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

Til
Kontrollutvalget i Fræna kommune
Kontrollutvalget i Eide kommune

Deres referanse:

Vår referanse:
2019- /STA

Arkivkode:
1548/1551-033

Sted/dato
Molde, 23.05.2019

REFERAT FRA FELLESMØTE FOR KONROLLUTVALGENE I EIDE OG FRÆNA
23.05.2019
Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde vedtatt og avtalt et fellesmøte den 23.05.2019 med
følgende program og ramme for dagen:
0900-0930
0930-1100
1100-1130
1130

Diskusjon mellom kontrollutvalgene om erfaringer og risikoområder.
Orientering fra administrasjonssjef og evt. prosjektleder i Hustadvika kommune og
spørsmål.
Diskusjon mellom kontrollutvalgene om risikoområder og fokus på arbeidet i
utvalgene i 2019. Innspill til utkast til reglement for kontrollutvalget i Hustadvika
kommune.
Lunsj

Møtet var på Kommunestyresalen i Eide rådhus fra kl. 0900-1200 der følgende møtte:
Fra kontrollutvalget i Eide:
Kåre Vevang (leder og møteleder), Synnøve Egge (nestleder), Oddbjørg Hellen Nesheim, Arnfinn
Lien (vara) og Willy Farstad. Bjørn Ståle Sildnes hadde meldt forfall.
Fra kontrollutvalget i Fræna:
Lisbeth Valle (nestleder), Leif Johan Lothe, Inge Kvalsnes, Ann Helen Rødal Dalheim, Ole Per
Nøsen (vara) og Ann-Marie Hopson (vara). Ingvar Hals (leder) hadde meldt forfall.
Fra Hustadvika kommune:
Per Sverre Ersvik (Administrasjonssjef) og Anne Thorsrud (prosjektleder) møtte fra kl. 0930-1030.
Fra kontrollutvalgssekretariatet:
Sveinung Talberg (sekretær)
Fra revisjonen:
Ronny Rishaug (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor)
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Fra Eide kommune:
Egil Strand (ordfører)
Kåre Vevang ble valgt som møteleder. Møteleder ønsket velkommen.
Fra kontrollutvalgene var det i brev 5.4.19 sendt inn 4 spørsmål til administrasjonssjef en ønsket
svar på. Det gjaldt spørsmål etter fellesmøtet 6.3.19 og i tilknytning til brevet «Ka skjer»
01.04.2019, og gikk på funksjoner som var flyttet mellom kommunene Eide og Fræna fra 8.3. og
til Hustadvika kommune. Administrasjonssjefen har svart ut spørsmålene i brev av 21.05.2019.
1. Har Eide og Fræna inngått interkommunalt samarbeid eller vertskommunesamarbeid på
disse områdene fra 8.3.19 eller har de nå en funksjon i Hustadvika kommune?
Svar: Det tas utgangspunkt i funksjonene personalsjef og økonomisjef. Eide og Fræna har
ikke inngått interkommunalt samarbeid eller vertskommunesamarbeid for økonomi og
personalfunksjonene utover at det lenge har vært felles regnskapskontor for Eide og Fræna.
I praksis er det slik at alt arbeid som utføres i Eide og Fræna har betydning for og
tilrettelegger grunnlaget for Hustadvika kommune. Økonomisjefen og personalsjefen
koordinerer sitt fagområde i begge kommunene i 2019, men opprettholder formelt sitt
tilsettingsforhold i Fræna kommune.
2. Hvem har bestemt at disse funksjonene skal være slik fra 8.3.19?
Svar: Å gjennomføre den praktiske og helt nødvendige tilpasningen er besluttet av
administrasjonssjefen og de to rådmennene i fellesskap.
3. Hvis det er de enkelte kommunene som har ansvaret (og ikke Hustadvika v/adm.sjef),
hvordan er samarbeidsavtalen utformet og hvilken rådmann har ansvaret (personalansvar)?
Svar: Det er ikke utformet en formell samarbeidsavtale. For økonomisjefen og
personalsjefen er det rådmannen i Fræna som har det formelle personalansvaret side de
beholder sin arbeidsgiver frem til virksomhetsoverdragelsen 01.01.2020.
4. Hvordan er det økonomiske oppgjøret tenkt gjennomført?
Svar: En jobber med utgangspunkt i at det skal være færrest mulig transaksjoner mellom
de to kommunene i 2019 knyttet til naturlig og nødvendig arbeid på tvers for å bygge
Hustadvika kommune. Økonomisjefen og personalsjefen er budsjettert i Fræna kommune
og vil få sin lønn utbetalt derfra i 2019. I 2019 vil det aller viktigste være å tilrettelegge for
en praktisk og effektiv oppgavefordeling for å lykkes med å smelte sammen Eide og Fræna
til Hustadvika på en best mulig måte.
I nyhetsmeldingen «Ka skjer» til ansatte den 01.04.2019 sto det følgende:
Administrasjonssjef Per Sverre Ersviks lederteam i Hustadvika kommune er nå klart.
• Odd Eirik Bergheim kommunalsjef oppvekst, kultur og kunnskap fra 1.04.19
• Ole Bjørn Moen kommunalsjef teknisk og miljø fra 1.04.19
• Jan Morten Dale er allerede kommunalsjef for helse og velferd fra 1.1.19
• Anders Skipenes blir utviklingssjef
• Ole Rødal ble økonomisjef og Borghild Lie Hjellnes ble personalsjef fra 8.03.19.
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Andre innplasserte i Hustadvika kommune:
• Sverre Hovland blir rådgiver i rådmannens fagstab fra 1.09.19.
• Målfrid Monge ble rådgiver hos utviklingssjefen fra 1.01.19
Fræna og Eide kommuner vil bestå ut 2019 og rådmennene Anders og Ole Bjørn har det
administrative ansvaret i egen kommune.
Per Sverre har ansvaret for all tilrettelegging for Hustadvika kommune. I løpet av 2019 vil vi
samordne og samarbeide om mest mulig så snart som mulig. Det fører til at alt vi kan gjøre
sammen, gjør vi sammen. Derfor vil 2019 være et år hvor vi alle vil oppleve en glidende overgang
mot Hustadvika kommune. Ledelsen i Eide, Fræna og Hustadvika samordner seg i felles ledermøte
hver uke. Alle avklaringer i forholdet mellom kommunene på administrativt område blir gjort der.
Vi har bestemt at kommunalsjefene allerede fra 1. april skal arbeide med alle kommunene. Det vil
føre til at alle enheter forholder seg til den fremtidige kommunalsjefen fra den datoen.
Avgjørelsesmyndigheten vil fremdeles være hos rådmennene i den enkelte kommune.
Toppledelsen vil i samarbeid løse eventuelle vanskelige avklaringer.
Kåre Vevang: Det økonomiske oppgjøret og den juridiske forankringen ved denne endringen?
Per Sverre Ersvik: Det skal skje en glidende overgang fra gammel til ny kommune. Dette er
intensjonene i inndelingsloven og ved ansettelse av administrasjonssjef. Hustadvika kommune
skal levere tjenester fra 01.01.2020. Flere og flere ansatte må arbeide med tilrettelegging fremover
med dette som mål. Møter og formaliteter er utfordrende. Det skal skje en
virksomhetsoverdragelse fra gammel til ny kommune. Eksempelvis så utfører rådmannen i Eide
kommune oppgaver for Hustadvika kommune nå. Administrative transaksjoner mellom
kommunene må holdes på et minimum. Økonomisjefen og personalsjefen er eksempelvis
budsjettert i Fræna kommune og ikke i Eide kommune eller Hustadvika kommune.
Lisbeth Valle: Myndighetsutøvelse. En stiller spørsmål ved hvem som har myndighet over hva og
hvem der stillinger og oppgaver tilsynelatende er iverksatt allerede. En viser til i hva som står i
«Ka skjer» som ble utgitt 01.04.2019.
Per Sverre Ersvik: Det er ikke alt som står i «Ka skjer» som er god juss. Satt på spissen så har
f.eks. ikke økonomisjefen myndighet til å si opp ansatte på avdelingen. Det formelle ansvaret har
fortsatt hhv. rådmannen i Fræna for sine ansatte og rådmannen i Eide for sine ansatte inntil
31.12.2019 selv om regnskapsavdelingen for Eide og Fræna bli ledet av økonomisjefen i Fræna.
Det er vanskelig juss i en virksomhetsoverdragelse. Innplasseringsteksten i en ansettelses
Sveinung Talberg
kontrollutvalgssekretær
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