunker som er
stodige og enkle  i  bruk på rasteplasser her  i  kommunen feks Kong Oysteinsplass på
Hustad. jeg tenker at dette er et enkelt grep kommunen kan gjøre  i  kampen mot forsøpling,
har vi mulighet til å få på plass noe sånt?

2.  Hvor langt har man kommet i arbeidet med å se på utvide åpningstider for SFO  i  ytre deler
av kommunen? Om dette skulle bli en realitet er det da mulig å lå dette på plass allerede
skoleåret 20 l 8\20 l 9?

3. Hvorfor blir det ikke lyst ut stilling som spesped til barnehagene når tjenesten er
underbemannet og tilbudet er lovpålagt?

Kan det være en tanke å opprette egen stilling i hver av de kommunale barnehagene som
spes.ped?

Er det en inulighet å omorganisere opplæringssenteret sånn at skole og barnehage deler på
spesped?

4. Det har vært gjort endel arbeid med å kartlegge muligheter for utvidelse av Hustad
Bamehage. hvilke resultater har man [Em av denne kartleggingen. og bør man se på



mulighetene for  å  utvide denne bamehagen da man hvert år må l`oreta uheldig splitting av i'
årskull grunnet plassmangel?

Svar fra ordføreren:
Spørsmål 1:
Teknisk drift og anlegg vil sette ut storre og stodigere avfallsdunker. Dette er allerede gjort i
Bud. Behov kan meldes inn til Fræna kommune  -  Teknisk drift og anlegg
Spørsmål  2:
Åpningstidene til SFO reguleres gjennom vedtektene, sist fastsatt av kommunestyret
30.09.2004. Rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe for å komme med forslag til nye
vedtekter, iht. interpellasjonen behandlet av kommunestyret Ol .03.  I  8. Rådmannen forventer at
denne saken er klar for politisk behandling i lopet av høsten 2018.

Spørsmål 3:

Fræna kommune har i dag tilsatt tre spesialpedagoger ved Frzena og l-lide opplæringssenter. De
deler kontormiljo blant annet med logopeditjenesten. Antall spesialpedagoger ble for fem ar
siden okt fra to til tre. Behovet har vaert relativt stabilt. og rådmannen vurderer at tilbudet er
faglig forsvarlig. og loreslår ingen okning i ressurser pâ dette området.

Det vil ikke bli gjort organisasjonsmessige endringer nå. Ny administrasjonssjef for Hustadvika
vil være på plass l. august. Han vil starte arbeidet med organiseringa av tjenestene i den nye
kommunen.

Spørsmål  4:
Det er igangsatt et arbeid med strategisk plan for Fræna og Hide. Planen skal vurdere fremtidig
behov for nye barnehageplasser frem til  2030. og vil også omhandle evt. behov for en utvidelse
av Ilustad barnehage. Planen vil gå ut på horing med det aller forste.

Fra administrasjonen møtte:

Namn StilliÆ

Anders Skipenes Rådmann
Ole Rodal Økonomisjef
Jan Morten Dale Kommunalsjef
Hanne Brakstad Enhetsleder kultur
Karianne Vestavik Enhetsleder institusjon og heimebaserte tenester
Ileidi Rønning Enhetsleder teknisk anlegg og drift
Kim Atle Kvalvåg Fagleder oppvekst
Elisabeth S. Mathisen Sekretær

Underskrift:

Representantene Kjell .l. Berget (Sp) og David A. D. Brun (H) ble enstemmig valgt til  å  skrive under
møteprotokollen sammen med ordfører Tove llenoen.



Referatsaker

RS 9/2018 Kontrollutvalgeti Fræna  -  orientering til kommunestyret

Behandling i Kommunestyret i Fræna  -  21.06.2018

Et samla kommunestyre til referatsaken til orientering.

Ved ta  k

Ingen vedtak fattet

Q3 '55?/18
PS 25/2018 Orientering om gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten jfr.
Kommunestyresak PS 84/2017

Rådmannens tilråding:

Orienteringen tas til etterretning. og en støtter gjennomføringen av vedtak PS 84/2017 blir ledet
av prosjektorganisasjonen llustadvika kommune.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune  -  05.06.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning. og en støtter gjennomføringen av vedtak PS84/2017 blir ledet
av prosjektorganisasjonen Hustadvika kommune.

Behandling i Kommunestyret i Fræna  -  21.06.2018

Ved votering ble tilråding fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning. og en støtter gjennomføringen av vedtak PS 84/2017 blir ledet
av prosjektorganisasjonen Hustadvika kommune.



R5  39 jg
PS  26/2018  Skolestruktur  -  Sylte/Malme, Haukås og Tornes.

Styringsgruppens innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune -  11.06.2018

Representanten Jan Arve Dymes (Ap) fremmet på vegne av alle gruppeledere slikt forslag:

I .  Basert pa rapporten flu  T elemarkxjforskning onsker PLØK a sende tttfalgende alternativ pa
høring: ”l .--t. klasse beholdes ved Sylle og Tornes,  mens klasse legges til Haukas .x-ko/e”

2. Radtnannjår i oppdrag og legge til rcttejor lutringsproseszxjor kun dette alternativet. slik at
vi kan ta en beslutning pa et bredesl rim/ig grunnlag og knvttt' valget til arbeidet med
(irsbttzlr/'ett og okonomtplrtn.

Rtitltnannett blir .samtidig bedt om  á  rcdegjorefl for fil/gende forhold, så snart som mulig

3. Ta rede  pà  ánsaksfizrlto/dene og konsekventferte rundt siget på  angivelige 2/ cm pä  Tomes
skole gjennom en geoteknisk undersøkelse. Undersøkelsen ma redegjøre for dagens .situasjon og
eventuellt'jratnticlige risikoer. Konsekvenser og eventuelle kostnader :nå redegjøres for. Det bor
ogsa ses pa om det erjonvkiell pa  I  -4 og l-. alternative! i  tiltak og eventuelle kostnader.

-I. Kaslmulerfnr gwnml og dusj pa  Sylle  i  l--l-alternativel. Det må være med dersom vi skal gi
likt tilbud til elevene ved Tomes  0gSy/Ie/Ma/me.

Dersom det er mulig sa bør disse utredningpttnktene oflentliggjores så raskt som mulig, .va de
kan være endel av horingsgrztnnlaget.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

Ved tak

l. Basen på rapporten fra Telemarksforskning onsker PLØK å sende ut alternativet "l.-4. klasse
beholdes ved Sylte og Tomes, mens 5.-7.  klasse legges til Haukås skole"

2.  Rådmann lår i oppdrag og legge til rette for horingsprosess for kun dette altemativet. slik at vi
kan ta en beslutning på et bredest mulig grunnlag og knytte valget til arbeidet med årsbudsjett
og økonomiplan.

Rådmannen blir samtidig bedt om å redegjøre for folgende forhold. så snart som mulig

3.  Ta rede på årsaksforholdene og konsekvensene rundt siget på angivelige  2l  cm på Tornes
skole gjennom en geoteknisk undersøkelse. [Jndersokelsen må redegjøre for dagens situasjon og



eventuelle framtidige risikoer. Konsekvenser og eventuelle kostnader må redegjøres for. Det bør
også ses på om det er forskjell på 1-4 og I-7 alternativet i tiltak og eventuelle kostnader.

4. Kostnader tor gymsal og dusj pä Sylte i l-4-alternativet. Det må være med dersom vi skal gi
likt tilbud til elevene ved Tornes og Sylte/Malme.

Dersom det er mulig så bør disse utredningpunktene offentliggjøres så raskt som mulig, så de
kan være endel av høringsgrtinnlaget

Behandling i Kommunestyret  i  Fræna  -  21.06.2018

Ved votering ble tilråding fra plan- og okonomiutvalget enstemmig vedtatt

Ved ta k

l. Basen pa rapporten fra 'felemarksforskning onsker Kommunestyret å sende ut ul folgende
alternativ på ltoring: alternativet “l .-~l. klasse beholdes ved Sylte og Tornes. mens 5.-7. klasse
legges til Haukås skole"

Z. Rådmann får i oppdrag og legge til rette for høringsprtisess for kun dette alternativet, slik at vi
kan ta en beslutning på et bredest mulig grunnlag og knytte valget til arbeidet med årsbudsjett
og okonomiplatt.

Rådmannen blir samtidig bedt om å redegjøre for følgende forhold, så snart som mulig

3. Ta rede på ârsaksforholdene og konsekvensene rundt siget på angivelige  2l  em på Tomes
skole gjennom en geoteknisk undersøkelse. Undersøkelsen må redegjøre for dagens situasjon og
eventuelle framtidige risikoer. Konsekvenser og eventuelle kostnader må redegjøres for. Det bør
også ses på om det er forskjell på 1-4 og I-7  alternativet i tiltak og eventuelle kostnader.

4. Kostnader for gymsal og dusj på Sylte i l-Ll-alternativet. Det må være med dersom vi skal gi
likt tilbud til elevene ved Tornes og Sylte/Malme.

Dersom det er mulig så bor disse utredningpunktene offentliggjøres så raskt som mulig. så de
kan være endel av høringsgrunnlaget

125 blø/is
PS  27/2018  Tertialrapport per  30.04.2018  -  Fræna kommune

Rådmannens tilråding:

Tertialrapport 30.04.2018 for Fræna kommune blir tatt til orientering.



Behandling i Formannskapet  i  Fræna kommune  -  11.06.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport 30.04.20 l 8 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

Behandling i Kommunestyret i Fræna  -  21.06.2018

Ved votering ble tilråding fra l-'orinaiitiskapet enstemmig vedtatt

Vedtak

Tertialrapporl30.0-1.2018 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

og Lif/la'
PS  28/2018  Revidert budsjett I  -  Fræna kommune  -  2018

Rådmannens tilråding:

1.  Fræna kommunes budsjett for  2018  blir korrigert i samsvar med saksframlegget.
2. Samlet låneopptaket reduseres med netto  0.5  mill. kroner. Dette gjelder Startlån som

reduseres fra 5 mill. kroner til l mill. kroner. Øvrige lån økes med 3.5 mill. kroner til l  10,5
mill. kroner.

Teknisk drift og anlegg får anledning til  â  ansette en ny VA  -  ingeniør.

b:

Behandling i  Formannskapeti Fræna kommune  -  11.06.2018

Representanten Sofie E.H. Brekken (A) fremmet slikt tilleggsforslag:

Prosjekt pIusIreu’nk.\_'/"on. Det .vel/ex m' kr. I00.  000,-  ri! rlekn. Av zrigijler, cv. .rum /ilskudlli
forbinde/re med knm/nunenx vedtar/t' ínlvnsjorr om  0  redusere pluslfurbruke/  i F rrenu  kommune.
Be10peI_/i)r'e.s'líi.r zlekkel g/emmm Iilxrurcndt' reduksjon  i  por/for ubunz/ne:’b11m/Ivefinzzi.

Ved votering over rcpresentanlens tilleggsforlsag ble dette vedtatt med  9  stemmer

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.



Vedtak

l. Frzena kommunes budsjett for  2018  blir korrigert  i  sainsvar med saksframlegget.
Ix)

.  Samlet läneopptaket reduseres med netto 0,5  mill.  kroner. Dette gjelder Startlån sorn reduseres fra
mill. kroner  til l mill.  kroner. Øvrige lån cakes med  3,5 mill.  kroner til  110,5 mill.  kroner.

LnL.)

.Teknisk drift og anlegg får anledning til  ansette en ny V/\  — ingenior.

4.  Prosjekt plastredtrksjoii. Det settes av kr. l00.000,- til dekn. av utgifter. ev. som tilskudd  i
forbindelse med komniunens vedtatte iritensjon om â redusere pZa.y[fbrbrukeI i Fræna kornmune.
Beløpet foreslås dekket gjennom tilsvarende reduksjon  i  post for ubundne/bundnc fond.

Behandling i  Kornmunestyret  i  Fræna - 21.06.2018

Ved votering ble tilråding fra Formannskapet enstemmig vedtatt

Ved tak

l. Fræna kommunes budsjett for 20I8 blir korrigert  i  samsvar rncd saksfrarnlegget.

k)

_ Samlet låneopptaket reduseres med netto 0,5 rnill. kroner. Dette gjelder Startlån som reduseres fra
rnill. kroner til l rnill. kroner. Øvrige lån okes med  3,5  mill. kronertil l  10,5  mill. kroner.

vi

.  Teknisk drift og anlegg får anledning til å  ansette en ny VA - ingeniør.

ts;

4. Prosjekt plastreduksjon. Det settes av kr. 100000,- til dekn. av utgifter, ev. som tilskudd  i
forbindelse med komnitinens vedtatte intensjon om a redusere p/cLvrfor/Jrz/kel i  Frzena kommune.
Beløpet foreslâs dekket gjennom tilsvarende reduksjon  i  post for ubundne/bundne fond.

PS  29/2018 Renover/{ng av  Brynhallen

Rådmannens innstilling: /’

Rådmannen ser det som positivt og herisiktsinessig å  gå inni et sainarbcid med IL Bryn om
utvikling av Hustadvika Idrettspark. l-lt slikt sainzfrbeid vil sikre vedlikehold og drift av
Husttidvfilta!idrettspark for framtida, og sikre l lustad barne- og ungdomsskole moderne og gode
fasiliteter for fag innenfor fysisk tostring.

Den økonomiske modellen vilse slik ut:
Fræna kornmune gir et engangstilsktidd på kr 7.000.000.-.
Tilskuddet dekkes gjennom disposisjonsfondet.

Driftsutgiftcnc til Hustadvika idrettspark innarbeides  i  driftsbudsjettet på samme inäte som for
Frænahallen.

Fræna knmmune(ég ll, Bryn samarbeider om spillerniddelsøknad for 2019.



ii' Fræna kommune t/(QS 8
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Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtested: Kommunestyresalen, Eide

Dato:  04.09.2018

Tidspunkt: 16:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn Funksjon _ i Representerer

Sofie  Elisabeth Brekken Medlem AP
Kjell Arne Iversen Medlem SP
Annhild Viken Sunde Medlem V
Trond Malmedal Medlem SP
Kjell Lode Medlem KRF
Elise Fiske Medlem H
Jan Arve Dyrnes Medlem AP

Egil Strand (H) Medlem

Terje Lyngstad (H) Medlem
Rune Strand (AP) Medlem
Kari Nergård (AP) Medlem
Jarle Ugelstad Klavenes (AP) Medlem
Birgit Dyrhaug (SP) Medlem

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn Funksjon á Representerer
Johnny Varhol MEDL FRP
Tove Henøen MEDL SP

Eli Sildnes (H) MEDL
Odd Arne Halaas (SP) MEDL

Ragnvald Olav Eide (V) MEDL

Følgjande varamedlemmer møtte:

íNamn Møtte for g i Representerer
Oddvar Myrseth Johnny Varhol KRF
Erling Hustad Tove Henøen SP



Kolbjørn Gaustad (SP) Odd Arne Halaas (SP)

Merknader:

ingen merknad til innkalling eller protokoll fra forrige møte.

Nestleder i Fellesnemnda Tove Henøen hadde meldt forfall til møtet. Jan Arve Dyrnes (Ap
Fræna) ble enstemmig valgt som settenestleder i møtet.

Orientering fra prosjektet Hustadvika kommune:

Administrativ organisering:
Drøfting med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 15.08

Utsending av høringsdokument 03.09
Drøftingsmøte med HTV og HVO 12.09
Utsending partssammensatt utvalg 18.09
Behandling PSU 24.09
Vedtak fellesnemnda 2.10

Personer inn i lederteamet:

Drøftingsmøte med HTV og HVO 12.09
0 Drøfte hvordan rekruttere

Kartleggingssamtaler

o Etter avklarte kriterier

Omstillingssamtaler

Framdriftsplan Kommuneplanens samfunnsdel

Overordnet planlegging:
Kommuneplan - høringsfrist på planprogrammet 3.09.18
6 hØringslnnspill mottatt
Retningsplan Helse, sosial og omsorg
Retningsplan Oppvekst, kultur og kunnskap
Retningsplan Teknisk, miljø og næring
Felles visjon - felles møte 31.0.2018
Resultatet - retningsgivende for fremtidig toppledelse

Fremtidens helse og omsorgstjeneste:

Utredningsoppdraget gikk til pvvc

Oppstartsmøte 23. august

Ãpent informasjonsmøte 23. august

Workshop 17. og 18. september

Forslag til rapport 21. oktober
Oppdraget ferdigstilt 1. november
Det skal gjøres en gjennomgang av dagens helse- og omsorgstjenester og en analyse av
framtidens helse- og omsorgstjenester i den sammenslåtte Hustadvika kommune.



0

Analysene skal inngå  i  grunnlag for tjenesteutforming i den nye kommunen.

Gjennomgangen skal omhandle hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og
institusjonstjenester, herunder både korttids-langtids- og rehabiliteringsplasser og
avlastning, uavhengig av brukergruppe og diagnose
Prosjekteier - prosjektet Hustadvika kommune v/Per Sverre Ersvik

Leder og koordinator for arbeidet~lan Morten Dale
Styringsgruppe med 11 medlemmer
politikere, administrativ ledelse og 4 tillitsvalgte
Arbeidsgruppe med 22 medlemmer
Administrasjon
Virksomhetsledere
Bru kerrepresentanter
Tillitsvalgte

Kommunevåpen

Ark med logo og rette farger mottas snart
Profileringsmanual14.09.18
Administrativ og politisk godkjenning ultimo september
Søke nødvendige godkjenninger - Patentstyret

Familiens Hus:

Høringsfrist 27.08.18

Felles strategisk ledermøte 27.08.18
AU - møte 28.08.18

Ca. 20 høringssvar mottatt

Høringssvarene behandles av Per Sverre, Anne, Leif Arild og Jan Morten

Prosjektledelsen behandler rapport og høringssvar
Prosjektledelsen legger fram tilråding om videre prosess eventuelt sak til
fellesnemnda.
Avgjørelse i fellesnemnda trolig i november

Personahåndboken:
14 kapitler vedtatt
2 nye er i sluttfasen

Lønnspolitisk plan - under utredning

Arbeidsgrupper  i  virksomhet:
KAD ~ seng; arbeidet satt på vent til januar/ februar 2019

-  Avventer avklaringer i andre utredninger

Gerica - prosjektet finansierer samordningsarbeidet på tekniske løsninger
Barnevern -ferdig rapport mottatt

- Sak til behandling i kommunestyret i Eide 13.09.18
-  Rapporten legges fram for fellesnemnda 4.09.18

Brannvern

-  Tidlig høst e utarbeide et problemnotat
-  Utredning tilrås kjøpt eksternt

Forskrifter avgiftsområdet
inngår avtale med eksterne
Arbeidsgruppe VA -forskrifter ledes av Ole Rødal
Arbeidsgruppe RBO -forskrifter ledes av Ole Rødal



Samordne gebyrregulativ

Arbeidet vil i hovedsak foregå i høst

Andre ting:
[KT

Kommuneavis ~  i  postkassene på torsdag 27. september

Varholveien -ingen ting nytt åfortelle

Temaer på blokka:

Brann

Felles barnevern
Forvaltningskontor
Tekniske tjenester

Profilering av Hustadvika kommune - profileringsløsninger

Interkommunale samarbeid
Delegeringsreglement
Lokaldemokrati
Legevaktsamarbeid

Felles kommunestyremøte 13.09.18 kl. 14.00  — 16.00 på Vonheim?

Lokaldemokratikonferanse 25. og 26. september i Trondheim

27. november~ heldagsseminar for fellesnemndene  i  Møre og Romsdal i regi av fylkesmannen

og KS

Orientering fra fungerende rådmann i Fræna Odd-Eirik Bergheim:

Utbygging av Jendem skole:
Veidekke er valgt som entrepenør

Vi valgte totalentreprise som entrepriseform.

Arkitektfirmaet som har tegnetbygget og som nå arbeider med detaljprosjektering har

kontorsted på Åndalsnes. Firmaets navn er «Streken»

Som i andre større byggeprosjekt har vi opplevd utfordringer underveis

Fortiden er vi inne i sluttforhandlinger om grunnkjøp. Dette er i forbindelse med
opparbeiding av parkeringsareal for buss og bil. Reguleringsplan for dette arealet vil

komme opp til sluttbehandling i PLØK den 20. sept. og så i Kommunestyret den 04.

oktober.

Sist uke ble det foretatt grunnboring der nybygget skal stå. ingen overraskelser. En

støtte kun på berg.

Bygget er planlagt ferdigstilt i januar 2020.



Renovering av Malme skole:

Malme skole er vedtatt nedlagt. Vedtaket går tilbake til juni 2011.

Trolig skoledrift 2 -  3  år frem itid

iløpet av sommerferien er det gjennomført et betydelig renoveríngsarbeid av

gamledelen av skolebygget. Kostnadsrammen er satt til 1,5 mill.

Arbeidet er på det meste avsluttet. Det kan bli aktuelt å sette inn et mindre

ventilasjonsanlegg i den gamle delen. Beslutning om dette vil bli tatt med det første.

Arbeid med retningsplanene:

Fellesnemda har tidligere bedt prosjektet Hustadvika kommune om å legge til rette for

gode prosesser forå ivareta helhetsperspektivet i planleggingen frem 01012020.

Prosjektet har derfor nedsatt tre arbeidsgrupper som har som mandat å arbeide med

overordnet planlegging for tjenesteinnholdet i nykommunen.

De tre arbeidsgruppene hadde fellesmøte sist uke. Målet var å se på muligheten for en

felles visjon for Hustadvika. Så langt kan det se ut som om det blir utfordrende - her er

det mange meninger som skal brynes mot hverandre.

Ellers går dette planarbeidet sin gang og synes å være i rute til å levere disse plflflefle
oppsatt tidsfrist.

Pedagognorm i barnehager fra 01.08.2018

Minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år

Minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen

Ett barn til utløser ny fulltidsstilling som pedagogisk leder

Pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som helhet

Kan søke dispensasjon fra kravet om pedagogisk bemanning/utdanningskravet.

Grunnleggende krav at stillingen har vært utlyst

Fræna:

Stor mangel på pedagogisk personell

Svært mange dispensasjonssøknader

Orientering fra rådmann i Eide Ole Bjørn Moen:



1. Ny fastlege - Eide legekontor A/S

Lars Hatlebakk har takketja til fastlegehjemmel i Eide. Vi anser dette som svært positivt.
2. Dialogmate 30.8.2018 — Budsjett 2013 og 2019.

Det var et godt møte der vi i fellesskap drøftet de Økonomiske utfordringer med balanse i
driften innen 31.12.2019. Eide kommune må kutte 12 5 mill.
Økonomisjef Ole Rødal gjennomgikk KOSTRA- og effektivitetsanalyse, levert av
Telemarksforsking.
4  politiske grupper (formannskap + 3hovedutvalg) med sine respektive enhetsleder hadde
gruppearbeid. Oppsummert ble det fremmet kutt på 7,2 mill., som formannskapet vedtok i
formelt møte etter Dialogmøtet. Forslagene skal kvalitetssikres før kommunestyremøtet 13.9.
Vi mangler 5,3 mill., som søkes løst i fellesskap i budsjettprosessen i høst.
3. Bygging av 4-6 nye omsorgsboliger for voksne med nedsatt funksjonsevne

Politisk byggekomite er oppnevnt av kommunestyret torsdag 1462018. Leder er Egil
Ekhaugen. Det er avsatt 500 tusen til prosjektering i 2018 og 12 mill. i økonomiplan til bygging
av nye omsorgsboliger i 2019. Det har vaert møte i byggekomiteen i dag, og Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte i morgen 5.9.  
boliger vedtas av kommunestyret 13.9.
4. Renovering av Eide sykehjem - Furutoppen

Ny dato for ferdigstilling er 28.9.2018. Eide kommune har akseptert datoen.
5. Eide barnehage - Stillingen som enhetsleder utlyst

Søknadsfristen gikk ut 2.9. Det har meldt seg to kvalifiserte søkere. Ledig fra 112019.
6. Lyngstad og Vevang skole

Det går bra. Rektor opplever positiv skolehverdag for elevene. Alle elever har møtt.

Klagesaker

Eide kommune har mottatt 4 klager på nedleggelsen av Vevang skole. Vevang skole er lovlig
nedlagt. FM har gjennomført lovlighetskontroll og har i brev av 29.5. 2018 avgjort at
kommunens vedtak er lovlig fattet. Kommunal og moderniseringsdepartementet har i sitt brev

av 5.juli 2018 stadfestet at det ikke er adgang til å klage på fylkesmannens beslutning i saker
om lovlighetskontroll. Departementet ser ikke grunn for å omgjøre fylkesmannens avgjørelse,
50m er endelig. Vevang skole er nedlagt.
De 4 som har klaget på nedleggelsen anfører også andre momenter i klagen. Jeg vil derfor
tilskrive disse forå be om at de presiserer på hva de klager på. Vedtak om å legge ned en skole
er ikke å anse som et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Det vil si at
saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens kapittel IV og VI ikke kommer direkte til
anvendelse for slike vedtak.

Kommunen har også mottatt klager på endring av skolekrets. Gamle Vevang krets er nå
innlemmet i Lyngstad og Bolli krets. Dette er et enkeltvedtak som har klagerett Disse blir
behandlet på vanlig måte og oversendt FM for endelig avgjørelse.

Skoleskyss
Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for skoleskyssen. Klager på skoleskyss skal sendes

Møre og Romsdal fylkeskommune. Administrasjonen orienterte formannskapet den 30.8. om
regelverket. Saksutredningen i skolestruktursaken er oversendt fylkeskommunen til

orientering. Rådmannen er enig i at busstur på over 45 min. fra bopel til skole, ikke er bra.



Kommunen har ikke myndighet.
Rektor Sissel Lyngstad har derfor tatt initiativ til et nytt møte med saksbehandlerne på fylket.
Det er uheldig at fylkeskommunen har kommet sent ut med informasjon og at en del
enkeltvedtak ikke ble utsendt. Dette blir nå drøftet i møtet med fylkeskommunen.
Jeg vil gi ros til rektor som har fått mange henvendelser på ting som fylkeskommunen skulle
ha ordnet opp i før skolestart. Rektors hovedoppgave er å drive grunnskoleopplæring.

7. Vevang gamle skole

Eide kommunestyre skal i møte den 13.9. drøfte bruken av Vevang gamle skole,
bygningsmasse og bruken av uteområdet. Administrasjonen ønsker dialog med lag og
foreninger for å undersøke interessen av kjøp/leie.

Eide 4. september 2018
Ole Bjørn Moen

Rådmann

Drøftingsdel:
Bli kjent busstur etter møtet: Eide Rådhus - Svanviken - Kjøl Steinindustri - Eide vassverk -
Nedre Bolli -
l<rakelia FV 276  — Eidehallen

Fra administrasjonen møtte:

Namn Stilling
Per Sverre Ersvik Administrasjonssjef Hustadvika
Anne Thorsrud Prosjektleder Hustadvika
Odd—Eirik Fungerende rådmann, Fræna
Bergheim
Ole Bjørn Moen Rådmann, Eide
Merete Rødal Utvalgssekretaer

Underskrift:

Representantene Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide) og Birgit Dyrhaug (Sp Eide) ble enstemmig
valgt til å skrive under møteprotokollen.

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i samsvar med
det som vart vedteke på møtet.
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Sakcr til behandling

RS 1/2018 Orientering om Kontrollutvalgets rulle  og ansvar overfor Fcllcsnemnda med
tilhørende underntvalg

Behandling i  Partssammensatt utvalg - 04.09.2018

Saken ble  tatt  til orientering, ingen  vedtak  ble fattet.

Vedtak:

Ingen vedtak ble  fattet.

Behandlingi Fellesnemncla Eide-Fræna  - 04.09.2018

Orienteringen ble  tatt  til følge, ingen vedtak ble  fattet  i  saken.

Vedta k

Ingen  vedtak  ble  fattet í  saken.



Saker  til behandling

PS23/2018 Kommunestyrevalgct  201‘)  -  fastscttiug av godtgjørelser

Innstilling:

Satser for valggjennomføring:
Valgstyret:
Avlønnet  i gruppe 3 i  reglementet til Fræna kommune, 0,50%u av  Ordførers årslønn. Sats
nå er  kr  484  pr  møte
Stemmestyrene:

Kr  1000 pr  dag for medlemmer
Kr 1500pr dag for leder av stemmestyret
Tellekorps:
Kr  250  pr  medgått time eller 1,5 time i avspasering pr time på  jobb.  (Sats oppjustert etter

avtale i møte da denne ikke har  vært  endret på15år)
Sekretæriat Valgstyret:
Kr15 000pr valgmedarbeider som kompensasjon for merarbeid, samt timelønn  pr
medgått arbeidstime utenom ordinær åpningstid.

Behandling i Partssammensatt utvalg -  04.09.2018

Saken ble tatt til orientering, ingen vedtak ble fattet

Vedtak:

lngen vedtak ble fattet

Behandling i Fellesnemnda Eide—Fraena -  04.09.2018

På felles kommunestyremøte13.09.2018blir det satt opp en sak til diskusjon om tidspunkt for
politiske møter i Hustadvika kommune. Dette etter ønske fra Fellesnemnda.

Presisering av godtgllörelse til Valgstyret: Om møtene finner sted før eller etter andre politiske
møter skal det utbetales møtegodtgjørelse for møtene i Valgstyret.

Vedtak:

Satser for valggjennomføring:
Valgstyret:
Avlønnet i gruppe  3 i  reglementet til Fræna kommune, 0,50%u av  Ordførers årslønn. Sats
nå er kr 484 pr møte. Det skal utbetales godtgjørelse for hvert møte, uavhengig av om det
finner sted før eller etter andre politiske møter.
Stemmestyrene:



Kr 1000 pr dag for medlemmer
Kr 1500pr dag for leder av stemmestyret
Tellekorps:
Kr 250 pr medgått time eller 1,5time i avspasering pr time på jobb. (Sats oppjustert etter

avtale  i  møte da denne ikke har vaert endret på 15år)
Sekretæriat valgstyret:
Kr 15 000pr valgmedarbeider som kompensasjon for merarbeid, samt timelønn pr
medgått arbeidstime utenom ordinær åpningstid.

PS 24/2018 Omadressering i forbindelse med kommunesammeuslåing

Tilråding:

Ut frå matrikkelforskrifta § 49 vert følgjande vegnamn innstilt:

FV242 - Eide beheld Gjengstøvegen, Fræna skiftar namn.
FV663 - Hele vegen får namnet Stemmavegen. Eide skiftar namn på Djupdalsvegen. Fræna
skiftar namn på Stemsvegen.
FV64 ~ alternativ 1:Vegen består som i dag.

- alternativ 2: Vegen skiftar namn i krysset til Søndre Halåsveg.

Fjellvegen - Fraena beheld, Eide skiftar namn

Slettavegen  ~  Eide beheld, Fraena skiftar namn.
Skolevegen/Skulevegen - Eide beheld, Fræna skiftar namn.
Sjøvegen - Fraena beheld, Eide skiftar namn
Sandvikvegen f Eide beheld, Fraena skiftar namn
Kaivegen  ~  Fræna beheld, Eide skiftar namn.

Det blir sett ned ei arbeidsgruppe som kjem med forslag til nye vegnamn.
Fellesnemnda peiker ut:

1. Som leiar:
2. Som nesteleiar:

3. Medlem
4. Medlem

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.09.2018

Saken ble tatt til orientering, ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Ingen vedtak ble fattet



Behandling i  Fellesnemnda Eide-Fræna - 04.09.2018

Forslag på medlemmer til arbeidsgruppa:

Forslag fra Egil Strand (H Eide):
Ragnvald Olav Eide (V Eide), med/em

Forslag fra Birgit Dyrhaug (Sp Eide):
Kjel/Arne Iversen (Sp Eide), medlem

Forslag fra Sofie Elisabeth Brekken (Ap) Fræna):
Aud Solveig Pedersen Malmedal, foreslått som leder

Forslag fra Terje Lyngstad (H Eide):
Stian Teistklub  (H  Eide), nestleder

Gruppa får i oppdrag å se på g_ll_e veinavnene som er omtalt i innstillinga i saken.

Forslagene ovenfor ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arbeidsgruppe som kjem med forslag til nye vegnamn er:

5. Som leiar: Aud Solveig Pedersen Malmedal
6. Som nesteleiar: Stian Teistklub
7. Medlem Kjell Arne Iversen
8.  Medlem Ragnvald Olav Eide

Gruppa får i oppdrag å se på fig veinavnene som er omtalt i innstillinga i saken.

PS 25/2018 Rapport Barnevernstjenesten ifiustadvika kommune

Tilråding:

Fellesnemnda godkjenner Rapport Barnevernstjenesten i Hustadvika kommune.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.09.2018

Saken ble tatt til orientering, ingen vedtak ble fattet.



Vedtak:

lngen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 04.09.2018

Representanten Terje Lyngstad satte fram følgende forslag til vedtak:

Fe//esnemnda tar Rapporten Barnevernstjenesten iHustadvika kommune til orientering.

Representanten Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide) satte fram følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake for videre utredning.

En ønsker ytterligere drøfting rundt de u/ikefordelene og ulempene ved alternativene. l videre
saksutredning bør ekstern utredning vurderes.

Før voteringa trakk Terje Lyngstad sitt forslag.

Ved voteringa mellom forslaget fra Klavenes og innstillinga, fikk Klavenes sitt forslag 13
stemmer og innstillinga fikk 3stemmer.

Vedtak:

Saken sendes tilbake for videre utredning.

En ønsker ytterligere drøfting rundt de ulike fordelene og ulempene ved alternativene. l videre
saksutredning bør ekstern utredning vurderes.



Sigrid Gjendem Fjørtoft MEDL H
Ingvar Hals MEDL H
Elin Bjerkeseth MEDL SP
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 Mølle for Representerer
Halvard Brekken Sofie Elisabeth Brekken AP
Helge Roar Åndal Per Bjørn Hokstad AP
Ruth Tove Benjaminsen Cecilie Kristengård Buaas AP
Lisbeth Valle Ole Håkon Havnes Farstad SP
Torstein Rønning Elin Bjerkeseth SP
Paul Gunder Groven Annhild Viken Sunde V
Leonhard Gjendem Ingvar Hals H
Erling Reitan Øyvind Panzer lversen H
lver Bertil Kjørsvik Jan Ove Breivik H

Merknader

Ingen merknader til innkalling til dagens møte eller til protokoll fra møte 21.06. l  8

$26 LB lg
Orienteringer

0 Status Malme og Jendem skoler

Malme skole — Tilsynsrapport (avvik)

Dårlig renhold:

~  Bytta gulvbelegg i den gamle delen av skolebyggel

-  Glanset eksisterende gulvbelegg med glansemaskin
-  Byggrengjaring/nedvask på hele gamlebygget, samt deler av nybygget

Skap med kjemikalier ikke satti låsbart skap:
-  Skapet er nå låsbart

Manglende fallunderlag ved flere lekeapparat, inkludert klatreveggen:
-  Klatreveggen er tatt ned

lfallunderlag er på plass

For høye verdier av CO2 (kalsserom  2  og 7):
-  Justen ventilasjonsanlegget i den nye delen. Derfor vil CO2 måling i klasserom 7 pågå ut uken.

-  Tatt ut eksisterende konvektorkasser og satt inn nye vanneovner i alle klasserom.
-  Tiltak for å bedre inneluñen på gamledelen vil være på plass  i  løpet av oktober.
-  Luftingi friminutt.
-  Gjennomføre nye målinger

I .ekkasjer fra tak:
-  Lekkasjer fra tak er nå tettet

Virksomheten må gjennomføre en muggsoppkarllegging:
-  Kartlegging er gjennomført. Det ble ikke påvist tbrekomst av muggsopp på plasser der elevene

oppholder seg. I tillegg er bygget blitt renovert i områder der en tidligere hadde mistanke om
muggsopp (trappeoppgang i gamledelen. samt gangareal i nydelen).

-  I teknisk rom for varmtvannsberedere/bøttekott var det lorheyel forekomst av muggsopp. Mycoteam



vurderte ut dette ikke ulgiortle et helseproybilem. Vifliarilikeifel valgt a selle inn avflikter  i  dcuc
roinmel.

Toaletlforholdene  i  gainlebygget er ikke tilfredsstillende:
—  'foaletlel er lolalrenox ert

Åpen sluk  i  gulvet pa gutleltmleltet (mangler risll:
—  Ny rist er salt inn

Vond lukt fra sluk i ttnderelasien i  gamlebyggel:
- Deler satt inn  \  unnlas. Det er ikke registrert vond lukt eller dette.

Ilente-fhringeomradet er ikke tilfiedsstillende:
A  Del er montert ny lrappenedgang \ed siden  ax  bedehuset. .M-“pàsligning vil kunne gienntxmliires

lierlira.

Jendem skole  — tilbygg og slalus

I Gjennom fort anhudskonkurransen
I 'l egnet kontrakt med Veidekke

I Underskrevel to avtaler om grunnkjop i området. llrukt
mye lid og ressurser for a tå i stand disse avtalene.

I lltarheidel reguleringsplan for parkering for buss og personbil
I Kom inn ett nwtsegn. l)elle er lukket.

I Planen skal opp til politisk behandling/godkjenning i l’l,()K 20.0‘) og i K-styrel 04. oktober.
I Prosjektet er gitt lufunineloywfe og lG for grunnarbeid

I Det har blill lorelzilt grunnundersokelser' ingen overraskelser
I Bygge-arbeidet kommet' for alvor i gang rundt nyttar.
I B) gget skal slit ferdig i desember Z01‘).
I Periode med provedri ft

I l-'orelopig — Vijobber hardt for å holde rammen Ilelst onsker \i a overlevere et solid og fremtidsrettet
bygg der h) ggeregnskapet viser plusstall.

/Q8 W at ta
Spørrehalvtimc

Spørsmål fra Sofie Elisabeth Hermann Brekken (AP):
Rekruttering og avlønning av sykepleiere i Fræna kommune
Alle folkevalgte i Fræna har mottatt henvendelse fra Norsk Sykepleierforbund Fræna. Her får
vi i tillegg til en interessant og grundig innføring i sykepleierens arbeidsoppgaver. ansvar og
arbeidshverdag. belyst forskjellene i avlønning av sykepleiere i kommunen kontra i
helseforetaket. Det genres rede for lonnsforskjeller på ea. 50 000.—. i  de kommunale
sykepleiernes disfavør.
Vi  i  Fræna Arbeiderparti ser at slike lønnsforskjeller kan føre til at vi enten ikke greier å
rekruttere, alternativt at vi mister verdifull og helt nødvendig arbeidskraft i konkurranse med
Helseforetakel. Alle yrkesgrupper er viktige og verdifulle, men det kan noen ganger være
nødvendig med særskilte tiltak og innsats for å greie  å  skaffe og beholde nødvendig
arbeidskraft.
Vi vil være forsiktige og overhodet ikke legge oss bort  i  lannsforhandlingene mellom paitene,
men ønsker å få belyst saken:
Spesielt Samhandlingsrelbrmen har gitt koinmunene, og da ikke minst kommunens sykepleiere,
ekstra utfordringer og ansvar. Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus, pasientene er sykere
når de skrives ut og det er viktig at  vi  som kommune greier å  ivareta pasientene og sørge for at
de får den behandling og pleie de trenger. Det er viktig med god og riktig behandling dcr og da,
men også i et forebyggende perspektiv, der man ved tidlig intervensjon kan unngå lengre
sykdomsløp for pasienten og denned også storre kostnader for kommunen. Spektcrs



medlemmer lønnes i dag med  ca. 50 000.- kr  mer enn vare sykepleiere. Våre sykepleiere har i
dag ansvar for pasienter som tidligere hadde lengre behandlingsløp i  spesialisthelsetjenesten og
forskjellen i twppgztvene er ikke lenger så store. Alvorlig syke og døende pasienter ligger nå like
gjerne på våre sykehjem som på sykehuset.

l. [Træna kommune har iverksatt rekrutteringstiltak ved  å  tilby kr 50 000.- til nyansatte
sykepleiere. Hva er erfaringene her? (ireier vi  å  rekruttere med dette tiltaket?

2. Har vi nok sykepleiere i dag? Hvordan ser man på utfordringene framover. på kort og
lengre sikt?
Er det behov for ytterligere rekrutteringstiltak, evt. hvilke?

4. Opplever konununen åmiste sykepleiere til helseforetak eller andre aktører som lønner
hoyere  — er dette en merkbar trend?
Har Fræna kommune en lonnspolitisk plan for tttligning av slike forskjeller?

L»L1:

Svar fra ordføreren:
Spørsmål 1:
Det presiseres at de kr. 50 000.- som det refereres til i spørsmålet. er en ertgangsutbetaling og
ikke en fast økning av grunnlønnen for sykepleiere. Som en konsekvens av tiltaket registrerer vi
at vi har fatt flere sokere til utlyste stillinger' i  komnttinen. og vi greier til en viss grad  ä
rekruttere til faste sykepleierstillingerte. Vikarstillingene er det lå eller ingen søkere til. Derfor
har vi  i  enkelte tilfeller gitt tilbud om fast ansettelse selv om det er vikariat som blir lyst ut. Vi
ser hele tiden et løpende behov for sykepleiekornpetanse, og da er tanken at vi kan flytte dem til
andre arbeidssteder när behovet for vikariatet opphører.
Engangsutbetalingen på kr. 50 000 har dermed fungert etter intensjonen med tanke på  å  lå
søkere til ledige stillinger i kommunen. Dette betyr likevel ikke nødvendigvis at de som [år
tilbud om ansettelse uten videre takkerja til dette. Da er det ofle grunnlonnen som veier tyngst.
Det er en kjensgieriting at vi ikke greier a konkurrere med helseforetaket mht. denne. Det
synes også som at engangsutbetalingen fungerer best overfor nyuldanna sykepleiere. dvs.
personer i etableringsfase.
Spørsmål 2:
Vi har ikke nok sykepleiere. Dette bildet er som for landet for ovrig: det er for få sykepleiere.
og vi konkurrerer i stor grad med de omliggende kommunene og helseforetaket om den samme
kompetansen. Samhandlingsreformen har fort til at de pasientene kommunene har ansvar for er
sykere og har mer komplekse sykdomsbilder. Dette gjor at kommunene har et storre behov enn
tidligere for kompetent og spesialisert personell.
Spørsmål J:
Skal vi forbedre rekrutteringssituasjonen må trolig kommunesektoren opp på samme grunnlonn
som Spekter gir til sykepleierne. Vi ser at noen kommuner gjor dette.
Dersom Frasna kommune skulle gå inn for dette tiltaket. vil dette innebære en betydelig økning
i lønnskostnadene (anslagsvis 3  — 3,5 mill. for sykepleierne alene). Det er også nærliggende å
anta at andre grupper arbeidstakere i kommunen vil kreve tilsvarende lønnsutvikling, og vi kan
dermed potensielt stå overfor en betydelig kostnadsutfordring.
Spørsmål 4:
Det er en merkbar utfordring at vi mister ansatte til arbeidsgivere med høyere avlønning
(helseforetaket).
Spørsmål 5:
Det ligger ikke inne i lonnspolitisk plan at konununen skal opp i avlonningsnivået.
Generelt er det slik at vi i storre grad enn tidligere opplever at vi må gå opp i lønn (grunnlonn)
for  å  rekruttere sykepleiere. Dette gir negativt utslag for de sykepleierne som jobber i
kommunen fra for og som har takketja til lonn etter ordinær tariff. Dette skaper over tid
skjevheter som gir grunnlag for misnoye.



Spørsmål fra Sofie Elisabeth llerinann Brekken (AP):
Vedr. velferdsteknolugi og nye pasientvarslingsanlegg
Kommunestyret har bevilget  2  + 3 millioner kroner til velferdstekttologi og nye pasient-
varslingsanlegg for 2018.
Hva er status for dette arbeidet, hvor langt rekker det bevilgede beløpet og hvordan vurderes
behovet for tilsvarende investeringer for koinmende år?

Svar fra ordføreren:
Fræna er som kjent med i velterdsteknologiprosjektet til  ROR.  Etter anbudsrundeite for
hjemmetjenester' og institusjonstjenestcr, ble den siste avtalen inngått med Atea så sent som i
august. Dette har forsinket prosessen vàr både for velferdsteknoltwgi og
pasientvairslingssvstein_ Vi ser de to investeringstiltakeiie under ett, i  og med at
pasientvarslingssysteln i aller høyeste grad er velferdsteknologi. For kommende år kan det være
greit å ha bare en investeringspost som favner begge deler.
Pasientvarslingssyfstem
Vi har satt av tre tnilliorier til sammen for pasientvarsliiigssystetii for Atiretttiiet omstirgssenter
og Farstad omsorgssetiter. Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fia
tjenestestedene. teknisk drift og atilegg. Eldrerådet. tillitsvalgte og fra administrasjonen. Vi har
blant annet vært på besok i del nye lielsehttset  i  Rauma for å få inspirasjon og for åse
teknologien i praksis. Dette har bidratt til at vi lettere har kunnet vurdere hva vi onsker av
tttstyr ut fra de behov som er på det enkelte tjenestested. Eksempel på teknologi er
bevegelsessensorer, alarmsystein (både for beboere og ansatte). digitalt tilsyn, adgangskontroll
pà dorer osv.
Etter at Atea ble valgt som leverandør av  ROR,  har vi  hall  to mater med dem. lit forberedende

møte for  å  skaffe oversikt over hva vi ønsker og hva de kan tilby. Vi har også gjennomfart
befaring på institusjonene med et praktisk/teknisk fokus. Da satte vi også opp ltvilke funksjoner
vi onsker ut av pasientvarslingsanlegget. Vi venter nå på et tilbud fra dem, og når det kommer,
vil vi kunne vurdere liva vi har økonomisk tnuligliet til  å  bestille. I tillegg til utgifter til
teknologien sein Atea vil levere. kommer utgifier til elektriker, eventuelle niindre om byggingen'
osv. Vi vil bestille varslingsanlegg med  mm  funksjoner i år, men vi vil ikke bli ferdige med
inonteriiig og ta det i bruk for i lopet av forste halvår i 2019. Vi vet p.t. heller ikke hvor mye av
utgiftene som vil komme i 2018 og i 2019.
Det er også behov for  å  bytte til pasientvatrslingssysteinene ved de ovrige tjenestestedene våre.
Botunet omsorgssenter. Lundhaugeii omsorgssenter og liraetia sjukeheim og omsorgssenter.
Dette vil komme inn som forslag i iiivesteririgsplaiieri for 2019 og eventuelt 2020.

Vclfcrrlsteknologi
For 2018 har vi  2  mill. i investeringsbudsjettet til velferdstekiiologi. Vi har ei arbeidsgruppe
som arbeider med velferdsteknologi for tjenester som blir ytt hjemme. Pa grunn av at vi skal ut
av IKT Orkidè fra 01.01.19, har det tatt tid å fa ta i bruk ny teknologi, dette pga. brannmur mv.
Nå har vi startet, og i tillegg til arbeidsgruppa, er det en ansatt i hjemmetjenesten som har et
spesielt ansvar for planlegging og tippfalging.
Vi har kjøpt inn 10 elektroniske dorläser til trå, det gjenstår  å  kjøpe inn 110 stykker.
Vi har skaffet oss noen elektroniske tnedisindispensere til utprøving, men utfordringen vår her
de kun kan leies, og ikke eies. Det betyr at det vil bli belastet driftsbudsjettet og ikke
investeringsbttdsjettet.
Det som p.t. ikke er kjapt inn, men som er planlagt. er:

—  Digitalt tilsyn

—  Elektrisk lnfiestol (som løfter personer fra liggende stilling på gulvet og opp i stol, seng
osv.)



f  Doralariner'

—  l~`allsensorer

—— Scngcalarmer

f  Stolalzirmet'

—  Bevegelses- og aktivitetssensorer

-  Mattealariner

-  GPS

e Elektroniske apparat for inälirig av blodsukker. blodtrykk. vekt osv.

Vi vil ikke komme i mail i 2018, men vil fortsette planlegging og implementering i 20!‘) for å
Lttvitle Lil flere deler av tjenestene våre. Vi har heller  ikke  oversikt over hvilken teknologi vi kan
eie. og hva vi må leie. l)ette ltâjier vi få avklart i lopet aw 2018. Dette har betydning for både
investeringsbudsjett og driftsbudsjett.
Investering av all velferdstcknologi vil kunne bidra til at vi kan yte bedre tjenester. og til noe
llere tjenestemottakere enn vi gjør i dag. Med tanke på den ventende økning i antall eldre, stunt
det laktum at vi lever lengre. er dette en helt nodvcndig investering. Det gjenstår' àse hvordan
effekten blir. men det vil ta noen år for dette er godt innarbeidet. både hos ansatte og ikke minst
hos tjenestemottakere og deres pårørende.
Vi starter' nå opp med Velferdsteknologiens ABC for  ä  lære ansatte om den nye teknologien og
(Ions muligheter.
Begge prosjektene og teknologien er helt nytt for oss. og det har vært vanskelig å  tallfeste
behovet i kroner. Dette drar vi med oss i budsjettprosessen for 2019. i  og med at vi er kommet
sent i gang i år. og ikke har den totale oversikten over ltva det vi har jalanlagt koster.

Fra administrasjonen matte:

Namn Stilling

Anders Skipenes Rfldmzmn
Odd-Eirik Bergheim Konintuitalsjef
Ole Rodal Økonomisjef
Kirsti llide Rådgiver' forvaltningskontoret
Elisabeth S. Mathisen Sekretær

Underskrift:

Representantene Hans Bjarne Temmy (Ap) og Kjell Johan Berget (Sp) ble enstemmig valgt til  å  skrive
under rnoteprotokollerl sammen med ordfører Tove lleiiaeli.

Vi stadfester' med underskriftene våre at det som er ført i nnoteprottzkollen, er i szunsvar med det som vart
vedteke på inøtet.



Referatsaker g

RS 10/2018 Protokoll kontrollutvalget 18.06.18

Behandling i Kommunestyret i Fræna  -  13.09.2018

lÉt samla koininunestyre tok referatsakeii til orientering.

Ved tak

Ingen vedtak fattet

R5 qsflg
PS 32/2018 Nytt finansreglement for Fræna kommune

Rådmannens tilråding:

Nytt finans- og gieldsreglement daten 23.05.2018 for I-‘rd-rna kommunc blir godkjent. Reglementet
tar til  å  gjelde fra 01.07.2018.

Kommunestyret tar til orientering at det er titarbeidet interne rutiner for finansforvaltningen og
at disse er kvalitetskontrollert av kommunens revisor.

Behandling i  Formannskapet i Fræna kommune  -  23.08.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nytt fnans- og gjeldsreglement datert 23.05.2018 for Fræna kommune blir godkjent. Reglementet
tar til  å  gjelde fra 23.08.20l8.

Kommunestyret tar til orientering at det er utarbeidet interne rutiner for finansfotvaltningen og
at disse er kvalitetskontrollert av kommunens revisor.

Behandling i Kommunestyret i Fræna  -  13.09.2018

Ved votering ble formannskapets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Nytt tinans- og gjeldsreglenient datert 23.05.2018 for liræna kommune blir godkjent. Reglementet
tar til  å  gjelde fra 23.08.2018.

Kommunestyret tar til orientering at det er utarbeidet interne rutiner for fmansforvaltningen og
at disse er kvalitetskontrollert av kommunens revisor.



lås we/is
PS  33/2018 Nytt økonomireglement for Fræna kommune

Rådmannen si tilråding:

Okonomireglemcnl for Fræna kommune blir godkjent.

Behandling i Formannskapet  i  Fræna kommune  -  23.08.2018

Det ble satt fram nnske fra flere av medlemmene  i  Plan- og økonomiutvalget om at det ved slike
og tilsvarende saker presiseres tydelig hva endringene går ut pä.

Rådmannen ba om at lblgene tillegg ble innarbeidet til fbrslag til vedtak:
De! innarlieit/e,\' i  ukmmmireglc/He;rlvl ul /'u(lmuImeI1 fi)re.m'I1' }'E./iIl(l)l.S'I'(’F‘I'IIg ut' Ian.

Ved votering ble râdntanttetis tilråding. inkl. tilleggel. enstemmig vedtatt.

Ved ta k

Okonomiregletiient for I-‘rmna kommune blir godkjent.
Det innarbeides i twkonnmireglementet at rådmannen forestår relinzinsiering av lån.

Behandling i Kommunestyreti Fræna  -  13.09.2018

Ved votering ble tbrmannskapets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Okonotnireglentent for Fræna kommune blir godkjent.
Det innarbeides i uknnomireglementct al rådmannen forestår refinansiering av lån.

PS 34/2018 Søknad om )frit_ak fra politiske tillitsverv frem til neste valg -

Hanna Sofie Dall/cim Farstad

Rådmannens tilråding: .

Saken legges frem uten tilråding til vedtak.



QS “Wa

PS 36/2018 TORABU AS  -  Fusjonering/makebytte av aksjer med SVANPRO
AS

Rådmannens tilråding:

Eide kommune og Fræna  kommune er enige om  å  makebytte aksjer i selskapene Svanpro
AS og Torabu AS slik at Eide kommune tiltrer 50 %  av aksjene i Torabu AS.- dvs  275
aksjer a kr 2 000.-. mens Fræna kommune tiltrer 50  %  av aksjene i Svanpro  AS.-  dvs  50
aksjer a kr l000.-.

Det er et vilkår at det fonsatt gis skattetritak  i  selskapene.
Del er videre et vilkår for vedtaket al hver av kommunene gjor likelydende vedtak.

Behandling i Formannskapet  i  Fræna kommune  -  23.08.2018

Erling Hustad fremmet sporsinàl om egen inhabilitet. siden han er daglig leder for Torabu AS.
Et samlet Formannskap fant representanten inhabil.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eide kommune og Fræna kommune er enige om  å  makebytte aksjer i selskapene Svanpro
AS og 'forabu AS slik at ljide kommune tiltrer 50  %  av aksjene i Torabu AS,- dvs 275
aksjer a kr 2 000,-. mens Fræna kommune tiltrer  50  %  av aksjene i Svanpro  AS.-  dvs 50
aksjer a kr 1000.-.
Det er et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
Det er videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjor likelydende vedtak.

Behandling i Kommunestyret i Fræna  -  13.09.2018

Representanten Erling Hustad (Sp) fremmets sporsmål om egen habilitetjfr forvaltningslovens  §
6  e. Et samla kommunestyre fant representanten inhabil

Representanten Paul Gunder Groven (V) fremmet spm om egen habilitetjfr forvaltningsloven  §
6  e. Representanten ble linnel habil mot 2 stemmer

Ved votering ble formannskapets tilråding enstemmig vedtatt



Vedtak

Eide kommune og Fræna kommune er enige om å makebytte aksjer i selskapene Svanpro
AS og 'lorttbti AS slik at l-Iide kommune tiltrer' 50 % av aksjene i  Torabu  AS; dvs 275
aksjer et kr  2 000,-.mens lfrætta kommune tiltrer  SO % av aksjene i Sv-anp1‘0AS.— dvs 50
ztksiet' 21 l(l` l000,-.
Det er et vilkår at dct fortsatt gis skattetritak i selskapene.

Det er videre et vilkår for vedtaket at  hvcr  av kommunene gier likelydende vcdtatk.
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Egenkontrollen i den nye kommuneloven Qgiíj/íg

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene  i  den nye

kommuneloven

§23 -1

Minimum antall medlemmer i kontrollutvalget utvides fra tre til fem. Lederen kan ikke være fra samme

parti  som ordføreren.

Nytt er ogsa at personer som har en ledende  stilling i, eller som er medlem eller varamedlem i styre eller

bedriftsforsamlingen, i et selsksap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser  i, er

utelukket fra valg til kontollutvalget. Det samme gjelder for personer som har ledende stilling i, eller

som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk ràd eller et kommunalt

oppgavefellesskap (jf. dagens § 27-selskap)

§23-3

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for forvaltningsrevisjoner, basert pà

risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen skal vedtas politisk.

§23-6og§24-10

Kontrollutvalget og revisjonen fàr utvidet rett til innsyn i virksomheter som utfører oppgaver pà vegne av

kommunen.

§23-7og§7-3

Det lovfestes at kontrollutvalgets sekretariat skal være uavhengig av kommunens administrasjon, og det

fastsettes nærmere regler for dette.

Etter § 7-3 er de som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalget i egen kommune utelukket fra valg

til organer Gf § 7-2) i kommunen.

525-1

Ny bestemmelse som slàr fast at kommuner skal ha internkontroll, med kommunedirektøren som øverste

ansvarlige. Den krever systematisk kontroll med administrasjonens virksomhet for à sikre at lover,

forskrifter og vedtak følges.

å 26 - 1

Det lovfestes at kommuner skal utarbeide minst en eierskapsmeldingi perioden med krav til innhold:

kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper og foretak som kommunen har interesser i

og kommunens formål med eierinteressene.

Samordning av egenkontrollen og tilsyn

§30-6og7

http://www.flct.110/fagtema/kontrollutvalg/egcnlcontro11e11—i—de11—nye—k0mmL1ne1oven'?c... 31.07.2018
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Stortingets kommunal» og forvaltningskomite har lagt frarn sin innstilling om ny korrimunelov.
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kornrriurialkorriiteens innsiciiliirgvogrn ny lggrrriifiurielov _

04.06.2018

Stortingets kommunal» og forvaltningskomite har lagt fram sin innstilling om ny kornmunelov.

[saken erg  8. juni  2018]

i lnnst. 369 i. (2017-2018), som er den offisielle betegnelsen på komiteinnstillingen, inneholder
ingen store overraskelser. Stortinget behandlet forslaget til ny kommuneiov 7. juni 2018.

Nedenfor følger noen av merknaderie av betydning for områdene kontrollutvalg og
sekretariat, revisjon, internkontroll. økonomiforvaltning og selvkost. 

Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet (kap. 2.22)

Komiteen mener at forslaget om å øke minimumstallet i kontrollutvalget til fem er godt, og slutter seg til
begrunnelsen for dette. Det er viktig at kontrollutvalget har legitimitet, og en regel som går ut på at lederen av
kontrollutvalget ikke kan være medlem av samme parti som ordføreren, vil være enkel à forstå og praktisere.
Komiteen mener det er en fordel at leder av kontrollutvalget representerer et opposisjonsparti.

Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og sv, fremmer et forslag om á utvide den foreslåtte innsynsretten til også à
omfatte kontroll av pengestrømrner knyttet til oppdrag private driver på vegne av kommunesektoren'

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag som uavhengig av kommunal eller ikke kommunal drift
av offentlige oppgaver, sikrer åpenhet og innsyn i regnskap, kvalitetsindikatorer, bemanningssituasjon og
pengestrømmer, samt at de endringer i sentrale deler av lovverket som er nødvendig for reelt innsyn i offentlig
drift, også gjøres gjeldende for private leverandører som kommunen har inngått kontrakter med, slik at
kommunesektoren reelt kan kontrollere eventuelle misbruk av offentlige tilskudd»

Revisjon (kap. 2.23)

Komiteen slutter seg til utvalgets forslag om at kommuneloven fortsatt skal dele revisjon i henholdsvis
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Dette videreføreri hovedsak gjeldende rett. Revisjon utover det som
er lovbestemt regnskapsrevisjoii vil høre inn underforvaltningsrevisjon og dermed vaere kontrollutvalgets
bestiller ansvar. Kommunens revisjon er en viktig del av kommunens egenkontroll som kommunestyret har
ansvar for. Det er en del av det kommunale selt/styret at kommunestyret og kontrollutvalget påser at kommunens
revisjon er tilfredsstillende.

Hoveddelen av revisjonen er l dag i offentlig regi, og det erviktig at det opprettholdes høy kompetanse i
kommunale revisjonsenheter. l denne sammenheng er det av vesentlig betydning at variert praksis i kornniiinal
revisjon likestilles med praksis fra privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert
revisor. På denne bakgrunn fremmer komiteens medlemrnerfra Ap, Sp og SV følgende forslag?

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom á likestille praksis fra
kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor»

under Stortingets behandling qarlråà KrF sin støtte til denne rnerknaden. l voteriilgen stemte alle oartienr;
unntatt regeringspartjene, for merknaden og dermed står Stortincietsflertall bak denne Irenstillirioen til
regierinoenjvedtak 858  .

Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV merker seg at regjeringen ønsker à innføre en plikt for kommunene til å
utarbeide et samlet (konsolidert) regnskap for kommunen som juridisk enhet. De merker seg videre at det
konsoliderte regnskapet skal være gjenstand for regnskapsrevisjon etter reglene i lovens kapittel 24, og at
utgangspunktet er at kommunens regnskapsrevisor også skal revidere det konsoliderte regnskapet Komiteens
medlemmer fra Ap, Sp og SV vil bemerke at selv om det ikke foreslås en konsernregnskapsplikt for kommunene,
kan det være enkelte kommuner som finner det hensiktsmessig á utarbeide et konsernregnskap. De mener at ny
revisorlov ikke må være til hinder for at kommunens revisor kan revidere et slikt konsernregiiskap. Det er derfor
av betydning at aksjeselskap der kommunen eier flertallet av aksjene skal kunne revideres av kommunens
revisor.

Internkontroll (kap. 2.21)
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Komiteen mener det er en fordel å ansvarliggjøre kommunen slik at den selv vurderer innretning og omfang av
internkontroll ut fra lokale og konkrete forhold. Den støtter vurderingen om at en ny internkontrollbesternmelsei
kommuneloven bør vaere mer omfattende enn dagens bestemmelse. men samtidig mindre detaljert enn endel
av reguleringen i særlovgivningeir. Hensikten er å rette fokus mot der kommunen selv opplever som viktig og
riktig. Komiteens flertall (unntatt SV) støtter regjeringens vurdering at det er nødvendig med en
særlovgjennomgang der målet er å oppheve mesteparten av særlovgivningens internkontrollbestemmelser for
kommuneplikter og viser til at ett av målene med forslaget er å få en mer enhetlig og enkel regulering av
internkontroll.

økonomiforvaltning (kap. 2.18)

Komiteen støtter regjeringen at kommunelovens kapittel cm økonomiforvaltning skal innledes med en
bestemmelse som stiller overordnete krav til styringen og forvaltningen av kommunens virksomhetog økonomi,
samt forslaget om å lovfeste at kommunene skal utarbeide et økonomireglement. Komiteen støtter også
forslaget om at kommunene skal få en ny plikt til å utarbeide et samlet (konsolidert) regnskap for kommunen
som juridisk enhet. Komiteen slutter seg til at alle irrterkornmunale politiske råd (regionråd) og koinmunale
oppgavefellesskap skal utarbeide eget årsbudsjett, eget årsregnskap og egen årsberetning. Dette gjelder
uavhengig av om de er eget rettssubjekt eller ikke.

Komiteen mener kommunenes plikt til å dekke inn merforbruk bidrar til at kommunene tilpasser aktivitetsnivået til
inntektsrammene. l utgangspunktet skal merforbruk dekkes inn senest det andre året etter at merforbruket
oppstod. Det viktigste er at kommunen kommer i balanse og har en realistisk plan for dette.

Komiteen deler vurderingen om at kommunenes drift bare skal finansieres av løpende inntekter. Dette er et viktig
prinsipp for ä opprettholde en sunn kommunal økonomi over tid. Den støtter regjeringens syn i at realiserte
formuesverdíer ikke skal kunne nyttes til drift, samtat tilskudd til andre skal regnes som drift. men at en i
særskilte tilfeller og på visse vilkår kan lånefinansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som en annen
kommune skal foreta

Komiteen er enig iforslaget om at kommunene skal få adgang til å låne til kjøp av aksjene i (rene)
eiendomsselskaper. Dette gjelder kun hvis det er tale om kjøp av alle aksjer i eiendomsselskapet. Det ligger til
grunn at risikoforholdene i slike selskaper som utgangspunkt knytter seg til den aktuelle eiendommen. Komiteen
støtter også forslaget om å åpne for at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til
investeringer som eies av andre, men bare i visse tilfeller.

Selvkost (kap. 2.20)

Komiteen støtter regjeringens vurdering om at det behov for å fastsette grunnleggende regler for hvordan samlet
selvkost skal beregnes. Dette vil gi ettydeligere og mer oversiktlig regelverk. Komiteen har market seg at
lovforslaget§ 15—1 første ledd begrenser virkeområdet for beregningsprinsipperre for selvkost til kun å omfatte
gebyrer hvor selvkost er fastsatt i lov. Så lenge selvkostbegrensningen for vann« og avløpsgebyrer er regulert i
forurensingsforskriften, vil ikke disse gebyrene være omfattet av departementets forslag til lovtekst. Komiteen
tilrår derfor at det gjøres en tilføyelse til lovforslagets § 15-1 første ledd slik at det lyder.

«Hvis det er fastsatt i lov ellerforskrift at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal vaere større enn
kostnadene ved å yte tjenesten. skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd».

t> Her kan du lese hele 369 L (2017-2018) lnnstiiliiig fra kommpnal- og forvaltningskomiteen om Lov om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

,.I> Her kan du lese mer om regjeringens forslag til ny kommunelov - Prop. 40 L
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Kontrollutvalgssekretariatet Se*'°*a'W"

Kontrollutvalget i Fræna Dato, 16.09.2018

REFERATSAK- LINGDA'I`AUNDERSØKELSEN  2018

[Ingdataundersokelsen 2018  — rcsultat for Fræna kommune:

Blir mobbet
Prosentandel av ttngdomsskoleelever som ofte blir plaget, ertet eller frosset ut av andre. «Blir
du selv utsatt for plaging. trusler eller utfrysittg av andre unge på skolen eller  i  fritidafll»
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja. flere ganger  i uka».  «ja orntrent én

gang i  uka» eller «ja omtrent hver 14. dag».

_ 9 %
More og Romsdal fylke: 8  %

Region Hordaland og Nordvcstlattdet:  7 %
Norge: 8  %

Naskinu 

Prosentandel av ttngdotnssktileelever som har tatt varer  i  butikk uten åbetale. Indikatoren er
tnält gjennom sporsntalet: «  Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra butikk utenå
betale det Siste året (de siste  12  m2°1neder)?>>. Itidikatoren  \  iser hvor mange prosent som svarer
at de har gjort dette minst en gang.

_ H  %
Møre og Romsdal fylke: 7‘-‘/n

Region Hordaland og Nordvestlandet: 8  %
Norge: 0  %

Skadet gå grunn av vold
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har blitt skadet på grunn av vold.  Om  man i lopet
de siste  12  ntånedene  hur:  «latt sår eller skade pa grunn av vold uten at jeg trengte

legebehattdling» og «blitt skadet så sterkt pa grunn av vold at det krevde legebehandling».
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd tninst en gang.

_ 9 %
More og Romsdal fylke: 8  %

Region Hordaland og Nordvestlandet:  7 %
Norge: 8  %



Utsatt for trusler om vold

Prosentandel av ungdomsskoleelever' som har blitt utsatt for trusler om vold. Indikatoren er
malt gjennom spørsmål om man i lopet de siste  I2  manedene har: «blitt utsatt for trusler om
vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst en gang.

_ 14%
More og Romsdal fylke: IO %
Region llordaland og Nordvestlandet: 9  %

Norge: II %

ForeldrcinvolverinvT.
Prosentandel av ungdomsskoleelever som opplever at foreldrene har god oversikt over
ungdommenes venner og fritid. Indikatoren er malt gjennom folgende utsagn: «Foreldrene

mine pleier  à  vite hvorjeg er. og hvem jeg er sammen med i fritiden». «Foreldrene mine
kjenner de lleste av vennene jeg er sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner
foreldrene til vennene mine».

i 85%
More og Romsdal fylke: 87 ‘?/n

Region llordalattd og Nordvestlandet: 86 “/0

Norge: 86 %

Arbeidsledig

Prosentandel av un domsskoleelever som tror de vil hli arbeidsledi r. Indikatoren er tnáltå E
gjennom spørsmålet: «Tror du at du noen gang vil bli t-trbeidsledigfl» Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer <<ja>>.

— 13 %
More og Romsdal fylke: l4 %
Region llordaland og Nordvestlandet: 13 %

Norge: I5 'Vi

Et lykkelig liv

Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil fa et godt og lykkelig liv. Indikatoren er
malt gjennom sporsmalet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv?»

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer <<_ia».

— 70 %
More og Romsdal fylke: 70  %
Region Hordaland og Nordvestlandet: 7I %

Norge: 72  %

Hovcrc utdanning
Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil ta hoyere utdanning. Indikatoren er målt

gjennom spørsmålet: «'I`ror du at du vil komme til åta utdanning på universitet eller
hogskolefl». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».



— 52
Mare og Ronisdal Iylke: 57 %

Region Ilordaland og Nordvestlandet: 58 %

Norge: 62 %

Fornøyd med helsa

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med sin egen helse. Indikatoren er målt
gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di?>> Indikatoren viser

hvor mange prosent som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornretyml».

i 65 %
Møre og Romsdal fylke: 69  %
Region Hordaland og Nordvestlandet: 71 %

Norge: 71 %

Fysiske hclscplager

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig har fysiske helseplager. Om man har hatt

noen av disse plagene i løpet av siste måned: «Nakke- og skuldersmerter». «Lcdd- og
niuskelsmetter». «Kvalme». «Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter» Indikatoren viser

hvor mange prosent som svarer at de daglig har halt noen av disse plagene.

_ 15 %
More og Romsdal tylke: 15 %
Region Hordaland og Nordvestlandct: 15  %

Norge: 15 %

Psykiske helseplager

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av depressive symptomer. Om man
siste uka har vært plaget av noe av det følgende: «Følt at alt er et slit». «Hatt

stivnprobleiner». «Følt deg ulykkelig. trist eller deprimert». «Følt hâpløshet med tanke på

framtida». «Fell deg stiv eller anspent» og «Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren

viser hvor mange prosent som i gjennomsnitt svarer at de minst er ganske mye plaget av disse

symptomene.

_ 14 %
Møre og Romsdal fyflke: 13 %

Region Ilordaland og Nordvestlandet: 13 %

Norge: 14 %

Ema
Prosentandel av ungdomsskoleelever som trener niinst en gang i uka. Ilvor ofte ungdom

trener eller driver med følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag». «Trener

på treningsstudio eller helsestudio». «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer,
sykler, går lur)» og «Driver med annen organisert trening (dans. kampsport eller lignende)».

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka.



i 87%
More og Romsdal fylke: 83 We
Region Ilordaland og Nordvestlaritlel: 84 %

Norge: 83 “Vo

Fornavd med lokalmiljøet

Prosentandel av ungdomsskoleelever  som  er fm-rioyd med lokalmiljøet sitt. «Hvor fomoyd

eller misfornøyd er du med lokalntiljvaet dill?» Indikatoren viser livor inange prosent  som
svarer «svært fornøyd» eller «litt fornovvd».

_ 64%
More og Romsdal fylke: 69 %

Region llorclaland og Nordvestlandet: 70 %

Norge: 69 %

Idrettsanlegg

Prosentandel av ungdomsskoleelever som synes at tilbudet av idrettsanlegg der de bor er bra.

lndikattoren er niålt gjennom spørsmålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan

opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder idrettsanlcgg?» Indikatorcn viser hvor

inange prosent som svarer «svært bra» eller «nokså bra».

_ 62%
More og Romsdal fylke: 73 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 73 %

Norge: 72 %

Kulturtilbudet

Prosentandel av ungdomsskoleelever som synes at kulturtilbudet der de bor er bra.

Indikatoren er målt gjennom sporstnålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan

opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder kulturtilbudet (kino, konsertseener,

bibliotek eller lignende)?» Indikatorcn viser hvor mange prosent som svarer «svært bra» eller

«nokså bra».

_ 35 %
More og Romsdal fylke: 60 %

Region llordaland og Nordvestlandet: 54 %

Norge: 58 %

Treffsteder for unge

Prosentandel tingdomsskoleelever som opplever at tilbudet av lokaler til  å  treffe andre unge

på lritida er bra. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er iiar det gjelder lokaler for  å
trelle andre Linge på fritida (fritidsklubb. ungdomshus eller lignende)?». Indikatoren viser

hvor inange prosent som svarer «svært bra» eller «nokså bra».

_ 31%
More og Ronisdal fylke: 48 %
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Region Hordaland og Nordvestlandet: 47

Norge:

Ut

\c
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Trvgghet i nærmiljøet

Prosentandel tingdtwnisskoleelever som er trygge når de ferdes i iiærtiinrådet sitt. «När du er
ute om kvelden. opplever du det som trygt ferdes i nærområdet der du b0r'?>>. Indikatoren

viser livor mange prosent som svarer <<ja. svært trygt» eller <<ja. ganske trygt».

_ 89%
More og Romsdal fylke: X9 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 89 “/0

Norge: 87 %

Skjcrmtid

Prosentandel av urtgdtwtttsskoleelevei' som daglig bruker minst to tiincr foran en skjemt.
Sporsmàlet «Ulenom skolen. hvor lang tid bruker du vanligvis på 'aktiviteter foran en skjerm

(lV. data. nettbrett. mobil) i lopet av en dagll». Indikatoren viser hvor mange prosent som

svarer to timer eller mer.

H 82 %
Møre og Romsdal fylke: 81 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 7‘) °/o

Norge: 80 %

Sosiale medier

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig bruker minst en time på sosiale medier.

Hvor lang tid bruker du pa sosiale medier (Facebook. lnstagram eller liknende) daglig?»
indikatoren viser hvor mange prosent som svarer én time eller mer.

_ 63 %
More og Romsdal fylke: 60 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 59 "/0

Norge: 59 %

Organisert fritid

Prosentandel av tingdotitsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon. Spørsmålet: «Er

du. eller har du tidligere vært. med i noen organisasjoner, klubber, lag eller loreninger etter at

du fylte 10 fir?» indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «j a. jeg er med nå».

_ 66%
.\flore og Romsdal fylke: 6 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: (:8 %

Norge: óo %

Alkoholberuset

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært beruset på alkohol. Spørsmålet: «Ilvor
mange ganger har du drukket så mye at du har folt deg tydelig beruset det siste áret (de siste



12 märteder)'?>> lndikzttoreti viset' hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette tninst en

gang.

_ 22 "«~
More og Romsdal fylke: 13 %
Region Hordaland og Nordvestlatidet: 10 %

Norge: 12  %

Rnvking

Prosentandel av ttngdotttsskoleelevet' som royket' daglig eller' tikentlig. Indikatoren viser hvot'

mange prosent som svaret' «roykcr daglig» eller «royker ukentlig. men ikke hver dag».

_ 2 %
Møre og Romsdal tylke: 2  %

Region Hordaland og Nordvesllattdet:  2  %

Norge: 2 %

Lekser

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig bruker' tninst én time på lekser. Spørsmålet:
<<I~lvor lang tid bruket' du gjennomsnittlig per dag på lekser' og annet skolearbeid (utenom
skoletiden)?>> Indikatoren viser' hvor mange prosent som svaret' at de daglig bruker minst en

time på lekser.

_ 41%
More og Romsdal fylke: 44 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 41  %
Norge: 44 ‘Vo

Skolctrivsel

Prosentandel av ungdomsskoleelever som trives svært godt pa skolen. Utsagnet: «Jeg trives

pa skolen». Indikatoren  \  iser hvor mange prosent av ungdommene som svarer at de er «helt

enig» i utsagnet.

_ 57%
Møre og Romsdal fylke: 64 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 65 %

Norge: 65 %

Skulk
Prosentandel av ttngdotitsskoleelever som har skulket skolen. Sperrsmålet: «Har du skulket

skolen det siste âretfil» Indikatoren viser hvor mange prosent som svaret' at de hat' gjort dette

minst én gang.

_ 24 %
More og Romsdal fylke: 21  %
Region Hordaland og Nordvestlatidet: 22 %

Norge: 22 %



Ensomhet

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av ensomhet. Spørsmål om hvor

plaget den enkelte har vært i løpet av siste uke av følgende: "Felt deg ensom". Indikatoren

viser hvor mange prosent som er "Veldig mye plaget" eller "Ganske mye plaget" av dette.

_ 22 %
Møre og Romsdal fylke: ZI  %
Region Hordaland og Nordvestlandet: 20 %

Norge: 20%

Hjemme med venner

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært hjemme med venner minst to ganger siste

uke. Spørsmål om hvor mango ganger i løpet av de siste sju dagene de har "vært sammen

med venner hjemme hos meg" og "vært sammen med venner hos dem". Indikatoren viser hvor
mange prosent som har vært sammen med venner minst to ganger siste uke.

_ 54%
Møre og Romsdal fylke: 57 %

Region Ilordaland og Nordvestlandet: 58 %

Norge: 58 %

Sosial på nett

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært sosial på nett størstedelen av kvelden

minst seks ganger siste uke. Spørsmål om livor mange ganger i løpet av de siste sju dagene de
har "vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket. ehattet eller Iignende)".

Indikatoren viser hvor mange prosent som har gjort dette minst seks ganger siste uke.

_ 42%
Møre og Romsdal fylke: 44  %
Region Hordaland og Nordvestlandet: 43 %

Norge: 42 %

Ute med venner

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av kvelden

minst to ganger siste uke. Spørsmål om hvor mange ganger i løpet av de siste sju dagene de

har "vært ute med venner størsteparten av kvelden". Indikatoren viser hvor mange prosent

som har vært ute med venner minst to ganger siste uke.

_ 33%
Møre og Romsdal fylke: 31 %

Region Ilordaland og Nordvestlandet: 31 %

Norge: 30 %



Styret
1 or Kontrollutvalgssekrctariatet

for Romsdal

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:

Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
Av styrets medlemmer møtte:
Vestnes kommune:
Rauma koinmune:
Eide kommune:
Fræna kommune:
Gjemnes kommune:
Molde kommune:
Nesset kommune:
Forfall:
Aukra konimune:
Sunndal kommune:
Møtende vara:
Aukra kommune:
Sunndal kommune:
Ikkc møtt:
Fra sekretariatet:

Av øvrige møtte:

so/r2

2/I8
5.9.2018
Kl.  09.30  — kl.  12:15
Møterom «lnnsiktenm Molde rådhus
9/18 -18/18
Stig Holmstroin

S1igHolmslmm. styreleder
Lars Rainstad, nestleder
Kåre Vevang
Ingar llals (fra kl. 0955)
Øyvind Gjøen
Trygvc Grydeland
Jostein Øverâs

Oddvar Hoksnes
'Frond M. H. Riise

Ole Rakvåg
Odd-Helge Gravem
Ingen
.lane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver
Ingen

Protokollen godkjennes formelti neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøin ønsket velkomtneri og ledet møtet.

Det ble opplyst om at Jostein Øverás, Nesset kommunc, nå er gått inn som styremedlem etter
Ivar Traelvik. Tidligere har Øvcrâs vært varamedlem.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

U'l‘\".S,—\KSNR. TI'I"I'I7.l.

ST 09/]  8

ST I0/18

ST  I  I/18

ST12/18

(j()l)K.l])NN]N(} AV I’R0'l'()I\'O[.[. FRA S'l'YRF,MOTE 25.  APRIL  2018

VURD]-,RlNG AV Sl",KRll'J'AI{I.#\'l'l£']'S M[5Dl.I,CI\'1SKA[’[NK]{l‘()(j IVK l`

VURDI-IRJNG AV ANSVARSl7()RS[l(RING

PLAN  FOR [NFOMASJONSSIKKISRHIÉl` OG ARBEID MED TlI.l’/\SSING TIL UDPR  -
PERSON  V  I-IRNOMIIUI)

Side  I  av  6



ST 13/13 l3l,N('lIM/\RKlN(i AV K()N'['ROLI.U l'V/\l (ESSI-,Kl{li'I'/\l(l.r\'I‘

ST  14/] 8 ()K()N()MlRA[’I’()R']' PR. 3]. .ll,l,l 2018

ST 15/1 8 BUDSJE'l'l' l-'OR 2019

ST 16/18 KON'I‘ROI.I.UTV.4\l.GSS]iKRl.l'AR/\I'l‘If'l‘ FOR ROMSDAL lj'1"l'l;R l.].2U20  -
FRI-7MI)RlFTSPl.AN

ST 17/1 8 R]-ll’F,R/\T (Xi ()RllÅN'l liRlN(‘ylx[{

ST I8,/]8 l-L\/I-IN l`lllilfl`

ST 09/18 GO1)I\'.IlCNVlNC AV PRO'l‘(,)K(,)I.l.  IFRA  YIØTL  25.  APRIL  Z018

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 25. april 2018 godkjennes.

Disse velges til åtmtlerskrive protokollen santmett med intiteletler;
l. Trygve (Érydeland
2.  Ole Rakvág

Styrets behandling

Det foreslås at Trygve Grydeland og Ole Rttkvàg velges til  à  underskrive protokollen sammen
med rnoteletler.

Styrer fattet enstem mig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8
voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra S1)’I‘ClTlD1Cl25. april 2018 godkjennes.

Disse velges til å ttnderskrive protokollen sammen med møteleder:
l.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ ._

ST  10/18  VURDERING AV SEKREAR1A'I`IC'I`S MEDLEMSKAP I NKRF OG FKT

Styrets vedtak

l. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vil fortsette sitt mcdlcmskap i  NKRF.  inntil
videre. Medlemskapet vurderes på nytt i  2020.

2.  Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vil fortsette sitt tnedlemskap i l"K'l`.

Styrets behandling
Styret diskuterte niedleiiistilsltitnittgen og ciaglig leder svarte på spørsmål.

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

Side  2  av (i



T  "1' 11/18 TVURDERING  AV  ANSVARSFORSIKRING

Styrets vedtak

Kontrolltrtvalgssekretatriatet for Romsdal velger  ä  følge styret  i  .\lKRl-‘s anbefaling knyttet til
ansvarsforsikring.

Styrets behandling

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

ST  12/18  PLAN FOR INFOMASJONSSIKKERHET OG  ARBEID  MED TILPASSING TIL
GDPR  -  PERSONVERNOMBUD 

Styrets vedtak

l. Styret godkjenner fremlagte strategi og plan for informasjonssikkerhet. Daglig leder
har ansvar forå utarbeide rutiner for  å  ivareta planen.

2. Styret vil inngå avtale  med  I-'K'l for  å  ivareta personvernombndsrollen for
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Styrets behandling

Ingvar Hals tiltrådte mate kl. 0955. under styret behandling av denne saken.

Daglig leder orienterte og svarte på sporsmål fra styret.

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

ST  I3/I8  BIZNCHMARKING  AV  KONTROLLUTVAL(jSSEKRl£'I'ARlA'I‘

Styrets vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal skal også for fremtiden delta i benchmarking,
dersom det er en tilgjengelig tjeneste.

Styrets behandling

Daglig leder svarte pâ spørsmål fra styret.

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

ST14/18  ØKONOMIRAPPORT  PR  3l.JULl 2018

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.07.18 tas til orientering.

Side 3 av 6



Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

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

ST 15/18 BUl)S.IlC'l"l‘ FOR 20!‘)

Styrets  vedtak

l. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2019
godkjennes.

2. Daglig leder gis tilllinakt til  ä  omprioritere innenfor atisvarsoirirådets budsjettramme.

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet eller folketallet pr. l.
januar 2018  ~  jfr. vedlegg.

ws. Styret ber daglig leder legge frem en vurdering tor fremtidig bruk av disposisjonsfond.

Styrets behandling

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

Daglig leder gjorde spesielt oppmerksom på at det også for 20 I‘) er budsjettert med 200 000.-
fra tlisposisjonsfondet. da det ikke er ønskelig at disposisjonsfondet blir for stort.

Styreleder fremmet forslag om folgende tillegg til daglig leders innstilling:

3. S/yrcl ber dug/ig [etter  /eggefrem  en vizníerirlgjbnfiv/lltitííg bruk av
díspns'isjonsfnnd

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

Daglig leders innstilling

l. Det tratnlagte forslag til budsjett for Kontrollulvalgssekretariatet for Rornsdal for 20]‘)
godkjennes.

2. Daglig leder gis fullmakt til åomprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.

Utgillene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter tolkctallet pr. l.
januar 2018 —jfr_ vedlegg.

ST I6/18 KONTROLLUVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL ETTER l.I.202U  -
FREMDRIFTSPLAN

Styrets vedtak

l. Styret godkjenner daglig leder sitt utkast til fremdriftsplan med endelig avklaring av
framtidig struktur i styrernote i lnars 2019. Styreleder' og daglig leder vil vurdere
behov for eventuelle ekstraintiter.
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2. Styret ber daglig leder intoririere samarbcidskommuncnc om den pågående prosessen.

Styrets  behandling

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

ST  17/18  REFERAT  OG ORIENTERINGER

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker:

RS  03/I8 Uavhengig revisors beretning, tinderskrevet rcvisjonsbcrctning datert 2.5.20]  8  fra
KPMG.

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

ST 18/18 l~IVICN'l‘lJl£LT

Under  Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

-  Statusoppdatcring fra sekretariatet
o Det blir gjennom ført opplæringsdag for kontrollutvalgsniedleiiimer og

varamedlemmer onsdag 7.  november, rådhuset i Gjemnes.
Mari Granhus Langli. som er leder av kontrollutvalget i Stirnadal vil bidra med
kunnskap rundt habilitet. Langli er utdannetjurist og har skrevet sin
masteroppgave om habilitet i koinmunestyret.

0  Erfaringsutvcksling
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er
aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad
nestleder

Øyvind Gjøen
styfremetl lem

.l o ste in (Överås
styremedlem

Jane Anita Aspen
sekretær'

Stig Holmstrøm
leder

Trygve Grydeland
styremedlem

Ole Rakvâg
varamedlem

Kåre Vevang
styremedlem

Ingvar Hals
styremedlem

OddJ-lelge Gravem
varamedlem
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport ELICV tilsyn med kommunal beredskapsplikti Fræna kommune 2013

1 Bakgrunn og gjennomføring
Tabellen nedanfor summera opp nøkkelopplysningar om gjennomføringa og vidare oppfølging. Dei
vidare avsnitta gir utfyllande opplysningar om heimelsgrunnlag, grunnlagsdokumentasjon og
deltakarar.

Tidspunkt for tilsynet: 07.02.2018 (formøte)
23.03.2018 (tilsyn)

Adressa til kommunen: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen

Kommunenummer: 1548

Kontaktperson i kommunen: Anders Skipenes

Fylkesmannen sitt tilsynslag: Stine Sætre (tilsynsleiar)
Renate Frøyen

Tilsynsrapporten er skriven av: Renate Frøyen

Tilsynsrapporten er godkjent av: Helge Mogstad

Førebels tilsynsrapport sendt: 05.06.2018

Kommunen sin frist for oppfølgingsplan: 31.12.2018

1.1 Føremål og heimelsgrunnlag

Føremålet med tilsynet er å sjå til om Fræna kommune sitt arbeid med samfunnstryggleik og
beredskap er i samsvar med aktuelle krav fastsett i sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal
beredskapsplikt.

Tilsynet er gjennomført med heimel i  §  29 i sivilbeskyttelseslova og § 10 iforskrift om kommunal
beredskapsplikt.

1.2 Pålegg om gjennomføring

lJustis- og beredskapsdepartementet sitt tildelingsbrev til fylkesmennene er det fastsett at
fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunane sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap.
Tilsyna skal gjennomførast i samsvar med DSB sin tilsynsrettleiar, og det skal førast tilsyn med den
einskilde kommune minimum kvart fjerde år.

1.3 Tilsynstema

I møte mellom DSB og fylkesmennene i mars 2015 presiserte DSB at alle krav  i  forskrift om
kommunal beredskapsplikt skal vurderast under tilsyna i 2018.
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Fy\ke-smawnenx Mme og Romsdal

1.4 Grunnlagsd okumentasjon

Desse dokumenta vart sende frå kommunen til fylkesmannen før tilsynet:

Nr.

1.

NE”P5-"F".\'.°°E“

Dokument

Heilskapleg ROS-analyse- Fræna kommune

Overordna beredskapsplan  — Fræna kommune

Kommunal planstrategi 20162019 ~ Fræna kommune

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2005-2017 ~ Fræna kommune

Kommuneplanen sin arealdel 2015~2027 planomtalo

Kommuneplanen sin arealdel 2015-2017 føresegner og retningslinjer

Kommunal Planstrategi for Ørskog kommune 2017 - 2020

Psykososialt kriseteam  — rutinebeskriving

Rapport etter øving «Hevn» 18.08.16

Happo teller tilsyn med kommunal bcredskausplikt i Fræna kommune 2018

Datering

01.02.2016

ikkje datert

12.12.2016

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

23.02.2017

00.02.2018

06.09.2016
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Fylkesmannen  I  Møre og Romsdal

1.5 Gjennomføring

Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplíkr i Fræna kurrrmtiim Z018

Formøte med Fræna kommune vart gjennomført 07.02.2018. Tilsynsbesøk med opningsmøte,
intervju og Sluttmøte vart gjennomført 23.03.2018. Kven som deltok går fram av tabellen under.

Deltakarar

Tove Henøen

Anders Skipenes

Iren Stranden

Merete Rødal

Eystein Skjærpe

Jens Petter Husøy

Rune Iversen

Odd-Eirik Bergheim

Stine Sætre

Renate Frøyen

Atle Morsund

Stilling

Ordførar

Rådmann/beredskapskontakt

Leiar psykososial kriseteam

Leiar servicetorget

IKT

Varabrannsjef

Brannsjef

Kommunalsjef

Fylkesberedskapssjef

Seniorrådgjevar

Rådgjevar

><  Formøte

X

X

>< OpningsmøteXXXXXX><X

X  IntervjuX

>< Sluttmøte><XXXX><
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Fylkesmannen i More og Roiiisdal Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapspiikti Fraena kommune 2018

2  Hovudinntrykk

Dei fleste elementa i den kommunale beredskapsplikta er på plass, og arbeidet framstår som
gjennomtenkt og godt tilpassa lokale behov. Vi kan derimot ikkje sjå av oversendte dokument at
kommunen sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap er forankra pä overordna nivå i
pianstrategien.

Heilskapleg ROS—analyse erfrå 2016, og er planlagt revidert i 2019. Analysen er forankra i
kommunestyret, og oppfyller alle minimumskrava iforskrifta. Det kan kome betre fram i analysen
korleis relevante offentlege og private aktørar har vore involvert i arbeidet med den heilskaplege
ROS-analysen. Kommunen har laga ein plan for oppfølging av funna i ROS analysen.

innspel til revisjon av ROS-analysen:
Potensialet for forbetring ligg i utforminga av akseptkriteria, og involvering av politikarane i
fastsettinga av desse. Til neste revisjon av analysen rår vi derfortil at kommunen tek ein
gjennomgang av risikoakseptkriteria, og legg desse fram til politisk handsaming før ein går inni
analysearbeidet på nytt. Samtidig vert det viktig å  vurdere om dei utfordringane ein er mest bekymra
for er med i analysen. Analysen bør vidare vise korleis relevante aktørar utanfor kommunen har blitt
involvert i arbeidet.

Beredskapsplanen er ikkje datert, men oppfyller elles alle minimumskrava iforskrifta.
Kommunen har ein levande beredskapsorganisasjori som øve og evaluerer øvingar, men har ikkje
hatt hendingar sidan førre tilsyn. Fylkesmannen har fått tilgang til éi øvingsevaluering, men vi har
kjennskap til at kommunen har delteke i fleire øvingar. Kommunen bør derforfå skriftleg evaluering
inn som ein del av rutinane i etterkant av øvingar.

Kommunen har faste rutinar for møter i beredskapsrådet, men ikkje for kriseleiinga.

Kommunen kan med fordel lage årshjul for beredskapsarbeidet, og varslingslister og
ressursoversiktar kan med fordel flyttast til CIlVl. For  å  sikre overordna forankring av arbeidet med
samfunnstrykkleik bør kommunen vurdere  å  utarbeide eit strategisk styringsdokument. Ved
utarbeiding av strategiplan/samfunnsplan for nye Hustadvika kommune bør
samfu nnstryggleiksarbeidet fora nkrast i desse dokumenta.
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Fylkesmannen i More og Romsdal Rapport eller tilsyn med kommunal beredskapsplikl i Fræna kommune 2018

3  Resultat frå tilsynet
Tilsynet avdekte eitt avvik. Tre forhold er kommentert som merknader.

3.1 Avvik

Avvik er definert som manglande oppfølging av krav fastsett i sivilbeskyttelseslova §§ 14 og 15
og/eller  i  forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Avvik nr. 1
Fræna kommune har ikkje med utgangspunkt i den heilskaplege ROS—analysen fastsett langsiktige
mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet.

Regelverkstilvising:
Forskrift om kommunal beredskapsplikt  §  3, litra a og b.

Utdjupande kommentar;
Fræna kommune manglar overordna forankring av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.
IVIåI, strategier, prioriteringar og plan er ikkje fastsett, verken isamband med utarbeiding av
heilskapleg ROSeanalyse eller i andre strategiske planar.
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Fylkesmannen i Mme og Rnrnsdal Rapport elier tilsyn men kumnmmr heredskapsplxkt i Freena kommune 2018

3.2 Merknader

Merknader er definerte som forhold som ikkje oppfyller definisjonen av avvik, men som
fylkesmannen meiner det er grunn til äpäpeike for å sikre god oppfølging av beredskapsplikta.

Merknad nr. 1  — ROS-analyse
Kommunen bør:

'  Gå gjennom risikoakseptkriteria, og legge desse fram til politisk handsaming før ein går inni
analysearbeidet

-  Skildre/dokumentere korleis relevante offentlege og private aktørar har tatt del i arbeidet
med heilskapleg ROS~analyse.

' Forankre langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av arbeidet med
samfunnstryggleik og beredskap i overordna planer i kommunen (strategiplan/
samfunnsdelen). Irmtil den nye kommunen er på plass, kan dette sikrast gjennom eit
strategisk Styringsdokument.

Merknad nr.  2  - Beredskagsglanverk
Kommunen bør:

~  Datofeste beredskapsplanen
°  Revidere beredskapsplanen for betre ästette krava iforskrifta der det er minimumsløysingar,

som t.d. plan for kriseinfo til tilsette.
-  Revidere beredskapsplanen ved neste korsveg med utgangspunkt i funn/tiltak i

handlingsplan til ROS-analysen for betre å imøtekome forskriftkrava
' Vurdere  å  flytte varslingslister og ressursoversiktar til CIM.

Merknad nr.  3

Kommunen bør vurdere  å  utarbeide eit oversiktsdokument  /  Styringsdokument som kan fungere som
operativ overbygning, oversikt og ramme for kommunen sitt arbeid med samfunnstryggleik og
beredskap -eit bindeledd mellom strategiske planar og ROS-analysar, beredskapsplanverk og
aktivitet. Eit slikt dokument vil kunne styrke fleire forhold som ikkje oppfyller definisjonen av avvik,
men der kommunen har forbetringspotensial -til dømes:

-  tyclelegare oversikt over kommunen sitt samla beredskapsplanverk
'  tydelegare rutinar for faste møte i kriseleiinga
-  tydelegare rutinar for korleis opplæring avtilsette, og moglege, tilsette i kriseleiinga skal

gjennomførast
'  tydelegare rutinar for skriftleg evaluering av øvingar
~ Vurdere eit årshjul som skildrar aktivitet gjennom året
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lylkesiiia-'iiieri r rwme og Ronuusdax‘ Rapport mm tilsyn men‘ kommunau‘ beredskapspllkl r Fræna kommufle 2015

4 Vidare oppfølging

Fylkesmannen ber rutinemessig om at kommunen lagar ein plan for når og korleis det avclekte
avviket skal følgjast opp. Fræna kommune sin uttale til høyring av førebels tilsynsra pport vurderar vi
god nok som plan for oppfølging av avviket.

Fylkesmannen avsluttar tilsynssaka med denne rapporten, men ber Fræna kommune å lukke avviket i
samsvar på med planen, og seinast innan 31.12.2018.

Dersom kommunen har spørsmål om tilsynsrapporten, kan det formidlast direkte til Stine Sætre,
stine.saetre@fllkesmannen.no ,71258485  /  95224419.
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Aspen, Jane Anita

Fra: Veslemøy Ellinggard <Veslemoy_Ellinggard@mrrevisjon‘no>
Sendt: 31. august 2018 15-17
Til: 'egil.karstein.strand@eide.kommune.no';

'geir.inge_hen@vestnes.kommune_no':
'ingrid.rangones@ax/eroy.k0mmune.r\o';

'ingunn.go!men@aure.kommune.no'; Janne Merete R. Seljebø;
'jon.aasen@mrlylke.no`, 'Kjell Terje Fevåg;
'knutsjomaling@gjemncs.kommune.no'; 'lars.hustad@rauma.kommune.no';
'lilly.gunn.nyheim@surnadaI.kommune.n0';
'ola.heggern@rindaI.kommune.no'; 'ola.rognskog@haIsa.kommune.no';
'peder.aasprang@tingvoll kommune.no‘; ‘per.ove@sunndals_net';
'ritarognskog@yahoo.no'; ‘Roger Osen:
'rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no‘; 'torgeir.dahl@molde.kommune.no';
'tove.henoen@frana.kommune.no'

Kopi: 'haraldsvondsen@kristiansundkommune.no';
‘Jane.Anita,Aspen@molde.kommune.no', 'post@aukra.kommune.no';
'post@ax/eroy.kommuno.no'; 'post@gj8mnes kommune.no';
'post@halsa.kommune.no'; 'post@mrfylke.no`; 'post@rauma.kommune,n0';
'post@rindal.k0mmune.no'; 'post@sunndal.kommune.no';

'post@surnadal.kommune.no‘; 'postmottak@aure.kommune.no';
‘postmottak@eide.kommune_no‘; 'postmottak@frana.kommune_no‘;
‘pos1mottak@kris1ian5und.kommune.no‘;

'postmottak@m<>lde.kommune-.no'; 'postmottak@neSS6‘U<0mmUne.n0':
'postmottak@smola.kommune_no'; 'postmottak@tingvoll.kommune.no';
'pos1mottak@vestnes.kommune.no‘; 'tor.harald.hustad@mrfylke.no’; ‘Anita
Halaas; Einar Andersen; 'Frank Sve`ç Heidi Dahl; 'Per Ove Dahl'

 
   

Emne: lnnkallelse og sakspapirer til møte i Representantskapet i MRR 7. september
kl 09.30

Vedlegg: Repskap MRR 07.09.2018 ~ Innkalling med sakspapirerpdf

Hei' Kontrolluivaigssekretariatet for Remslj:

Kommunar" ,

Vi innkaller med dette til f
m' *‘_%‘.MØTE I  REPRESENTANTSKAPET i MØRE oe ROMSDAL REVISJON IKS Dam: [jf] SEPT 2913

TID: 7. SEPTEMBER 2013 l(L. 09.30 ~_ __
Suns u:_ v-v;...~. ”ml

STED: Quality Hotel Grand il(ristiansund ,. i W=""? I v
.L3_c‘-_C;3____, ‘+1  l l
A:ki\«1<uLJc. 7"‘-_ (ju-Hj .

SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET: OlCC 'W i
s- . ,_______ >______J

7/2018 Åpning av møtet
8/2018 Registrering av deItagere/konstituering
9/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste
10/2018 Valg av møteleder og møtesekretær
11/2018 Valg av 2 representanter lil áunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder
12/2018 Halvårsregnskap 1. halvâr 2018
13/2018 Budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020-2022
14/2018 Styrehonorar
15/2018 Ãpenhetsrapport 2017
16/2018 Forhandlinger om sammenslåing med Kommunerevisjonsdistriktet på Nordre Sunnmøre (KomRev 3)

Eventuelt

1



Sakspapirer liggvr venllagl.

Forfall beis meldes lil Vvslcrnøy L. Ellinggard på epostadresse eller telefunnurniner sum angitt nedenfor.

l\/led vonnlig hilsen
MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Veslemøy E. Ellinggard
Daglig leder/Statsautorisert revisor
Tlf. 90 75 OO 45

,\&lE,m0V-E,'flflEE.3;(1@'T\V rvvisjpw
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

iNfl\!KAL[_.iNC§2
MØTE I REPRESENTANTSKAPETI MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

TID: 7. SEPTEMBER 2018  KL. 09.30

STED: Qualiiy Holel Grand  i  Kristiansund

SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:

7/7018

8/2018

9/2018

10/2018

11/2018

12/2018

13/2018

14/2018

15/2018

16/2018

Åpning av rnøiel

Regísirering av deIIogere/konsliluering

Godkjenning av innkalling og solclrsie

Valg ov møteleder og rnølesekrelcer

Valg cw 2 representcmter lil Ö underskrive rnøieprolokollen sammen med
rnølelecler

l-Iolvórsregnskop  1.  holvór 2018

Bucisieil 2019 og økonomípfon for perioden 2020-2022

Slyrehonoror

Åpenhersropporl 2017

Forhandlinger om sammenslåing med KornrnUnerevisjorisdíslrikiel på Nordre

Sunnmøre (KomRev 3]

Evenlueil

Sakspapirer ligger vecllogl.

Eicle/Krisrionswnd 31. ougusl 2018

Egil Slrcrnd

represcnroniskcrpefs leder

Veslemøy E. Ellinggord

daglig leder



MRR
Møre og Romsdal Revisjon lKS

Sak nr.: Styre/rÖd/utvatg: Møtedato:

Sak 12/2016 Representantskapet 07.07.2018

HALV/“XRSREGNSKAP i. HALVÁR 2018

llalvarsregnskaeet for MRR viser et driftsresultat på kr 1 6/7 585, budsjettet på samme periode

nor el drittsresultat pa kr. 1 627  445.

inntekt fra andre enn eier er kr 552 900 lavere enn budsjettert. Dette skyldes at budsjettet nar

en kalkulatorisk fordeling av inntektene i  H  av arets 12 rnaneder. Pa årsbasis forventes det at
inntektene blir MNOK 1,6 lavere enn budsjettert Dette skyldes med at det ikke er gjennomført
ansettelse av ekstra årsverk innenfor revisjon. Prognosen tor 2018 tilsier dermed en inntekt pa

MNOK 19,0.

lønnskostnader inkl. sosiale kostnader er kr 590 558 lavere enn budsjettert. Dette skyldes i

noen grad periodisering og bruk av avsetninger tra 2017 og etableringen av MRR. Prognosen
for 2018 tilsier en total lønnskostnad pà MNOK 15,5. Avvik mot opprinnelig budsjett på MNOK
15,6 skyldes samme forhold som er nevnt på: inntektssiden at det ekstra årsverk, ikke ble
ansatt.

Andre driftskostnader utgjør kr 1537 518 som er kr 12 482 lavere enn budsjettert. Budsjettet tor
2018 utgjør M NOK 3,1 Prognosen er i samsvar med budsjett.

Drittsresultatet fra tørste nalvar har totalt et avvik mot budsjett pa kr 50 MG. Prognosen for
2018 tilsier et driftsresultat på: kr 400 000 ved órsslutt, mot budsjettert driftsresultat på kr 900 000.
Avviket skyldes den manglende ansettelsen som er omtalt oventor.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

l-lalvarsregnskapet tas til orientering



 F'in0nsperspel<’riveT

   
Jnnfekffra _ _
kommuner 8185 500 8185 500 O ]6,37\_(_)OO16371 000 —

lnmekt [ro andre* 1 984 500 7 400 ~552 900 2 629 000 4 229 000«1600 000

Sum innle-k1 10 170 00010 722 900 -552 900 19000 000 20 600 000 -1 600 000
Lannsko5'r1udi—3!ir:«k*.
sosiole l<osI'ncJderó 954 897 7 545 /-55 590 558 15SOD 000 16600 000 I 100 000

Dritmosmodcr 1 537 515 1 550 COO 12 482  3 100 000 (i 100 000 0

19 700 000 'I 100 000

f» ,...sno non Å «sno aoo
Su kostnader_s 492 4159095 455 603 040 _1a_§oo__op9
      

    1-67%5

“zInk»adapt Irwrfekf med 0,1; WW,ik<ofaklurcrf
mgen endirg  i prognose mm forríge rcoportering.
Avvk meilom prognosecg budsjefl skwdes mong\ende cznsehelse av eksm årsverk
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MRR
Møre og Romsdal Revision {KS

Sok nr.: Siyre/ród/uivolg: Møiedoio:

Sok13/2018 Represenloniskopei 07.09.2018

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020-2022

Siyrei i Møre og Romsooi Revision IKS vedtok seiskopei forslag iii budsjefi for 2019 og
økonomiplon for 70192022 i møie 01.06.2018.

Budsjeiipion og økonomipion hor også vceri HI orieniering i koniroliuivoigssekreioriuienei

Romsdol. på Nordmøre og i  Niøre og Romsdal Fyikeskorrimune. Ansoife i Møre og Romsool
Revision iKS er også orienieri. Vi hor ikke moiioii noen innsigelser moi forsiogei.

Saken fremmes med følgende innsiiiiing iii vedick:

Budsieiiei for 2019 med iiihørende økonomipicn 20192022 vedios.



 

Budsjefi 2039  Qg
Økonomípíoam 20% 92022
SAK I2/2018 VEDTAKSAK

MRRI  ..Mm og Homsdu Rawqon ms
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Budsjefl“ 2019

}ATe ifwégrir "yw
Drillsinnfekfer

Aviuiefesiei beloiing fro kornrnuner/fylket

Honorar ihi. medgóii lid ho kornrnuner/lylket

Andre solgsinniekier

Sum driflsinnieider

  

Lønnskosinoder inkl. sosioie kosincider

Kjøp av v0(Cr og ijenesier

Sum driiiskoslnuder

Rcniekosinncier

Ársresulici
Gienvoerende undetskudd fro 2016
Avsetning iii annen egènkapiiai

Akkuimievi Carmen e$h’.<.o~;>'u‘««:2\

  

404

404

‘I 074

12 278

4  093

4  229

20 600

16600

3 700

19 700

700

—230
570

57 í)

auusiín zoía Te’§E?kag261T_

15007

2181

17188

12 5/9

4  378

15 958

-13

243

«HS
2-43
.QÆ
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Prinsipper økonomipionperiooien  
D  innsparing for (fylkes»)kommLJner

I» 5% reduksjon àriig i  pionperioden

r» Eifekier czv kommunesummensléinger fro 2020

:- Anicir on inniekier kan oppreithoicies gjennom perioden

r> Områder som kommer inn og gör ui cv vàri revisjonsdisiriki: Misund, Holsu, Rindcri

r» Muligheter for nye kunder

\_v

A/lu_Iig siørre behov i 2020. dererier innsparing itimer fro sommensléinger => øki limer
irlgjengeiig for salg

D  Noe noiuriig avgang i perioden: i ansofi blir67 i2021

i» Øvrige inniekier

r» Uinyiie kcpasiief i iimeproduksion

r» Oppreiiholcie fosi iimesois pà kr. i 000 per iime iii selskaper i vc'lr1 disiriki

r» Diversifiserie iimesorser ved salg ov rimer iii andre [regionale/nasjonale prosjekreri

MRR
Mare  09  Rormdal Revision IKS



 Prinsipper økonomiplornperioden

a» Lønn

r» Økning på 3,5  %  i 2019, dereiler  4  %  Örrlig økning

l» Norges Banks anslag i  nominell økning i PPR I-2018 for 2019: 3,4%; 2020: 3,55%;
202]  I  3,9%

f» Avvik mellom Norges Banks anslag og budsjeil gör iíl samordning

ls» Koslnocler

b  Uendrel (dvs, nominell reduksjon pà 2,0% årlig siden ingen prlssligning)

MRR
Mme cg Romsdal Revision ucs
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MRI?
Mørc- og Nomsdo! [revisjon iráS

”frkr  
SELSKAPET

lVlØre og Romsdal revisjon {KS er et revisjonsselskar] som eropprettet med hjemmel i lov om

interkommunale selskaper. Deltakerkontmuncrte er: More og Romsdal fylkeskommune, Nlolde,

Kristiansund, Vestnes, Rauma, Nesset, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal,

Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure.

Oversikt over stillinger/ressurser:

_ . _ ‘ r  .

Molde i Kristiansfurnri' l Stirladal  __ _` Ialt

forvaltningsrevisor* 7 2 (3) i 5 (6)
7" V n V` l

Regnskapsrevisoi' 6,1 _ __ 4,5  H  W 1 _ _  _  _j_tt,6 i  _

Sum M  8,1  W  ,_ 6,5 (7,5) i 2 i _ £6,6(17,6j

En av forvaltningsrevisorerte i Kristiansund er i fødselsperrrrisjort. Stillingen er dekket av et vikariat i
Molde.

MM OG Rkrvrrvcs

Selskapet skal styrke revisjonens iiavneitgighet, kvalitet og effektivitet, jf. selskapsavtalen.

Revisjon skal gjennomføres i samsvar' med “God kommunal revisjonsskikk". Dette innebærer i praksis

at revisjonsarbeidet i tillegg til åskulle følge bestemmelsene i kommuneloven og revisjonsforskriften,

også skal være isamsvar etablert standard.

Overordnede målsettinger (jf. tidligere rapporter lagt fram for kommunestyrene/fvlltestingjt

-  Det skal utføres objektiv, uavhengig revisjon med høy kvalitet, som er vesentlig for kommunene.

-  Kvaliteten på rcvrsjunstjeiresterie sikres vedde ansattes kornpetartse og god ledelse av

revisjonen

0  Revisjonen skal vaere tidsriktig og aktuell i de 'tjenester som leveres. Dette krever en fleksibel

organisasjon med tverrfaglig kompetanse.

o  Styrke kontrollutvalgets og korrrnrunestyrets oppgave med tilsyn og kontroll i kommunene.

-  Revisjonen skal vaere en interessant og trygg arbeidsplass, med konkurransedyktige vilkår, der de

ansatte trives.

-  ftevisjorreris tjenester skal utføres effektivt.

-  Det skal være mest mulig riktig kostnadsfordelirrg tilpasset de tjenester som kommunene får.

Effektivisering- gevinstrealisering (jf. sak til fylkesting/komrnunestiyrene om selskapsavtalen!

Det skal legges opp til effektivisering det gevinster tas ut i form av Økoriurrii, kvalitet og/eller volum

på tjenestene bla. med bakgrunn i.



In.-‘\ cm f: 
v spesialisering av lminrciansr' ogar‘1Jmdsupp{;ever

0  teanrarbeitl
  e  en clafrlifr lctlrrr med el; stvririggsrrrgiiri (rett styre og ‘it r-hprrsr:ntant5l<a;u).r t,

 r* staitzlardiseririg av revisjuiisfi/ei' Løv

I  iizttirlig avgang kari redusere kostnadsnivå (lrtren ikke niå erstnttc \/OrJl<ommCn(Jr-

HUDS ll~l l (IG I/§~1()l\ltJN"ilr',i1't \3,F"{/\.\.)\ ii*lí5t'\l

onomlplammwn15, Represenlanlskapet skal i lieiiliolii til selskapsavtnioii voclta tititlsiett og

september. Btrrlsieitnt' skal srrrtrlrrs f-/r-kretar atene loi' kcntrfillutvalggeiie slik at tie lcan gi iiierkiititler

og tu lerrsyri til rlcttv n;":r utvaigzmc titarliertler lititlsiettitiislerg lortlet saiirlede korrtrull- og

tilsvnsai beidet i (fvlkesl k0nVn\1nm.\/edtatt budsiett for selskapet danner grunnlaget tor 'àr ligg

(lriltstilsr-'ttitlrl lia (fylkes  )  knnrnirino Vedtatt budsjett og tôkonoiriiplnii itirirtes til eierltoiirrritirieire,

Økonoriiiplnii 2fJ‘L‘}—,70.7] tar trtgarigspiiiikt i butlsiettizt for ’/‘U19 slik det ble vctltatt,

Det ervirlere tatt titgargptiiikt i iiriiisiriiieiidrrng knyttet til tliiltstilsktititl fra l. ]a11LJaI’2()1.€‘, i sanrsvar'

med 'vetltal-L rerniittr) 20. april 2018 Fra 1. januar Z019 vil loietalcet laktuier retrisiorrslioiinrari 
lrenhrild til nir-"dgått tid. Dette iririellærer at de av kunirntiiierie/'fvlkeskornriiurrcrri sorn iiar Offrlttivc

.strstrirrir-i' og god internkontroll vil revisjonslrrinornret over lrtl blir renrrserí, gitt at de ikke liostillrèr'

 vItOrligDrO tjenester. De av kornnitiiicri; fylkeskoriirifiurrer' sum linr lavere grad av iri1eriil<0iitroll Og

ryrflcligltet i prosessen for regiiska psavleggelse N revkjnr::;hom>raret rike, Dette gir et liedre intensiv

til zirhr-rde aktivt med kormmmens (‘[361 okr):w0nwut:ner cg kvzilitr-tsitirbmlriirgsprosiekter.

lokoirLiiriiiJltrri-Jn vi' dot lagt til grunn en år lig iiedgang i revisiniislioiiorartra

komrmmene/iyli<ml<omrmmen med .'E prosem årlig fra 2019 som feiige av effektiviseririg av

revisjoiieri. limte tilsvarer reduksjonen svin lile rinarlrteidczt i riikonriiiritöiaiii-“ii for '7U]8—){),’].

liffz:l<tivitstsgvviristeri gir MRR (Aid ltarlasitzzt til áselge Here rÉrrlgix/riirigstierrestur og andre

rittestasjorisurriidirag innenfor sclsltapets inanriat. Denne kapasiteten er reilektert under andre

salgsrrfitel-ztnr, saninieri med en årlig prisiusteriiiig på Z prosent for rlisse iriirtekteiie,

lrniiriskostriatler er ini-tert men! 3,5 prosmnl lvirinvr-lrsr for 70] ‘J mg 4prosemfm‘r0ctm1.w

planperioden norges Banks arislag for ricniincli løiiiisc-ikiiirig i PPR 1—20i8 utgjør 3,4 prosent lor

2019,3,8pr05Czw1fur202O op;3,9prosenH'm'?0?1. Farm!-ER innnl:a>rordn1r.n nr det i 7019 er

htrclsjettrfrt med [},1 prosent til iririíektsr,tim/ning, rlfrrèiter (L? prosent for 7070 og 0,1 prosent for

2021.

Naturlig avgang og erstatning; av disse vil også påvirke lønnsnivået iinø. Porten reflekterer' en naturlig
avgang av en stilling i  2021.

(jøp av vart-r oi; tjenester ligger Halt r iifiriofleit med 3,1 rnil inner kroner Dette innebærer en

rionriiiell recitrksioii pä 2 izroserit årlig i perioden mm folgo av estimert iriflasicin,

Det er ikke planlagt nor-ii iiivrflteriiigci' i perioden.

'r



MRR
Niøre- og RomstlC1H\’(:—vrsjon ‘KS

REVKSJONSTJFNESTFR (‘JG DRIFTSULSKUDD

Fylkestinget og koiiirnuitestyrene har lagt til grunn at det skal leveres revisjonstjenester i samme

omfang som tidligere. Kommunestyrene/fylkestinget har gitt kontrollutvalgene fullmakt til å inngå og

godkjenne årlige engasjernentsavtaler. Fri konkretisering av tjenesteytingen for den enkelte

kommune framgår av avtalen.

Fylkestinget skal vedta virksomlietsplan for kontrollutvalget i valgperioden og plan for

forvaltningsrevisjon, Kommunestyrene skal vedta plantorforvaltningsrevisjon. Dette gir overordnet

føringer for avtalene.

Deltakerkommunene skal dokke selskapets driftskostnader basert på prinsippet om medgått

ressursbruk. Eierskapsmøtet i IVIRR vedtok 20.04.2018 at tjenester skal faktureres i henhold til

medgått tid fra 1. jaiiuar 2019.

Det er videre tatt utgangpunkt i prinsippendring knyttet til driftstilskudd fra 1. januar 2019, isarnsvar

med vedtak i eiernnøte 20. april 2018. Fra 1. januar 2019 vil foretaket fakturer revisjonslionorar i

henhold til medgått tid. Dette innebærer at de av kommunene/fjrlkeskommuneii som har effektive

systemer og god internkontroll vil revisjonshonoraret over tid blir redusert, gitt at de ikke bestiller

ytterligere tjenester. De av komnitinene/fylkeskornmtiiren som har lavere grad av internkontroll og
ryddighet i prosessen for regnskapsavleggelse vil revisjonshonoraret øke. Dette gir et bedre intensiv

til å arbeide aktivt med kommunens eget cikonomiiutiner og kvalitetsforbedringsprosjekter.

Revisjonshonoraret kan bli vanskeligere â budsjettere for kommunene/fylkeskoinrittinen fremover

MRR vil bidra med så tydelig kornrnunikasjon knyttet til forventninger på et så tidlig tidspunkt at

dette kan inkluderes i de kon-imende buclsjettprosessene. Selskapet harfra august 2017 gått over til

et samlet tinteregisteiiiigssystem. Dette vil gi oss grunnlagsdata gjennom det koinmeiide året for â
kunne gi tydelige tilbakemeldinger om hva som kanforventes av størrelse på honorar for 2019 og

videre. Samtidig vil vi også være konkrete på hva som skal til for åredusere revisjonshonoraret over

tid. Den ene effekten er større eltektivitet og kvalitet hos MRR, den andre effekten er

arbeidsprosesseiie og kvalitet på internkontroll i dculike kommunene/fylkeskominunen.

Etter vårt syn blir den fremtidige lionorarberegningen mer korrekt. Kornmunene/tylkeskommunen vil

lå tydelige intensiver til àha gode interne systemer. Samtidig forsvinner dagens problemstilling med

at noen kommuner er med på å «subsidiere» andre koniinuner.

Som følge av kominuiiesaiiiiricitslåíiiger fra 1. januar 2020 vil det blir endringeri MRR sin
eiersarnmensetniiig. I okoiioniiplanen er det forutsatt at det skal leveres tjenesteri samme omfang

som idag gjennom hele perioden. Dette innebærerat i den grad kommunesammenslåingene gir

redusert omfang av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, vil den økte kapasiteten benyttes til

tilleggstjenester. Eksempler på dette er økt omfang av forvaltningsrevisjon, avtalte

kontrollhandlinger, kartlegging, testing og verifisering av intern kontroll og rutiner, samt andre

undersøkelser, i tillegg til deltakelse eller iritiering av regionale og/eller nasjonale prosjekter.

3



MRR
Møre og Ronisdol Revisjon IKS

For budsjett/økonomiplan 2019  — 2022 legges følgende til grunn:

Lønnskostnader er justert med 3,5 prosent i 2019, deretter 4 prosent årlig lønnvekst.

Det er en Vakant stilling som regnskapsrevisor i samsvar med budsjett for 2018

Reduksjon av en stilling fra 01.01.2022

Kjøp av varer og tjenester liggerflatt i perioden. Dette medfører en årlig nominell reduksjon på 2

prosent som følge av inflasjon.

Det er il<ke planlagt noen investeringeri perioden.

Det er lagt inn en årlig gevinstrealisering gjennom effektivisering på 5% for revisjonshonorar fra

kommunene/fylkeskornmunen for dagens tjenestenivá

Økonomiplan for 2019  — 2022 vil vise hovedretning for selskapet.

Det legges til grunn at styret vurderer rnuligrieten for ytterligere reduksjoneri honorarer for

kommunen/fylkeskominunen i økonomiplanperioden gjennom Økt effektivisering. Det tar likevel

noe tid før implernenterte tiltak gir utslag i redusert Limebruk

l tillegg til gevinstrealisering vil selskapet også fokusere på økt kvalitet i alle sine leveranser, dette

krever kapasitet

Selskapets inntekt er lagt opp til å stige i planperioden, på tross av nedaclgående

revisjonshonorar fra dagens tjenester til kommuner/fylkeskoniniuiie. Økningen gjelder effektiv

bruk av tilgjengelig ltapasitet. Denne kan benyttes til mersalg til kommuner/fylkeskommune som

ønsker tilleggstjenester, eller salg av tjenester til andre innenfor MRR sitt mandat. Herunder
ligger regionale og nasjonale prosjekter, eller utleie av kapasitet til tilsvarende revisjonsselskaper

i andre regiorier.

4



MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr; Styre/ród/utvalg: Møtedato:

Sak 14/2018 Representantskapet 07.09.2018

STYREHONORAR

Godtgjørelse til styremedlemmer ble vedlalti konstituerende representantskapsmøte 14.nov

20l ó. Følgende satser ble den gang vedtatt:

-  Leder: kr 30 000 pr ("yr pluss kr l 600 or. møte

-  Nestleder: kr iO 000 pr àr pluss kr lóOO pr, møte

-  Øvrige styremedlemmer: kr. l 600 pr. møte

Styret fikk i 20l7 utbetalt slvrehonorar ror2016 e-Her satsene ovenfor, samt tilleggshonorarfor

styreleder og styrets nestleder som følge av merarbeid knyttet til etableringen av MRR.

Det foreslós at styrehonorar [or 2017 utbetales i henhold lil satsene som tidligere er vedtotti

representantskapet.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Styrehonorar for 2017 utbetales i henhold til tidligere vedtatte satser.



   f%r_1kl‘\r

Sc:1<15/2038 Represenlumskcxpm CI.09,2O J8

-‘=<v»1:=':
   

  

fu ‘x Lu

 ~) Mr  z  U-'T

 M.‘/\\

Lam-rz‘Mv'1!r r1’-J.‘ Mus» U ny; fv

 

Scxkenfrcmmesmedlc11gende‘nnsHHingH1veclmkz

 wçwxus '.mH''~rW \  ‘v’ “ 



 

A3;©era%"2@‘%sr©appor‘l° 2m 7
— INNSYN I  VÅR KVAUTETSSIKRING

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
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F
C CDYCÉNV‘
J]  
V: i_MRR ønsker å være den lorelrukne leverandøren cv kommunale Ogvfvlkeskorrirriunole _
revisionsllenesier i Nordmøre og Romsdal Dario vil vi oppna gjennom vore kjenneiegn som besior øv
cikronvmel EKTE.

Hvis vàr adferd både inlernl og ekslern kjennelegnes ved oi vi er

tngosjerl

làvuliieläbevissi

lroverdig og

1,.

l»

i» Fndririgsvillig

så lror vi Gi vi bidrar lil sorrvunnsrollen som revisor og CH vier med pà Ö bygge iillil i kommunal seklor.

Våre kjenneiegn gjenspeiles i vèr perspeklivlenkning bàde med lenke pà slrclegi og
handlingsplaner

Vi lióper ul denne rupporien vil bidro lil god? inn: n i vår vifl<somnel og kon bidro lil lällil lil
gjennomføringen og kvolileicn cw regn5'<c:ps- og orvo lningsrevisjon av kommunew cg
ylkeskomrnuncm.

veslemy L‘ almggmd
[Jclglíg re der
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Eliske relniiflgsliniei'
a  Go

xforslirigssyslerri
RGViSOFlOVen sier al revisor er allmennkeiens lillilsperson vecl Uløvelse

r;.

h.

av revisjon. Videre sier loven al revisor skal utøve sine virksornliel
med inleglilei, objeklivilel og aklsomhei.

.« MRR er ikke underlagi revisorloven sine bestemmelser, men mange
av vare onsalle har rnollail sine riller fra Finanslilsvnel som
slaisauloriserl revisor og regislrerl revisor. Tillene er niemleli
reviserloven.

MRR og ansalie er gjennom meollemskoioei i NKRF [Norges
Kommunerevisorforbund) underlag deres etiske regelverk, i lillegg er
ansalie som er privalmedlemmer l Den norske Revisorforening og
Regnskap Norge ogsa iinderlagi deres etiske regelverk

MRI? har elablerl egnel regelverk og ruliner for varsling.

MRR
Mere cg Romsdcl Rewsjon :KS



 Infernkorwfroil og m/crlífefssysfem i
rviRR

E» Vi Ønsker  Ö  form‘: vôre kunders behov og fiiføre verdi giennorn
deling ov kunnskap innenfor def som er vor kiernekompefonse som
er sfyrirfg og konfroil, somf våre kjennefegn som EKTE.

Vóre retningslinjer og rufiner for infernkonfroll og kvoiileskonfroll er
neolfelf i vor ISQC som bygger på: den infernosjonole
revisjonssfondorden for kvofifefskonfroil i revisjonsfirrnoer

‘W

MRR
Møre og Romsdal Rampa IKS
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Ekstern kvfalitetskorrirfisll  
e Som mediemi NKRF (Norges Kornmunerevisorforbund) er vi

underlagt obligatorisk kvalitetskontroll. Formålet med kontrollen er Ö
sikre at medlernsbedriftene holder en høy faglig standard.

I Første og hittil eneste kvalitetskontroll i MRR ble gjennorntørt høsten
20l 7 og var en opotølgingskontroll av forvaltningsrevisjon fra en av
de tidligere revisjonsennetene.

v

Hovedkonklusjonen var at torvaltningsrevisjonen var i hovedsak
gjennomført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk med noen
merknader knyttet til torbedringsomróder.
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Våre eiere

@  Møre og Romsdal fylkeskommune

ü Molde kommune

Krislidnsund kommune 
ä Veslnes kommune

Rdurno kommune

W  Nessel kommune

g Aukrd kommune

‘:51 Frcend kommune

W  Eide kommune

 
W  Averøy kommune

få; Gjemnes kommune

35 Tingvoll kommune

if Sunndol kommune

å? Surnodol kommune

‘if Rindol kommune
Hdlso kommune

Q  Smøla kommune

w Aure kommune
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~  Våre eierkommuner på Nordmøre og i  Romsdal

-2 Mme og Romsdcxt Fykkeskommune (også eier‘,

Kommunale foretok

.~ lnTer1<ommLJnol€— selskcipcr

'  Siifielserog legater

L‘:- Kirkeiige feHesrEJd

Soknerézd/menighefsrétd

vw

Vertskommunescnmarbeid

Mofiokere av scxarmfesfosjoner
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Leverdnser  
le MRR leverer

t>Regnskopsrevlsjonz 17 kommuner på Nordmøre og i Romsdcil, Møre og
Romsdal fylkeskommune, KF, IKS, sliflelser, legoler, kirkelige fellesråd,
sokneród/meningshelsrôd m.m.

‘E’

Forvoltningsrevisjoner lil kommuner og fylkeskommunen

“7

Selsko pskonlroller og selskopsgjennomgdnger

V

Alleslosjoner

v

lnlernkonlroll: kdrllegging og testing

v

Andre undersøkelser og rådgivning
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Orgcmisering

Regnskapsrevisjon Forvollningsrevisjon
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Selakupels øversle organ er represenlonlskopcl,
hvor alle eierne delior med ell medlem hver.
Den enkeltes slemme veldes eller eierandel.

Roprcscnlunlsküpel velgcr selv sin leclerr Daglig
lecler og slyrels leder har rnøleplikl og lolerelli
represenlcnlskcpel.

Slyrel beslór av  5  medlemmer med personlige
vururepresenlcnler.  4  medlemmer med vars
velges av rcpresentomskapet og l medlem
rred vore velges ov ce ønsolle. Doglig leder
har møleplikl og lolerell lslyrel.

Daglig Ieder er leder for hele virksomhelen. Alle
oppdrag l virksomhelen ledes av en
oppdrqgscxnsvcxrtig revisor. l tillegg lil daglig
leder har selskaper' 3 oppdrogscmsvorlige
revisorerinnen for regnskopsrevision og 2
innenfor lorvcllnlngsrevisjon.

MRR
Mme ug Romsam Revsjon lr<s



Virksomheten  i  201  7
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Møre og Romsdal Revisjon IKS ble etablert med
full drift fro I. februar 2017

Hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i
Molde og Surnadal

Vi har p.t. 18 ansatte høyt utdannede ansatte
(17 operative)

b  12regnsKc1psreviso.'er og ó [5] forvciltningsrevisorer

Selskapet er en sammenslåing av de tre
tidligere revisjonsenhetene:

9  Distriktsrevision Nordmøre IKS

w Kornmunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Rornsaal
[KOMREV 2)

r» Fylkesrevlsionen

Ansatte

 
== Kristiansund  n  Molde  I  Surnadal
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.> Ornseining 2017: MNOK 17,2 (11 måneders drifi)

'> Selskdpei hor i 2017 gjennomføri regnskdpsrevisjon, herunder

j;

oiiesiosioner, forvolmingsrevisjon og selskopsgjennomgong

Av SelSkC1pO1S omseining i  2017 uigiør MNOK 15,0 omseining fro eiere
(eksi. inniekiei' fro kommunole foreidk]

Seiskoioei hor ikke som mi}! (:1 gå mod overskudd

Selskapet høringen godigjøreise m sine eiere

MRR
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 Gociigjøreise iii sig/re
represenierriskcip

9- Selskupei Uibeioler ikke godtgjørelse il seiskopeis represenioniskop.

Godtgjørelse iii selskopeis siyre iosiseiies årlig cw
represenioriiskopei. Honorarer er fosisoii siik:

æ  Siyreis ieder moifor fosi kr. 30 000 piuss kr. i 600per møie

s» Siyreis resrieder moficxr iosi kr. iO 000 piuss kr. i 600per møie

i» Øvrige rneciernmer rnoiior kr. i 600per Mme

E» Reiseufgiffor dekkes eiler regning
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MRR leverer kompetanse og vier avhengige av at våre ansatte til
enhver tid innehar tilstrekkelig, riktig og oppdatert kompetanse.

Vare ansatte er underlagt krav etter etterutdanning bade gjennom
bransjetoreningene NKRF og DnR. Kravene gjelder
oppclragsansvarlige revisorer. Vi etterstrcber likevel at alle ansatte
skal gjennomføre etterutdanning og kurs Uavhengig om det er
pålagt eller ikke.

Vi har system for telles registrering av elterutdanningstimer og
etterlevelse av lov, torskritts- og mealemskrav til timetall og
sammensetning.
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 Somorloeid med dridre

i» lvlRR samarbeider leil med korilrollulvdlgssekreloriolene lil
konlrollulvolgene bloril vóre eiere. Disse beslôr ov:

3> Konlrollulvolgssekreloriolel for Møre og Romsdal Fylkeskommune.

:> Konlrollurvolgssekreloridlel for Romsdal og

L» Konlrollulvolgssekreloriolel for Nordmøre

ir» Vi er 'oedriflsmedlem i KS Bedrifl gjennom bedriflsovlolen

l>~ Vi er medlem ov NKRF [Norges kommunerevlsorforbund) og er fro
2018 represenlerl som medlem og voromedlem i lo ov forbundels
fcisle komileer

MRR
more og Romdql Revision l<S



Samarbeid :ned oindre ‘form  
Le Selskapel samarbeider med andre kommunale revisjonsenhelori

Møre og Romsdal blah! annei gjennom lokallagei i NKRF og vi søker
også: samarbeid med andre der del er nalurlig

s; Vi dellar også i forum elaplerl av Fylkesmannen i Møre og Romsdal
for samordning av slallige iilsyn

F» Selskapel har overlall en eierandel i revisjonsselskapel Revisjon Nor
AS pa 20% i forbindelse med virksomneisoverdragelsen fra
Disiriklsrevisjorw Nordmøre IKS.

s Fn ansail i MRR eier 60% av aksjene i samme selskap.

t» Del har voerl kjøp av varer og ijenesier mellom selskapene i 2017.

b Aksjene skal selges.
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Sornordnirig ov ruiiner i seiskopei

Inierni kvoiiieisløii og sikre iik kvoiiiei iii olie kommuner og
fyikeskommuiwen

Skope foruisigioorhei for kommunene og fyikeskomrriunen

Tydeiigere kommunikasjon på ei Tidligere iidspunki

Eioblering ov kommunikosionspioner med fosi innhoid
a» Wrksomheisstyring

f» Forreiningsprosessene/'rjenesieomrôdene

2> Finansiell ropporfering

Bidro iíl kompeioiwsebygging og kompeionseoeling

Bidro iii eiíekiivisering og god in1eml<omroJl  i  kommunene og
fylkeskommunen
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Einar Andersen

Anscrfirepreseniuni
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Heidi Blakstad Dahl

Sfyreis nestleder
_ ~ fl D(ck/,»m4m<>

Anna Øyen Holds

ØAÆMy/ÉÆí/øfff If
Veslemøy E. Ellinggcrd

Daglig leder
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åå Vi vil bidra 'iii Gi innbyggeme i

vóri disfrild‘ 'får enda bedre
kommuner å bo i 5.29

— Møre og Romsdol Revisjon iKS
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Soknr.: Slyre/ràd/lllvolg: Møledolo:

S<1k16/2018 Represenianiskopel 07.09.2018

FORHANDUNGER Olvl SAMMl-INSLÅlNGMED KOMMUNEREVISJONSDISTRKKTET PÅ
NORDRE SUNNMØRE [KOMREV 3)

Iforbindelse med eloblerrngen cw MRR ble del lorsøkl o slo sammen olie de kommunale
revisjonsenriefenc i Møre og Romsdol lil el selskap. Po del lrdspurikielfumes del fem

kommunole revisjonsenheleri fylkel.

MRR lole elciblerl gjennom en sommenslóing ov ire ov disse revisiorrserrlrelenc. Do

forliondingene med de fo øvrige enreiene ble ovslullel, ble molgheien for en senere

ulvideíse hold? åpen.

Som følgeav bonl onnel uiviklingen som er beskrevel nedenfor hor MRR gjennomførl

Sondeiirlgsmzier med KOMREV 3 om en rnulig sornmendöing.

MRR slll slyre vedlok islvremøle Liirni20l8:

«Slyrcf slillerseg bok sonderinger knylleiTHmulig sommenslêing og ber slyrels leder og

doglig leder år lcrlselle dialogenmed KomRev 3 og ev. eloblere oliolog med

rcvislonscnhclcn på Søre Sunnmøre»

20. juni 2015 sendleKOMREV3 brev lil MRR hvor vi 'ole invilerf l`l forhondlinger om oloblering
ov nv rovislonsenhel fro OlDl .2020, boss-ri på vedtoki deres 'epresenlonlskoo Brevel ligger

vedlogi denne soken. Somme dog sendleKOMREV 3 ogsé brev lil Søre Sunnmøre
Kommunerevisionsdislrikl ll<S med somme inviloslon.

Rcpresenlonfer froMRR og KOMREV  3 nodde nyll sonderlngsmøle23. ougusi 20i8. Del ble

do irrformerl munllig om ol Søre Sunnmøre Kommunerevisionsdislrikl IKS, hadde lokke-l nei lil

invilosionen om forhandlinger

Sonderirrgsrriølene med KOMRH/ 3 hor voerl positive.De hor ollerede resullerl i el lellere

somorbeid mellom enheiene gjennom of MRR bislórKOMREV 3 med ressurs innenfor
lorvollrringsrovision. Delle er' en fin rnulighel lil o bli bedre kjenl med hverdndre. Ansolle i

begge revisionseiwheiene sliller seg bok Ønskel om sflmrnenslêäing. Delle føles nolurlig boserl

på fororbeidel før eloblerrngen ov MRR, somi ol en ser bonovei for o bli slørre og mer robust.

Doglig ledelse og styrene ide lo selskapene ser ol en sommensloing vilvære posilive for

beggo porler. 'roreslôll lidspurrkf for sammenslåing, 07.01.2020, onses også som el
herrsiklsmessig lidspunkl. MRR hor do voeri i drifli ncermere 3år og bosert pà progresjonen
del førsle l,5 óronses del ikke som for lidlig. Tidspunklel er ogsó sammenfallende med

lidspunkl for kommunesommensloing formango cw sciskopone eiere.

Gevinslene med en sammenslåing merervi er sammenfallende med del somer beskrevel
ender ulvikling i kommunol revisjon nedenfor.

- Slerkere fogmiljø med slørre rnuligheier for loglig spesiolsering

- Reduserl sórbornel/mer robuslhel med ronke på vokonser, lomover og sykdom
n Økonomiske sfordriflsfordeler med lonke pà oclrrrinislrosion

- Slørre fleksibililel med lonke på: immmunesornmenslôinger
- Yllerligere økl ollroklivilel som (arbeidsgiver
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med MRR. Del pógor sommenslóingsprosesserpó fylkesnivà i lre fylker, hvis disse lykkes, vil de
blir slørre enn del MRR er i dog.

De kommende kornmunesommensloingene fro Ol .Oi .2020 medfører ol monge ser behov for

sc1mmenslc‘1inger.MRR blir i noen grad pregel ov delle, mens KOMREV 3 i slor grod blir

póvirkel av delle. Delle er bakgrunnen for ol el nalurlig liospunkl for sommensloing vil være

somme lidspunkl som kommunesammenslöingene, dvs. 01.01.2020,

Saken fremmes med følgende innsllllíng lil vedluk:

l. Represenlonlskapel ønsker ol MRR skal go iforhondlinger om mulig sommenslóing

med KOMREV 3.

2. Representantskapet oppnevner forhdndlingsulvolg beslöende ovn

< 3ordførere fro eierne i MRR, som?3vorarepresenfanfer

-  Slyrels lederi MRR

.  Daglig lederi MRR

-  Ansollrepresenlonl fra MRR

3. Forhandlingsulvolgel får forhondlångslullmokl lil Ö lorhondle med forhondlingsulvolgel

i KOMREV 3.

4. Resullolel fra forhandlingene fremmes ieiermøle i MRR.

Vedlegg: Brev fra KOMREV3om invilusjon lil forhandlinger om eloblering av slørre

revisjonsenhel lil MRR, 20. juni 20l8



KOM REV3 IKSE
KOMMUNEREVISJONEN

Komm un<:I'evisjo11sdiSt1'ikt 111:3 i  M are og Rnmsda] IKS

Møre og Romsdal revisjon IKS v/dagleg leiar og styrcleiar'

Kurt A. Løvotl
Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse.

20.06.2018
Deres dato: Deres referanse:

Forhnndlingar om etablering av større rcvisjonseirlillg

Representantskapet i Kornmuncrcvisjonsdistrikt nr. 3i Møre og Romsdal gjorde 15.06.18 slikt
samrøystes vedtak:

J.

3.

5.

Pusiadresse:
Pnstbplts 7734. Spjelkavik
6022 Alesund Epost: Telefaks:

Der blir sell aedjialg/'aizde ccrbeiclsgruppe .som saman med represenlanlczi'frå /ilscfre skal
arbeide vidare med slraregiplrm 0g1./fvikling a1».s‘els/caper med iivål om å etablere ei større
og meir robzrsf revisjmzseinlngfiå og med 0].01.2020:
~  Jimi-Arve Røssevolcl, ordførar Sula  kommzme
e Harry Valder/mug, ordførar Gis/fe kom/mme
-  Dag Olav Tem'fj0rd, ordførar Skocbe kommune
—  Johs Aspehazlg, slyreleiar'
»  Km‘!  Løvall, kunst. dagleg leiar

Arbeidsgruppajåi' nzanrlat .fonrforhandlingsnrval ovanfor akluelle sanzlalelvarrrzcirar.

Det skal .scrzdasl invifasjriii liljbrliaiidlingai' liåde til eigarar i Søre Szumnmre
Kmmnunereiiis/'on IKS 0 g  til Mare og Romsdal ltevisjorv IKÉj/'f deira siyrevedra/c
01. 06. 2 Ol S'

«Styret stiller seg bak .ronderinger knyl/el til  mulig sammenslåing og ber styrets leder og
daglig leder äfur/.selle din/ogen med Komfleva” og ev. etablere dialog med

revisjonseaheren på Søre  Smzmnare.  i)

Reszlltar zrvforhamllingnr nwezlflwvzfor/1nr1(Zlaforslt/g til løysing skal le ggfasl firam i  nesre

rep;esenrnms/capsmafe i navembe/-' 2018.

Dersom  de!nr'11az:riyyn/ .skal cle/ /cull:/sf irm fil ekstra rep;'esentarzls/crrusniøre.

Banlckontu:
G540 05  00465
Fnretaksregusterot:
N O  971 562 587

Besøksadresse: Telefon:
Lersladveien 545,  4  eLg. 70  17 21 50

kc:mr<:v3@konu'uv3.no 70 17 21 51



KOM REV3 lKSEj
KOMMUNEREVISJONEN

Side 2av  2

På bakgrunn av dette vedtaket og dykkar styrcvcdtak, ønsker vi difor på vegne av
arbeidsg1'L1ppa å  invitere til vidare forhandlinger om etablering av ny revisjonseiiiing frâ
og nied  01.01.2020. Ved positivt svar ønsker vi  å  starte slike san1la1er1-ettetter
sonnnrirferieii.

Vi gjer nierksaiii på at vi parallelt med dette også inviterer Søre Sunnmøre
Konnnnnerevisjon IKS til forliaiidliiigar.

Det blir lagt til grunn at iiiålscttiiigaiie for åetablere ei ny eining melloni anna er:
Sterkare fagmiljø med større moglegheiter for fagleg spesialisering.
Redusert särløzlrlieit/trteir robust i høve vakansar, tnniover og sjukdom.

Økt arti-aktivitet som arbeidsgj ever.
Økt inogleglieit for erfzn-ingsdeling og ktuiiiskapsoverføring inellom
konininnane.
lnga flytting av arbeidsplasser då lokal konipetaiise er viktig i det arbeidet
koininurierevisjonen gjer.

Tilbakemelding oin aktuelle tidspunkt kan sendast til styreleiar Johs Aspehnug
('1'aa(ZDovg1'.n0 95202464") og/eller konst. dagleg leiar Kurt Løvoll
(Q1.1ovoll@}gg11g;)/_3,,_1_1_0 — 90600168).

Med helsing  

K1111 A. Lsavol1‘*~-fi§
konst. dagleg leiar

Kopi: Søre Sunmnøre Korinntirierexfisjoii IKS
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STYRE/RÅD/UTVALGI MØTESTEDI MØTEDATO: KL.:

Reprentantskapsmøte Kristiansund 07.09.2018 09.30-1 1

Sak 7/2018: Åpning av møtet

Leder i representantskapet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 6/2018: Registrering av deltakerelkonstituering

Medlem Vara Kommune Tilstede Ikke tilstede Vara Andel av kapital

Jon Aasen Gunn Berit Gjerde Møre og Romsdal Fylke x 30,5 '56

Kjell Terje Fevâg Ragnhild Helseth Kristiansund x 12,1 96

Torgeir Dahl Sidsel Rykhus Molde x 12,1 '56

Tove Heneen Jan Arve Dyrnes Fraena x 4,6  %

Geir Inge Lien Randi Berundhaugen Vestnes x 3.8 %

Janne Merete Seljebø Ståle Refstie Sunndal x 3,8  %

Lars Olav Hustad Arne Hop Rauma x 3,8  %

Lilly Gunn Nyheim Marit Granhus Langli Surnadal x 3,8  %

Ingrid 0. Rangønes Ann-Kristin Sørvik Averøy x 3,6  96

Bernhard Riksljord Helge Kjøll jr Aukra x 3,0%

Ingunn Golrnen Hanne Berit Brekken Aure x 3,0  %

Peder  l-lanern Aasprang Torill Kvaernø Tingvoll X 3,0  %

Egil Strand Birgit Dyrhaug Eide x 2,3 96

Knut Sjømæling Jan Karstein Schølberg Gjemnes x 2,3 '56

Ola T. Heggem Magnar Dalsegg Rindal x 2,3  %

Roger Osen Ingrid Rttldahl Junge Smøla x 2,3  %

Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood Nesset x 2,3 96

Ola Rognskog Ellbjørg Reiten Halsa x 1.5 %

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E.  Ellínggard og Marianne Hopmark
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Sak 9/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste

innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent,

Sak  10/2018:  Valg av møteleder og møtesekretær

Møteleder Egil Strand  og møíesekretær' Veslemøy Ellinggard ble enstemmig
valgt

Sak  1112018: Valg av to representanter tilåunderskrive møteprotokollen
sammen med møteleder

Kjell  Terje Fel/åg og Ingunn Golmen ble enstemmig valgt

Sak 12(2018: Halvàrsregnskap 1.  halvår  2018

Halv/årsregnskapet las til orientering

Enstemmig

Sak  13i2018:  Budsjett  2019  og økonomiplan for perioden  2020-2022

Budsjetiel  for 2019  med tilhørende økonomiplan  2019-2022  vedtas.

Enstemmig

Sak  14/2018:  Styrehonorar

Styreh onorar for  201 7  utbetales ihenhold til tidligere vedfafie satser.

Enstemmig

Sak15I2018: Åpenhetsrapport 2017

Åpenhetsrapporien tas til orienferlng
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Enstemmig

Sak ”ifi/ZMB: Forhandlinger om sammenslåing med
Kernmunerevisjonscéistriktet på Nordre Sunnmøre (KornRev 3)

Innstilling:

l. Represenlantskepef Ønsker at MRR skal gå i forhandlinger om mulig

sammenslåing med KOMRE V 3.

2. Representanfskapet oppnevner forhandlingsutvalg bestående av:

3 ordførere fra eierne l  MRR,  sarnf  3  vararepresenlanler

= Styrets leder  i  MRR

n  Daglig leder l MRR

=  Ansattrepresentant fra MRR

3. Forhendlingsulvalget får forhandIingsful/malcl lll å forhandle med
lorhendlingsutvalgel  i KOMRE V  3.

4.  Resullaleí fra forhandlingene fremmes i eiermøíe l MRR.

Endringsforslag fremmer av Roger Osen ble enstemmig vediaíl:

1. Representantskapet ønsker al lViRR skal gâ i forhandlinger om mulig
sammenslåing med KOMRE V 3.

2. Representantskapet oppnevner forhandlingsutvalg bestående av:

°  3 OrdfØrere/varaordførere fra eierne i l\/IRR, samt 3 vararepresentanter

-  Styrets leder] MRR

D Daglig lederl  MRI?

«= Ansatfrepresentant fra MRI?

3. Forhandlingsulvalgef får forhanc!//‘ngsful/makf til å forhandle med
forhandlingsutvelgef i KOMRE V 3.

4. Resultatet fra forhandlingene fremmes i elermøle i MRR

Sissel Rykhus forlot rnøtet før avstemmingen.
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Representanter:

Kjell Neergàrd med ingunn Golmen som vara

Gunn Berit Gjerde med Jon Aasen som vara

Torgeir Dahl med Lilly Gunn Nyheim som vare

Eventuelt:

ingen saker.

Lederi representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen eri samsvar rned det som ble
bestemt på møtet.

Kristiansund N, 07.09.2018

 
 

'  /Égii Strand

.  'WW

ingunn Golmen Kjell Terje Fevàg
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Vurdering av oppdragsonsvar/ig revisors uavhengighet i forhold til Fræna kommune

Innledning
l henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for
kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør
merknader til nevnte bestemmelse.

l følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet
gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter  å
legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet
Følgende fremgår av kommuneloven §  79:
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har
en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan
svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som naerstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende
forhold

h) slektninger  i  rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller
eller personer som de bor sammen med iekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt
under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors
uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen
eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke  i  seg selv at
revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.

-  Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved
siden av revisoroppdraget.

-  Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i.

o  Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i armen virksomhet når dette kan føre til at
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på
annen måte er egnet til à svekke tilliten til den som foretar revisjon.

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon IKS, Kaibakken I,  6509  Krislionsund
Avrl. Molde: .lulsundveien 47A, 6412 Molde - Avd. Surnoclol: Bórdshaugvcgcn I, 6650 Surnodol

e-posf: posl@mrrevisjon.no
Orgonisosjonsnuinrnnr9l7 802 M9
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I  tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriiten § 14:

revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller
reise  tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs koinmtinens)
egne ledelses- og kontrolloppgaver
revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i
skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvar/ig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt 1:
Ansetteisesforhold

ifiííz; Me-Eiénà i' i
styrende organer

Pkt 3: Delta eller inneha
funksjoneriannen
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit

Pkt 4: Nærstäende

Pkt 5: Rådgivnings- eller
andre tjenester som er
egnet til å påvirke
revisors habilitet

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold iandre selskaber enn i Møre og Romsdal
Revisjon lKS.

Undertegnedeyer ikke medlem av styrende organ irnoen virksomhet som Fræna
kommune deltari.

Undertegnede deltar ikke i eller inneharyfunksjoneri annen virksomhet som kan føre
til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Undertegnede har ikke naerstäende som hartilknytning til Fraeynra kommune som har
betydning for uavhengighet og objektivitet.

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningeris eller tjenestens arti
forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer
med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften §
14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

l Revisor besvarer løpende spørsmål/lienvendelser som er å betrakte som veiledning
j og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med
ivarsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Fraena
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Posiodressei Møre og Romsdal Revisjon IKS. Koibokkon l, 6509 Kristiansund
Avcl. Moldo. Julsundveien 4/A, 64 l  7  Molde - Avd. Surnodol: Bórdshougvegen l,  6650  Surnodol

epost: oosl©mrrevisjonno
Orgonisosjoitsnummer 917 802 ‘:49



Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Fræna kommune som hører inn under
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.kommunens egne

ledelses- og
kontrolloppgaver

Pkt7: Opptre som
fullmektig for den
revisjonspliktige

Pkt 8:Andresæregne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet tilåsvekke

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Fræna kommune.

forhold tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Molde, 12. september 2018
Møre og Romsdal Revisjon lKS

. "à ,  

/ Ronny Rishaug
oppdragsansvar/ig revisor

Postadresse: Møre og Romsdal RevisjonIKS,Kalbakken l, 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Julsundveien -17A.6412Mo1de -Avd. Surnadal: Bórdshougvegen i, 6650 Surnadal

e»pos1: posl@mrrevIs]on.no
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Konhollutvalgssekretariatet Sekretariam M 52 j We
Telelon
Telefon 71 11 10 00 - sentralbord

fof Telelaks 71 11 to 2e
Mübtl 99160260
E-post. ltnang tibergfi/mclde kommune no

Til
Kontrollutvalget i lfraetta kommune
Kontrollutvalget i Eide kornmtttte

Deres referanse: Vár referanse: Arkivkode; Sted/dato
2018- /STA 1548/1551-O33 Molde. 16.09.2018

REFERAT FRA FELLESMØTE FOR  KONR()LLUTVAl,(}ENE  I EIDE  OG  FRÆNA
11.09.2018

Kontrnllutvalgene  i Eide  og Fræna  hadde vedtatt  og avtalt  et fellesmøte den  11.09.2018
med  folgende program og ramme for dagen:

1200-1245  Orientering fra prosjektleder Husladvika 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 lorvaltningsrevisjonsprosjekt i

høst.

Saken om orientering fra rådmannen i Fræna om IKT-status byttet rekkefølge med saken om
bestilling av nytt llvrvaltningsrevisionsprosiekt.

Møtet var på Fonnannskapssalen i Fræna rådhus fra kl. 1200-1430 der folgende tnøtte:

Fra kontrollutvalget  i  Eide:
Kåre V evang (leder). Synnøve ligge (nestleder). Odd Magne Bolli (vara) og Tore Melland (vara).
Bjam Ståle Sildnes. Oddbjørg Hellen Nesheim og Willy Farstad hadde meldt forfall. Ingen flere
varamedlemmer hadde anledning til àmote.

Fra kontrollutvalget i Fræna:
Lisbeth Vallemestleder og dagens møteleder). Leiflohatt Lothe (medlem) og Ann Ilelen Rødal
Dalheim (niedletn). Ingvar Hals, hadde meldt forfall og Ole Per Nøsen var innkalt som vara. men
meldte forfall i møtet. Inge Kvalsnes (tnedlem) titotte ikke.

Fra Hustadvika kommune:
Anne Thorsmd (prosjektleder) og Per Sverre Ersvik (Administrasjonssjel) møtte fra kl. 1200-1245.

Fra Fræna kommune:
Tove Ilenoett (ordtbrer) og Anders Skipenes (rådmann).

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Side 1  av  4 Aukra. Ende, Fræna. Gjemnes. Molde.
Radhusplassen 1 Nesset, Rauma. Sunndal. Vestnes
E413 MOLDE



Fra Eide kommune:
liq il Strand (ordfører) og Ole Bjorn Moen (rådmann)

Fra revisjonen:
Einar' Andersen (IbrvalLni11gs1'evis01')

Fra kontrollutvnlgssekrctariatct:
Sveinung Talberg (sekretær)

Lisbeth Valle ble val gt sorn rnotelecler. .Vloteleder ønsket velkomrnen og de rnotentle presenterte
seg selv.

Orientering lia prosiektlecler ou administrarsionssiefi llustadvika kornmune om status.
Prosjektleder Anne 'fhorsrrrd og admirristrasjonssjefi llustadvika kornmune Per Sverre Ersvilr
orienterte om prosessene som har gått siden sist fellesmote mellom kontrollutvalgene 25.01.2018
og status na. Per Sverre Ersvik ble ansatt som 'administrasjonssjefi llustatlvika kommune den
10.04.2018 'r Fellesnenrrida og tiltrådte 01.08.2018. En fkrlger oppsatt plan og frerndrift som ble
bestemt i fjor. En har na tatt på plass politisk organisering. arbeidsgiverpolitikk, ornstillingsavtale
og retningslinjer for irrnplasseririg av ansatte, tilsatt tidrnirristrasjonssjef, Lrtarbeidet fellesregrislrttp
og fellesbudsjett. etablert llustadvika skatteoppkreverkontor. inngått avtale med kemnereri i
Kristiansund om arbeidsgiverkontroller tig iringått 'avtale om innkjøpssamarbeid med Nordmøre
irrterkornrrrunale innkjopssarrrarbeitl (NH). Videre har en vedtatt personalhådbok sum nå består av
14 kapitler.

Den 02.10.2018 er det forutsatt at Fellesnenrnda skal vedta overordnet administrativ ledelse og at
administrasjonssjelen deretter vil få pá plass lederteamet etter a ha drøftet temaet rekruttering,
kartlegging og omstilling med hovedtillitsvalgte og liovetlverneorribud.

Videre arbeides det med grunnlaget for Konnnuneplairens samfunnsdel. Det er en forutsetning at
denne blir vedtatt varen 2020. Deretter vil en starte med arealdelen av kornmuneplaneri. I arbeidet
med den overordnede kornmuneplanen har en lagt inn retningsplarr helse, sosial og omsorg,
retningsplan oppvekst. kultur og kunnskap og retningsplari teknisk, miljø og næring. Forslag til
Iremtidens helse« og onrsorgstjerieste skal være ferdigstilt 01.1 1.2018. Videre har en i gang en
rekke arbeidsgrupper' som arbeider med ulike tjenesteomràder sitt innhold i Hustadviktr kommune.

Av andre tema en arbeider med nevnes det eget lorvaltningskoirtor. tekniske tjenester, profilering
av Hustadvika kornmune profrleririgsløsniriger, interkommunale samarbeid. delegeringsreglernent,
ltrkaldenrokrati. legevaktsamarbeid, helseplattform. samordning av tjenester og kultur.

Ann llelen Rødal Dalheim sprute om en ville bruke Fraenaskoleii sin inodell og drift inn i
llustadvika? Per Svene Ersvik svarte at en skal bygge en ny skoletjerieste, men at en selvsagt
matte kartlegge hva som finnes i lraenaskolerr og eideskolen i dag og sy dette sammen slik at en
opplever likhet i skolen sin tjeneste uavhengig av hvor en bor i l-lustadvika kornmune.

Kåre Vevang spurte om hvor mye og i hvilken grad involveres og orienteres innbyggcmc i det Som
er gjort og det som skal skje i tiden lrernover? Per Sverre Ersvik svarte at vanlige hsaringsregler
{ml ges. En utgir íntormasjorisaxfis og en har hatt stands på ulike arrangement. Utfordringen er  å
treffe de riktige arenaene der innbyggerne kan høres. Prosjektleder la til at hjemmesiden til
llustadvika kornmune er den viktigste konrnrurrikasjorrs- og inlonnasjrrnskarraleri.
Brukemiedvrirkriiirgsfokuset er stort.

Kontrallutvalgssekretårratet for Romsdal gjde 2  ej, 4 Aukra, Elde Fræna, Gjemnes Molde.
Møre og Romsdal Nesset. Rauma, Sunndal. Vestnes



Bestilling av nvtt forvaltniiigsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalget i Fræna har etter oppdragsavtaleri med revisjonen muligheten til åbestille et
forvaltniirgsrevisionsprosjekt til i irinevaerende valgperiode. rnens Eide har tatt leven etter
oppdragsavtalen. For  å  kunne bestille et prosjekt som er nyttig og gir læring for llustadvika
kommune. er det viktig at synspunkt og erfaring fra kontrollutvalget i Fjde kommer frem. Derfor

er temaet løftet frem til fellesmøtet.

Først tok rådmannen i Fræna ordet og ba om at det ble hensyntatt at kommunene na er i en prosess
der mye av ressursene blir brukt på àdanne ny kornmune og at kontrollutvalget ved bestilling
tenker på om tang og nierbelastniiigen på personalet som blir gjenstand blir så lite som råd i
lorvaltniirgsrevisjonsprosjektet. Flere tema ble luftet: Ann Helen Rødal Dalheim nevnte som terna
liklreterr i skolen. Lisbeth Valle nevnte saksbehandlingsrutiirer i plan- og byggesak. Synnøve ligge
nevnte temaet om en har felles rnal eller rutiner for hvordan en fatter enkeltvedtak. Kfire Vevang
nevnte temaet om en har rigget Hustadvika konimrrne for ákunne drifie lKf-syfsteiiierie selv fra

01.01.2020.

Kontrollutvalget i Fræna vil drøfte bestillingen i møte 25.09.2018.

Orientering frar_ädrnannerr i Fræna om status i lKl-orosiektet

Kormnuriestyrrene i Fræna og Eide har vedtatt at de skal drifte lKT-systemerie selv fra Ol .Ol .2019
og har sagt opp avtalen med lKT Orkide. Kontrollutvalgene ville ha en orientering fra rådmannen
om grunnlag, risikovurdering, status og fremdrift,

Rådmann Anders Skipenes orienterte om prosjektgruppen som la frain 3alternativ til løsninger for
lKT-funksjonen som kommunestyret tok stilling til: Bli værende i [KT ORKidé. overgang til
ROR-IKT eller etablere egen IKT-funksjon. Konrmunestyrene valgte det siste alternativet; Egen
llCf-ftinksjon. Hovedbegrunnelsen var styrket kontroll med IKT-kostnader, økt fleksibilitet. IKT-
tjenester tilpasset kornrnunenes behov og en Litviklingstrend mot mindre driftsfokus og mer
skybaseite løsninger. Rådmennene har forhandlet en løsning for trttreden av IKT ORKide. Det er
eriigliet om behandling av pensjorrstorpliktelser. fordeling av innbetalte fondsmidler og behandling
av løpende avtaler. l sum ga dette en tikonomislt gevinst for begge kommunene. I 2018 har en
fokus på etablering av «grunnmur og reisverk». En har iimgått avtale med TROLL HOUSING på
Nås om serverdrift. Leverandørene av de ca. 50 fagsysternene llytter i realiteten systemene fra en
serverbase til en annen uten at brukerne i realiteten skal merke noen endring. Fokus er utflytting av
syfstenier fra IKT ORKidé og tigging av egne løsninger.

Arbeidsmälet er: Driftssikkerhet. enkelhet. datasikkerhet og brukervennlighet. De valgte

losniirgeiie støtter utviklingen innen vel lerdstekntvlogi og digitalisering av tjenestene.
En har irrvolvert «superbrukere» og annet nøkkelpersonell i koinmurreorganisasjonen.
Kornmuncledelscn er løpende orientert og de ansatte er orientert via e-post og nettsiden til
kornmrinen. F.n vil benytte e-lzering overfor de ansatte på fagsystemeire. Når en skal [lytte de
nzemiere SO fagsysternene fra lKT Orkide til egen organisasjon vil det skje system for system frem
til 01.01.2019. Neste steg blir åtenke Ilustadvika kommune. l 2019 går en fra  ä  tenke  2
kommuner til  å  tenke 3kommuner. lin må lage nye databaser for Hustadvikai alle fagsystemer.
Videre foreta sammenstilling og flytting inn i felles database. Fjerne doble løsninger. Tilpassing til
ny organisasj onsstrukttrr. Forberede avvikling av gamle databaser. Opprydding i gamle løsninger.
Klargjøririg av arkivsysteni for skarpt skille og avlevering. l fraringer for den valgte løsningen med
egen lKf-løsning og igangsetting. ligger vurdering og håndtering av risiko. Det innebærer i
praksis llytting av ett fagsysteni om gangen (ingen «bulkflyttingny Migrering av data foretas av
systemleverarrdør. En benytter standard løsninger og beste praksis. 'festflyttirrg gjennomføres og

godkjennes før produksjorrsbaserr flyttes.
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Videre 'kal en gjennomiore risiko- og sårbarlretsanrtlyfse (ROS) på alle systemer for ilytting. Dette
tttlbres av systemleverandørene. l forbindelse med tlyfttiiigeir har irivolvert personell formøte.
rinderveisnttrte og sluttniote med gtidkjerirritrg.

Når det gjelder' sikring av data vil en gjennomliare kvalitetssikring av baekaip. Videre vil en
kryjntere data foråunngå at disse er leselige dersom noe skulle komme på avveie. Dataoverforirig
skjer via kryptert kanal. Fn vil sjekke data både for og etter Overføring. Endelig godkjenning av
data vil skje for disse irrntores i ny database. Dette tttfores av systemrmsvirrtrlige i kommunene.

Når det gjelder tilgangsstvring så vil det ikke bli endring av tilganger i systemer som inneholder
personopplysninger (feks. pasientirifoiniasjen). En vil etablere single-sign-oti  (SSO).  Dette vil
innebære en pålogging som gir tilgang til alle systemer brukeren er autentisert for.

Fn tar i bruk Z-faktor autentiseriiig inn i sikker sone. tilsvarende som Bank-ID. Dette vil også
benyttes for ekstern tilgang som f.eks. hjemmekontor.

Når det gjelder økonomi, så ser en for seg noe høyere kostnader i 2018 og 2019 tor en er i ordinær
driftsfase fra 2020der kostnadene er lavere enn tned dagens løsning i IKT Orkide.

Syfnrrove Egge spurte om graden av investeringer tiår en er i ordinær dri ft tia 2020. Rådmannen
svarte at det er en kontinuerlig investering i IKT-sektoren der avskrivnitrgstiden er nede i 5 år.

Leiflohan Lothe spurte om kornmurrene har kapasitet og kompetanse til å drifte i egen
organisasjon. Drittirrgerr er satt hon til Troll Housing og leverandørene av tagsystemetre har sitt
ansvar. En mener a ha både kornpetanse og kapasitet med de 5 medarbeideme en har på IKT i dag.

Odd Magne Bolli spurte om en har kontroll på risikoen mot store leverandører. Rådrnanrrert svarte
at en har avtaler som sikrer at leverandørene av fagsystenrene har påtatt seg vedlikehold- og
trtviklingsansvfar tor sine lagsysteiii.

Sekretaeren spurte om det er gjort risikovurderinger- både internt i koinmtriieii og eksternt av
serverleverandtaretr. Rådmannen svarte at det er gjort av begge parter og drifissikkerhet og oppetid
har vaert vurdert.

Lisbeth Valle spurte om kommunen er en liten kunde for leverandørene. Rådmannen svarte at det
er nok tilfelle uten at det spiller inn på de prisene en oppnår. Leverandøren leverer samme
tagsystenr til storre kunder og må lever på utvikling. kvalitet og vedlikehold uansett.

Felles oppsummering, foreslå nytt felles mote med nve tema.
Kontrollutvalgene var fornøyd med orienteringene. En var enige om å avholde ett fellesmøte til i
2018. Dette møtet forsøkes lagt til rioveniberi Eide. En onsker at den administrasjorrssjefeni
Hustadvika kommune moteri tillegg til ny orientering fra prosjektleder.

Sveinung Talherg
kontrollutvalgssekrelær"

Kontrotltitvalgssektetariatet tor Romsdal sue 4  av 4 Aukra, Eide. Fræna, Gjemnes. Molde
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Utvalgssaksnr Utvalg V, Møtedato
PS 22/18 Kontrollutvalget i  25.09.2018

KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018  — FR/ENA KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget Lar revisjonens konnmiriikasjons- og revisjonsplan for revisjonsäret 2018 til
orientering.

Saksopplysninger

lht. til Forskrift om revisjon kap. 2. §  4  er revisor pålagt åarbeide planmessig og effektivt.
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kornmunale forvaltningen, herunder
påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. Forskrift om kontrollutvalg, kap. 3, § 4
og kommunelovens § 78 nr. 1.

Krintrollutvalgssekretariatet var sammen med revisjonen i møte med økonomisjefen i Fræna på et
oppstartsmøte den 12.09.2018 der kommunikasjons- og revisjonsplanen ble gjennomgått.
Rådmann og ordfører var ikke til stede, men ville få utkastet tilsendt til uttalelse.

Vedlagt følger:
I  Kommunikasjons- og revisjonsplan 2018  — Fræna koinmune.

VURDERING

Revisjon av kommunens virksomhet skal skje henhold til god kommunal revisjonsskikk, dvs. at
revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres.

Revisjonen vil. i henhold til oppdragsavtalen og vedlagte konnnunikasjons- og rcvisjonsplan 2018
for Fræna konnnune, gi kontrollutvalget i Fræna en redegjørelse i møtet 25.09.2018.

Sveinung Talberg
rådgiver



KOlv\Iv\UNlKASJONS— OG
REVISJONSPLAN
FRÆNA KOMMUNE 25.09.2018

KONTROLLUTVALGET

Møre og Romsdal Revisjon IKS



Møre og Rornsdal Revisjon IKS

> Vi har pf. 18 høyl uldannede ansalle (l7 Ansofie
operative)

> 12 regnskapsrevisorer og ó (5) forvallningsrevisorer

> En ansall er i permisjon, vi nar innhenlel vikar lil å:
dekke slíllingen

I Kxisiicmsund  I  Molde  I  Surnadal

MRR
Møre og Romsdal Revision ll<S



Møre og Romsddl Revisjon IKS

> Honoror Froeno kommune ( regnskops-og forvc1l’mingsrevisjon):

> 2018:Kr 7ói 000

> 2019esiimdi: Kr900000 (fdkrureri eiier medgófi iid)

b Eiermøie i MRR vedrok å gå over 'ril fakturering ihf. medgófi tid fro i.
jdnuor 2019.

> Vii medføre siørre usikkerhei knyfier fii honordrer fremover

> Økt kvoliier i regnskopsovsluiningsprosess, ropporferingsprosess og god
iniernkoniroll vil gi Iovere revisjonshonoror over Tid

MRR
Møre og Romsdoi Revisjon IKS



Fokus i MRR i 2018

> I  kundeoerspektivet:

> Gjennomføring av kommunikasjonsplan (3møter per ar)

> Presentasjoner ogsa etter forvaltningsrevisjoner

> Gjennomføring av minimum 2 fagdager for vare kunder

> Isamfunnsperspektivet:

b Utarbeide ópennetsrapport

> Fokus på: etiske problemstillinger gjennom dilemmatreninger

b IdigitaIiseringsperspektivet:

> Utarbeide hjemmeside for MRR

> Tilgang til kunders økonomi- og kontorstøttesystem

> Kompetanseheving innenfor kjerneprogramvare

MRR
Møre og Romsdal Revisjon iKS
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Risíkoboserr ínrernkonrroll

Risiko:

- Sonnsynligher for of en
hendelse innrreffer og

-  Konsekvensen dersom
henolelsen innrreffer

 

     

     
   

Hvo er gjort
for år

Unngå of
def gör

golf?

MRR
Møre og RomsdC1lRevIsjonIKS



 

.
DR

  

   

MRR
Á,

 



Modenhefsnivé "or in’reml<on’rroll
6. Integrert Korma”

Kontrollsyalem er imegren i helhellig
virksomhelselyring. Avklarfe grenseflater mot
for eksempel malsfyring og kvalilelsinvikling.

     

    

4. Intelligent
Ansvar og rutiner for oppfel ing og vedlikehold

av konlrolleyelem er  p  plass, slik at
inlemkonl rollen kan løpende forbedres.

3. Syetemetleert
Konlrollsysfem er elablen pl bakgrunn ev

neikovurderinger. Klerlagi ansvar for p..
gjennomfuring. Rufiner for dokumentoring av

konfrollbavie. Nadvendig
inlemkonfrollkompainnse i hele org.

-->AkseptabeIt nivå

2.  Forrnellaert
Formalisene komrollakiiviieier er pl plass.

Dokumentene konlrollruliner,

1. nnoudlg
Avhengig av uformell kontroll. Konlrollaklivifeter .  .  a

utformes og gjennomføres ed hoe og
usyefematisk

-bBehov for endring

MRR
Møre og Romsdal Revision iKS



Plan for kommunikasjon
Felfesmøfe for
oppsummering av

1  arsoppgjørsrevisjon
-  Presenfasjon av

oppsummering fra
órsoppgjørsrevisjon í
konfrollufvalg

 

-  Fellesmøfe for
gjennomgang av funn og
forslag fil forbedringer

-  Presenfere oppsummering
fra inferimsrevisjon f
konfrolfufvalg

\

-  Revisjonsberetning
-  Møfe med konfroffufvafg

for a avsfemme
risfkovurderinger og
vesenflignef

-  Presenfere og dískufere
med adm.

   konfroliufvalg

R

r
i

/
___o_í/

-  Presemere revisjonsplcmi

_MRR



REVISJONSPLAN 2018
FR/ENA KOMMUNE

MRR
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Oppfølgingspunkler fra 20l  7
YYYYYYYY

Ãrsavslulningsprosessen - sjekklisler

Opligaloriske budsjell/ regnskapsskjema

Lov om offenflige anskaffelser: lmplemenlering

Lønn -løpende avslemminger

Mva - kompensasjon - konlroll apne og lukke perioder

Transaksjoner med naerslóende: dokumenlasjon av vurderinger

Skille drift og inveslering: dokurnenlasjon av vurderinger

Pensjon: pudsjellkorrigerlnger

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS



Risikopunkferi plan for 20l 8
b Generelle risikopunkfer

b Lov om offenfllge anskaffelser

b Transaksjoner med naersfaenae

b Skille driff- og invesferíngsufgíffer

b Pensjon herunder premiecwvik

b Saerskilfe risikopunkfer

b Sammenslóíngsprosessen- loefydning for ínfernkonfroll

b Ressurskrevenae

b Overgang fll ny IKT jolafffornn

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS



Gjennomføring I

b Ploniose August  — September

> Foreløpig vurdering ov risiko

b Foreløpig vurdering ov iniernkonrroll

> Vesenfligneisgrenseberegning

> Ressursplonlegging

MRR
Møre og Rornsdoi Revisjon KS



Gjennomføring interim (sept-des)
> Kartlegging internkontroll og testing

> Substonshondlinger inkl. onolyser
> Lov om offentlige onskoffelser inkl. rdmmeovtoler og oppfølging

ov disse

>Tronsoksjoner med noerstóende
> Delegosjon/fullmokter

> Gjennomgang ovoskille drift/investering for innevoerende år og
for neste loudsjettor

> Attestosjoner
> Mva-kompensasjon

> Attestosjon ov prosjektregnskoper - ingen innmeldt

Gjennomføres ved reyisjonsbesøk nos kommunen, besøk
enheter og kontorrevisjon.

MRR
Møre og Romsdal Revísjor lKS



Forberedelse arsooogjør (nov-des)

> Tilbakemeldinger etter interim

> Utsending av PBC-liste tor forventningsavklaring for
dokumentasjon og avstemminger

> Gjennomgang av årsregnskapet 2017 med tanke oa
torbedringspunkter

> Vi har avtalt samarbeidsmøte med kommunen ló.
november 2018.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon {KS



Gjennomføring órsoopgjør

> Konrroll ov ovsrernrninger/ sjekklísrer

> Konrroll ov órsoppgjørsposrerínger

> Avsetninger

> Fond

>  Lóneovdrog

> Topsovserninger

> Verolívuroleringer

b Soldoforespørsler

> AdvokoTbrev/Bonkbrev

> Fullsrendígnerserkloerínger
MRR

Møre og Romsocr Revisjon IKS



Gjennomføring órsoppgjør forts.

b Gjennomgang av (årsregnskapet

> Gjennomgang av noter

> Gjennomgang av órsmelaing

> Kontroll av budsjett i årsregnskapet (buolsjettveatak
og vesentlige avvik)

MRR
Møre og Romsdal Revisjon lKS



Ropporfering

b  Revisjonsplon og risikovurdering - Sepiember

> Inierirnsropporiering - Jonuor 2019

> Ropporiering efier érsoppgjaref  — Mai 2019

Møre og Rorrsdol Revsjon KS



Revisjonsleom regnskopsrevisjon n

> Qopdrogonsvorlig :  Ronny Risnoug

> Teom rnonoger/konloklperson  :  June Beøy
Foslervold

> Teorn medarbeidere: lvlorio- Elis l-lenøen l-luslool,
Line Bjermeloncl

Øvrige revisoreri MRR erTilgjengelige ved behov.
MRR

Møre og Romsdol RGWSJOH IKS



“ Vi vil bidrd Til di innbyggerne i
vóri disiriki fôr endd bedre
kommuner d b0 i H

- Møre og Romsdal Revisjon IKS

MRR
Møre og Romsdol Revisjon IKS
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Utvalgssaksnr Utvalg I Møtedato
PS 23/18 Kontrollutvalget 25.09.2018

BESTILLING  AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i lfræna bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet

«Plnn- og byggesaksbehandling i Fræna kornmune»

!\.)

Gjennomgangen skal basere seg på aktuelle problemstillinger som er skissert i
saksfrainstillingen og som fremkommer i møtet og konkludere med anbefalinger til
forbedrings- og læringspuiikter.

3. Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon lKS.(MRR).

4. Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget.

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av konununeiovens § 77. nr.  4  er
utdypet i Forskrift for kontrollutvalg i konununer og fylkeskommuner kapittel 5.

Det følger av forskriftens  §  9 første ledd:

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapitteL”

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 ble behandlet i
kontrollutvalget 13.09.2016, sak 26/16 og deretter sendt kommunestyret for endelig vedtak.
Kommunestyret vedtok planen i møtet 14.1 1.2016, sak 135/16:

Kommunestyre! godkjenner /mrzlral/ulvalgel.s'fi)r.s'/ug til Fræna kornmtines planjor
fr)rvalrningsrrevisjonfor periocien 2016-2019, og gir /mrzlro//ulvalgeIfirl/mnkt til  å  prioritere
ma//om Icma  som er beskrevet i p/(men,



Planen ble vedtatt med følgende tema som særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon:

0  Plan- og styringssystemet herunder
-  helhetlig planlegging og oppfølging
-  kvalitetssystem. intemkontroll. avvikshandtering
-  inlonnasjonssikkerhet

0  Kompetanse og rekruttering herunder
-  oppfølging av rekrutterings- og kompetanseplan innen områdene barnehage,

helse. pleie og omsorg

0  Ram og unge herunder
-  bamehage
-  utenforskap
-  tverrfaglig oppfølging av utsatte bam

0  llelse. omsorg og vclfcrdstjeneste herunder boligsosialt arbeid

Under' kapitlet «Plan- og styringssystemet» står del følgende i plan for forvaltningsrevisjon
2016-2019 Fræna kommune:

Gode sakshehandlingsprosesser er viktig blant annet for  å  ivareta brukernes rettssikkerhet.
Det er også en forventning om at kommunen skal fatte riktige avgjørelser. ha rettferdig. rask
og god saksbehandling, og at det skal være forutberegnelighet i avgjørelsene gjennom at
kommunen opptrer konsekvent og at tilsvarende saker behandles likt.

l april 2009 ble det levert en fbrvaltningsrevisjonsrapport til kontrollutvalget i Fræna:
«Teknisk forvaltning -  byggesaksbehandling i Fræna kommune.» Den ble behandlet av
kontrollutvalget i mote 18.06.09. sak 13/09 og i kommunestyret 19.10.09 i sak 44/09 der
kontrollutvalget sin innstilling enstemmig ble vedtatt.

Rapporten tok for seg byggesaksbehandling. F ormâlet med prosjektet var  ä  undersøke om
rettsikkerhetsprinsippene saklighet. likbehandling. behandlingstid. forsvarlighet mv. ble
ivaretatt i byggesaksbehandlingen i Fræna kommune. For åkunne undersoke dette ble
folgende problemstilling definert:

Blir byggesaker behandlet i tråd med plan- og bygningsloven og annet relevant
regelverk?

Pâ grunnlag av funnene i rapporten mente revisjonen at kommunen må:

utarbeide felles arkivplan
sikre skriftlig dokumentasjon av saksbehandlingen
styrke bemanningen for byggesaksbehandling

sorge for at sorviskontoret har tilstrekkelig kompetanse til  å  uttbre førstehånds
infomiasjon om byggesaker

0  sørge for skriftlige rutiner og lik praksis for tildeling av ekstragebyr i byggesaker.

Revisjonen ba om rådmannen sin vurdering av kommunen sin oppfølging av kommunestyret
sitt vedtak. Rådmannen ga sin tilbakemelding i brev av 14.02.2011 om de tiltak Fræna
kommune har satt i verk på bakgrunn av revisjonens anbefalinger.



Etter dette har revisjonen i sin utredning, datert 21.02.201 1 gjort en samlet vurdering av
kommunen sin oppfølging. Revisjonen viser til at Fræna kommune har fulgt revisjonen sine
anbefalingar på mange telt. Revisjonen sin oppfølgingsrapport konkluderte med at de ikke
sag behov for videre undersøkelser pä dette omrâdet på daværende tidspunkt.

Kontrollutvalget i Fræna behandlet oppfølgingen i sitt møte 1 1.03.2011.
Enhetsleder teknisk forvaltning Rune Iversen gjorde rede for kommunen sin oppfølging av
rapporten og orienterte om de utfordringer avdelingen har. Fræna kommune var en kommune
med stor byggeaktivitet med mellom 500  — 600 byggesaker pr. år. Kommunen hadde
kapasitetsproblem grunnet for lav benianning og problem med  å  beholde kvalifiserte
medarbeidere.

Kontrollutvalget vedtok åavslutte videre oppfølging etter orienteringen.

I møte 05.12.2017, sak PS 39/17, diskuterte kontrollutvalget bestilling av nytt
forvaltningsrevisjonsprosjekt. I saksutredningen står det følgende opplysninger som
fremkommer fra årsmeldingen 2015 om enheten teknisk forvaltning:

En utfordring er: «Få til eilp/(mvcrk s0mfzm;{ercr i kommunen slik a! alle veit kva dei .slml
'ere 0  f  .slik al vi en' ei normal iwndifi l i .venIra/L' /7L-'0 ’e— ()0 cmle ’s15'a/(er l kommunen».. . u (så f»

Det star ikke noe om status for dette i àrsmeldingen for 2016.

Kontrollutvalget vedtok i sak PS 39/17 den 05.12.20] 7 utsette bestillingen og heller
gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning i forkant av neste
kontrollutvalgsmøte for  ä  bli mer kjent med enheten og vurdere en nærmere bestilling ut fra
konklusjonene fra virksomhetsbesøket.

Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøket 13.02.2018. l kontrollutvalgsmøtet
13.02.2018 vedtok utvalget  à  gjennomføre et virksomhetsbesøk hos teknisk drift og anlegg i
forkant av møtet 24.04.2018. Virksomhetsbesøket ble gjennomført som planlagt 24.04.2018.

Kontrollutvalget ville avvente bestilling til etter at fellesmøtet med kontrollutvalget i Eide
hadde blitt gjennomført 14.06.2018 for drøfte et prosjekt som kunne vaere til nytte og laering
for Hustadvika kommune. Møtet 14.06.2018 ble utsatt til 1 1.09.2018. 1 dette niøtet kom det
frem ulike tema.

VURDERING

Kontrollutvalget i Fræna bør i dette møtet bestille et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt som
kan være til nytte og læring inn i dannelsen av Ilustadvika kommune. Prosjektplanen bør
vedtas i møte i kontrollutvalget før nyttar slik at prosjektet kan leveres til kontrollutvalget
våren 2019 og videre til kommunestyret før sommeren 2019.

Kontrollutvalget har utsatt bestillingen i påvente av virksomhetsbesøk og konklusjoner derfra.
Kontrollutvalget har hatt saker og henvendelser som kan tyde pa at det bør gjennomføres et
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor plan- og byggesaksbehandling. Dette gjelder også
næringsdelen som ikke er organisert til Teknisk forvaltning i dag.

Kontrollutvalget er kjent med at det i 2009 ble gjennomført et forvaltningsrevisj onsprosjekt
innenfor byggesaksbehandling relatert til plan- og bygningsloven.
Korttrollutvalget registrerer' at det nå er gått nesten 10 ar siden dette prosjektet ble
gjennomført og ønsker' nå  å  gjennomføre et tilsvarende prosjekt med noen tilleggsspørsinål.



I  tillegg onsker kontrollutvalget  å  inkludere i iarosjektet undersøkelse av saksbehandlingen og
rutinene som angår' næringsdelen og næringsarbeidet i koinnninen som i dag er organisert til
rådmannen sin stab.

De områder kontrollutvalget kan Lmdersøke og som Litgiør problemstillingene er følgende:

Hvordan er kapasiteten på avdelingen i forhold til saksmengden?
llvordan er ltompetansen på avdelingen i forhold til saks- og ansvarsområdet?
Hvilke rutiner gjelder i saksbehandlingen og i livilken grad følges disse?
Hvilke rutiner er etablert i avdelingen og i hvilken grad følges disse?
Hvilken delegeriiig gjelder for avdelingen og i livilken grad følges disse?

Sveinung Tal berg
rådgiver'
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PS 24/18 Kontrollutvalget 25.09.2018

Formannskapet W"
Kommunestyrct

FORSLAG TIL [BUDSJETT 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN  -  FR/ENA
KOMMUNE

Sckretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme  på  kr 1 360 000 inkludert
kjøp av revisjonstjetiestei' og sekretariatstjenester tor kontrollutvalget, vedtas.

Saksopplysninger

I henhold til § 18  i  Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet  i  kornmunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal folge formannskapets budsjettinnstilling
til kommunestyret. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret,
men formannskapet kan. i sitt samlede budsjett. foreslå et annet beløp enn det kontrollutvalget
foreslår.

Budsjettforslaget skal synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til
revisjon og sekretariatstjenester.

Fræna kommune har sekretariatstjenester for kontrollutvalget fra Kontrollutvfalgssekretariatet
for Romsdal. Fræna kommune er deltaker i Kontrollutvalgssekretariat for Romsdal, jf. avtale
om interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27.

Fræna kommune er deltaker i More og Romsdal Revisjon IKS, sammen med 16 andre
kommuner og fylkeskommunen.

Kontrollutvalget legger opp til 5 ordinære møter og 3  fellesmøter med kontrollutvalget i Fide
kommune i forbindelse med tilsyn med fellesnemnda og overgangen til llustadvika kommune
fra 01.0  I  .2020.



Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger:

Konto Tekst Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap
2019 31.08.18 2018 2017

10510  Lønn trekkpliktig godtgjørelser 0 86  ”WÉH 0_ _V
10802 Møtegodtgjørelse 0 0 g 30  0007 n 0
10803  Møtegodtgjørelse råd og utvalg 45 000 37  901 12 000 11 552
10805  Tapt arbeidsfortjeneste  -  legitimert 20 000 9 307 10 000 12 565
10806 '@pI arbeidsfortjeneste  -  ulegitimert 0 0 0 0
10990  Arbeidsgiveraxfgiñ 9 000 6 668 8 000 3  480
1 1001  Faglitteratur. aviser og tidsskrifter 0 0 3 000 0
11151  Bcspisning 5 000 2  225 5 000 3 451
11500  Opplæring og kursutgifter 50 000 39 218 40 000  24  240
11600 Bilgodtgjørelse 2 000 501 8  000 3  311
11601  Diettgodtgjørelse  W 0 0 0 560
1 1703  Utgiftsdekning reise  _ 10 000 9  185 5 00() 158
1 1955  Kontingenter w_ 6 000 6 000 5 000 4 300

kl2f001  Datautstyr 0 1  132 0 0
__l_42‘)0 MVA  -  kompensasjon 0 2  826 0 784
_j7290  MVA  -  kompensasjon 0  : ~2 826 0 -784

_  Sum kontrollutvalgets egen virksomhet  147 000+: 112 223  126  000 64 185

13751 Kjøp tjenester Rcvisionm “ 766 000 570 750 761 000  765 301
13500  Kjøp tjenester KU-sekretariatet *** 313  000 311 500 311 000  332  500

Sum utgifter kontrollutvalg, 1 360 000 994  473  I  198 000  I  161 986
sekretariat og revisjon

*** Revisjonen fakturerer kvartalsvis i  2018. I  2018  er  honoraret fastpris og inneholder både regnskapsrevisjon
og forvaltningsrevisjon. l  2019  vil det bli fakturert etter medgått tid og det er gitt et estimat for  2019.  Det er latt
hoyde for bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt i budsjettet. Uten dette ville budsjettposten blitt redusen
med ca. kr 250  000.

Sekretariatet har faktoren for hele året i  2018.

Vedlagt følger:

v  Kostnadsfordeling sekretariatstjenester for  2019
0  lnnspill til budsjettprosess fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, daten 25.6.2018
0  Økonomirapport pr. 31.08.18

VURDERING

For  å  gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til
disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen der utgifler til utvalget sin egen virksomhet. sekretærbistand og revisjon kommer
frem.  I  2019 \'il det bli et spesielt år i og med at en skal bygge opp Hustadvika kommune
samtidig som en skal drifte tjenestene i eksisterende kommune. For kontrollutvalget betyr
dette at en må ha fokus og tilsyn i to kommuner samtidig. Det betyr økt aktivitet.

Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til  å  skaffe seg kunnskap og delta i
erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg.



Kommentarer til 11oe11 av budsjettpostene:

@)};1k[)§,Q5_1\J4@jeu0dt2i9rclse råd of» utvalugmpt arbeidsfortjeneste

Kontrollutvalget legger opp til  S  ordinære møter og 3  fellesmøter med kontrollutvalgeti Eide.
I  tillegg ønsker leder eller andre i kontrollutvalget åvære tilstede i flere kon1tnunestyreinøter
og møter i fellesnemnda. Dette er en økt møteaktivitet fra tidligere i og med at
kontrollutvalget nil i overgangsåret  2019  fører tilsyn med både Fræna kommune og
H ustadvikz: kommune.

1 1500-1  1703 Opplæring og kursutgifter-utgittsclektiityg reise

Av konferanser som er spesiell innrettet på àøke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF
sin kontrollutvalgskonleranse som arrangeres på Gardermoen i slutten av januar og FKT sin
tilgkoiiterzinse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand i juni. Det er budsjettert med at inntil
3 personer kan reise på begge disse konferansene. Det er riktig likestille disse
konferansene.

1 1 9.5 5 _lJ\L9I1I,iL1gCntc,1:
Fortun for kontroll og tilsyn (FKT) er en viktig organisasjon i kontroll- og tilsynsarbeidet, der
Fræna kornrntttie et' iiiedleni. Størrelsen på kontingenten. bestetiitiies ut fra kotflflfllflefls
innbyggertall. Fræna kommunes sats for  2019  er kr 6 000 som er sannne sats som i  2018.

13751 — Kjøp av tjenester fra Møre og Romsdal Revisjon lKS
Representantskapet i More og Romsdal Revisjon IKS behandlet budsjettet for  2019 i
representantskapsinøte 7. september. Budsjettet er godkjent av styret i fVlRR IKS. Fra 1.
januar  2019 skal revisjonen fakturere etter medgått tid. Det beløpet som frenikomrner i
budsjettet er derfor et stipulert beløp. basert på revisjonens oppsummering av revisjonsarbeid
fra august  2017  til juni  2018.  Det stipulerte beløpet niedlører en økning i utgifter til revisjon.
Saintidig opplyser revisjonen at det gir gode intensiver for å dokumentere regnskapet og
prosessen så godt som mulig, siden dette vil ha en direkte kobling til hvor mye revisjonen
trenger for å kontrollere årsregnskapet. Administratsjtvnen har med andre ord mulighet til àla
ned kostnadene til revisjon. dersom de har gode prosesser. Det er budsjettert med en
forvaltningsrcvisionsrapport i  2019.  Fræna kommune har igjen ett
forvaltningsrevisjonsprosjckt innenfor budsjettet slik oppdragsavtalen regulerer.
Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønskerå gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt
også i  2019.  Det er stipulert at dette vil koste kr  250 000.

13500  f Kjøp av tjeneste KU-sekretariatet

Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal behandlet i møte 5.9.2018
budsjettramrnen for sekretariatet for  2019. Beløpet for kjøp av sekretariatstjeriester for 2019
er i henhold til Fræna kommunes andel av sekretariatets budsjett. Fræna kommunes andel er
pa  14  prosent av budsjettet og er fordelt etter folketall  01.01.18.  Det vil for 2019 bli
budsjettert med 200 000 fra bruk av disposisjonsfond, slik det også ble i  2018.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som her er gjort og ber
kommunestyret om åvedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for  2019 med en netto rainme
pa kr 684 000 som inkl. kjøl) av revisjonstjenester og sekretariatstjertester for k011lI'0l1Lllva1get.
Saken legges fram med ovennevnte forslag til vedtak.

Sveinung 'falberg
rådgiver



Talberg, Sveinung

Fra: Ronny Rishaug <Ronnj/.Rishaug@mrrevisjon.no>
Sendt: 25.juni 2018 15:19

Til: Anders Skipenes
Kopi: Ole Rødal; June Beøy Fostervold; Talberg, Sveinung

Emne: Innspill til budsjettprosess - Revisjon 2019
Vedlegg: Signert protokoll eierrnøte 20 O4.20l8.pdf

Vi viser til den vedlagte protokollen fra vårt eiermøte hvor det ble vedtatt at vi skal gå over til fakturering i henhold

til medgått tid fra 1. januar 2019. Dette kan gi noen utfordringer knyttet til forutsigbarhet og budsjettering av
revisjonshonorar fremover. Samtidig gir det gode intensiver forå dokumentere regnskapet og prosesser så godt som

mulig siden dette vil ha en direkte kobling til hvor mye vi trenger for å kontrollere årsregnskapet.

Vi har sett på medgått tid fra august 2017 til juni 2018 og vil med dette forsøke å gi dere en pekepinn på hva dere

kan forvente av honorar for 2019, slik at dette kan tas hensyn til i de kommende budsjettprosessene.

Vi vil understreke at noen kommuner har også inkludert andre enheter sitt honorar i sin fastpris. Det honoraret vi

oppgir hergjelder kun kommunen.

Det er heller ikke alle kommuner som har forvaltningsrevisjon hvert år. Vi har derfor foreslått å budsjettere med
TNOK 250 i forvaltningsrevisjon hvert år for disse kommunene, da er det rom forforvaltningsrevisjon eller andre

typer kontrollhandlinger ved behov. Dette er selvfølgelig opp til dere.

Estimatet for revisjonshonorar inkl. attestasjoner i 2019 utgjør TNOK 650

Estimat for forvaltningsrevisjon i 2019 utgjør TNOK 250

Til sammen utgjør dette TNOl< 900 mot årets fasthonorar på TNOK 761

l den grad dere ønskerå kjøpe ytterligere tjenester ut over dagens nivå så kommer dette selvfølgelig i tillegg.

l estimatene ligger det en flat timepris på kr. 1 000 i tråd med tidli refestyrevedtalehesossw-fl
Kontrollutvalgssekreta  
Konrfritiirtrnnè _

Med vennlig hilsen

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS l
  

   Ronny Rishaug
oppdragsansvarlig revisor

Mobil: 928 53 S73
Ronny.Rishaug@MR_R,gvisLo%

26 JUN 2015

   
  
 

'  L),JL'H[.

.,a.M.-.»».+.H«.«.. '<>lz4<xs(x*i<:’. .MM M.«MM++-+.+a+w~.».+*«

OBS‘ Denne efposten og eventuelle vedlegg kan inneholde konfidensiell informasjon, og er kun beregnet for Ifiottakeren‘
Hvis du mottar denne ineldingen ved en feiltakelse, ber vi om at du holder innholdet konfidenslelt, korttaktef a\/Sender Og Sletter
ineldingen fra ditt system.
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KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

KOSTNADSFORDELING 2019 OG 2018

FolketallKommune

Æsifl
_ Eide
Fræna
Ci icmncs
Molde

J_{¢,sS€_l,_
Rauma
Sunndal
Vestnes

_SJfl“__7
Sum inntekten'

 
, 19,426..

Fordeling
%

5,0

__ 5,0
14.0

4,0
_  38.0

4,0
11.0
10,0
9,0

2111092

Budsjett
2019
I  1 I  750
H I  750
312 900

§<g 400
849 300
804011

245 850
223 500
201 150

__2_23S 000
zgss 000"

Folketall
01.01.17

3  547

3  454
9  741
2 611

26  822
2  963

7 503
7126

6  577
70 344

Fordeling Budsjett
% 2018

5,0  I  I 1 250
5,0  I  I  1 250

14,0 Ell 500
4,0 89 000

38,0 845 500
4.0 8‘) 000

1 1.0_ 244 750
10.0 222 500
9.0 200 250

100,0 2  225 000
2  225 000



Kommunerevisjon:

Budsjett og regnskap kontroll og revisjon Fræna kommune
lRegnskap 2017 Budsjett 2017 lRegnskap pr. 30.587ll3udsjett 2015875

     

13751 jKjøp av tjenester fra andre interkommunal selskap j 765 301 803 SOOl

Sum kommunerevisjon 765 301 803 500

l i
Kontrollutvalg:

10510 Lønn trekkpliktig godtgjørelser __ _ _ _ __ __ 568_ _

mo; m€egaa1g3m;is:g i " __ _ __ 'n "25 etter
10803 Møtegodtgjørelse råd og utvalg 11552 5 _

10804 Møtegodtgjørelse ledegogtgjíórelste _ l O _ 12 OQOl

2193B51,Tal°tafbälfifiäâííäflâålfiímeeft _ 12 555 _ 1,,7,,0,99L,_
199,Q9_ E‘i'E1“,5if!D5,,'<UECi:E, __ _ 0 5 59m
10990 imbeidsgiveravgift 3 480 5700
11001 Faglitteratur, aviser og tidsskrifter O‘ 3OD0j

11151 Bespisning 34511 3 000‘ _ _
11500 Opplæring og kursutgifter __* 24 240l _ _4O 000;
11600 jsjigodrgjøreise 3 311} 5000
11601 loiengodrgjøreise _ _ _i___ W  560: _0
11705 juigjfrsdekning reise 5 if _ _ _ fñfxäsl __ 5 000 _
11955 lKontigenter 7 4 300} 4  000!

12001 lDatautstyr _ 0 i

15500 5 kjøp av tjenester fra kommunep _ _ _ 332 500 333 0001
14290 MVA»l<0mpensasjon m 5 __ 754 icy
17290 MVA _ kompensasjon -784; ' j
Sum Kontrollutvalg 396 685 456 500

Sum Kontroll og revisjon 1 161 986 1260 000

570 750l 820 400
570 750 820 400

5.5, _. .__.9
_ 30000
37 901 0

01 12 000
____9__@_7__“ _ 10 000

0 5900
6 668 s 900

ñ__ 0 3 000
2 225 5 000

39 218 40 000
501 8000

0; 0
__9_15à'5 5000
6 000j W  5 000
1 152l 0

911 500l 511 000
2%--“ 1 .0
»2 325 5 0

423 723 442 800

994 475 1 253 200



Saksmappc: 20l8-I548/04

ll‘: Arkiv: 03"
‘u/' Kontrollutvalget Saksbehandler: Sv-eiinting Talberg

' Dato: 17.09  20 I  8

Sa ksframlegg

Utval ssaksnr Utvalg gMøteclato
PS25/'18 Ko11t1H1]t1'gLg§; VW 25.09.2018

OPPFQLGINGSLISTE

Sekretaerens innstilling

Følgende saker Iøres opp p51opplblgingslistenz

Saksopplysninger

Intensjonen med oppfolgingslisteii er  å  ha et oppsett av saker og problemstillinger som
medlemmene ønsker tiaermere utredet eller orientering om.

Fn slik opinlølgiiigsliste kan vaere et nyttig redskap for kontrollutvalget for  å  holde rede på
Status for saker man ønsker åfizslge opp, eventuell  å  ha til observasjon.
Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget
ønsker gjennointøre 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 rnøte)

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

Vedlegg:
1. Opplølgingsliste. datert 18.09.2018
2. Brev til rådmannen ang. oppfølging av forvaltningsrevisjoiisprosjektet

eiendolnsforvaltning mv., datert 06.09.2018

3. Brev til kontrollutvalget  — orientering om tilbakemelding til arkivverket, datert
Ol .08.20l  8

VURDERING

Dersom det er saker tttvalget ønsker åkommentere. stille spørsmål ved eller ta opp i dette
møtet eller i et senere niøte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisterl.

Sveinung Talberg
Rådgiver



KONTROLLUTVALGET l
FRÆNA KOMM  UNE

Saker som er Dato:
tatt opp:
Innføring av et
elektronisk

kvfalitetssysterri
i  Fl‘{E]1fl
kommune

SAKS  OPPF  ØL GIN G

Merknad:

Det fremgår av Fræna kommunes
Årsrapport for 2014 at kornrnurten har gått
til anskaffelse av et elektronisk
kvalitetssystem levert av
Kommuneforlziget. Systemet inneholder
bl.a. personalhåndbok, kvalitetshårrdbok.

system for avvikshåndtering, lovsarnling
og HMS-ltåndbgk ett; Kvalitetssystemet
skal brukes av ansatte på alle nivå i
organisasjonen og vil være en del av
kommunens internkontrollsystern.

lrnplementering av Kvalitetssystemet vil
være arbcids- og ressurskrevende i hele
organisasjonen.

0  Interne rutiner og reglement

I  Rutiner  for  saksbehandling i
Fræna kommune

-  Rutiner for registrering av
henvendelser

(Saker sorn er sammenslåttjtfl vedtak i sak

PS 31/1 6)

j  å  gå og mer funksjonelt trår' lederavtalene er på plass.
j 06.12.2016:

Status:
(ajourført pr. 18.09.2018)

29.04.15: Kontrollutvalget ønsker i neste møte átå en orientering fra administrasjonen om
arbeidet med innføringen av det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om hvor
langt arbeidet med implementeringen er kommet.
15.06.15: Rådmann orienterte. Det elektroniske kvalitetssyfsternet er innkjøpt og opplæring
skjer nå på ledernivå. Kontrollutvalget onsker i forste halvår 2016 åfå en orientering fra
administrasjonen om det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om livor langt
arbeidet med impleinenteringen er kommet.
l l .02. I6:
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 mote 12.11.16.
12.04.16:
I kontrollutvalget sitt limte 12.04.2016 orienterte personalsjefeir om innholdet i
KF(Kommuneforlzrget) sitt kvalitetssytemverktoyz Dette er et elektronisk verktøy som skal
rulles ut i hele organisasjonen. Opplæring og implementering er godt i gang. Dette gjelder
innenfor delen som ornlrandler <<Personalhaiidboka». Verktøyet skal brukes og måles opp
mot lederstnntalen som rådmannen har. Alle interne reglement og bestemmelser skal inn i
systemet. Det ble stilt sporsnrål til avviksmeldirrger: og lrånclteringeri av dette. Dette er i dag
rnantiellt og ikke en del av kval itetssjfstemet.
Rådmannen håper' systemet skal være en kilde til lærdom og forbedring.
14.06.16:
Rådmannen orienterte. Arbeidet med innføring av det elektroniske kvalitetssystemet
forsetter. Avviksrapporteringssysternet er i drift. men noen enheter gjenstår  å  implementere.
Arbeidet med lederavtaler fortsetter' og det gjenstår.
25.10.16:
Økonomisjefert orienterte om status i innføringen av det elektroniske kvaliteLssystemet. Alle
reglement er nå på plass  I  systemet. Lederavtalerie er ikke på plass. Først vil rzidmanncn ha
sin lederavtale på plass far 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

l
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PS  08/16
F-.‘vT:NTUI7.I,T

11.03.16 Kommunen sine medlemsskap og
eier-interesser i aksjeselskap,
interkommunale selskap og
interkommunale samarbeid
Saken ble tatt opp i motet av medlem l.eif
.loharr Lothe. Formålet er  å  få en samlet
oversikt over korn rnurrerrs eierirrteresser: og
rnedlerrrsskal) i  selskap og samarbeid.

l Økonomisjef Ole Rodal redegjorde. Det er nå trtarheitlet lederttvttrler' for erihetslederrte og nå l
vil rådmannen sin lederavtale kornme på plass.
13.02.20 I  7:
Økonomisjef Ole Rodal redegjorde. Det etiske reglementet er lagt inn i det elektroniske
kvfalitctssysternet. Rådmannen sin lederavtatle er på plass og na vil enhetslederne sin
arbeidsavtale bygge på denne. Arbeidet med dette er startet.
04.04.2017:
Rådmannen hadde ikke noe spesielt  å  melde. men ikke alle enheter er implementert ennå.
24.05.2017:
Rådmannen hadde ikke noe nytt  å  melde.
14.09.2017:
Rådmannen orienterte orn at en i forhold til Kontmtrnereformerr setter en ting på vent. Også
sett i lys av at en nå har meldt seg ut av Orkide-lKT og skal bygge opp egen lKf-tjeneste
sammen med Eide kornmune. r
17.10.2017: ‘
Kvalitetssystemet: Kommunen er litt avventende til videre framdrift da en er i en l
«nrellornfase» til hvilket system den nye kommunen skal velge. Eide kontmtrne har et annet
system enn Fræna i dag. Det arbeides videre. men det er ikke like stort «trokk» som for.
05.12.2017:
Kontrollutvalget fikk en rnuntlig oppdatering og status fra rådnranncrr pi sakene på
oppfnlgingslisten sarnt en rnuntlig redegjørelse som svar' på spørsmål i brev til rådmannen fra
kontrollutvalget. datert 08.1 l  .2017.  Trass i at det digitale systemet er satt litt på vent i og
med at en ser dette som et felles verkttrv i den nye kommunen og Eide har et annet system
som ikke er satt i drift. så skjer det et løpende kvalitetsarbeitl uavhengig av det digitale
verktøyet.
18.06.2018:
Ingen endringer i forhold til sist møte, men kornmunen er nå enig med lKT-Orkide om en
uttreden av samarbeidet og avtalen fra 31.12.2018. Kornmtrnerr er i rute med  å  etablere egen
lKT-organisasjorr sammen med Eide kommune fra  1.1.2019.

1 Kontrollutvalget ønsker fxlgge saken videre med orientering i senere møter.
‘11.02.2016:
Kunlrollutvalget fattet errstemrnig vedtak i tråd med framlegg fra Leifloharr Lothe. Saken
settes pa oppfalgingslisterr.
04.04.16:
Mottatt oversikt på epost fra rådmtnnrerr som legges frem for korrtrolltrtvalget 12.04.16.
12.04.16:
Korrtrolltrtvalget behandlet oversikten og vil be rådmannen om en oppdatert liste pr. dato
samt en orientering fra rådmannen om status og innhold i de enkelte samarbeid og selskap?

2



Rådmannen blir bedt om å legge frenr en
oversikt til neste møte.

for Fraena korrrmtirre sin del.
14 06.16:
Rådrrrannnen orienterte. Det skal titarbeitles en ny eierskapsrrrelding(er) som sier noe om
formål. forventninger og hensikt med eierskapene i AS. lKS og interkommunale samarbeid.
06. 122016:
Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eicrskapsirreldiirgeir «ligger på vent». men en forverrtei'
at den skal foreligge til politisk behandling tidlig på nyåret 2017.
13.02.2017:
Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsineldiirgerr skal oppdateres og står oppført til
behandling i sakPS 1.1201 7 i koinmtirrestyret 16.02.2017. En må se på denne pånytt i
forbindelse med kornmtirrereforrneir_ En har nå «ryddet» opp og avviklet noe, bla. i stiftelser.
04.014.201 7:
Fzierskapsmelclingen er oppdatertjf. sak' PS 1/2017 i konimtinestyiret 16.02.2017. En må se
på denne på nytt i forbindelse med komrnunereforrnerr. En har nå «ryddet» opp og avviklet
noe, bla. i stiftelser.
1 1 092017:
Rådmannen orienterte om noen eierposter en nå har avlrendet. Det er Nordlund og Ergan.
17. l 0.20 l 7:
l komrnLinerefornrsairrrneiilrerrg settes det nå ned ulike grupper. En av disse skal se på
oppgaver' som må ivaretas der en er på veg ut av' Orkide. Skal en fortsatt kjøpe tjenester' av
Orkide. ROR_ eller andre interkonrrrrrirrale samarbeid eller skal en bygge opp tjenestene i
egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag, men en er nødt til a ta en gjerrnoingarrg
av de interkomnrrrnale selskapene og samarbcidcne.
05.12.2017:
Korrtrolltitvalget fikk en rnuntlig oppdatering og status fra râdinztrrnerr på sakene på
Oppfolgingslisteii samt en rnuntlig 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 kornmuiren mâ
fokuseres på om en kan betjene tjenester i egen regi eller opprette/fortsette med
interkommunale sanrarbeid og interkommunale selskap. Avstanden slike samarbeid og
selskap får til kornmtrnerr og kommunestyret taler imot en slik løsning. Eir ser eksempel pä

len slik diskusjon na i forbindelse med ornstrtrktrrrerirrg av PPT»tjcnesten for Gjenrnes. Eide
og Fræna. En er også nå i en fase der' elr skal tre ut av IKT Orkide der en ser på økonomiske

l betingelser og evt. forlrarrdlinger.
13.02.18: ~
Kontrollutvalget etterlyste en samlet oversikt og lrvilket arbeidsdolttrineirt en legger til grunn i
for vurdering av dette temaet i llustadvika kommune. Ole Rødal orienterte orn at det skjer
mye arbeid og utredning rundt tenraet inn mot l-lustadvika komnrune. Fræna og Eide
vurderer' dette i alle tjenestene og selskapene. Utgangspunktet i komnrurrereforrrrerr var at en
skulle redusere interkommunale samarbeid og selskap der det var muli". Utflarrffsjniirrklet for

u)



I Hustadvikzt kommune er at en skal organisere tjenestene i egen regi der dette er mulig.
15.02.18:

l Epost mottatt fra Ole Rodal om oversikt i eierskapstnelcliiigeri som ble etterlyst.
i 18.06.18:
l Status og fremdrift rapporteres til Fellesnetnitda. Kontrollutvalget orienterer seg mot
‘ Fellesnemda i de videre spørsmål pâ området.

Kontrollutvalget ønsker  å  følge saken videre med orienteñrjinger.
PS 39/16 l 35_10_]6 KU Hvordan fungerer' tlatztverktryvet <<l-`ltiix>>'? 13.02.2017:

i lkke alle medlemmer i KU er imileiiiniet Kontrollutvalget fikk en innføring i hvordan verktøyet <<F`luix>>, som brukes for politisk
og mottar dokumenter til Fluix. l motevirksoniliet, virket. Dette ble gennonigått av lKT»konsulent Kim Ashee Silnes. De ‘
kominuncstyreinoterte forekommer det avvik og tnanglet' som kontrollutvalget tok opp i forhold til oppslag på oppdatert versjon av
svikt i sendinger og lyd ut til tilhørerne. innkalling. lyd og generell bruk ville lKT-konsttleiiteii ta med tilbake og Lltforske.

` Saker som kommer opp etter at saker er
1 sendt ut blir ikke oppdatert i <<l"-Iuix».  04.04.2017:

Kontrollutvalget onsker at utvalget blir «synkronisert» med de øvrige utvalgene og til
Fellesnetiitla sine iiioter.
17.10.2017:
Kontrollutvalget er fornoyd med at innkallingene nå kommer inn systemet, men etterlyser
protokolleuc fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan heller ikke se at protokollene som
blir sendt kommunen etter hvett kontrollutvalgsniote blir behandlet som refcratsak i
kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.
13.02.18:
Programinet fungerer greit, men kontrollutvalget må få lastet opp innkallinger og protokoller'
til utvalget sine mater i Fluix straks de er mottatt av politisk sekretariatet av kommunen fra

l 3 kontrollutvalgssekretariatet. Samtidig må titvalget sine moter og dokumenter tydelig komme
frem på kommunen sine hjeinniesider pa linje med de andre politiske utvalgcnc.
22.02.18:
Epost fra kommunen v/arkivlcder: Det er vanskeligå legge ut protokollen på samme inåteii
som våre andre Lttvalg, men Merete har giort dette så tilgjengelig som mulig på nettsida.

l For ovrig gjores følgende:
Protokoll/iiiiikallitig legges ut via Fluix fortløpende
Protokoll/innkalling legges i ePhorte  — de kommer da på postlista
Protokoll legges torlopende inn som referatsak til torstkoirnnentle koinmuiiestyfreiiiote

18.06.  18:
Kontrollutvalget onsker å undersøke hvorfor' ikke koritrolltttvalgene sine nioteinnkallitiger
blit' lastet opp i Fluix.
26.06.18:
Forespørsel rettet til konumiiien.
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KUPS 30/17 14.09.17

PS som 14.00.17  K“

t

<<liiertdoliisforvaltnirig, anbudshändteriiig

og bygge- og anleggsledelse i Fræna
konimtinemjf. sak PS 25/17, herunder

«Vedlikehold og opprusting av Fræna
iingdonisskole  — Lov om offentlige
anskaffelsermjf. sak PS 26/17.

'filsyn med arkivforlioldene i Fræna
k0mmunc,jf. sak OS 15/17.

Kontrollutvalget ønsket' å  følge saken videre.
14.09.2017:
Vedtak i sak PS 26/17: Kontrollutvalget tar kommunen og revisjonen sitt svar til orientering
og vil folge opp saken ved à inkludere den i oppfølgingen av sak PS 25/17 pkt.  3.
19.10.2017, Fræna koinniuiiestyre:
PS 74/2017 Forvaltningsrevisjoiisprosjektet ”Eiendomsforxfaltning, anbudshåtidteriiig og
luygge- og anleggsledelse i Fraeiia kommune».
Vedtak:
l. Fræna koinmunestyie tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning
anbudshàndtering og bygge- og anleggsledelse  i  Fræna kommune» til etterretning og
slutter seg til de aribetaliiigene som kommer fram i rappoitens avsnitt l, 3.3, 4.3 og 5.3.
2. Frzeiia Kommunestyre ber rådmann om åsørge for at revisjonens aribefalitiger  i
avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Fraeria Kommunestyre her Kontrollutvalget om åfolge opp rapporten innen en
periode på 12 18 innd.
24.04.20  I  8:
Sak PS 14/18.  På  generelt grunnlag ransker kontrollutvalget  â  undersøke hvilke rutiner som
gjelder for søknad. godkjenning, valg av leverandør og byggkoiitroll for kommunens egne
bygg. Denne tmdersøkelsen bygges inn i oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjcktet
<<Eietidoiiisforvaltning, anbuclsliäridtcririg og bygge og anleggsleclelse i Fræna kommune»,
jf. sak PS 25/17.
06.09.2018:
Oppfølgingsbrev sendt rådmannen med svarfrist 3().0‘).2()l  8.

Kontrollutvalget følger saken videre.
14.09.2017:
Tilsynet med arkivforlioldene i kommunen er ennå ikke avsluttet(sak OS 15/17).
Kontrollutvalget ønsker a folge opp denne saken ved åetterspøne hvilke rutiner kommunen
vil legge opp til for åsikre forsvarlige arkivforliold.
08.1 1.20 I7:
Brev til rådmannen fra ltoiitrolltitvalgel.
03.01.2018:
Epost fra rådmannen om at forelopi g rapport fra arkivverket er tnottatt rett førjul.
Kommunen har frist til 08.01 .2018 til å koinme med innspill. Endelig rapport vil foreligge
ea. 14 dager senere (22.0l .2018). Radmannen vil orientere KU i neste møte samt sorge for
at den endelige rapporten oversendes KU.
32.01.20} 8: N
Brev med svar fra rådmannen pà kontrollutvalgets spørsmål i brev 08.1 1.2017. I
13.02.2018:
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l Kontrollutvalget har ikke inottatt rapport fra tilsynet eller andre dokument.
22.02.2018:
Kontrollutvalget mottar foreløpig tilsynsrapport fra korrrmrrneri.

j  27.02.2018:

‘Kontrollutvalget mottar endelig tilsynsrapjaort fra koinmunen. Arkivverket skriver  i  sin
endelige tilsynsrapport datert 26.02.2018  at konnmrrien innen 01.04.2018  må sende
Arkivverket en plan  for  hvordan  man  vil gjennomføre arbeidet med pàleggene.

l I  8.06.2018:
j Radmannen orienterte orn at kornmtrneri ikke  kommer i  mal med å  lukke avvikene  i forhold

til fristen  15.08.2018.  Det er et omfattende arbeid og fokuset nå er år få alt pà plass i
llrrstadvika kommune i  forhold til regelverket på ornradet. Avvikene en ikke kommer  i  mal
med vil bli redegjort for  skriftlig til arkivverket.
0  I  082018:

l 'l ilbakernelding til arkivverket fra kontmrrrieri.

AT

Kontrollutvalget følger saken videre.
PS 35/I7 171017 KL Koritrollrrtvalgel onsker  å  få en skriftlig 08.11.2017:

redegjørelse fra rådmannen hvilke Brev til radmartrieri fra kontrollutvalget.
rcglernent, retningslinjer og rutiner som  05.12.2017:
gjelder loi' etikk. ytring og varsling. Rådrnanneri orienterte. Skriftlig svar skal foreligge senere. Etiske retningslinjer: foreligger

og blir diskutert i ledermoter.  I  disse ligger også orntalt retriirigslirtjer' for  ytringer. Rrrtinene
rundt varslinger er ikke spesielt orntalt, men meningen er at de skal gå til riærnieste
overordnede.
22.01.2018:
Brev med svar fra radmannen pâ kornrolltrtvalgets spørsmål i brev 08.1 1.20  I  7.

i 13.02.2018:
Kontrollutvalget vil til neste mote stille mer konkrete spørsmål til rådmannen om ternaet.
18.06.20]  8:
Kornmuneri har et regelverk for etikk der en gjennom rnoter formidler praktiske eksempler.
Erthetslederne har ansvaret for åvidereformidle regler og rutiner' til sine rnedarlteidere.
Nytilsatte må signere at de har satt seg inn  i  regelverk og praksis for etikk.
Kornmrinert har inntil nå ikke hatt et eget regelverk for varsling. Admiriistrasjonsstyret vil
behandle sak om regelverk og rutiner for varsling i mote  19.06.2018.

__ __ _ _ Kontrollutvalget følger saken videre. 4j
PS 37‘/160" 25_1O_16 KU Kommunestyret i  fraena vedtok r sak PS  25.10.2016:  _ _ _ _ _

D 61/2016  den  13.06.2016 åtilrå at en Økonomrsjelerr orienterte om status tor kornmuneretorrnert r Fræna koinmrrne etter at det er
PS 39/'16 danner ny kornmrrrie i  fellesskap med Eide valgt en fellesnemrid i  kornmrrnestyjret 17.10.2016. Denne nemnda får' ikke en lomiell status

i på bakgrunn av intensjonsavtalerie og rued frrllrnrrkter før etter' at Stortinget har vedtatt at Fræna off Eide koininune skal slas
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resultat fra horingene. Konunuitestyret i
Eide vedtok i sak PS 16/82 den
16.06.2016  å  danne ny kommune sammen
med Fræna kommu ne.

sammen. Dette skjer trolig i vítrsesjonen 2017. .Vlen Fylkesmannen har gitt sitt klarsignal og
en planlegging skal starte ved at det er ltevilget 1 mill. kr i året i en tire-årsperiode til en
prosjektstilling og santtidig skal kommunen delta  i  6 samlinger arrangert av departementet
og KS. Det vil påløpe kostnader og inntekter i forbindelse ined reformen. men dette vil ikke
bli tatt inn i budsjettet for 2017 før en kjenner til konsekvensene som kommer i
kommtriteproposisjoneit våren 2017.
Det er heller ikke tatt stilling til på livilken måte utgiftene og inntektene til reformen skal
vises gjennom regnskapsføring.
06.12.2016:

Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Prosjektstilling skal lyses ut. lnnhold og omfang er
Llkjeitt. Ang. pkt. 10 i intensjonsztvtalen hvordan og hvem som skal håndtere investeringer i
budsjettet frem til fcllesnernda er vcdtakslor. «henger i lufta». Hvordan en skal håndtere
regnskapsfaringen av «den nye kommunen» før den er i gang 112020 henger også i lufta.
Dette gjelder både i forhold til prosjektmidlene på 1 mill. kr og engangstilsktiddet på 25.5
mill. kr som kommer etter sonuneren 2017 hvis Stortinget vedtar kominunereforinen. Fræna
kommune har opprettet et prosjekt i sitt regnskap for kommunereformeu.
13.02.20! 7:
Økonomisjef Ole Rødal orienterte om at stillingen som prosjektleder nå er lyst ut. Ellers har
fellesnemda opprettet en del utvalg. Dette gjelder arbeidsutvalg, utvalg for interkommunalt
sainarbeid, navneutvalg og lokaldemokratititvalg.
20.021.201 7:

Kontrollutvalget har i brev av 20.02. 17 til ordføreren bedt oiu en redegjørelse for
saksbehandlingen i fellesnemda. Kontrollutvalget registrerer at det hittil er avviklet  4  moter i
Fellesnemda Eide»Fra:na. Fellesnemda har. inntil Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og
Fxide skal slå seg santrneii. ikke tnyndighet til ågjøre selvstendige vedtak. Vedtak som
Fellesnemda gjør må opp til endelig behandling og vedtak i konuntinestyrene i Fræna og
Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort i Stortinget. Kontrollutvalget har rettet
spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til Fylkesmannen og l-'ylkesntaitnett svarer at
Fellesnemda ikke har vetltaksmyndighet for Stortinget har gjort vedtak om sainrnenslåing.
Fatter den tid kan kominunestyfrene delegere inyndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan
ikke se at Fellesnemda sine vedtak er behandlet i konununestyret i Eide og ber om et svar på
hvorfor det ikke er gjort.
30.03.2017:

Kommunestyret har til behandling fellesnemdzt sine saker. Det er ikke kommet svar fra
ordfører.
04.04.2017:

Alle vedtak i interiintellcsneinda er nå fremmet for k0mmuncsTyrct(30.03.20  I  '7).
Kontrollutvalget ser det som uheldig at en samler opp saker og vedtak istedenfor' åbehandle
de fortløpende i kommunestyret. Rådmannen redegjorde for at en ikke har avsatt j
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PS 22.v'16/
PS 44/16

interimsperioden.
t 24.05.20  I  7:
i ‘ Radmann Anders Skipnes orienterte om at prosjektleder er kommet på plass. hun startet

` umiddelbart etter tilsetting. Prosjektleder' har mate med rådrncnnene en gang i uka. Skipnes
l sier at ressursene i prosjektet må gjennomgås, og så må det nok rekrutteres mer
r prosjektkapzisitet.

Det arbeides na frem mot telles kommunestyreniøte for Fræna og Eide som skal avvikles
28.6. Her skal det vedtas formelt (av begge konnnunestyrene) at kontmunene skal

l sammenslås fra 112020. Hele dagen 28.6 skal politikere, administrasjon og tillitsvalgte l
bruke sammen. Bdo er innleid som ekstern konsulent forå lede prosessen. 12.6 gjøres
stoltingsvetllaket.

l Videre opplyser rådmannen at det 23.5. ble arrangert folkemøte på Eide om kommunenavn
for den nye kommune. Ca. 350 personer deltok. Det var Fræneide og Husavik(a) som var
navneforslagene det var strirsl oppslutning om. ea. 50/50.
Ordfører' Tove llertoeit sier at fokus nå er mote 28.6. der de formelle vedtakene skal gjores,
også vedtak om mandat for tellesnemda. Det er 5 saker det etter inndelingsltvva skal fattes
likelydende vedtak om.
29.08.2017:
Felles kontrolIutvalgsrtiote med Eide koinmune der tema var koinmunerforineit_ Se protokoll
fra motet.
25.01.2013:

' Felles kontrollutvalgstttøte med Eide koinmune der tema var koinmunerforinen. Se protokoll
fra inøtet.

ll l personellressurser for  å  håndtere det ekstra arbeidet koinniuiieretorinetw medfører i

Kontrollutvalget ønsker  å  følge prosessene videre for utvalget sitt eget vedkommendes
arbeidsfelt og kommunen generelt ved å føre saken opp pâ en egen oppfølgingsliste.
Dette innbefatter også en oppfølging av de tema som vedrører' revisor, kontrollutvalg

t og sekretariat som går fram av rapporten fra NKRF.

/ i  KU  i Kontrollutvalget onsker en redegjørelse 13.0‘).2016:14.06.16/ i ~ i . . _ .  _ _ .
06. 1116 fra radmannert om status pa det Radmannen orienterte om at 1-raena kommune gjør en omtattendejobb 1 forhold t1l

interkoinnutnale samarbeidet om PPT-
tjenesten med Eide og Gjemnes.

tilretteleggelse av saker for de oversended PPT-tjenesten. Dette for äavlaste den
interkommunale Plff-tienestett. Radmannen mener Fræna komrnune får de tjenestene de har
krav på fra dette samarbeidet slik situasjonen er trå.
06.12.2016:
Kontrollutvalget ønsker' åføre saken om koinrttunereforinen og oppfølging av PPT~tjenesten
spesielt opp på en egen opptolgiilgsliste. En vil også folge de interkommunale samarbeidene
opp os; ltvordart disse er tenkt lost i den nyenkonwmunen sett i lvs av intensjonsavtalen. .
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PS  06/18

l
Praktisering og forståelse av
oppdragsavlalen med More og Romsdal
Revisjon IKS.

13.02.18

I  1.09.2017:
Kontrollutvalget i Eide liar som vertskomniune sak om bestilling av et
forvaltningsrevisjnnsprnsjekt på PPT-tjenesten.
27.l l .20l7:
Kontrollutvalget i lÉiclc vedtar prosjektplan med fremleggelse av rapport for kontrollutvalget I
24.0418 i Eide. Rapporten vil bli lagt frem .som en del av saken pai oppfølgingslisteii for l
kontrollutvalget i Fræna.
25.04.2018:
Kontrollutvalget  i  Fræna inoltar kopi av Oversendelsesbrev' og forvaltniiigsrevisionsrapiiorl.
09.05.2018:
Koritrolliilxinlgei i Eide behandler rapporten  i  sak PS l4/l  8,  med følgende innstilling til
kommunestyret:

I  Eir/e koiiniizineslifre tur forvalnIingsrevisionsrnpporlen «Dri/i 0"fr)rvaln_11'I10  av

Perlt1;:(I,qisk—psvkalugisk rielzesre for  Gjemnes,  E  ille u" Fræna» fil cl/crretrvinq og
.vinner seg til de anbefa/z'I1ge11e .vr2_n_1_/;_on1rz1ur_fi;g_2:1 i rupporzens kapittel 4.3.

ii/inffei' i " Eide Krlmz/ILme.s‘ fre her rua’Iy_u:I_In qui _q_ M  ve hr ul revis'0I1en.s  mzba

kupillel 4.3 blir  fir/21 0  f prise ci/ delle arbeidet g/'e7nzwI1fore.s'.
 

' Eide Kommzmesrvre her Knmro//utva/gel  om  à fa/ae_app 1_-appurzen i1m_e_n en period  f
på  12  — 15’ mnd.
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Kontrollutvalget  i Fræna  komrnune Sekretariatet:
Telefon* 71 11 14 52«direkte
Telefon: 71  11  10 DU 7  sentralbord
Telefaks  71  11  '10  28

Fræna kommune
Vråd mannen

Deres referanse:

Mobil 519160260
E—posl svev-ung laflaergfimolde kommunene

Vår referanse: Arkivkode: Stad/dato
20183326/STA 1548-218 Molde, 06.09.2018

OPPFØLGING  AV  FORVALTNINGSREVISJONSPR()SJEKTE'l'
«EIENDOMSFORVALTNING, ANBUDSHANDTERING  OG BYGGE- OG
ANLEGGSLEDELSE I  FRÆNA  KOMMUNE»

Kontrollutvalget viser til behandling og vedtak  i  sak PS 25./17 i  kontrollutvalget den
14.09.2017 og til koninittnestyfret sin behandling og vedtak i sak PS 74/2017  den  19.10.2017  i
saken om forvaltningsrevisjonsprosjektct «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og
bygge- og anleggsleclelse  i  Fræna kommunem

l .

[Qb)

Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning
anbudshåntltering og bygge- og anleggsledelsc  i  Fræna kommune» til etterretning
og slutter seg til de anbefalingene soni kommer fram i rapportens avsnitt l, 3.3. 4.3 og
5.3.

Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbelliliiiger  i  avsnitt
1, 3.3, 4.3  og 5.3  blir fulgt  og påse at dette arbeidet gjennomføres.

Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode
på  12  — 18  mnd.

Anbefalingene det er referert til i punkt  1  i vedtaket var følgende:

Tema  1:  Vedlikehold av kommunale  bygg

'kontralltitvalgrssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1

Fræna kommune bør ferdigstille arbeidet med  å  utarbeide oversikter over
vedlikeboldsbebov;

Fræna koinm une bør lerdigslille arbeidet med å utarbeide kalkyler for nødvendige
vedlikeholdskostnader for det enkelte bygg.

Fræna kommune bør ta i bruk og samle aktuell informasjon om kommunale bygg i ett
Foryaltning-Drift-Vedlikeholdssysteni (FDV-system).

Frzena kommune bør sikre at virksombetsledere som nytter kommunale bygg. får
informasjon  og blir involvert i kardegginger, planer og prioriteringer.

Aukra, Eide. Fræna. Gjemnes, Molde,
Nesset. Rauma, Sunndal, Vestnes

Side1 av2

6413 MOLDE



Tema 2: Anhudsprosesscr

'' Fræna kommune bør sikre at ansatte som foretar innkjøp lår nødvendig (ipplæririg i
riytt regelverk og konimunetis innkjøpsregleriicrit

Tema 3: Bygge- og anlcggslcdclse

'  Fræna kommune bør evaluere reglement For kommunale byggeprosjekt etter en tid.

Vi vil med dette be om status for oppfølging av anbefalingene og hvordan dette er
gjennomført. Vi har lagt opp til behandling i kontrollutvalgets mme i oktober eller novcmbcr.
Vi ber om tilbakemelding innen 30.09.2018.

Med :nlsen

Ingvar Hals
],cde1'(S)

Sveinung Talberg
rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet loi Rorrisdal Side 2 av 2 Aukra, Eide, Fræna, (Éiånnes. Molde,
Møre og Romsdal Nesset. Rauma, Sunndal, Vestnes
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     K()NTROILUTVALGSSEKRETARIAT ET FOR

ROMSDAL
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE l

W  [i,m.L-nr  W  

Dato
01.08.2018

Saksbehandler
Elisabeth Sande Mathisen

Vår ref
2017/2100-21

Deres ref:

Til orientering -  tilbakemelding til Arkivverket

Kommunen ønsker med dette  å  holde Kontrollutvalget informert om utviklinga i arbeidet vedr.
Arkivverkets tilsyn med arkivlbrholdene i kommunen og rapport av  26.02.18

Arkivverket satte frist 15.08.18 til  å  utbedre noen av påleggene. l  hht.  dette har kommunen sendt
sin tilbakemelding 01.08.18, se vedlegg.

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreifef signatur

Med vennlig hilsen

Elisabeth Sande Mathisen
Arkivleder

Vedlegg
l Kommunens tilbakemelding på pålegg med trist  15.08.18

Kopi til:
Anders Skipcnes

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Rådhuset, 6440 Elnesvågen 'Fingplassen l 712 68  100 1503.81.3l858
F.-post: Telefaks Orgnr

www".trnnakommuneno  712 68  199 845 241 112



Fræna kommune

Rådmann 
ARKlVVER_KET
Postboks 4013 Ullevål stadion
0806 OSLO

Saksbehandler Dato
Elisabeth Sande Mathisen 19.06.2018

Vår ref
2017/2100-20

Deres ref:
2017/12141 THOOVE

Kommunens tilbakemelding på pålegg med frist 15.08.18

Det lienviseg til endelig tilsynsrapport av 26.02.] 8. Fræna kommune vil med dette gi

tilbakemelding på de pålegg som har frist 15.08.18. l tillegg gis det også infornlasjoll Um arbeidet

som er gjort vedr. pålegg med senere frist.

I  arbeidet med lukking av pålegg er det fokusert på Arkivverkets rapport og de ulike

k Llleptiiiktene som beskriver hvordan ivâleggerie kan lukkes.

l konimttnens tilbakemelding til de ulike punktene er det lagt inn lenker til arkivplanen

Pålegg 1: Dokumentere arkivansvaret og organiseringen]  av  arkivflmksionen

Kommunens tilbakemelding

Jfr. Riksarkivareiis forskrift §l er arkivplan redskap i kommunens internkontroll. Denne delen av

pålegg 1 må ses i sammenheng med pålegg 2  og anses som lukket nâr arkivplanen er ferdigstilt.

Arkivplanen er oppdatelt med følgende:

Arkivfansvar og instrukser

Rutine ved inngåelse av intcrkommunalc samarbeid

Rutine  — innkiop av elektroniske svstein

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Rådhuset, 6440 E111esw”1ge11 Tingplassen l 712 68 100 1503.8 1-31353
E-post: 'Telefaks 01‘g.nr

WWW,fim'lL1.k0n1n1Llne.n0  712  68 199 845 241 112



Pålegg 4: Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter

Kommunens  tilbakemelding

Kommunen har oppdatert og laget mer utfyllende rutiner for sak-/arkivsysteniet ePhorte. Det

gjenstår en del arbeid for de fleste fagsysteiner, men arbeidet med å innhente rutiner fra

systemansvarlige pågår. Kommunen inå be  om  utsettelse av frist for dette pålegget til 31.12.18

Rutinergelektroiiíske arkivs fstein  

Pålegg 5: Aiourføre registreringene i sak-/arkivsvstemet

Kommunens  tilbakemelding

Dette arbeidet er en del av arkivtjenestens daglige kvalitetskontroll. Arkivplaneri er oppdatert

med rutiner for Kvalitetskontroll. Antall poster som har status  R  har forholdt seg relativt lavt i

tht. antallet som ble oppgitt før tilsynet. Den positive utviklinga blir bl.a. vedlikeholdt ved at

kommunen bruker SvarUL. Journalposter med status M er nede i null hver dag.

Følgende tabell tar Lltgangspuiikt i statistikk sendt Arkivverkel i brev av 31.07.17:

i _ Pr 24.07.17 01.08.18
JP i status R med dokumentdato eldre enn  3  niånedei' 2345 I '_ 33
_JP i status F med dokumcntdato eldre enn 3 uker 5 0

;‘ JP i status E med dokumentdato eldre enn 7 dager 5 0  i
JP i status S  med d0k.umenLd.a.L0 eldre enn l måned 0 0
JP i status  M  med dokumcntdattiv eldre enn 3 mâneder i  163 0
Avsluttede saker 21499 24779
Saker iinder behandling _ 8919 8268
Reserverte saker WV; i 3 0

,  Journalposter uten saksbehandler 321 0

Saker uten saksaiisvarlig 122  W 0

Pålegg 7: Ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver

Kommunens tilbakemelding

Ru)



Kommunen har utarbeidet oversikt over arkiv som oppbevares i kommunens lokaler. Denne

oversikten inkluderer plan for ordning og listeføring. Alt arbeidet med ordning, pakking og

listeføring samt deponering til lKAMR er planlagt ferdigstilt innen kommunesanimenslåing

01.01.20 Arkivbestaiicl napirarkivf

Kommunen har et etterslep av papirarkiv som med fordel kunne ha vært deponert hos IKAMR.

Arbeidet som gjenstår med  å  ordne, pakke og merke disse er omfattende og ressurskrevende.

Arbeid er satt i gang. Som hestandsoversikten viser er listeføring av arkiv delvis utført for noe av

kommunens papirbaserte arkiv. Dette arbeidet utføres naturlig samtidig med at arkivene ordnes.

Finansiering av arkivarbeidet foregår på Here inåter. Noe skal politisk behandles i revidert

budsjett II, noe tas av budsjettmidler til de ulike enhetene. En stor del av arbeidet gjennomtiares

av kommunens arkivtjeneste og vil derfor gâ inn i den normale driften.

Pålegg 8: Sikre eldre og avsluttede papirarkiver

Kommunens tilbakemelding

Tilsynsraqnporten ga liten informasjon om hvilke mangler som ble funnet ved hvilke arkivrom. Vi

mener at enkelte av arkivroinniene tilfredsstiller kravene i Riksarkivarens forskrift, kapittel 2.

Kommunen har etablert et av rommene som «sentralarkiv» og har gjort en rekke tiltak i flit. dette

rommet:

0 Alt materiale som ikke er arkiv er fjernet og tilgangsstyringa er styrket.

0 lnnbrtrddsalarnt var installert i utgangspunktet.

0 Kommunens bortsettingsarkiv' plasseres her, og arkivleder har overoppsyn med

arkivmaterialet.

Da dette rommet ikke har kapasitet til åinneholde alt bevaringsverdig arkiv har kommunen fokus

på âdeponere/digitalisere og på denne måten ta høyde for konkretiseringer gitt i pålegget.

(Forøvrig må lukking av pålegget ses i sainmenheng med lnålegg 7.)

Tilbakemelding pålegg med frist etter 15.08.18

Pålegg 2: Oppdatere arkivplanen frist 1.11.2018

e;



Kommunens tilbakemelding

Arbeidet med  å  beskrive aktive arkivserier pagar, men det gjenstår en del Aktive

ikiyska Jere/arkivserici-

Arkivplanen er oppdatert med en rekke rutiner. I tillegg til de som allerede er nevnt er det laget

rutiner for periociiseriiig, personvern og inforniagsflrissiklgelhet samt bLk_0ggp1)fig§fi_n§y

a1‘1(iv'gla,11.

Pålegg l, 3, 4 og 7 legges inn i arkivplanen fortløpende etter Ierdigstillelse.

Pålegg 3: Dokumentere elektroniske arkivsvstemcr frist 1.11.2018

Kommunens tilbakemelding

Siden tilsynet har flere m blitt lagt inn i arkivplanen. Informasjonen på de som lå der på

tidspunkt for tilsyn er også forbedret.

Det er også utført en kartlegging og utarbeidet en overordnet liste som inneholder mesteparten av

operative og utgåtte system. Arbeidet med dette pågar.

Det er utarbeidet bevarings- og kassasiogspl@1 for kommunen. Her inngår også dokumentasjon

oppretta i elektroniske system

Pålegg 6: Deponere uttrekk fra sak-/arkivsvstcm frist 15.2.2019

Kommunens tilbakemelding

IKT Orkide har ansvar for å gjennomføre uttrekk fra sak/arkiv og har en plan for gjennomføring.

Dato for uttrekk av koinmunens SAKI er satt til 18.09.18. IKT ORKIDF. vil så utføre uttrekk av

SAK2 for alle niedleiiiskoiiiniurrer. Dump av Kontor 2000 (1997-2007) er levert til depot, denne

kvalitetssjekkes av IKA MR. Om denne ikke er brukbar må muligens mulighet for uttrekk anses

som tapt. Kontor2000 er forøvrig lagt inn som historisk base i sak/arkivsysteinet, denne vil det

tas uttrekk av i forbindelse med avvikling av Fræna kommune

Oppsummering

Frzena kommune har etter mottaket av tilsynsrapporten fra Arkivverket gitt arkivarbeidet høy

prioritet. Antall pålegg er omfattende og et resultat av mange års manglende forståelse og

4



prioritering av arkivforvaltningen. Selv om kommunen mener at flere av påleggene er helt/delvis

lukket, gjenstår det fremdeles en del arbeid. Bla. ber koinmunen om en utvidelse av frist for

pålegg nr. 4. l tillegg bes det om at man ved vurdering av tilført arbeid på pålegg 8  også tar

høyde for frist for pålegg 7. Her har kommunen utarbeidet plan og skaffet seg oversikt, men

arbeidet med åtrygge papirarkiv i form av deponering vil ta tid.

Etter rädniarinens omorganisering ved årsskifte har arkivforvaltningen i kommunen blitt

betydelig forbedret. Arkivleder opplever at hele organisasjonen har fått et større fokus på arkiv.

Dette gir resultater i form av en forbedret etterlevelse av lovgivningen.

Dokumenter er elektronisk .signert og har derfor ingen håndskrevet signatur

Med vennlig hilsen

Elisabeth Sande Mathisen
Arkivleder

Kopi til:
Anders Skipenes, Rådinann

:1-



Saksmappe: 2()l8~l548/04

ICQ Arkiv' 033
M  Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talherg

y Dato: 1/ 09.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg I Møtedato
PS26/18 Kontrollutvalget rir '_ 25.09.2018

EVENTUELT

Henvendelse til kontrollutvalget  i  Fræna

Kontrollutvalget i Fræna harden  29.08.2018  og 30.08.2018  mottatt  en henvendelser angående
uavklart plansak i Hatlcbakkcn/Been. Henvendelsen går ut på at det påstås at
saksbehandlingen fra kummunen sin side er kritikkverdig.

Kontrollutval gssekretariatct vurderer det som riktig åta med henvendelsen inn i drøftinger] av
sak PS 23/18. bestilling av tlirvaltningsrevisjonsprosiekt.

Ilenvendelsene med vedlegg blir delt ut i møtet da innholdet vurderes som unntatt o llentlighet
jf. offentlighetsloven  §  13 og forvaltningsloven § 13.].

For tivrig registrerer kontrollutvalgssekretariatet at det i sak 57./2018 den 20.09.2018 i PLØK
er en sak om regulering av det gjeldende området.

Forslag på dato for nytt fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Fræna ogEide.
Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde fellesmøte på kommunehuset i Fraena den
1 1.09.2018 der en ble enig om  ä  avholde et nytt tellesmøte i iioveniber lagt til rådhuset på
Fide. Datoen må passe både prosjektleder og administrasjonssjefi l-lustadvika kommune.
Kontrollutvalgssekretariatet får myndighet til åtinne passende dato for møtet.

Sveinung Talherg
rådgiver'


