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PROGRAM FOR FELLESMØTE FOR KONROLLUTVALGENE I FRÆNA OG 
EIDE 17.09.2019  
 
Kontrollutvalgene i Eide og Fræna besluttet på fellesmøtet 23.05.2019 å ha nytt fellesmøte 
17.09.2019.  Dette blir på formannskapssalen i Fræna kommunehus. 
 
Det er avklart med administrasjonssjef i Hustadvika kommune at han kan møte og fellesmøtet 
avholdes 
 
17.09.2019 kl. 0900-1130 på Formannskapssalen, Fræna kommunehus. 
 
Følgende agenda for møtet er satt opp: 
  
0900-0930     Diskusjon mellom kontrollutvalgene om erfaringer og risikoområder. 
 
0930-1030     Orientering fra administrasjonssjef i Hustadvika kommune og spørsmål, med bla. 

følgende tema fra kontrollutvalgene: 
- Status administrativ organisering 
- Status interkommunale samarbeid og selskap 
- Status IKT 
- Status budsjettarbeidet 2020 

 
1030-1130     Diskusjon mellom kontrollutvalgene om risikoområder og moment en vil bringe 

videre til kontrollutvalget i Hustadvika kommune.  Videre diskusjon om høring til 
reglement og budsjett som vil bli oversendt til behandling i kontrollutvalget i 
Hustadvika kommune.  Det er konstituerende møte i Hustadvika kommunestyre 
26.09.2019 der det skal velges kontrollutvalg.  Det er viktig at kontrollutvalgenes 
høringsuttalelse om reglement for kontrollutvalget som er behandlet i 
kontrollutvalgene hhv. 11.09.19 i Eide og 17.09.2019 i Fræna blir kjent for dette 
møtet 26.09.2019.  
 

1130-1200     Lunsj 
    
 
 

Kontrollutvalgssekretariatet 
for Romsdal 
 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 99160260 
 E-post:  sveinung.talberg@molde.kommune.no 
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Siden Fellesnemda, som kontrollutvalgene har hatt sitt tilsyn med, etter møtekalenderen har sitt 
siste møte den 12.09.2019, ser ikke kontrollutvalgssekretariatet behov for at kontrollutvalgene i 
Fræna og Eide har flere felles møter selv om de fungerer ut 2019.  En bør heller vurdere å legge inn 
egne felles møter mellom hhv. kontrollutvalgene i Eide og i Fræna og kontrollutvalget i 
Hustadvika for å drøfte erfaringer fra valgperioden og saker en bør fokusere på i kontrollutvalget i 
Hustadvika kommune. 
 
En gjør oppmerksom på at møtet er et drøftings- og orienteringsmøte uten kompetanse til å fatte 
vedtak i fellesmøtet.  Møtet er åpent og det blir ført referat fra møtet.  Møtet er kunngjort på: 
http://www.kontrollutvalgromsdal.no/fraena.396661.no.html 
 
 
 
Med hilsen 
 
Sveinung Talberg  
kontrollutvalgssekretær  
 
 
 
 
Kopi: 
- Leder i Fellesnemnda 
- Nestleder i Fellesnemnda 
- Administrasjonssjef Hustadvika kommune 
- Postmottak Eide kommune 
- Postmottak Fræna kommune 
- Revisjonen 
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