
KONTROLLUTVALGET]

FR/ENA  KOMMUNE  
Fræna,2l.ll.20l7

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.:  7/17

TID: 05.12.2017 kl.  11:00

STED: Formannskapssalen, Fræna  rådhus

Før møtet blir det virksomhctsbesøk hos  NAV  fra kl.  09:00.

SAKSLISTE:

Urv.  SAKSNR. TITTEL

PS  37/17 GODKJENNING  AV  PROTOKOLL  FRA  MØTE l7.0KTOBER  20l7

PS 38/17 REFERAT  OG  ORIENTERINGER

PS 39/17 BESTILLING  AV  FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

PS  40/17 OPPDRAGSAVTALE  MED  MØRE  OG  ROMSDAL REVISJON  IKS

PS 4l/l  7 TlLTAKSPLAN 2018  — KONTROLLUTVLAGET l  FR/ENA

PS  42/17 OPPFØLGINGSLISTE

PS 43/1  7 EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker  å  kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i
dette møtet eller i senere møter. kan dette gjøres under Eventuelt.

Eventuelle forfall meldes på tlf.  71  11  14  52, evt. mobil 991 60260.

E-post: sveinuiigtzilberig/cl?moldekominunc.no

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

Ingvar Hals (s)

leder

Sveinung Talberg

rådgiver
Kopi:

Ordfører

Rådmann

Møre og Roinsdal Revision IKS



E Saksmappe: 2017-1548/07

 Arkiv: 033
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 08.11.2017

Saksframlegg

Utval  ssaksnr  Utval Møtedato

PS  37/17 Kontrollutvalget _ 05.12.2017

GODKJENNING  AV  PROTOKOLL FRA MØTE l7.()KTOBER  2017

Sekretariatcts innstilling

Protokollen fra møte l7. oktober 20  I  7  godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder l7. oktober velges:

1.  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  ..
2.  .  . .  . . . . .  . . . .  ..

Saksopplysninger

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

frenikoinniet en merknad til protokollen fra Leif Johan Lothe. Det gjelder sak PS 36/  I 7  om
<<Sen1ervegen>>. Der sto det i titgaitgspuiiktet at: Kon/rollz/lircrlgel onsker innsyn i pr().s'e,s'.s'en

rund! plcmleggmg og gjennomfor'ing av  «Senlervegcn»  og vil  ha  it"/sendi alle avtaler mm er

inngår/. Dette er i ettertid korrigert til at Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt

planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og

referater i saken samt alle avtaler som er inngått. Dette fikk kontrollutvalgets tilslutning.

Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til

å signere protokollen sammen med møteleder.

Sveinung lalberg

rådgiver



 KONTROLLUTVALGET  l

FR/ENA  KOMM  UNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 6/17
Møtedato: 17.10.2017
Tid: kl. 09.00  —  kl. 15.20
Møtested: FormannskapssaIen, Fræna rådhus
Sak nr.: 32/l7—36/l7
Møteleder: Ingvar  Hals, leder (H)
Møtende medlemmcr:

Forfall  :

lkke møtt:

Møtende vara:

Fra sekretariatet:
Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

Lisbeth  Valle, nestleder (Sp)

LeifJolian Lothe  (Ap)

Ann Helen Rødal Dalheim (Llavlr)
lnge Kvalsnes  (Krf)

Ingen

Ole Per Nøsen  (Sp)

Ann-Marie Hopson  (Ap)

Sveinung Talberg, rådgiver
Ronny Rishaug, oppdragsaiisvarlig revisor (sak 32-35)
Ole Rødal, QtkO110n1lSlCf(S'dl( 34-35)

Leder ønsket velkommen og ledet niøtet.

Det framkom ingen merknader til innkallingen. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 32/17

PS 33/17

PS 34/17

PS  35/17

PS  36/17

l  PS  32/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL  FRA  MØTE  l4.SF,PTEMBER 2017

REFERAT  OG  ORlENTERlNGEli

'FER'l'lALRAPPOR'l' 31.08.2017 — FR/ENA KOMMUNE

OPPFØLGINGSLISTE

EVENTUELT

GODKJENNlNG AV PROTOKOLL  FRA  MØTE  I4.SEPTEMBER 2017

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra inøte 14.september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen saininen med møteleder velges:
1. Lisbeth Valle

2. Leiflohan Lothe
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Kontrollutvalgets behandling
Leder framsatte forslag på Lisbeth Valle og Lei f Johan Lothe sammen med møteleder Ingvar

Hals, til å signere protokollen fra inøte lélsepteinber 2017.

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

(5 voterende)

1
F  PS 33/17 REFERAT  OG  ORIENTERINGER ,A

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og ori enteringssakeiie tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS  39/17

RS 40/17

RS41/17

RS 42/17

Orienteringssa

OS  20/17

()S 21/17

Spørrehalvtimen
Protokoll fra Fræna lx'0l11l11lll1CStyl'€ 28.09.2017 (vedlagt)

Sakene UndérS])Ø1'1'€l18lV1l111Cl1 ble behandlet spesielt under sak PS 36/17.

PS  67/2017  Orientering om tilsynsrapport Fræna kommune som

barnehagemyndighet
Protokoll fra Fraena kominuiiestyre 28.09.20] 7 (vedlagt)

Kontrollutvalget diskuterte på nytt iiinholdet i lilsynsrapporlcn og den vil danne
bakgrunn og spørsmål til virksonihetsbesøket 5.1217.  Se  sak PS 36/17.

PS  68/2017  Forvaltningsrevisjon  av  barnehagesektoren  -  drift og økonomi
Protokoll fra Fræna komnniiiestyre 28.09.20  I 7 (vedlagt)

I  saken kom det opp et oversendelsesforslag. Det er i epost fra sekretariatet til

ordfører den 4.1017 reist spørsmål hvordan et oversendelsesforslag beliaiidles videre.
Dette er ikke omtalt i regleinent for komniuiiestyret. Det er ikke mottatt svar fra
ordfører.  Se  sak PS 36/17.

Møteprotokoll fra Fellesnemda Eide-Fraena 19.09.2017 (vedlagt)
Det ble reist spørsinål livordaii en videre skal folge opp arbeidet med
kommuncrcformen og tilsyn med Fellesnemda. sak PS 35/17.

ker:

Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling fra  KS
Artikkel og veileder (vedlagt)

Kontrollutvalget ønsker å stille rådmannen spørsmål hvilke regleineiit, retningslinjer
og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.  Se  sak 35/17. Ny sak.

Notat om kommunesammensléiinger og andre grensejusteringer

Notat fastsatt av GKRS” styre 21.09.2017 (vedlagt)

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.

(5 voterende)
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PS  34/17 TERTIALRAPPORT  31.08.2017 —  FR/ENA KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak

"fertialrapporten pr.  31.08.2017  tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en orientering om status  31.08.17  tökonoiiiisjef.

Status pr.  31.08.17  er at en tror kommer ut i balanse ved årets slutt og kanskje med et

mindreforbruk. Prognosen nå er et iiiinclreforbuk på 1 mill. kr. Erfaringsvis er enhetene

forsiktige i anslaget nå, slik at det kan ligge an til et bedre resultat enn prognosen. Likevel ser

en at skolesektoren sliter. Det blir brukt en del ressurser mer enn antatt på spesialpedagogiske

tiltak. En er også usikker på hva som blir det endelige tilskuddet til private barnehager. En

har ikke satt opp skatteanslaget mer enn  2  mill. kr i revidert budsjett ll pr.  31.08.2017  selv om

nye prognoser fra KS tilsier at en kan få inn skatteinntekter i tråd med det opprinnelige

budsjettet, dvs.  2-3  mill. kr mer enn revidert budsjett ll. KOSTRA-analysen som er utført av

Telemarksforskning, og som ble presentert i PLØK  14.09.2017, ble etterlyst. Økonomisjefen

viste denne for utvalget. Den vil bli ettersendt til utvalget. En vil bruke KOSTRA-analysert i

budsjettarbeidet i høst. Analysen viser at Fraena kommune har et innsparingspotensial på  9
mill. kr i driften. Pleie og omsorg bruker  7,2  mill. kr mer enn landsgjennomsnittet. Innenfor

den sektoren igjen bruker lijeminetjeiiesten 20 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet.

Kommunen vil ha større fokus på å bedre rutinene for investeringsprosjekt og rapportering nå

når kommunen går inn i en fase med store investeringer. Teknisk sektor er nå mer involvert i

budsjettgrtirinlaget. En vil også være mer realistisk i budsjettet i forhold til hva en inakter å få

gjennomført av prosjekt. En er godt i gang med å bedre rutinene, men det gjenstår fortsatt

mye.

Koritrolltttvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende)

PS  35/17 OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende nye saker føres opp på oppfølgingslisteii:

Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement,

retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.

Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget fikk en oppdatert status fra økonomisjefen om sakene som står på

kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

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

«mellonifase» til hvilket system den nye kontinuitet) skal velge. Eide kommune har et annet

system enn lfræiia i dag. Det arbeides videre. men det er ikke like stort «trøkk» som før.

Medlemsskap og eierinteresser: I kommunereibrmsammcnheng settes det nå ned ulike

grupper. En av disse skal se på oppgaver som inå ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal

en fortsatt kjøpe tjenester av Orkide, ROR, eller andre interkonimurtale sainarbeid eller skal
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en bygge opp tjenestene i egen regi? Aksjeselskapene vil nok  bestå  som i dag men en er nødt

til  å  ta en gjennomgang av de iiiterkoninitiiiale selskapene og saniarbeidene.

Oppfølging av politiske saker: Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen videre.

Fluix: Kontrollutvalget er fornøyd med at innkallingene nå kommer inn systemet, men

etterlyser protokollene fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan heller ikke se at

protokollene som blir sendt kommunen etter hvert kontrolltitvalgsiiiøte blir behandlet som

referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid etter plan- og bygningsloven: Saken tas ut av

oppfølingslisten slik den står i dag.

Anskaffelser" på <<Doffin>>z Saken tas ut av (ippfølgingslisteri slik den står i dag.

Tilstandsrapport etter branntilsyn på kmnniuriale bygg: Kontrollutvalget vil ha tilsendt

rapporten etter branntilsyn gjennomført hasten  2017  samt hva som er avdekket etter el-tilsyn.

Lønnsrritiiier: Revisor og økonomisjefredegjorde for hvilke rutiner som gjelder og hva som

skjedde i den korikrete saken der det ble utbetalt feil lønn. Her var det en rutinesvikt som var

vanskelig å oppdage i utgangspunktet. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved neste rapport

fra revisjonen.

Kontrollutvalget ønsker med bakgrunn i tema belyst på NKR]? sin kontrollutvalgskonferanse i

februar  2017  saint sak OS  20/17  å sette temaet etikk, ytring og varsling på dagsorden og

etterspørre livilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for dette området i Fræna

kominune. Temaet settes på oppfølgingslisteii og en ber om en skriftlig redegjørelse fra

rådmannen til neste møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i sainsvaii" med innstilling. (5 votereiide)

PS 31/17 EVENTUELT J

Virksomhetsbesøk

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget gjennomfører et virksomhetsbesøk hos NAV Fraena i forkant av møtet

5.12.17.

Hovedtema i besøket blir tilsynsrapporten fra Helsetilsynet og hva kommunen har gjort eller

vil gjøre for å lukke avvikene og endre/følge rutinene.

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

(5 voterende)
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Forberede bestillinø av forvaltnin Jsrevisons rosekt 5.12.2017

Kontrollutvalgets  vedtak

Kontrollutvalget  i  Fræna ønsker å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt  i  møtet 5.l2.2017
Området en vil arbeide videre med fram mot bestilling er enheten Teknisk forvaltning.

Kontrollutvalgets behandling

I  kontrollutvalgsmøtet 5.l2.20l7 er det lagt opp til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.
For å få innspill i saken til sekretariatet, legger en opp til en diskusjon av tema og innhold i
møtet 17.10.2017 ut fra vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Kontrollutvalget var entydig i sin oppfatning om at Teknisk sektor hadde titfordririger og var
et risiko- og forbedringsoinråde. Dette gjaldt både anlegg, drift og forvaltning.
En har allerede i år gj ennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Teknisk sektor som
skal behandles i kominunestyret 19.10.17. Kontrollutvalget ønsker å se på andre sider enn det
dette prosjektet går ut på og fokusere på hvordan en gjennoinfiører forvaltningen. Dette går
på kapasitet, kompetanse. regelverk, saksbehandling, rutiner. delegasjon mv. En videre
tilnærming til temaet, problemstillinger og avgrensinger blir gjort til møtet 5.1220] 7.

Kontrollutvalget fattet ensteminig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5  voterende)

Dialogmøte

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget v/leder. nestleder og sekretær ønsker et møte med ordfører og rådmann for å
klargjøre koritrollutvalgets rolle og forvenminger til politisk og administrativt nivå

Kontrollutvalgets  bchandling

Kontrollutvalget har behov for å diskutere roller og liorventninger med ordfører og rådmann.
Dette med bakgrunn i enkeltsaker og at en har behov for å få til en tettere dialog mellom
kontrollutvalget og administrativt og politisk nivå.

Kontrollutvalget valgte leder og nestleder samt sekretæren til å representere utvalget.

Leder avklarer inøtetidsptinkt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fianilegg frarnsatt i møtet.
(5  votereiicle)
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<(SC1T[€1"V€ gCH >>

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av

«Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken samt alle avtaler som

er inngått.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget, som langt

overstiger vedtatt ramme, først blir kjent nå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen i

kommunestyret.

Kontrollutvalget registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger.

Konterolltttvalget vil vite om en vil fortsette å erverve grunn lenge saken ikke endelig er

avklart politisk.

Kontrollutvalgcts behandling

Gjennom protokoll fra konimunestyret den  28.09.2017  registrerer kontrollutvalget at det i

spørrehalvtiinen er reist spørsmål om status og videre framdrift for utbygging av

(<S€1]1C1'V€g€11>>. Representanten reiser et interessant spørsmål til slutt om det er god saksgang

at politikerne først tar stilling til om en skal ekspropriere grunn før en kjenner til videre

framgang og kostnad for prosjektet. Dette blir det ikke svart konkret på, men en registrerer at

rådmannen uttaler at en forutsetter at saken tas opp til politisk behandling igjen i forbindelse

med budsjett 201 8/økononiiplaii  2018-2021.  Kontrollutvalget registrerer også at den totale

kostnadsrainnien nå er oppe i 22 mill. kr og at dette er høyst usikre tall gjf. utgifter som ikke er

avklart. Kontrollutvalget er forundret over rekkefølge og prosess i saksbehandlingen. Her

kan det se ut til at administrasjonen kjører en prosess uten at kommunestyret er orientert om

forhold som bør tilbake til kommunestyret for behandling eller avklaring. Kontrollutvalget er

også betenkt over at saken og dets omfang blir omtalt i en spørrehalvtiiiie og ikke i en egen

sak til komniunestyfret. Fakta og de usikre momenter som blir listet opp i svaret skulle tilsi at

dette ble en egen sak på nåværende eller et langt tidligere tidspunkt og ikke (lYØflCl i en

budsjettsak senere. På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å få svar på og innsyn i

prosessen så langt utover det som går frem av orienteringen i saken fra rådmannen.

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

(5 voterende)

Utb >vin” ved Hustad Barneha re

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmeldiiig rundt utbyggingen ved Hustad barnehage

og vil ha svar på følgende i denne saken:

Hvem er ansvarlig for prosjektering?

Er alle plantegninger og søknader godkjent?

Hvem er utførende?

Har utførende sentral godkjenning?

Har det blitt utført byggkorttroll?

Hvem har utført byggkontrollen og når ble disse Litført?
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På generelt grunnlag Ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner

som gjelder for søknad, Godkjenning. valg av leverandør og byrggkontroll for kornmunens

egne bygg.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tlf/leder har mottatt en bekymringsmelding vedrørende tttbyggingeit ved

Hustad barnehage. Bekymringsmeldingen har også gått til konimuiien. Det reises tvil om

kvaliteten i LIIflZJYGlSGH, Kontrollutvalget v/leder mottar en del bekymringsmeldinger. Denne

ineldingen er av slik art at kontrollutvalget fattet interesse rundt kornmunens håndtering og

rutiner  på  onirådet generelt, men spesielt også knyttet til denne saken. Derfor ønsker

kontrollutvalget å stille rådmannen noen spørsmål knyttet til denne saken og spørsmål på

generelt grunnlag.

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

(5 voterende)

Saker unntatt offentli rhet

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kornmunestyret

heretter behandler.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker heretter å følge opp saker til komm unestyret som er unntatt

offentlighet, og vil ha tilsendt disse samt vedtaket i sakene.

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

(5 voterende)

Lisbeth Valle lngvar Hals Leif Johan Lothe

leder

Ann-Marie Hopson Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg

sekretær
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Saksmappe: 2017-1548/07

 y Arkiv: 033
K0ntr0llUtV3lget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 08.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg __ Møtedato
PS  38/17 Kontrollutvalget 05.12.2017 _

REFERAT OG  ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 43/17 PS 69/2017 Tertialrapport per 31.08.2017 -Fræna  kommune
Protokoll  fra Fræna  kominunestyre 19.10.2017 (vedlagt)

RS 44/17 PS  70/2017  Revidert  budsjett  II — Fræna  kommune
Protokoll  fra Fræna  konnntlnestyre 19.10.2017 (vedlagt)

RS 45/17 PS  74/2017  Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning,
anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i  Fræna  kommune
Protokoll  fra Fræna  kolnniitnestyre 19.10.2017 (vedlagt)

RS 46/17 PS  75/2017 Forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsyn
Protokoll  fra Fræna  kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)

RS 47/17 PS  76/2017 Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn  IKS, til
godkjenning
Protokoll fra  Fræna  kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)

RS 48/17 Spørrehalvtimen

Protokoll fra  Fræna  konnnunestyre 16.1 1.2017 (vedlagt)

RS 49/17 PS  83/2017 Oppfølging av regional  ROS-analyse  for  brannvesena  i  ROR
kommunane

Protokoll fra Hætta kominnnestyre 16,1 1.2017 (vedlagt)

RS 5()/17 Dialogmøte mellom repr. fra kontrollutvalget og ordfører og rådmann
Referat  fra dialogmøte 20.1 l .2017

RS 51/17 Protokoll fra møte i Fellesnemda  Eide—Fræna  24.10.2017 (vedlagt)

RS 52/17 Protokoll fra møte i Fellesnemda  Eide-Fræna  21.11.2017 (vedlagt)

RS 53/17 Innkalling til møte i Fellesnemda  Eide-Fræna  05.12.2017 (vedlagt)



RS  54/17 Protokoll fra eiermøte i reprcsentantskapsmøle i MRR 02.11.17 (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS  22/17 Uavhengighetserklaering fra oppdragsansvarlig revisor (vedlagt)

Sveinung, Talberg
Rådgiver



Sakliste

Saksnr

utval

PS 69/2017

PS 70/2017

PS 71/2017

PS 72/2017

PS 73/2017

PS 74/2017

PS 75/2017

PS 76/2017

PS 77/2017

PS 78/2017

PS 79/2017

Innhald Ikkje

offentleg

Tertialrapport per 31.08.2017 -Fræna kommune

Revidert budsjett ll -Fræna kommune

Utbygging av Jendem skole  -  godkjenning av
forprosjekt

Fiber - Ytre Fræna - Utbygging

Valg til Romsdal Sparebank

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Fiendoinsforvaltniitg,
anbudshåiidtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna
kommune

Forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsyn

Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn
IKS. til godkjenning

Vertskoinmunesanmrbeid: Skole- og barnehagefaglig
kompetanse

llandlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020

Renovering av pensjonærboligen til bruk for
Mestringsenehetert

QS (ib/Pr
PS 69/2017 Tertialrapport per 31.08.2017  -  Fræna kommune

Rådmannens tilråding:

Tertialrapport 31.08.2017 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune  -  05.10.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

'l'ertialrapport 31.08.2017 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

Behandling i Kommunestyret i Fræna  -  19.10.2017

Arkiv-

saksnr

2017/1327

2016/3459

2017/197

2017/3665

2017/3508

2016/2964

2016/2964

2017/1420

2017/3640

2017/3390

2017/3699



Ved  votering ble Forinarinskapets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

lertialrapport  31.08.2017  for Fræna kommune blir  tatt  til orientering.

125 W//1
PS  70/2017  Revidert budsjett ll  -  Fræna kommune

Rådmannens tilråding:

Fræna kommunes  budsjett  for  2017  blir korrigert i sanisvar med saksframlegget.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune -05.10.2017

Ved  votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt

Vedta k

Fræna komniunes budsjett for 2017 blir korrigert i samsvar med saksframlegget.

Behandling i Kommunestyret i Fræna -19.10.2017

Ved  votering ble Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt.

Ved tak

Fræna  komm  Lines budsjett for 2017 blir korrigert i samsvar med saksframlegget.

PS  72/2017  Fiber e Ytre Fræna -Utbygging
) ///R

Rådmannens ilråding: / \
///

Fræna kommunestyre bevilger SQØ/t/usen kroner som tilskudd til tbygging av  fiber i Farstad/Hustad

området. Finansiering skjer gjennonjrevidert budsjett  ll  med f" ansiering fra disposisjonsfondet.
l V”

Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem en avtale og sig/nere på Fræna kommunes vegne.



Qs «is/r?»

PS  74/2017  Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning,
anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune

Kontrollutvalgets innstilling:

1.

2.

b.)

Fræna kommunestyre tar lorvaltningsrevisjonsrapporteii «Eiendomsforvaltning,
anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og

-'wslutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt  I.  3.3.  4.3 og 3.3.

Fræna Kominuiiestyre ber rådmann om  å  sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt  1.
3.3.  4.3 og 5.3  blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomfores.

Fræna Kominunestyre ber Kontrollutvalget om  å  folge opp rapporten innen en periode
på 12 — 18  mnd.

Behandling i Kommunestyret i Fræna -19.10.2017

Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Vedta k

IK)b.)

Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning,
anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og

—  '»slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt l.  3.3.  4.3 og 3.3.

Fræna Kominunestyre ber rådmann om  å  sorge for at revisjonens anbefalinger  i  avsnitt l.
3.3.  4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet giennoinfores.
Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å folge opp rapporten innen en periode
på 12  —  18  mnd.

123  sta/øl
PS  75/2017  Forslag til budsjett for  2018  for Kontroll og tilsyn

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalgets forslagtil budsjett for  2018  med en rainme på kr  I  I98 000 inkludert kjop av

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. vedtas.

Behandling i Kommunestyret i Fræna -19.10.2017



Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en rammc på kr 1  198  000 inkludert kjop av

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. vedtas.

Sö it?/FJ,

PS 76/2017 Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, til
godkjenning

Rådmannens tilråding:

Komintmestyret i Fræna slutter seg til de endringer som er gjort, og godkjenner ny

selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune -05.10.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kominuitestyret i Fræna slutter seg til de endringer som er gjort. og godkjenner ny

selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS.

Behandling i Kommunestyret i Fræna  — 19.10.2017

Ved votering ble Plan- og okonomiutvalgets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kominunestyret i Fræna slutter seg til de endringer som er gjort. og godkjenner ny

selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS.

PS  77/2017  Vertskommunesamarbeidz Skole- og barnehagefaglig kompetanse

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret godkjenner vedlagte vertskommuneavtale vedrørende kjøp av skole- og

barnehagefaglig kompetanse jfr. Kommunelovens $28—lb. Fræna komin une vil fungere som
vertskommune og Eide kommune som sainarbeidskoininune.



 Fræna kommune

 

Utval: Kommunestyret i Fræna

Møtestad:

Dato: 16.11.2017

Tidspunkt:  16:00

KommLinestyresaleii. Rådhuset

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn Funksoii

Sofie Elisabeth Brekken Medlem
Arne Stavik Medlem

Jan Arve Dyrnes Medlem
Per Bjørn Hokstad Medlem
Hans Bjarne Tennøy Medlem
Laila Andersen Nøsen Medlem
Erling Hustad Medlem
Kjell Arne Iversen Medlem

Eldrid Mordal Sollid Medlem
Ottar Nerland Medlem
Marie Olise Austad Medlem
Tove Henøen Medlem
Trond Malmedal Medlem

Kjell Johan Berget Medlem
Elin Bjerkeseth Medlem
Ole Håkon Havnes Farstad Medlem

Kjell Lode Medlem
Nils Christian Harnes Medlem
Øyvind Panzer Iversen Medlem
Sigrid Gjendem Fjørtoft Medlem

Elise Fiske Medlem
David Andre Dypvik Bruun Medlem
Jan Ove Breivik Medlem
Sigmund Rodal Medlem
Johnny Varhol Medlem
Inger Lise Skogstad Medlem

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Qgaa/ o

Møteprotokoll

Re resentererm
AP
AP
AP
AP
AP

SV
SP
SP
SP

SP
SP
SP
SP

SP
SP



Namn Fu nkson Re resenterer

Oddvar Myrseth MEDL KRF
Annhild Viken Sunde MEDL V
lngvar Hals MEDL H
Turid Anette Lyngstad Magerøy MEDL SP
Cecilie Kristengård Buaas MEDL AP

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn Møtte for Re resenterer

Helge Roar Åndal Cecilie Kristengård Buaas AP
Lisbeth Valle Turid Anette Lyngstad Mageroy SP

Per Ståle Tornes Oddvar Myrseth KRF
Leonhard Gjendem lngvar Hals H

Merknader

Moteinnkalling til dagens mote. saint protokoll fra mote 02.l l.l7 ble godkjent

Orienteringer

o Status kommLinesarnitierislåing v/prosjektleder Anne lhorsrud

o Spredningsprosjekt velferdsteknologi ROR v/ prosjektleder Helge Storoy

o Gassvegen FV 215/279 AS v/Heidi Hogsetli

Spørrehalvtimen

S ørsmål fra Sofie Elisabeth Hermann Brekken AP  :

1. Vedr næringsareal Elnesvågen sentrum.

Hva skjer nå med næringstomta ved Flataker—/Rema—t0mta  i  Elnesvågen sentrum?
Hva er status for Heimhtig-tointa? Er det fortsatt ting som er uavklart mht
eiendomsforholdene? Når kan disse tomtene bli tilgjengelige for eventuelle interessenter?

Vedr. klargjøring av areal for Dale Bransjesenter: Oinrådet er regulert som næringsareal og
det er svært viktig at dette området nå gjores tilgjengelig. Vi mangler bransjesenter i
Elnesvågen og dette er helt nodvendig for å styrke Elnesvågen som kommunesenter og

handelssted og ikke minst viktig at aktorer som er interessert i å komme i gang med
aktivitet slipper å sitte unodig lenge på vent.
Hva er det som gjenstår for at arealet blir tilgjengelig? llvem gjor hva og når? Hva gjenstår
administrativt? Hva gjenstår politisk? Finnes det en plan for framdrift i arbeidet?

2. Vedr innkreving av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Er det mulig for de som onsker det å få månedlige faktura/innbetaling av eiendomsskatt og
kommunale avgifter? Mange opplever det som tungt å greie disse regningene, særlig når det
skal betales for tre rnåneder om gangen.

Svar fra ordføreren:

Spørsmål  1

Vedr. næringseiendom øst for «Rema»-by get



Rådmannen har sendt brev til kjøpere av næringstomter som ikke har oppfylt kontrakts-
vilkårene mht. byggestart. Dette gjelder  5  tidligere solgte næringseieitdotniner i Fræna
kommune.

Rådmannen hadde den 20.09.2017 inøte med Flataker Eiendom AS. Flataker Eiendom AS sa
seg villige  til  å føre den ubebygde tomten tilbake  til  Fraena kontmune. Flatakei" Eiendom AS
stilte  i  møtet betingelse om at eventuell ny bebyggelse på tomten må plasseres min.  4  meter fra

eksisterende næringsbygg begrunnet med varemottak på østsiden. Dette kravet er  i  strid med
reguleringsplan og reguleringsbestenunelser for området.

Vedr. «Heini hug>>—t0mten
Ordføreren antar at spørsmålstiller med <<Heimhug>>—tomten mener hele arealet på sørsiden av

fylkesvegen  i  Elnesvågen sentrum. Dette arealet består av følgende gård- og hruksnunire;
46/17. 46/23, 46/92, 46/93, 46/140, 46/14  l, 47/7  (der tingdoinshtiset «Heimhug» stod tidligere),

47/67. 47/310  og 47/3l  l.

Fortsatt gjenstår heftelser på følgende gårds- og bruksnumre; 46/23. 46/92. 46/93, 46/l4O  og

46/l4  l. Disse lteftelseite  —— pålydende 7.802 kr., er det Telenor som har. Rådmannen har vært i
kontakt med Telenor, og fått tilbakemelding om at disse heftelsene ikke lenger er relevante. og
vil bli slettet.

Gårds- og bruksnummer  46/92  har  i  tillegg en heftelse fra Dale Holding AS. Denne gjelder rett
til framføring av ledningsnett over tomten. Denne heftelsen henger bare igjen på  46/92.  og dette
skyldes en feil. Rådmannen har vært i kontakt med Dale llolding AS som opplyser at heftelsen

vil bli slettet.

Etter dette vil samtlige l() parseller være fri for lieftelser. Fræna konimune slår disse sainmeii til
ett gård- og bruksnummer. Arealet vil da kunne selges helt eller delvis.

Vedr. Dale Bransjesenter
Rådmannen har hatt flere møter med en grunneierne av tomtene der Dale Bransjesenter er

jalanlaigt. Der er så langt ikke kommet til enighet om prisen som skal betales for arealet. Det er
for tidlig å si noe om når vi kornmei” i  mål med en avtale.

l sak 2017/3908. som ble behandlet av PLØK, fremmet rådmannen forslag om kjøp og

utvikling av arealet i kommunal regi. Forslaget ble enstemmig vedtatt av PLØK, og tiltaket er
innarbeidet  i  økonomiplan for 2018 — 202l som behandles av forinannskapet 30.l 1.2017.

Spørsmål 2
Eiendomsskatten  i  Fræna faktureres 4 ganger årlig sanunen med øvrige komniunale avgifter.
Adntimstrasjonen i Fræna konimune stiller seg positiv til å titrede andre ordninger, og

rådmannen har bedt regnskapsavdelingen vurdere annen faktureringspraksis.
Regnskapsavdelingen har vært  i  kontakt med systemleverandøren, og en onilegging vil kreve et
visst forarbeid. Under forutsetning av at det er et politisk ønske om større fleksibilitet. vil det
mye trolig kunne la seg gjøre å finne løsninger i løpet av 2018.
Det er på det rene at det vil være noe mer kostnad knyttet til hyppig fakturering. For å holde
dette på et akseptabelt nivå, er det rådmannens oppfatning at en ved fakturering i  l2 terniiner
stiller krav om:

o E-faktura og avtalegiro

o lkke gir anledning til å dele opp faktura

o lkke innvilges betalingsutsettelse



Fra administrasjonen møtte:

Nainn Stillin jä

Anders Skipenes Rådmann

Arild l. Kjersem Kommunalsjel‘
Kim-Atle Kvalvåg Konstituert kontmunalsjef
Ole  Rødal Økonomisjef
Elisabeth Mathisen Utvalgssekretær

Underskrift:

Representantene Kjell .Iohan Berget (Sp) og Leonard Gjendem (ll) ble enstetntnig valgt til  å  skrive under

møteprotokollen sammen med ordfører Tove Henøen

Vi stadfester med underskritlene våre at det som er fort i ntoteprotokolleii. er i samsvar med det som vart

vedteke på inøtet.



Q") tia/mf

PS  83/2017  Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesena i  ROR
kommunane

Rådmannens tilråding:

Fræna Kominune godkjenner rapporten «regional ROS analyse for brannvesena i  ROR
kommunane  2017.

Fræna Kommune avventar si deltaking i ei utgreiing av framtidig organisering av brannvesena i

regionen eller fylket. Fræna komniuiie vil forst utgreie organisering av brannvesenet i nye
«Hustadvika kominune».

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune -02.11.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding eiisteiniiiig vedtatt.

Ved tak

Fræna Kominuiie godkjenner rapporten «regional ROS analyse for brannvesena i R()R kommunane
2017.
Fræna Komniuiie avventar si deltaking i ei utgreiing av framtidig organisering av brannvesena i

regionen eller fylket. Fræna kominuiic vil forst utgreie organisering av brannvesenet i iiye
«Hustadvika kommune».

Behandling i Kommunestyret i Fræna -16.11.2017

Ved votering ble Plan- og okonomiutvalgets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Fræna Kommune godkjenner rapporten «regional ROS analyse for brannvesena i ROR kommunane
201 7.
Fræna Kommune avventar si deltaking i ei utgreiing av framtidig organisering av brannvesena i
regionen eller fylket. Fræna kommune vil forst utgreie organisering av brannvesenet i nye
«Hustadvika kommune».



Behandling i Plan- og økonomiutvalet i  Fræna  kommune -02.11.2017

Varaordfører Jan Arve Dyrnes (A) fremmet slikt tilleggsforslag:

1.  Delfreiiilagtcfjoiprzisjekle/for Sy/IL’ ska/c godkjennes. Tiltaket gjennoniféires irinerifiii” en

k().s'lnadsmnIme på kr  61,5  nii/1. eks. intierilcir og (ippurbcziding av iifcfoiziräzde.

2. Koniiiiunessttirel 176!” radnzannen  1/Ireclc 17(I1”I(.111i7(QA'I”()1711716/ 4 for inve.s'/eriivger innenfor alle

konznmnule. 1j8VI6.S'1('()I7lFädcl”. Piosjjeklel nm  ms" sa/n/min  med  Hall/((I.s‘ .s'ko1e og (le!  ska!

gis I”()I7If()l‘ /)(?a’e 1/I/ayggingen pa Sy/Ie, ./cm/em og Ny 1 1011/1713” .s'ko1e i  U/{()l’l()l7'lI-])/(1fl(I' for

2018-2021.

3.  R(!i(J]l'Il(ml7CI/I /)c.s'fw/gc opp /<0/I11111./ne.s'I_yI‘e \'('a'l(IkcIfi‘u  12.12.16  om (I se (iridre

innsparinger i drifieri.

Ved votering mellom rådtnannens tilråding og varaordforers forslag ble rådmannens tilråding

vedtatt med  9  stemmer inkludert ordforers clobbeltstemnie

Ved votering

Ved tak

o Det fremlagte forprosjektet for Sylte skole godkjennes, og gjennomføres innenfor en
kostnadsramme på kr 61,5  mill.  eks. inventar og opparbeiding av titeoinråde.

Behandling i Kommunestyret i Fræna  -  16.11.2017

Ved votering ble Plan— og cøkonomiutvalgets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

o Det tiremlagte forprosjektet for Sylte skole godkjennes, og gjennomtores innenfor en

kostnadsramme på kr 6  l  ,5  mill. eks. inventar og opparbeiding av titeoinråde.



Kontrollutvalget l Flæna kommune Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52  — dlrekte

Telefon: 71 11 10 O0  — sentralbord

Telefaks: 71 11 10 28

Mobil: 99160260

E-posl: s_ve_m_gQg talber TDmolde kornmuneno

REFEATRT  FRA  DIALOGMØTE  MELLOM REPRESENTANTER FRA
KONTROLLUTVALG, ORDFØRER  OG  RÅDMANN

Kontrollutvalget  viser  til protokoll fra møte  i  kontrollutvalget 17.10.20] 7 og sak PS 31/17:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget v/ leder, nestleder og sekretær ønsker et møte med ordfører og rådmann for å
klargjøre kontrollutvalgets rolle og forventninger til politisk og administrativt nivå

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har behov for å diskutere roller og forventninger med ordfører og rådmann.
Dette med bakgrunn i enkeltsaker og at en har behov for å få til en tettere dialog mellom
kontrollutvalget og administrativt og politisk nivå.

Kontrollutvalget valgte leder og nestleder samt sekretæren til å representere utvalget.

Møtet ble avtalt og avholdtmandag 20.11.2017  kl. 0830-1030 på rådhuset i Fræna.

Fra kommunen møtte ordfører og rådmann. Fra kontrollutvalget møtte leder. nestleder og
sekretær.

Følgende tema ble tatt opp:

Tilstedeværelse i kontrollutval et sin møter:
Rådmannen ønsker å være til stede i kontrollutvalget sine møter. være forberedt og svare på
spørsmål. Også ordføreren ønsker å være tilstede i rnøtene så langt det passer. Først i
kontrollutvalget sine møter kan ordfører og rådmann bruke 5-1  0  minutter hver til å orientere om
hva som har skjedd og hva som skal skje i Fræna kornmune den nærmeste tid.

Når kontrollutvalget sin møtekalender blir satt opp i første møte  2018, må denne koordineres med
Fræna kommune sin møtekalender for å unngå møtekollisjoner for ordfører og rådmann.

Svartid til kontrollutval vet:
Rådmannen og ordfører vil svare kontrollutvalget innen l uke etter at de har mottatt henvendelsen
fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalvets rotokoller til kommunest ret:
Kommunen har ikke som rutine at protokollene kornmer som referatsak i komin unestyret. Dette
vil det bli en endring på, og ordfører og rådmann vil gå igjennom aktuelle saker fra kontrollutvalget
i kommunestyret sine møter.

Kontrollutvalgssekretariatel for Romsdal Side 1 av  2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde,

Radhusplassen 1 Nesset. Rauma, Sunndal, Vestnes

6413 MOLDE



() følwino av volitiske saker:

Kominunen har ikke gode nok rutiner for oppfølging av politiske saker. Ordføreren vurderer å

lage en cippfølgirigsliste med logg for hendelser av samme formal som kontrollutvalget sin

oppfølgingsliste.

Saksbehandlin Isrutiner:

Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre sakene før de sendes ut til politiske møter, men

erkjenner at det har vært svikt, samt at rutinene kan bli bedre. Ordføreren vil innskjerpe på dette

heretter.

Henvendelser utenfra til kontrollutval fet:

Kontrollutvalget mottar en del henvendelser utenfra. Kontrollutvalget ønsker å belyse og
realitetsbeliandle henvendelser det er «hold i». Enten går forespørselen direkte til rådmannen fra

kontrollutvalget eller så kan kontrollutvalget velge å be revisjonen om å undersøke saken.

Representantene fra kontrollutvalget var fornøyd med møtet og imøteser resultatene fra

konklusjonene i niøtet.

Sveinung Talberg

rådgiver/ re ferent

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal side 2 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde,
Møre og Romsdal Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes



 

Utval:

Møtestad:

Dato: 24.l0.20l7

Tidspunkt: l6:00

Fræna kommune

Fellesnemnda Eide-Fræna

Kommunestyresalen, Eide kommune

Følgjande  faste  medlemmer møtte:

Namn

Sofie Elisabeth Brekken

Kjell Arne lversen

Johnny" Varhol

Trond Malmedal

Tove Henøen

Jan  Arve Dyrnes

Egil  Strand  (H)

Eli Sildnes  (H)

Terje Lyngstad  (H)
Rune Strand (AP)

Kari Nergård (AP)

Jarle Ugelstad Klavenes  (AP)
Birgit Dyrhaug (SP)

Odd Arne Halaas  (SP)
Ragnvald Olav Eide (V)

Funkson

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Følgjande medlemmer  hadde  meldt forfall:

Namn

Annhild Viken Sunde

Kjell Lode

Elise Fiske

Funkson

MEDL

MEDL

MEDL

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn

Sigrid Gjcndeni Fjørtoft

Jan Ove Breivik

Erling Hustad

Motte for

Elise Fiske

Kjell Lode

Annhild Viken Sunde

Møteprotokoll

Re resenterer

AP

SP

FRP

SP

SP

AP

Re resenterer

V

KRF

H

Re resenterer

H

H

SP



Merknader:

Protokollen fra forrige mote ble enstemmig godkjent

Aktuelle saker  i  Fræna - orientering fra rådmannen  i  Fræna:

1.

Z.

3.

4.

Jendem skule

Rådmannen har lagt fram forprosjektet for Jendem skule  til  politisk godkjenning. Saka vart
handsama i  PLØK  den 5.10. og følgjande innstilling til kommunestyret vart vedtatt:
Det ficmlagfc_/‘E217;/'(2.$jc/(tel for Jönclclii S/(()/C g0clk]'em7c.s', og gjcn/70/12f()res inneiifrør en
ko.s'lnaol.s'ra/nnie pci kr  77,4  mill. elm‘. irivenfur, zileornräcle og (grunnerverve/.se.

Saka skal handsamast i kornmunestyret den 2.1 l.
Rådmannen har også fremja sak om grunnkjrijv ved Jendem skule. Delar av arealet skal
nyttast som tralikk- og parkeringssone for skulen. Resten av arealet skal nyttast til

bustad formål. PLØK fekk delegert mynde frå komnitinestyfret til å fatte beslutning i saka.
og gjorde følgjande vedtak:

0  P/crn- og (økono/ninnfri/ger gir /'(2c/nzmz/zenfir///mt/U Ii/ ri grr via/ere. Inca’ Ål/errrrriiv 2 .S'()/7]
im7c/7w/‘e1' kjop av 30 riaa lil k/'. 7,5 nrill.

0  Gri/nrik/ripel blir (gjerinoriiféor/ og innarbeidet i bzrclsjjelleltfi)!" 20l  7.
0  Tillrrke/ blirlfirzcrnsier! river zrlverivllel léii7ei'cr1iir71efr)i'skolepifosyekleneforJencleni og

iSl-tfllefor" 201 7.

0  Kosfnriclscleleii kniv/r lil ()j7]7(I/'l7(?l(lll7g av  l3  boligloiiiler" slur kr.  9,35  mill. blir
ko.s'!nczcl.sjfåai'l tinder /71lSI(I£//7_VggiI'7(Q, ogncd/<viIrc1'I veal salg av roni/ene. Delle blir
irinarbeizlrl i bziclsjjcerifrzr 20/8

0  De cine/re ril/rikene som er (<q/or! ferie/or i rlenne .s'rrkrr. blir irrnr/rbeirlei i rakonorniplcriien
for  2018  — 2021

Sylte skule

Rådmannen legg fram forprosjekt for Sylte skule til politisk godkjenning for PLØK den 2.11

og kommunestyret 16.11

Haukås skule

Rådmannen involverer no brukarane i ein medverknadsfase, og har knytt til seg

konsulentfirmaet WSP for å bistå kommunen i dette arbeidet. Der er mange som har

sterke og gode argument for la prosjektet også femne om andre behov. Rådmannen

tenkjer i denne samanhengen særskilt på idrett (hallkapasitet) og kultur (kulturskule,

kultursal, bibliotek).

Budsjett  2018

Arbeidet med budsjettet for  2018  og økonomiplanen for 2018  — 2021  er no inne i den siste

fasen. Rådmannen har hatt møte med alle einingane. Der er ønskje om mange gode

utviklingstiltak. Rådmannen er likevel innstilt på å budsjettere nøkternt. Kommunen står

framfor krevjande utfordringar på investeringssida, og vil måtte prioritere strengt i åra

framover.



5. Kommunalsjef

Kommunalsjef Arild Kjersem har sagt opp stillinga si i Fræna kommune, og startar i midten

avjanuar 2018 som ass.juridisk sjef i fylkeskommunen. Stillinga som kommunalsjef er

sentral i leiinga av kommunen, og rådmannen vil starte rekrutteringsprosessen med det

første slik at får kortast mulig periode mellom at Arild sluttar og at ny kommunalsjef kan

vere på plass.

Saka er — i tråd med Hovudavtalen, drøfta med dei tillitsvalde, og dei støttar rådmannen si

vurdering.

Situasjonen er elles krevjande frå før då kommunalsjef Odd Eirik Bergheim er ute i

langtidssjukmelding. Fagsjef for oppvekst Kim Atle Kvalvåg er konstituert som

kommunalsjef i fråværet til Odd Eirik.

6. Tettstad progra m met

Fræna kommune er med iTettstadprogrammet for å utvikle Elnesvågen som

kommunesenter for Fræna og seinare Hustadvika kommune. Arbeidet går no over i ein

meir konkret idéfase, og vi vil mellom anna lyse ut parallelloppdrag for framtidig

utforming.

7. IKT

Både Eide og Fræna har nå sagt opp sitt medlemsskap i IKT ORKidé, og går ut av

samarbeidet fra 01.01.2019. Også Nesset og Halsa vil stå overfor endringer som følge av

ny kommunestruktur, og det vil trolig være nødvendig å be om et snarlig eiermøte i IKT

ORKidé der en diskuterer prosessen videre.

Elnesvågen, 24. oktober 2017

Anders Skipenes
Rådmann

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.

1. Budsjett 2018  -  Økonomiplan 2018 — 2021

Eide kominune følger vedtatt tidsplan på budsjettprosessen. Eide forinannskap fikk
rådmannens skisse lélsepteinber og dialogmøte med kommunestyre, administrasjon og

tillitsvalgte ble gjennomført 28.septeinber. innspillene er nå lagt inn ijustert skisse som blir
fremmet formannskapet Qnoveinber. Formannskapet budsjettforslag legges ut til offentlig
høring i tiden l0.nov — 24.nov.
Eide lbrmannskap rcalitetsbehandler budsjettet 30.november med endelig budsjettvedtak i
kominunestyfre den léldeseinber.



2. Fagsjefskompetanse

Eide kommune står uten fagsjef. Henny Marit Turøy er fast ansatt som fagsjef, men har
permisjon fra stillingen og er midlertidig ansatt som rektor ved Lyngstad og Vevang skoler.

Dette er midlertidig til kommunen klarer å rekruttere ny rektor.
Det arbeides med å kjøpe fagsjefskoiiipetanse fra Fræna.

3. Eiermøte PPT GEF

Det er avtalt nytt eiermøte i PPT GEF fredag 27.oktobei' 2017 i Eide. Det ble satt ned egen

arbeidsgruppe bestående av rådmann ()le Bjørn Moen. fagleder oppvekst Kim Atle Kvalvåg.
rektor/skolefaglig Terje Humstad. daglig leder Kjersti Melsnes, styreleder Birgit Leirmo og

tillitsvalgt Astrid Flugstad. Arbeidsgruppens tilråding sendes ut 20.oktobei' og blir drøftet på
eiermøte den 27.
Arbeidsgruppen har jobbet godt og det er utredet tre alternativer med SWOT analyse på hvert
alternativ.

Eide 20.ol<tober 20 l 7

Ole Bjørn Moen
Rådmann

Ord fører i Fræna Tove Henøen orienterte om saker hun jobber med:

Det er ønske om  15  nye zirbeidsplztsser og 15  nye celler ved llustad fengsel. De nye cellene kan
loygges i nåværende bygningsmasse og gjør det mye rimeligere enn å bygge nytt. Ønske om å
øke kapasiteten til 75 til 80 plasser for rasjonell og god drift.

ATK-sentralen har 24 saksbehandlere og tar unna 71  %  av alle sakene llår det gjelder

fartsoverskridelser der det er fotobokser. Ønske om at ATK-sentralen skal ta over alle slike
saker i landet. Trenger nye lokaler for en periode. da det enten må totalrenoveres eller bygges
nytt på llustad.

Ønske om sambygging av Hustad fengsel og ATK-sentralen for å utnytte synergier.

Representanten Sigrid Gjendein Fjørtoft (ll Fræna) kom til inøtet før behandling av sak
26/2017.

Ordfører i Fræna Tove Henøen (Sp Fræna) tiorlot inøtet før behandling av sak 30/2017.

Representanten Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide) forlot møtet før behandling av sak 30/2017.
Vara Arne Birger Silnes (Ap Eide) overtok for Klavenes.

Fra administrasjonen møtte:

Namn Stillin  >

Anne Thorsrud Prosjektleder

Merete Rødal Utvalgssekretær

Sverre Hovland Kommunalsjef Eide/prosjektmedarbeider
Anders Skipenes Rådmann Fræna
Linn Eidem Kommuneplanlegger Fræna



Myrstad
Tove llerskedal Kominuneplanlegger Eide

Underskrift:

Representantene Eli Silnes  (H  Eide) og Jan Arve Dyrnes  (Ap Fræna) ble enstemmig valgt til  å
skrive under nmteprolokollen.

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

vedteke på nmtet.



Sakliste

Saksnr

utval

PS  25/2017

PS  26/2017

PS  27/'2017

PS  28/2017

PS  29/2017

PS  30/2017

Innhald Ikkje

offentleg

Saker til behandling

Søknad om fritak fra Cicndomsskatteloven jf.
inndelingsloven  §  17

Oppstart planarbeid -kominunal planstrategi  2018-
202() -Hustadvika kominune

Politisk organisering av Hustadvika kommune  —

opprettelse av arbeidsgruppe

Delegering av fullmakt -arbeidsgiveransvai” for
prosjektleder

Masterplan for reiseliv

Prosjek10versik1— orientering

Arkiv—

saksnr

2017/3788

2017/3821

2017/3787

2017/3818

2017/3812

2017/3789



Saker til behandling

PS  25/2017  Søknad om fritak fra eiendomsskatteloven jf. inndelingsloven §  17

Prosjektleders tilråding:

Fellesnemndzi i Hustadvika kommune søker på vegne av kominunene Eide og Fræna om unntak

for fristene til  å  gjennomføre taksering og titskriviiing av sainordnet eiendomsskatt frem til

2022,jf.  inndelingslovaé 17 2. ledd bokstav d.

Det søkes unntak fra lov  6.  juni  1975  nr.  29  om eigedomsskatt til kommunane

(eigedomsskattelova) 8 A-3 og 13.

Behandling i Partssammensatt utvalg -24.10.2017

Saken ble tatt til orientering — ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering — ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna -24.10.2017

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda i Hustadvika kominune søker på vegne av kominunene Eide og Fræna om unntak

for fristene til å gjennomføre taksering og titskrivning av sainordnet eiendomsskatt frem til

2022.  jf. inndelingslova  §  17 2. lcdd bokstav d.

Det søkes unntak fra lov 6. juni  1975  nr.  29  om eigedomsskatt til kominunane

(eigedomsskattelova) §§ 8 A-3 og 13.

PS 26/2017  Oppstart planarbeid -kommunal planstrategi  2018-2020 — Hustadvika

kommune

Prosjektleders tilråding:

Prosjektleder for etablering av Hustadvika kominune starter prosessen med  å  utarbeide

kominuiial planstrategi for perioden  2018  — 2020.  Planstrattegien le Jges fram for politisk

behandling og vedtak i fellesnemda i løpet av vinteren  2017/2018.

Behandling i Partssammensatt utvalg -24.10.2017

Saken ble tatt til orientering — ingen vedtak ble fattet.



Vedtak:

Saken ble tatt til orientering —— ingen vedtak ble fattet.

Behandling i  Fellesnemnda Eide—Fræna -24.10.2017

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Prosjektleder for etablering av Hustadvika konimune starter prosessen med å utarbeide
kominunal planstrategi for perioden 2018 — 2020. Planstrategien legges fram for politisk

behandling og vedtak i fellcsncmda i lopet av vinteren 2017/2018.

PS 27/2017 Politisk organisering av Hustadvika kommune  — opprettelse av arbeidsgruppe

Prosjektleders tilråding:

Det oppnevnes en politisk arbeidsgruppe for politisk organisering av llustadvika kominune.

Gruppens mandat og prosjektplan vedtas i heiihold til vedlegg (Prosjekt politisk organisering for
Hustadvika kominurie).

Folgende inedlcininer oppnevnes i zirbeiclsgrtippeit:

Prosjektleder (politikker Eide/Fræna):

Nestleder (politikker Hide/Fraena):

Politikere to stk. (Eide):

Politiker to stk. (Fræna):

Sekretæren (en fra prosjektorganisasjoiieii): Prosjektleder  Anne  Thorsrttd vara Sverre Hovland

1. vara fra Eide:

2. vara fra Eiide:

3. vara fra Hide:

l. vara fra Fræna:

2. vara fra F ræna:

3. vara fra Fraena:

Behandling i Partssammensatt utvalg -  24.10.2017

Saken ble tatt til orientering — ingen vedtak ble fattet.



Vedtak:

Saken ble tatt til orientering — ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna -24.10.2017

Prosjektmedarbeider Sverre Hovland orienterte oin arbeidet med arbeidsgiverpolitikk  i
Hustadvika kominune. Saken skal  ut  på høring for den kominer til politisk behandling.

Det jobbes  også  med et omstillingsdokuinent der hensikten er  å  skape en forutsigbar

omstillingsprosess for alle ansatte i begge kommunene.

Begge dokumentene skal til politisk behandling på nyåret.

Representanten Trond Malmedal (Sp Fræna) satte frem folgende forslag til representanter i

politisk zirbeidsgrtippe for politisk organisering av Hustadvika kominuiie:

Pr0.s_'/e/(I/cc/er." Birgil [)_/vr/mzlg (Sp Eide), [)er,s'0n/ig vara (Jdf/ Arne Ha/uas (Sp Eide)

Nest/cu'er.' A  rinhilci Viken  Szmde  (V Frzena), persoiilig vara John  Helge  S/ranci (V E ide )

MCcf/C/IIIIIGIÅ"

Rune SYranz/ (A p Eide), pertvonlig vara Jar/e Uge/,\‘l(,'(d  K/avenes  (Ap Eide)

Elise Fiske  (H  Fraena), person/ig vara Kjell Lode (KrfFrceria)

E gi] Strand  (H  Eide), person/ig vara  (V/'l(lI‘/()I‘I€ Inderhaug (H  Eide)

Tove Henoen (Sp F  menu), person/ilg VCIVU Trond  Malmedal  (Sp Frceria)

Forslaget ovenfor ble enstemmig vedtatt.

Prosjektleders forslag til vedtak ble ellers eitsteinntig vedtatt.

Vedtak:

Det oppnevnes en politisk arbeidsgruppe for politisk organisering av Hustadvika komin une.

Gruppens mandat og prosjektplan vedtas i henhold til vedlegg (Prosjekt politisk organisering for

llustadvikzi kominune).

Prosjektleder:

Birgit Dyrhaug (Sp Eide). personlig vara Odd Arne Halaas (Sp Eide)

Nestleder:

Annhild Viken Sunde (V Fræna). personlig vara John Helge Strand (V Eide)

Medlemmer:

Rune Strand (Ap Eide). personlig vara Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide)



Elise Fiske (H Fræna), personlig vara Kjell Lode (KrfFræiia)
Egil Strand (H Eide). personlig vara Charlotte Inderhaug (H Eide)

Tove Henøen (Sp Fræna), personlig vara Trond Malinedal (Sp Fræna)

Sekretæren (en fra prosjektorganisasjonen): Prosjektleder Anne Thorsrtid vara Sverre Hovland

PS  28/2017  Delegering av fullmakt -arbeidsgiveransvzlr for prosjektleder

Tilråding:

Leder og nestleder i fellesnemiida får fullmakt til  å  håndtere arbeidsgiverfunksjon overfor
prosjektleder.

Behandling i  Partssammensatt utvalg -24.10.2017

Saken ble tatt til orientering — ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering — ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna -24.10.2017

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Leder og nestleder i fellesnemiida får fullmakt til å håndtere arbeidsgiverfunksjon overfor
prosjektleder.

PS  29/2017  Masterplan for reiseliv

Forslag til vedtak:

Det settes i gang et arbeid for  å  lage en reiselivsplan for llustadvika kommune. Det velges en
Styringsgruppe på  10-12  personer som starter arbeidet med Fase l. Denne styringsgruppen

utarbeider et forslag til prosjekt med budsjett, samt søker økonomisk prosjektstøtte.
Styringsgruppen kommer tilbake til fellesnemncla med forslag til budsjett, valg av
prosjektansvarlig og prosjektleder.



Styringsgruppen l fase l oppnevnes med følgende deltagere:
Fræna Næringsforuni eller Eide Næringsforum (somfår tildelt sekretærfuiiksjott)
Fræna kommune  — oppnevnes av rådmann
Eide kontmune  «  oppnevnes av rådmann

2-3 personcr fra Reiselivsnæringen » oppnevnes av Styringsgruppen
5-6 politikere -oppnevnes av Fellesnemiida, en av disse leder Styringsgruppen
Destinasjonsselskapet Visit Nordvest stiller på inøtene med en representant som observatør med
talerett.

Behandling i Partssammensatt utvalg -  24.10.2017

Saken ble tatt til orientering »  ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering — ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fraena -24.10.2017

Hans Bjarne 'l'eniiøy (Ap Fræna) orienterte om bakgrunnen for saken.

Følgende politikere ble foreslått som inedleininer i styrittgsgrttpperies fase l:

Tove Henøen (Sp Fræna). leder

Odd Arne Halaas (Sp Eide)
Eli Sildnes (H Eide)

John Helge Strand (V Eide)
Hans Bjarne "Fennøy (Ap Fraena)

Arne Birger Silnes (Ap Eide)

Forslaget ovenfor ble enstemmig vedtatt.

Prosjektleders forslag til vedtak ble ellers enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes i gang et arbeid for å lage en reiselivsplan for Hustadvika kommune. Det velges en
Styringsgruppe på l0—l2 personer som starter arbeidet med Fase l. Denne styringsgruppen
utarbeider et forslag til prosjekt med budsjett. saint søker rikonotnisk prosjektstøtte.
Styringsgruppen kommer tilbake til tellesnemiidzi med forslag til budsjett. valg av
prosjektansvarlig og prosjektleder.

StyTirigsgruppeii i fase l oppnevnes med folgende deltagere:
Fræna Næringsforum eller Eide Næringsforum (som får tildelt sekretærftinksjon)
Fræna komniune —» Oppnevnes av rådmann

Eide komniune  — oppnevnes av rådmann



2-3 personer fra Reiselivsnæringen — oppnevnes av Styringsgruppen
5-6 politikere -oppnevnes av Fellesnemncla. en av disse leder Styringsgruppen:

Tove Henøen (Sp Fræna), leder
Odd Arne Halaas (Sp Eide)
Eli Sildnes (H Eide)
John Helge Strand (V Eide)
Hans Bjarne Tennay (Ap Fræna)
Arne Birger Silnes (Ap Eide)

Destinasjonsselskapet Visit Nordvest stiller på inotene med en representant som observatør med
talerett.

PS 30/2017 Prosjektoversikt -orientering

Prosjektleders tilråding:

Saken tas til orientering

Behandling i Partssammensatt utvalg -24.10.2017

Saken ble tatt til orientering — ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna -24.10.2017

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til tvrientering



 
125  sal/or

Fræna kommune

Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kornmunestyresalen. Fræna kommune

Dato: 21.11.2017

Tidspunkt:  12:00

Følgande faste medlemmer møtte:

Namn Funkson Re resenterer

Kjell Arne lversen Medlem SP
Johnny Varhol Medlem FRP
Trond Malmedal Medlem SP

Kjell Lode Medlem KRF
Tove Henoen Medlem SP
Jan Arve Dyrnes Medlem AP
Egil Strand (H) Medlem

Rune Strand  (AP) Medlem
Kari Nergård (AP) Medlem
Birgit Dyrhaug (SP) Medlem
Odd Arne Halaas  (SP) Medlem
Ragnvald Olav Eide  (V) Medlem

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn Funkson Re resenterer

Sofie Elisabeth Brekken MEDL AP

Annhild Viken Sunde MEDL V
Elise Fiske MEDL H
Eli Sildnes (H) MEDL

Terje Lyngstad  (ll) MEDL
Jarle Ugelstad Klavenes  (AP) MEDL

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn Møtte for Re resenterer

Arne Stavik Annhild Viken Sunde AP
Nils Christian Harnes Elise Fiske KRF

Charlotte Inderhaug (H) Eli Sildnes (H)
Arne Birger Silnes  (AP) Jarle Ugelstad Klavenes

(AP)



Merknader

Sak 31/2017 ble behandlet sist  i  møtet.
Odd Arne  Halaas  tok sete etter behandling av saker. Fellesnemnda manglet  i  tillegg to vara  i

dette møtet, derfor var det 15 stemmeberettigede tilstede.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Anne Thorsrud hadde følgende orienteringssaker:

o Prosjektorganisasjonen er nå satt. med oversikt over hvem som deltar fra de to

kommuncne

o Tillitsvalgte i PSU blir frikjøpt med 10% hver frem til 31.12.2019.

o Det er 7 reglement som som er ute på høring nå

o Det blir ført skyggebudsjett og skyggeregnskap for begge kominunene i 2017 for å ha

som grunnlag for budsjett i nykommunen

o Arbeidsgruppa som jobber med politisk tvrganisering skal ha neste møte 29.l 1.2017

o Arbeidsgruppa som jobber med interkominunzile samarbeid skal ha nytt møte

21.1 1.20  I  7

o Det blir bygdestaitdtip med Håkki på Vonheim 28.l 1.2017  — åpent for alle

o Det er ønske om å flytte Fellesnemiidsiiiotet 23.01.2018 til 24.01.2018 pga
«Båtkcöiiferaiise» i Hustadvika kominune 24.01.2018 —— Lars Joakim Tveit (blant annet
vært rådmann i Stokke kommune som nå er slått sammen med Sandefjord) vil komme

og snakke om komintinesanuiteiislåing sett fra administrasjonen sin side.

o Felles kommuncavis: har vært mote i de to eksisterende redaksjonene og det kommer
opp sak om dette i neste møte i Fellesnemnda.

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.

1. Budsjett 2018  -  Økonomiplan 2018 — 2021

Ligger ute på høring til fredag 24,1 1.2017.
Rådmannen ble invitert til Ungdomsrådet i Eide for å gå igjennom budsjettet. Engasjert
gruppe.
Ny gjerinonigang av kostnader på Opplæringssenteret Eide og Fræna, medfører en reduksjon
på Eide kommune sin andel.
Ny gjennomgang av flyktningetjenesteii i Eide og Fræna. Ny avtale blir fremmet politisk. Det

blir foreslått med virkning fra 1._ianuar 2018.
Eide formannskap realitetsbeltaiidlei" budsjettet 30.noveinber. der alle innspill fra høringen
blir lagt ved og alle tiltak fra enhetslederne på vedtatte generelle kutt. Endelig budsjettvedtak
i komniuiiestyret den 14.desember.
2. Fagsjefskompetanse

Endring fra l5.november 2017. Henny Marit Turøy har 20% fagsjefsstilling og 80%
rektorstilling ved Lyngstad og Vevang skoler.
Dette er krevende.

3.  PPT  GEF

Styret i PPT GEF har behandlet arbeidsgruppens forslag og gitt sin tilslutning. Saken er nå

klar for politisk behandling i eierkommunene. Eide kommunestyre behandler saken
14.desember 2017.



Eide 21 .november  2017

Ole  Bjørn Moen

Rådmann

Orientering fra rådmannen i Fræna:

0 Budsjett og økonomiplan:

Budsjettet for  2018  og Økonomiplan for  2018-2021  blir lagt frem for drøfting i

Formannskapet  23.1 1.2017, deretter til behandling i Formannskapet  30.1 1.2017  og til endelig
vedtak i Komniunestyret  14.12.2017.

innsparing i  drift  så langt i  2018  er  på  6,8  inillioiier.  men  blir oppspist med 8.1  mill  pga

politiske vedtak, nye behov og reduksjon i overføringer.

Gjeld: llræiia kommune vil få økt gielda med 400 millioner kr i planperioden og vil passere 1

inilliard kroner. Netto tinanskostnader økt med 22 millionerkroner.

Fra  2019  må disposisjonsfoiuclet brukes for å saldere budsjettet.

o Skolene:

Sylte skole: Forprosjekt er politisk vedtatt

Haukås skole: Det er orientert politisk om idefasen. Sak om lokalisering kommer opp til

politisk behandling 30.11.2017.

På  hjemmesidcne ligger lenke til budsjettet for begge kommunene.

Elnesvågen  21.11.2017

Anders Skipenes

Rådmann

Orientering fra ordfører i Fræna:

o Nytt kommunevåpen:

Arbeidsgruppa som har hatt ansvaret for nytt kommunenavn og nytt konunuiievåpeii skal ha

nytt møte  05.12.2017.  De har hatt mote med flere med kunstbakgrtiiiii som blir med på neste

møte, tingdomsrådet v/Amalie Sildnes blir også med. Målet er å ha komniuiievåpeii-
finalistene klare i løpet avjanuar.

o Reiselivssatsning Eide/Fræna:

Skal ha møte i styringsgruppa  24,1 1.2017.  Ordfører har hatt møte med Visit Nordvest som er

positive til å vaere med i satsinga. Det er hentet inn tilbud på prosjektledelse for å vurdere om

dette er noe en bør benytte i satsninga. Det skal søkes om inidler til GasSROR og til iiærings

igdlllllløävdöllllgåpå  F  lket. Emelie Lan mes Holden fra Eide og Ragnhild Elin Aas fra



Fræna er med som administrative representanter i styringsgruppa. Hvem som skal være med

fra næringslivet er ikke avklart, men skal velges på lbrstkoininende møte. Ordfører onsker
gjerne innspill om gode kandidater.

Fra administrasjonen møtte:

_ Namn Stillin I
Anne Thorsrud Prosjektleder

Ole Bjørn Moen Rådmann Eide
Anders Skipenes Rådmann Fræna
Merete Rødal Utvalgssekretæi”
Kim Atle Konst kominunasjet” Fræna
Kvalvåg

Sverre Hovland Prosjektmedarbeidei”

Underskrift:

Representantene Rune Strand (Ap Eide) og Johnny Varhol (Frp Fræna) ble enstemmig valgt til å

skrive tinder moteprotokollen.

Vi stadfester med tinderskrittene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i sainsvar med det
som vart vedteke på motet.



Sakliste

Saksnr

utval

PS 31/2017

PS 32/2017

PS 33/2017

PS  34/2017

Innhald Ikkje

offentleg

Saker til behandling

Høringsuttalelse på budsjett og okonomiplan for Fræna

og Eide kommuncr

Innhenting av tilbud fra rekruttcringssclskap

Møteplan fellesnemnda 2018

Fastsettelse av nye komm unenummcr

Arkiv-

saksnr

2017/3964

2017/4153

20I7/3789

2017/3789



Saker til behandling

PS  31/2017  Høringsuttalelse på budsjett og økonomiplan for  Fræna  og Eide kommuner

Tilråding:

Behandling i Partssammensatt utvalg -  21.11.2017

lngen vedtak fattet i  saken.

Vedtak

lngen vedtak fattet i saken

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fraena  -  21.11.2017

Representanten Kjell Lode (Krf. Fræna) satte fram slikt forslag til vedtak:

Huslaclvikzifellesvueniricl ulla/e lil Eide og Frcerici koruna/ne, sine birds/ell  A for 2018 og

(J/(()FI()IIIl'])/(.l}”l(Il‘_fi)l‘ 2019-2021.

Medleniniane av Huslaclvikci ellesneiiind er iialde av /(017111Il(}’](’.S'l1~’l"(l i Eide o  f  Fræna lil i .s'cerli  f_ ,, .5» (
grad a’ eltcrs/"a  al lilliovczfoi" den nye kommunen, Hz/sladvika, skal gi lll(('1='('l'(llg€ og llClSl belre

/€I7(’.S‘ICl‘ lil lHFIlHIggjUFCIFIG enn del kommunane kan gjere kvar for steg.

l hove budsjjellfoi” 2018 og okonoiiijilciii for 2019-202] nierkerfellesvzc)iiinclai sag al bciicle Eide

konimzine og Fræna konimune legg opp lil eit invesleringgxs- og clriflsbziclsjell sum er s(er.s'

krev/(inzle. Begge kommunzirie vil i (Jk'()l7()l7llpl£Il7[)CI”l()LlClI flere pa d/*g7fi.s.'f(')ncI(1_f0r al bualsjjellci

skal gi i balanse. Delle er ei utvikling som  ikkje er okononiiisk berekrafiig.

Hzisladvikczfellesnenincl ber Eide ko/nmuneslytire og Frtena kOIII/llLlI'7C,VI)?I"'(? om:

o  Å  gå nøye gjennom driftsbudsjett og investeringsbudsjettfor åfinne ein tryggare driftsbalanse

o  Å  vurdere investeringsbehova og gjennomføringstidspunkta for desse

o  Å  starte ein diskusjon om tenestestruktur og felles løysingar i høve til tenestestruktur gjennom

året 2018, gjerne knytt til ein prosess for kommuneplanen sin samfunnsdel i Hustadvika

kommune.

Leder for Fellesnemnda Egil Strand (H. Eide) satte liam slikt forslag til vedtak:

F  ellesnenindcz larlforslaggczne lil lmcls-jelllfor 2018 og (dl(()l”2()l7ll])lal7 2019-202/‘/m Fræna og Eide

kominurier lil orientering.

F  e//srze/nnda viser lil Eiilkesviiannens” .s'pe1rs'niäl om fellesnemnclcisforslåelsc» av konsekvenser av

vedlarkeive for H1/.s‘tudvika kommune og vil besvare  disse  i egen sak eller al lmclsjellence er

vedlail.



l*‘e[/esnc/Hm/LI ()[)]7_//é)l”(/I”(’,I" Eide og Friend korn/itum), om  å  Se på iiizi/igheleijfiii” (If

Regiomenlerli/.s‘/ruddeI  pa Ii/sammen  kl” I  (). 940.—fi)r 20] 7-2019 (li.s'poi7erca,s' lil gociejåa/lesii/lczk
for HI/l.S'l(IdVi/((l kmimiiine.

I)et ble holdt gruppeinote før det ble fattet vedtak  i  saken.

Etter gruppeinøtet tok representanten Jan Arve Dyrnes ordet og
Foreslo noen endringer  i  forslaget satt fram av representanten Kjell Lode  i  samråd med Kjell

Lode:

[‘[l(.S‘la(I’VI'/((1fé//€Sl7el'lInd ber Eide koiiiiiiiinesijøre og F  rceria /(()HIIl1l(I76.\'l_}’l"C om.‘

0  Å  gå nøye gjennom driftsbudsjett og investeringsbudsjettfor åfinne ein tryggare driftsba/anse

Endres til:
]{lIS/(l(]Vl'/(IIV fii/I(1sncmnu’ tilrår at Eitie [(()i)Il77l,[77G.S'ly1”(* og Frcena  konmIzmestyre om:

0  Å  gå nøye gjennom driftsbudsjett og investeringsbudsjettfor åfinne ein trygg driftsba/anse

Avstemininga mellom de to forslagene ble slik  (15  steinmeberettigede)

Forslaget fra representanten Kjell Lode fikk  5  stennmer.

Ved ny avsteniniing over forslaget satt frem av Egil Strand, fikk dette forslaget  14  stemmer, en
representant stemte imot.

Vedtak:

Fellesnemnclzt tar forslagene til budsjett for  2018  og akonomiplan 2019-2021 fra Fræna og Eide

kommuner til orientering.
Fellsnernnda viser til Fylkcsmanncns spørsmål om fellesnernndas forståelse av konsekvenser av
vedtakene for llustadvika kominune og vil besvare disse i egen sak etter at budsjettene er
vedtatt.

Fellesnemrida oppfordrer Eide og Fræna kominune om  å  se på muligheter for at
Regionsentertilskuddet på tilsammen kr l0.940,— for 2017-2019 disponeres til gode fellestiltak

for Hustadvika kominuiie.

PS 32/2017 Innhenting av tilbud fra rekrutteringsselskap

Tilråding:

Fellesnemnda ber prosjektleder om  å  innhente prisforesporsel fra eksterne rekrutteringsselskap
til tilsettingsprosess av administrasjoiissjef.



Behandling i  Partssammensatt utvalg -21.11.2017

Innstilling fi‘a prosjektleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda ber prosjektleder om å innhente prisforespørsel fra eksterne rekrutteringsselskaj)
til tilsettingsprosess av administrasjonssjef.

Behandling i Fellesnemnda Eide—Fræna -21.11.2017

Prosjektleders tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemiida ber prosjektleder om  å  innhente jarisfcwrespørsel fra eksterne rekrutteringsselskap
til tilsettingsprtvsess av admiiiistiasjoiissjef.

PS  33/2017  Møteplan fellesnemnda  2018

Tilråding:

Saken tas til orientering.

Behandling i Partssammensatt iitvalg -21.11.2017

Prosjektleder ønsker å flytte mote i Fellesnemndzi fra  23.01.2018  til  24.01.2018.

Utvalgene fra Eide er ikke lagt inn i (iversiktefi. disse bor legges inn i samme planoversikt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Prosjektleder onsker  å  [lytte møte i Fellesnemiicla fra 23.01.2018 til  24.01.2018.

Utvalgene fra Eide er ikke lagt inn i oversikten, disse bor legges inn i samnie planoversikt.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna -21.11.2017



Prosjektleder onsker å flytte mote i Fellcsnemiida fra 23.01.2018 til 24.01.2018. Pga
båtkonferanseii som er nevnt under <<1nerknacler>> i protokollen.

Ellers ble inøteplafia tatt til orientering

Vedtak:

lVlotet i Fellesnemnda blir flyttet fra 23.01.2018 til 24.01.2018 pga Båtkonlieraiiseii. Ellers ble
møteplana tatt til orientering.

PS 34/2017 Fastsettelse av nye kommunenummer

Tilråding:

Saken tas til etterretning.

Behandling i Partssanimensatt utvalg -  21.11.2017

Tilrådinga ble eiisteniinig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna  — 21.11.2017

Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til etterretning.



B5  53,/1?

Fræna  kommune 

Møteinnkalling

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen. Eide

Dato: 05.12.2017

Tidspunkt:  16:00

Forfall  Fræna  kommune:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.  71268100  eller  på  posIm0tlak((D,frana.kommunc.no  .
Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Forfall Eide kommune:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf:  97688022.
Ordfører innkaller vararepresentanter

Vararepresentanter moter etter nærmere beskjed

l møtet:

Det vil bli orientert om folgende først i møtet:

1. Orientering fra prosjektleder

2. Orientering fra rådmannen i Fræna

3.  Orientering fra rådmannen i Eide

Felles middag etter møtet er ferdig — ca kl  18.00  på Bella Panorama.

Egil Strand Merete Rodal

Leder lltvalgssekretær



Sakliste

Saksnr

utval

PS 35/2017

PS 36/2017

PS 37/2017

PS 38/ZOI7

Innhald Ikkje

offentleg

Saker til behandling

Høring -kommunal planstrategi -Hustadvika

kommune 2018-2020

Kommuneavis  — Hustadvika?

Budsjett I Iustadvika kommune 2017 og 2018

Partssammensatt  utvalg -  hovedverneom bud

Arkiv-

saksnr

2017/3821

2017/4270

2017/3964

2017/1529



Q3 SW4/Dr

MØTEBOK

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Styre/råd/utvalg: Møtested: Møtedato: Kl.:
Eiermøte Kristiansund 01.11.2017 11.00-12.00

Sak 1: Åpning av møtet
Leder  i eiermøtet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 2: Registrering av deltakere/konstituering

Følgende møtte:

Møre og Romsdal

fylkeskommune: 30,4  % Representant: Jon Aasen

Molde: 12,] % Representant: Torgeir Dahl
Kristiansund: 12.I  % Representant: Kjell Tcrjc Fevåg

Vestnes: 3.8  % Representant: Geir Inge Lien

Rauma: 3.8  % Ingeii

Nesset: 2.3  % Ingen

Aukra: 3.0  % Fullmakt: Torgeir Dahl

Fræna: 4,6  % Fullmakt: Ole Rødal

Eide: 2,3  % Representant: Egil Karstein Strand

Averøy: 3.6  % Vara: Ann-Kristin Sørvik

Gjemnes: 2.3  % Representant: Knut Sjømæling

Tingvoll: 3,  % Representant: Per Hanem Aasprang

Sunndal: 3.8  % Ingen

Surnadal: 3.8% Ingen
Rindal: 2,3  % Ingen

Halsa: 1.5 % Ingen
Smøla: 2,3  % Ingen

Aure: 3.0  % Vara: Hanne Berit Brekken

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

Sak 3/2017: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble enstemmig god/tjent.

Sak 4/2017: Valg av møteleder og møtesekretær
Mote/eder Egil Strand og møtesekretær Veslemøy E.  El/inggard ble enstemmig valgt

Sak 5/2017: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med
møteleder

Peder Hanetn Aasprang og Ann-Kristin Sønfik ble enstemmig valgt

Sak 6/2017: Revisorbekreftelser av låneopptak, refinansiering og finansreglement
Eiermatetforventer at Møre og Romsdal Revisjon IKS utfører revisjonsbckrqflelser av

låneopptak, refinansiering ogfinansreglemenr.



Sak 7/2017: Faktureringsrutiner  i  Mere og Romsdal RL”v‘iSj0Il [KS

Representani fra Molde knmnnme rinsker protokolllbrt ai han opplever at forslaget

overgang til fhkturcdnig iht. incdgåti tid er et brudd på zivmleii som lå til grunn ved

dannelsen av selskapet. Videre undcrstreket han at lønnvckst burde wen på iiiaksiiiiaili

3%, sann siiltc spørsmål til rcällSlllCll i iiicriiiriickter.

Eiernzørel er  ikke  xicadfaksråriizrigjbr  mzdring av .w/.\'/capsavia/an som kl'c"1'€f' 3,1;
opp.s‘]m27i.r2g_ 55.1/mrz H/.$‘(£’I/£35 deg‘/bi‘. Dc?! fl?/1A“z’z//as fi! mill ¢:~‘17m'/no/(* i. /§£>rl1i12(;’e/.312 med

frelste represcnzarziskrzyzsvizrørc» favor St’!/(Gil_f}'(?I7lHI€S på nylz.

Sak 8/2017: Distriktrevisjoncn Nordmøre IKS

Eivmzulcr 1'(»’di0lca.hs‘(1/cc"/1 wed/‘c'.s‘_//Va (.7/’12/)z'J23,2_s‘,s'aVz/:' ff} wd/r//.:s‘5(z}c.

EI'€rn1(JlcI legger" til gr/um  af  rz/(.3/(410 i Rvvisgjrøii Nor  AS  i'm? (1l'1'l*f0l'£f' og Rorr1.s‘z/4:1]

1€c1‘z'sj();2 l1*i'.S'sw11frJ/go av 1'1'rk.s'r,mz/1c’/xo\vrdrczgcz/.s‘(’I1 av  /4)z'.s"I1'ilcI.w"u\isjrnz ;’\"()rdn1m'<’

[KS.  A/\'.sg/'e.'I2c' _s‘/ca/ .s'v.’gcg _s'[é /‘c‘z.s‘/U MJ??? 22211/egg.

itlventuclt:

Eicnnøtet bul" om ut cicmc iiiølcr opp iiåi" (lot innkaillcs Ii] inmc, eller sender fullmakt

der dcttc CT mulig.

Ledcr i rcprescntzmtskupet Egil Strauicl u\~s]u1Ic1 nmtcl.

Vi hekrcftcr med xfårc underskrifter at a1mtc1mkc11s  bladcr  Cl  furl  i sainisvur med det som ble

bestcmt på iimtet.

Kristiansund N, 02.] 1.2017

   

       

» V//°//

x  ;" /  '? * * .i
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Peder Hanem Aasprang; Ann—Kristin Sørvik
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Ma/M’%F,E%@E§%

NIØRE {N} R€)MSE}A.§, RE£'1»"EE$M}.N IKS

Styrcfråd/utvalg: Møtested: Møtedato: Kl.:
Reprcsentantskapet Kristiansund 01.11.2017 18.00»! 1.00

Sak I: Åpning av nwiet
Leder i  rcpresentantskapet Ifågil Strand nnsket velkmmnen.

Sak 2: Registrering av (leilakere/konstituering

Ifølgcndc insane;

Mere og Rmnsdal

fylkeskommunc: 30.4  % Rcprescntani: Jon Aascn

Molclez 1'3‘!  % Rzeprfesffnltzintt ‘Ikxrgcir Dahl

Kristiansund: 12,]  % Rcprcasntant: Kjcll 'l'er_jc Ifevzig

Vennes: 3,8  % lieprcscnzarut: Geir Inge Lien

Rauma: ‘H, Ingen

Nesset: 2.3 (føl) Ingen
Aukra: 3,0  % Ingen
Faenza: 4,6 ‘I/ix Ingen

Eide: 2.3  % Iflsprcfæcznant: 1-Igi] Karstein Strand

Averøy: 356 WE, Vara: Ann~Krisii11 Sonfil;

Gjemnes: 2.3  % Rcprcscnwzn: Knut Swjcnnzäslirlg

Tingvull: 3,0  % Reprcscrxtamz Pcr Ilanm] Aasprang

Sunndal: 3,8  % Ingen

Surnadal: 3.8% Ingen
Rindal:  3 ‘Z/L; Ingen

Halsa: 1.5  % Ingen
Sinøla: 2.3 Wo Ingen

Aure: 3.0  % Vera: Hanna  Bern Brckken

Fra styref: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonenz Daglig leder Vcslernøy E. Ellinggard

Sak 12/201 7: Godkjenning av  irmkalling og sakliste
Irzitkallmg og sakliste ble ensionzrwzig god/gjwzt.

Sak 13/2017: Valg av mmelcder og motesekretazr
Male/eder Egi/ Srrarzd og l7ZØfGS€/U'€ffCI' VGSJGIHØ)! l!. [5//1'rzggard ble er1_s'/u/iznyig valgt

Sak 14/2017: Valg av  to representanter  til  å  underskrive møteprotokollen sammen med
møteleder

Peder lafczfivm Acrx[)r<'z/1g og /1i”li7~-1(;I‘l'5fI.I’1 .S'cørvz'lr ble cnszcrzznzikg valg!



Sak 15/2017: Budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-202}
Representant fra iWOlCiC kammunc ciiisker protokollføit at ham opplevcr at ilOTSlagCl

ovcrgzmg til fakturering ilit. liieclgått tid  er  et brudd på iikftälCtl som lå til grunn vcd

danneisen av selskapet. Vidcrc uridetstrcket  han  at lønnvckst burde vzlsrt på inaksiziialt

3%, samt stilte spørsmål til realismen i }D€ri]1nfCkf€1‘.
13L4d.sjj(>f!_/bi’ 2018  Imm’ Ii//zmc/'za’c økonomiplan 2018-2021 bk” (,’i?.§'I'é?I7Il??l;g’ vcidmri

Sak 16/2017: Represcntantskapets del  av  Representantskapets og styrets årshjul

De! flplidti7föff€ årxiiju/ tila” c;75Ic3I7znz1'g ve(1iafI

Eventuelt:

Lcdcr i rc:prcsc11tanlskapet Egil Strand tax/sluttet iimtct.

Vi bekrefter med  vårc  Llndcrskriftcr at iiiuttzhtikciis blader or ført i StllllSlftil” med det som ble

bcsicml på lmaiet.

l<.ristizmsund N. (l2.l l.2(ll  7

//"AV/    

Egil Strand

z/VV”)
// )

~’,.~,~ å  ,» ,A _  W ,  ,2 (, «i ., ,1,‘ »

Peder  Hzmem  Aasprzmg /

        .name '  ‘  ”  " ”»

Arm-Kristin Sørvik



OS 9.3//1’),
Kontroilutv-.".lfissekretariatet for Romsdal

M R R K()m:num':n,'

Møre og Romsdal Revisjon IKS /'>L1'<5

Dam: ' g

_ Salxsog.-'._~1 . .”: ~—.—~—‘r;r;pI;l'xf' å

Til kontrollutvalget *x , __ ': :
Arkivkode: Gnzdcawiag.

,2! —» i
 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet  i  forhold til

Fraena kommune

Innledning
I  henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) §  12 skaloppdragsansvarlig revisor
for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger
kontrollutvalget, jamfør merknader til nevnte bestemmelse.

I  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 revisj ons- 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 nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende
forhold

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres
ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende 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 revisj onsforskriften  §  13.

o 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.

o 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 annen virksomhet når dette kan føre til at
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon IKS, Kalbakken 1, 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Julsundveien 47A, 6412 Molde  — Avd. Surnadal: Bördshaugvegen 1, 6650 Surnadal

e-post: pos1@mrrevisjon.no

Organisasjonsnummer 917 802 149
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I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften

§ 14:

o  revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke

eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

o  revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisj onspliktiges (dvs

kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver

o  revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt l :

Ansettelsesforhold

Pkt  2:  Medlem i

styrende organer

Pkt 3: Delta eller

inneha funksjoner i

annen virksomhet,

som kan føre til

interessekonflikt eller

svekket tillit

Pkt 4: Nærstående

Pkt 5: Rådgivnings—

eller andre tj enester

som er egnet til å

påvirke revisors

habilitet

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Møre og

Romsdal Revisjon IKS.

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Fræna

kommune deltar i.

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som

kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Fræna kommune

som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Før slike tj enester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller

tj enestens art i forhold til revisors uavhengighet og obj ektivitet. Dersom

vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tj eneste kommer i konflikt

med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert

enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som

veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike

veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp

revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tj enester overfor Fræna

kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon IKS, Kalbakken  1, 6509  Kristiansund

Avd. Molde: Julsundveien 47A,  6412  Molde -Avd. Surnadal: Bördshaugvegen  1.6650  Surnadal

e-posl: pos1‘@mrrevisjon.no

Organisasjonsnummer  917  802  149
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Pkt  6:  Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Fræna kommune som hører inn

kommunens egne under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

ledelses- og

kontrolloppgaver

Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Fræna kommune.

fullmektig for den

revisjonspliktige

Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke

forhold tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Molde, 03.10.2017

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Ronny Rishaug,

Oppdragsansvarlig revisor

Postadresse: Møre og Romsdoi Revisjon IKS, Koibokken i,  6509  Kristiansund

Avd. Molde: Julsundveien 47A, 6412 Molde  — Avd. Surnodol: Bördshdugvegen i,  6650  Surnddoi

epost: pos1@mrrevisjon.no

Orgcmisosjonsnummer 917  802  i49



Saksmappe: 2017-1548/07

  Arkiv: 216
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Tallverg

Dato: 08.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedatl-M

PS 39/17 Kontrollutvalget 05.12.2()17

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretærens innstilling

Saken blir lagt frem uten innstilling

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets oppgaver ved torvaltningsrevisjon følger av kornmurielovens § 77, nr.  4  er

utdypet i Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kapittel 5.

Det følger av forskriftens §  9  første ledd:

”K0ntrollutvalgct 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:

Kommzmeslyrel  godkjenner kon/rolli/rvcilgefs) forslag fi! Fraena kommunes plan for

jbrvallning.s'revi.§y'(m_ for perioden 2016-2019, og gir k()r1I/'01/1/Ivalgel fizllmakl li/  å  prioritere

ine/lom rema som er beskrevef i plcmen.

Planen ble vedtatt med følgende tema:

Føl rende tema er saerli  I  aktuelle for forvaltnin vsrevison i erioden  2016-2019:

o Plan- og styringssystemet herunder

- helhetlig planlegging og oppfølging

- kvalitetssystem, internkontroll, avvikshånclteriiig

- in formasj onssikkerltet

o Kompetanse og rekruttering herunder

- oppfølging av rekrutterings- og kompetanseplan innen onirådene barnehage,
helse, pleie og omsorg

o Barn og unge herunder

- barnehage

- utenforskap

- tverrfaglig oppfølging av utsatte barn



o  Helse, omsorg og xielferdstjeneste herunder boligsosialt arbeid

Følgende tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon i perioden  2016-2019:

o  Omstillingskompetanse og omstillingskapasitet

o  Bærekraftig utvikling

o  Medvirkning og forankring

o  Brukerinedvirkning på individ- og systemnivå

o  Helsestasjon og skolehelsetjeiieste

o  Hjemmetjenester

o  Psykisk helse og rus

o  Forebyggende arbeid

o  Integrering av flyktninger

o  Offentlige anskaffelser

o  1nfonnasjonssikkerhet

o  Vedlikehold av konimunale bygg herunder plan og oversikt

I  Kommunestyret sitt møte  14.11.2016.  sak  135/16  ble det også bestilt et

fiin/altningsrevisjonsprosjekt:

Kommuncslyrel ber i II"//egg om  af alef m rask! Sam mi./ligg bli/' gjenmønifiirl enfi)rva///7ing.s‘revi.§'/on
av (mbi/clsliancllering. bygge- og (117/eggs/ecle/.s'e generell mm! eiw7(/mn.s.'f(')/‘Va/Ining.

(z_’/"e/mmvvgangen bor i tillegg se [iii /mmmzmcn.s' pm/k.s'1'.s' med  blikk pri fm‘/aec/r1'ng.s'— og

lceringsyizink/e/jfo/(fre/n/iclen.

Prosjektet er gjennomført og sluttrapport ble behandlet i kommuncstyrct i Fræna 19.  I  0.2017, sak
PS  74/2017:

l. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapptirten «Eiendomsforvaltning,

anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og slutter
seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1.  3.3. 4.3  og 5.3.

2. Fræna Kominunestyre ber rådmann om  å  sørge for at revisjonens zinbefziliiigei” i avsnitt 1. 3.3.
4.3  og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Fræna Kominuiiestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 ——

18  mnd.

I april  2009  ble det levert en forvaltningsrevisjonsrapport til kontrollutvalget i Fræna:

«Teknisk forvaltning — byggesaksbchandling i Fræna kommune.»

Rapporten fra april  2009  tok for seg byggesaksbeliatiidling.

Kontrollutvalget skal i møtet  5.l2.20l  7 bestille et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. 1 møtet

17.10.2017.  sak PS  36/17  ble tema og ciinråclei” for forvaltningsrevisjon diskutert:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna ønsker å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt i møtet  5.12.2017
Oinrådet en vil arbeide videre med fram mot bestilling er enheten Teknisk forvaltning.



Kontrollutvalgets behandling

1 kontrollutvalgsinøtet  5.12.20] 7  er det lagt opp til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

For  å  lå innspill i saken til sekretariatet, legger en opp til en diskusjon av tema og innhold i

møtet  17.10.2017  ut fra vedtatt plan for forvaltningsrevisjon  2016-2019.

Kontrollutvalget var entydig i sin oppfatning om at Teknisk sektor hadde utfordringer og var

et risiko- og forbedringsoinråde. Dette gjaldt både anlegg, drift og forvaltning.

En har allerede i år gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Teknisk sektor som

skal behandles i kommunestyret  19.10.17.  Kontrollutvalget ønsker å se på andre sider enn det

dette prosjektet går ut på og fokusere på hvordan en gjennomfører forvaltningen. Dette går

på kapasitet, kompetanse, regelverk, saksbehandling, rutiner, delegasjon mv. En videre

tilnærming til temaet, problemstillinger og avgrensinger blir gjort til møtet  5.12.2017.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i SdIT1SVE1I' med framlegg framsatt i møtet.

VURDERING

liorvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og

tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker plan for

forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv

tilsynsfuitksjoit i kommunen. i tråd med kommunestyrets signaler.

Området som kontrollutvalget fokuserte på i møtet var Teknisk forvaltning. Dette törnrådet

går inn i pkt.  3.1.  i plan for forvaltningsrevisjon:

o Plan- og styringssystemet herunder

- helhetlig planlegging og oppfølging

- kvalitetssystem, internkontroll, avvikshåndtering

- intormasjonssikkerhet

Fra årsmeldingen  2015  står det følgende om enheten:

En titfbrcir77ng er:  «Fe?  lil eil [9/£l}’ZVCl‘/(.S'()I71_filI’7ge‘/"EV i  /commz/men .s'/ik al alle veil kva dei  ska!

gjere, og .s'/ik al VI.-fill” ei  normal  framcirifi i .s'enI/‘ale  bygge— og an/egg.s'.s'c1/(er i /mmmzmcn».

Det står ikke noe om status for dette i årsineldingeit for  2016.

De områder kontrollutvalget kan undersøke og som utgjør problemstillingene er følgende:

o llvordan er kapasiteten på avdelingen i forhold til saksniengden?

o llvordan er kompetansen på avdelingen i forhold til saks- og ainsvarsotitrådet”?

o llvilke rutiner gjelder i saksbehandlingen og i hvilken grad følges disse?

o Hvilke rutiner er etablert i avdelingen og i hvilken grad følges disse?

o Hvilken delegering gjelder for avdelingen og i hvilken grad følges disse?

I  tillegg til omtalte tema og område har sekretariatet siden møtet  17.10.2017  sett på andre

områder som kan være gjenstand for en forvaltningsrevisjon. I protokollen fra møte i PLØK

den  14.09.2017  går det frem at Økonomisjefeii orienterte om Kostraanalyse og

kominunebarortteter Liten nærmere redegjørelse om llvordan kominunen vil bruke denne

analysen videre. Det er Telemarksforskning som har utarbeidet Kostraanalyseii som gjelder

for Fræna kommune i  2016.  Kontrollutvalget fikk en gjennomgang av Kostraanalysen i sitt

møte  17.10.2017  av økonomisjefleii. En ble der fortalt at kominunen vil bruke KOSTRA-

analysen i budsjettarbeidet i høst. Analysen viser at Fræna kominurte har et



innsparingspotensial på 9  mill.  kr  i  driften. Pleie og omsorg bruker 7,2  mill.  kr mer enn
landsgjennoinsnittet. lnnenfkii” den sektoren igjen bruker hjemmetjenesten 2() mill. kr mer  enn

landsgiennomsnittet. Grunnskolesektoren bruker 6,6  mill.  kr mer  enn  lztiidsgiennomsnittet.
Htter  normert  ogjustert inntektsnivå går tallene litt  ned.  Tallene økte markant for begge
sektorene fra 2015  til  2016.

Har kommunen  en  bevisst prioritering av disse områdene i budsjettbevilgningene  eller  har
kommunen en mindre effektiv  drift?  Disse områdene  er  også  de  som bruker mest ressurser i
kommunen  i  prosent av totalforbruket i  alle enheter.  (irunnskole. 24,4 % av totalforbruket, og
Hjemmetjenester. 20,3  %  av totalforbruket.

Det går lite frem av årsrapporten for 2016 hva Litfordringene er på disse områdene.

Det kan ut fra KOSTRA-arralyseii være grunnlag for å bestille  en  fiorvaltningsrevisjon på ett
av disse områdene.

Saken legges frem uten innstilling fra sekrerariatets side.

Vedlegg:
-Kostraaiizilyse 2016 Fraena konimune

-Lenke  til årsraipport 2016 Fraena kommune, l11lpi//'d1'S1'dp 01't.f1'2111&1.l(0l1]l11L111€.11()/20E

Sveinung "falberg
Rådgiver



 

Telemarksforsking

KOSTRA— og effektivitetsanalyse
Fræna kommune

(Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2016)

‘M,

”?



HovecÅfunn/oppsummering

Vi har utarbeidet en KOSTRA— og
effektivitetsanalyse som skal illustrere
hvordan kommunens ressursbruk på
sentrale tjenesteområdet harmonerer med _ _
kommunens økonomiske rammebetingelser, Snittet Inntekt-Slusteft
dvs. vi tar hensyn til både beregnet o utgiftsnivå»
utgiftsbehov og reelt inntektsniva (malt som Barnehage _4 6 0 5
korrigerte frie inntekter). ' '

 

  
    Landsgjennom- «Normert og

a Våre beregninger viser at Fræna kommune, Administrasjon 4'2 0'9
på de sentrale tjenesteområdene som GrU““5k0'e 22,7 5,1
inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter Pleie og omsorg 19,8 5,5
iforhold til landsgjennomsnittet på 31,0 mill. h l _ _
kri 2016. Da er det ikke hensyntatt verken Kommune e Se 3'3 5'9
for at kommunen trossalt hadde et høyere Barnevern 2»9 2»2
beregnet utgiftsbehov enn Sosialtjeneste -10,7 —4,6
«gjennomsnittskommunen» (oa. 5 prosent i sum 31,0 GD
2016), eller at kommunen hadde et
inntektsnivå som lå  7  prosent over
landsgjennomsnittet (oa. 5,2 mill. kr).
Beregningene viser at Fræna kommune
samlet sett hadde merutgifter på 3,5 mill.
kr i forhold til kommunens «normerte og
inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2016.

Telemarksforsking



Metode

Til bruk  i  KOSTRA— og effektivitetsanalyser har vi utviklet en metode som
skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale
tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske
rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt
inntektsnivå)

Vi vil imidlertid presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må
oppfattes som en slags fasit på et "riktig" nivå. Beregningene er mer en
illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på
de aktuelle tjenesteområdene i sum -sammenlignet med hva utgiftsbehovet
(ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett
skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for
eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i
inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder.

Vi har i analysene basert oss på foreløpige/ureviderte KOSTRA-data for
2016 og tall for tidligere årganger. For øvrig forutsettes det at kommunen
fører regnskapet i henhold til KOSTRA-veilederen. For å få et mest mulig
fullstendig bilde av kommunens økonomiske nøkkeltall er det tatt
utgangspunkt i KOSTRA—tall for kommunen som konsern.

Telemarksforsking



Økonomiske rammebetingelser

°  Fræna  er en  middelinntektskommune

Korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) på 101
prosent av landsgjennomsnittet.

I  KOSTRA er Fræna plassert i kommunegruppe 10, dvs. mellomstore

kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og lave frie
disponible inntekter.

°  Et beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 5 prosent over
landsgjennomsnittet  i  2016.

—  UB 2016  =  1,0495

De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det

tjenestetilbudet som kommunen kan tilby innbyggerne.

Telemarksforsking



KOSTRA— og effektivitetsanalyse, Fræna  kommune 2016

Ressursbruk/prioritering sett  /  sammenheng med beregnet utgiftsbehov. Fræna kommune  2016.  Kilde: KOSTRA (konsern)/KMD, beregninger ved TF

  2016 å
., , . Fræna Lands- Fræna Lands- «Normert

i , kommune gjennom- "normert gjennom- utgiftsnivå" og

å snitt nivå" snittet inntektsjust.
å i nivå»

, kr pr innb kr pr innb kr pr innb Mill.  kr Mill. kr Mill. kr

Barnehage O,9248 7 636 8 112 7  502 —4,6 1,3 0,5

Administrasjon 1,0699 4  565 4  138 4 428 4,2 1,3 0,9

Grunnskole 1,1305 14 961 12 632 14 280 22,7 6,6 5,1

Pleie og omsorg 1,0784 18 598 16 564 17  862 19,8 7,2 5,5

Kommunehelse 1,0995 2 168 2 507 2 756 -3,3 —5,7 -5,9

Barnevern 1,0300 2 215 1 913 1 971 2,9 2,4 2,2

Sosialtjeneste 0,7304 1 302 2 400 1 753 —10,7 -4,4 —4,6

Sum 1,0495 31,0 8,7 å
-  Våre beregninger viser at Fræna kommune, på  de  sentrale tjenesteområdene som inngår i

inntektssystemet, hadde  merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på  31,0  mill. kri  2016.  I  forhold til
kommunens «normerte utgiftsbehov>> er det beregnet merutgifter på 8,7 mill. kr. Dette er hensyntatt
kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etterjustering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 101

prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 5,2  mill.  kr), har  vi  beregnet et  samlet  merforbruk
på 3,5 mill. kr  (=8,7-5,2).

Telemarksforsking



Illustrasjon  av  mer—/mindreutgzfter fordelt  på aktuelle  KOSTRA-funksjoner.  Mill
kr.  Fræna  kommune 2016

 

Barnehage (F201, 211, 221)

201 Førskole

211 Styrket tilbud til førskolebarn

221 Førskolelokaler og skyss

Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)

100 Politisk styring

110Kontroll og revisjon

120 Administrasjon

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

130 Administrasjonslokaler

Grunnskole (F202, 215, 222, 223)
202 Grunnskole

215 Skolefritidstilbud

222 skolelokaler

223 Skoleskyss

Pleie- og omsorg (F234, 253, 254, 261)

234Aktivisering eldre og funksjonshemmede

253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

254 Pleie, omsorg, hjelp i  hjemmet

261 Botilbud i institusjon

Kommunehelse (F232, 233, 241)

232Forebygging -skole- og helsestasjonstjeneste

233 Forebyggende arbeid, helse og sosial

241 Diagnose, behandling, rehabilitering

Barnevern (F244, 251, 252)

244 Barneverntjeneste

251 Barneverntiltak i familien

252Barneverntiltak utenfor familien

Sosialtjeneste (F242, 243, 281)

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

243 Tilbud til personer med rusproblemer

281Økonomisk sosialhjelp
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Dokumentasjon av utviklingen  i  utgiftsutjevn.
ti1skudd/ trekk  2015-2017 — fordelt på delkostnadsområder

Utgiftsutjevning 2015-207  7  — fordelt på delkostnadsomréder.  Fræna  kommune. Kilde: KMD/beregninger  ved TF

       

   
s s,, er r  er s s 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Barnehage 0,9213 0,9248 0,9316 -5 816 -5 789 -5 545

Administrasjon 1,0672 1,0699 1,0111 2 961 3 061 447

Landbruk - - 2,3559  — - 1 386

Grunnskole 1,1382 1,1305 1,1184 18 286 17 637 14 987

Pleie og omsorg 1,0695 1,0784 1,0675 10 367 12 141 11 193

Kommunehelse 1,0952 1,0995 1,0741 1 845 1 968 1 797

Barnevern 1,0058 1,0300 1,0443 86 452 838

Sosialtjeneste 0,6870 O,7304 0,7422 —6 908 —6 278 —7 003

Kostnadsindeks 1,0459 1,0495 1,0373 20 899 23 228 18 103

Nto.virkn. statl/priv. Skoler 2 360 2 951 3 236

Sum utgiftsutjevn m.m. 23 259 26 179 21 339

Telemarksforsking



KOSTRA— og effektivitetsanalyse, Fræna  kommune 2015-
2016 (mer- /  mindreforbruk  i mill. kr)

14

12

10 8,7

OO

OW

03

N]

N

5,2

I 3,5

Orx)-l>-OW

Ii

Ild

IL.

I
[—

I
—

IN
—.>

- 2

—4

- 5 -4,4
-5 7-g '

Ø O Ø Ø Q Ø ‘\-
\<(&’o && &&& c;o‘Q° ve? åå °  få” 55° &&& ‘$25

S?” -6*‘ 0° <50 eø ° <? — $5‘ vå)\Q, . O QO O ’b . \ v,(* K ’\ Q) ?> °)Q) \ (> O Q \ ‘K. Ø
öåo Ø O(Q %OL) &??? _ 06$

V <2\Q’ *" x°° 5060

I  2015  I  2016

Telemarksforsking



KOSTRA— og effektivitetsanalyse 2015-2016

Barnehage

Administrasjon

Grunnskole

Pleie- og omsorg

Kommunehelse

Barnevern

Sosialtjeneste

Sum

lnntektsjustering

Sum inntektsjustert

     
Barnehage

Administrasjon 4 346

Grunnskole 14 414

Pleie og omsorg 17 337

Kommunehelse 2 092

Barnevern 2 090

Sosialtjeneste 1 229

Telemarksforsking

7 636

4 565

14 961

18 598

2 168

2 215

1 302

-7,7  %

5,0  %

3,8  %

7,3  %

3,6  %

6,0  %

5,9  %

 
7 858

4 021

12 335

15 904

2 347

1 810

2 227

 

   
8 112

4 138

12 632

16 564

2 507

1 913

2 400

   
Barnehage

Administrasjon

Grunnskole

Pleie og omsorg

Kommunehelse

Barnevern

Sosialtjeneste

Totalt

-3 708
802

3 000

3 982

—1 074

-237

—1 469

-3 703

-4 661

958

1,0699

1,1305

1,0784

1,0995

1,0300

0,7304

1,0495

 
0,3  %

—0,8 %

0,9  %

0,4  %

2,4 %

4,3 %

0,4 %
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Saksmappcz 20l7—I548/07

 Arkiv: 216
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 08.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

PS 40/17 Kontrollutvalget 05.12.2017

()PPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Sekretariatets innstilling

1 .  Kontrollutvalget godkjenner vedlagte oppdragsavtale.

2. Sekretariatet får fullmakt til å innhente uttalelse fra rådmannen når det gjelder

oppdragsaxrtalens innhold. Basert på denne uttalelsen. får sekretariatet i samråd med

koritrolltttvalgets leder, fullmakt til gjøre presiseringer og/eller niindre justeringer i

avtalen som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal gis melding til kontrollutvalget om

ltvilke endringer som eventuelt er gjort.

3. Kontrollutvalgets leder signerer avtalen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal på vegne av kominunestyret det løpende tilsyn med den konimunale og

fylkeskommunale forvaltning.-jf. konimuneloveri å 77.

1 henhold til Forskrift om revisjon kap. 2. å 4. er revisor pålagt å arbeide planmessig og effektivt.

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen. herunder

påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. Forskrift om kontrollutvalg. kap. 3. å 4

og kommuneltwveris å 78 nr. 1.

Fræna kornmunestyre fattet enstemmig vedtak i møte 26.05.2015 i sak 26/2015 om å inngå som

deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for kommunen fra

1.7.20l5. l vedtaket fikk kontrollutvalget mandat til å inngå og godkjenne engasjementsavtaler

med Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Av ulike årsaker kom Møre og Romsdal Revisjon IKS (lVlRR) ikke i drift før fra 1.februar 2017.

Skifte av daglig leder i lVlRR. har også medført at arbeidet med oppdragsavtalen har tatt noe tid.

Våren 2017 ble det avholdt telles arbeidsniøtei” inelloin sekretariatene på Nordmøre. Romsdal rug

fylkeskonimunen og konstituert daglig leder i MMR. Det ble i disse møtene avtalt å dele inn

avtalestrtikttiren slik:

—  Engasjementsbrev

- Oppdragsavtale

Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har i tillegg har hatt egne møter med

daglig leder Veslemøy Hllinggard etter at hun kom i gang 1. mai 2017, der det har vært jobbet

med avtaleutkztstet.



Basert på dette følger vedlagt utkast: (deles ut i møtet)

- Vedlegg I. Engasjementsbrext (u.off. Off.loven § 13,jf. fVl. §13 1. lcdd nr.  2)
- Vedlegg 2. Oppdragsavtale (uoff. (Å)ff.love1i  §  13,jf. fvl. §13 I. ledd nr. 2)

VURDERING

En Iasementsbrev

Dette har revisor plikt til  å  utarbeide, jf. revisjonsstandard ISA 210 — Inngåelse av avtale om

vilkårene for revisjonsoppdraget. I Iensikten med engasjementsbrevet er fra revisor sin side å

informere ledelsen (kommunestyret) om deres ansvar for intern kontroll og økonomiforvaltning,

herunder  å  klargjøre hvilke forutsetninger og forventninger som ligger til grunn fra revisor sin

side for  å  gjennomføre revisjonsarbeidet. Som det går frem av ISA 210 skal engasjeinentsbrevet

sendes til ledelsen eller den som har ansvaret for styring og kontroll av virksomheten. Revisjonen

har valgt å følge Norges Kommunerevisorforbtind (NKRF) sin tolkning av at dette brevet skal

sendes kontrollutvalget på vegne av kommunestyret. Kommunestyret har det øverste

tilsynsansvaret med den konimunale forvaltning og skal påse at kommunens regnskaper revideres

på en betryggende måte, jfr. KI. § 76. Kontrollutvalget er kominunestyrets utøvende organ, og

skal på vegne av konimunestyret forestå det løpende tilsyn med den koininunzile og

fylkeskonnnunatle liorvztltning.jfr. KI,  § 77.  Sekretariatet har ikke drøftet iimholdet i

CHgQSj€lT1€HlSbf€V€l med revisjonen, da dette oppfattes som revisjonens brev til kunden.

Oppdragrsavtale

Kontrollutvalgets reglenient sier ikke noe om hva engasjenientsavtalen/oppdragszivtalen skal

inneholde. men sekretariatet har tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets engasjeinentsavtale med

Kominunerevisgjonsdistrikt  2  fra  2()l  l, i forhandlingene med revisjonen og de andre

sekretariatene. En har selvsagt også liatt med seg erfaringer fra sainspillet mellom

kontrollutvailg/koininune og revisjon.

Oppdragsavtalen skal regulere forhold som kontrollutvalget er opptatt av som kunde, herunder

krav og forventninger til leveranseoinfaiig, innhold og komniuriikasjoii med kontrollutvalget.

Dette for at leveransen skal sikres og slik at utvalget skal settes i stand til å ivareta sitt

tilsynsansvar overfor revisjonen.

I overgangen mellom Konimunerexrisjonsdistrikt 2 og Møre og Roinsdal Revisjon IKS, så har ikke

forventningene til dialog og komrnunikasjon blitt oppfylt. En har i denne avtalen forsøkt å sikre at

det er gode rutiner for dialog mellom administrasjonen, revisjon og kontrollutvalg.

Det har fra revisjonen sin side også vaert viktig å sikre at en har en ensretting i avtalene med

komniuneiie i revisjonsdistriktet.

Oppdragsavtalen har tatt utgangspunkt i at kommunene skal ha tjenester i det onifanget de

tidligere har hatt. Kommunene som tidligere fikk tjenester fra kominuiierevisjonsdistrikt 2 har fått
levert 2-3 forvaltningsrevisjoner i valgperioden. Kornmunene knyttet til distriktsrevisjon

Nordrnøre har fått noe færre. Det legges her opp til at de to største kommunene (Molde og

Kristiansund) får levert I forvaltningsrevisjonsrapport i året, mens de andre kominunene får levert

2 forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller i valgperioden. Det er dette revisjonsselskapet

vurderer at de har kapasitet til ut fra forutsetningene i budsjett og økonomiplan.

Etter forskrift om kontrollutvalg § 9 skal kontrollutvalget årlig se til at det blir gjennomført

forvaltningsrevisjon.



Departementet har i rundskriv H—O2/06 sagt at de mener at lorvaltningsrevisjon bør gjennomføres

hvert år. De skriver videre <</*'0r.s'ki'ifien er likevel eller sin ordlyd ikke lil himlen/én” al

[«NHH?l17l6.S'/yI'Gl vac/far at def  ikke skal gjennonzforcavfbrvczlininggsrevisjon ell bcsleml år, C116/‘.S'()l’}'7

dette finnes nødvendig ulfiu hensynet Ii/ ok0n()i77i.s'ke l‘C.S'SlIl‘.S'(’I‘ og /ac/7()ve/ff)/' å  j9I"/()I"i/G/‘C and/*6

_f?)I"I11(I]. »

Kontrollutvalget bør årlig vurdere  om  det er behov for gjennomføring av fiorvaltningsrevisjon. j f.

forskrift om fiorvaltningsrevisjon. Dersom det er behov for gjennomføring av

forvaltningsrevisjonsprosjekt utover to i valgperioden, så må kontrollutvalget be kornmunestyret

om midler til disse prosjektene.

Sekretariatet mener avtaleutkastet er et godt grunnlag for å utvikle et konstruktivt samarbeid med

MRR.  Vi tror at avtalen kan bidra til  å  titvikle både revisjonen og konnnunen. Forhåpentligvis vil

en kunne styrke kontroll- og tilsynsaktivitetene på en god og effektiv rnåte.

Rådmannen skal ha riiulighet til å uttale seg om oppdragsavtalen før godkjenning. En slik uttale er

ikke innhentet på nåværende tidspunkt, men vil bli gjort når kontrollutvalget har akseptert avtalen.

Sveinung 'I'alberg

Rådgiver



Saksmappe: 2017-1548/07

 Arkiv: 146
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

l)ato: 09.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg w Møtedato

PS 42/l7 Kontrollutvalget 05.12.2017

TILTAKSPLAN 2018  -  KONTROLLUTVALGET l FR/ENA

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2018, med de endringer som fremkom i møte.

Tiltaksplaneii vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i hvert møte.

Saksopplysninger

I  kontrollutvalgets inøte 14.09.2017. sak 28/17 vedtok utvalget Plan for kontrollutvalgets

virksomhet 20l7—2()l9. Dette er en (iverordiiet plan som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan

Sekretariatet har laget  et  forslag til tiltaksplan for 2018 som diskuteres/vurderes i kontrollutvalget
i hvert mete. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på

wwwtkontrolltitvalgrtiiiisclal.no

Vedlegg:

- Tiltaksplan 2018  — kontrollutvalget i Fræna, oppdatert 29.11.2017.

VURDERING

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til  6  inøter. tre inøter på våren og tre inøter på

høsten. I kontrollutvalgets første inøte i 2018, vil møteplanen legges for hele året.

Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-

2019. som utvalget vedtok i forrige møte

Sveinung lalberg

Rådgiver



TILTAKSPLAN

201  8

KONTROLLUTVALGET I

FRÅENA  KOMMUNE

 

Oppdatert 29.11.17



Tilsyn med forvaltningen

Møte ()  )  aver kn ttet til tils n med forvaltnin en

Fortløpende rapportering o Kontro1lutvalgsinedlenimene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.

0 Ingvar Hals  er  kontrollutvalgets representant i kommunestyret.

o Rapporter fra andre tilsynsorgzmer og komniunens svar/oppfølging.

o lnvesteringsprosjekt.

o Sykefravær (i tertialrapporteringeti)

o Oppfølging av politiske vedtak (i tertialrapporteringen)

o Misligheter, anmeldelser og varslinoer 1

Aktuell Saker til oppfølging vil fremgå av kontrollutvalgets oppfø1gings1iste.

inforinasj(in/orienteringer Rådmannen rapporter skriftlig tilbake til kontrollutvalget og orienterer lnuntlig i møtet.

I  den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av

forvaltnirigsrevisjoii. kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra

administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for

forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.

xx.2. 18 Jå o Virksoinhetsbeøk/orientering fra enhetsleder. rrrr "—

XX.4.18 o  Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten til

T orientering.

___ XX.6.18 o Økonomirapport 1. tertial. iiii [LT

i  g xx.9. 18 M  o Virksomhets@0k/oricntcring fra enhetsleder.

XX. 10. 18 o Økonomirapport 2. tertial.

xx.12.18 T. m

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte O  «raver kn ttet til re nska srevison
Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap.  4  i

forskrift om kontrollutvalg.

XX.2.18 o lnterirnrapport regnskapsrevisjon. regnskapsår 2017.

xx.4. 18 o Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  for  2017.

o Oppsummering og Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017. _/_

xxéfi o Revisjonen møter  KU  for å avstemme risiko- oa vesentliohetsvtggeriiiver.

XX.9.18 _ o Orientering om revisonsstrategieri for revisjonsåret 2018.

XX.1 1.18 im o Orientering om  o  føloinv av årsavslutningsbrev for 2017.
xx.12.18 o

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

— gllløte O  )  aver kn ttet til forvaltnin srevis'on
Utgangspunktet for oppgavene er plan  for  forvaltningsrevisjon og bestennnelsene i kap.

5 i forskrift om kontrollutvakr.

— xx.2.18 o  I  årsmeldinv fra  KU  omtales o følvingeii av forvaltninvsrevisjotisra) ort(er).

xx.4. 18 o Orientering om resultatet fra Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Drift og forvaltning

w av PPT-tjenesten for Eide. Fræna og Gjemnes» legges freni.
xx.6.18 c ?

xx.9.18 o _

xxx] 1.18 o Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltiiing.
anbudshåndtering og bygge-og anleggsledelse i Fræna kominune».

xx.12.18 o Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2016-2019.

Tiltaksplan  2018 2



Kontrollutvalgets oppgaver  i  forbindelse med selskapskontroll.

Møte

xx.2.l8  "
xx.4.l8

xx.6.l8

xx.9.18

xx.1 1.18

xx.12.18

Tilsyn med revisjonen

Møte

xx.]l.l8

Budsjettbehandlingen

Møte

Xx.2.l8

XTM;
xx.6.l8

xx.9.18

xx.ll.l8  —

Tiltaksplan  2018

0  aver knvttet til selska )skontroll

Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestenunelsene  i  kap.  6  i

forskrift om kontrollutvalg

O  aver kn  ttet  til tils  n  med revisjonen;

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.

Revisjonens plan for Fræna konimuiie er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestenunelsene i koml. å  77  nr. 4.

Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvai” for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon. jf.  NK  RFs veiledere.

Statusrap ort oppdragsavtale.

Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (20l8) gjennomgås.

Statusrapport oppdragsavtale l. halvår 2018.

Oppdragsartsvarlig regskapsrevisors habilitetserklæritig for Eide kommune for

revisjonsåret 2018.

Revisjonens egenvurdering.

O  aver kn  ttet  til buds'ettbehandlin en

Utgangsptfnktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestennnelsen i forskrift om

kontrollutvalg å 18.

Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles

kontrollutvalget.

Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til

kommunestyrets behandling av budsjettet (if. reglement for kontrollutvalget å 4)

L»)



Kontrollutvalgets rapportering

Møte Oppgaver knyttet til
kontrollutval ets ra orterin ____ M

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen  i  koml. §  77  nr. 6. j
XX.2.  l  8 ø Kontrollutvalgets årsrapport for  2017  behandles og oversendes deretter

kornmunestyret til behandling.

o Kontrollutvalgets årsrapport skal inneholde  omtale  av oppfølgingen av anbefalinger
i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller” .

   
"  x\'.4.18 .

xx.6. 1 8 . " f"
§T_xx.9.18 . ”

XXZl 1.18 o Koritrolltltvalgcts årsplan for 201‘) vedtas og oversendes deretter til konnnuneslyret

til orientering.
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 Arkiv: 033
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Saksframlegg

iltvalvssaksnr  Utval  g _ M A Møtedato

PS  42/17 Kontrollutvalget 05.12.2017

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende nye  saker  føres opp på  (ippfølgirigslisten:

Saksopplysninger

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

medlemmene  ønsker  nærmere utredet eller orientering om.

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

for  saker  rnan ønsker å følge opp eventuelt  å  ha til observasjon.

Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget ønsker  å
gjennomføre  når  forholdene ligger til rette, eksempelvis befaringer.

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

sak, det vil si følgende alternativ:

' Som nytt punkt

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

møte)

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

Vedlagt følger:

-ajourført oppfølgingsliste pr.  29,1 1.2017.
- Brev til rådmannen i Fræna med spørsmål, datert  08.1 1.2017.

VURDERING

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

eller i et senere møte, kan disse hli liemmet i møtet for oppføring på  tipjfvfølgirigslisteri.

Sveinung Talberg

Rådgiver



KONTROLLUTVALGET  I
FR/ENA KOMMUNE

SAKS  OPPF ØL  GIN  G
(ajourført pr. 29.11.2017)

Saker som er Dato: Ansvar: Merknad: Status:

tatt o :

lnnføriiig av et 29.04.15 Adin/sekr. Det fremgår av Fræna kommunes 29.04.15: Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en orientering fra administrasjonen om

elektronisk j Årsrapport for 2014 at kominunen har gått l arbeidet med irintøriiigeii av det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om hvor
kvalitetssystem l til anskaffelse av et elektronisk langt arbeidet med impleinenteriiigeii er kommet.

i Fraena l kvalitetssystem levert av 15.06.15: Rådmann orienterte. Det elektroniske kvalitetssystemet er innkjøpt og opplæring

kommune Komniurieforlaget. Systemet inneholder skjer nå på ledernivå. Kontrollutvalget ønsker i første halvår 2016 å få en orientering fra

bl.a. personalhåndbok. kvalitetshåndbok, administrasjonen om det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om hvor langt

system for avvikshåndteririg. lovsamling arbeidet med impleinerlteriiigeii er kommet.

og HMS-håndbok etc. Kvalitetssystemet 1 1.0216:
skal brukes av ansatte på alle nivå i Se sak 08/16 Eventuelt. iiiterne rutiner og regleinent. Orientering fra rådmannen.

organisasjonen og vil være en del av 04.04.16:

kommuneiis internkontrollsystem. Epost med notat fra rådmannen i Fræna. Rådmannen vil orientere om dette i møte 12.4.16.

Implementering av kvalitetssystemet vil 12.04.16:
være arbeids- og ressurskrevende i hele I  kontrollutvalget sitt møte 12.04.2016 orienterte personalsjefen om innholdet i

organisasjonen. KF(Kominuiieforlaget) sitt kvalitetssyteiiiverktøy. Dette er et elektronisk verktøy som skal

rulles ut i hele organisasjonen. Opplæring og impleinenteririg er godt i gang. Dette gjelder
o Interne rutiner og reglement irinenfoi” delen som omhandler <<Personalhåndboka». Verktøyet skal brukes og måles opp

o Rutiner for saksbehandling i mot ledersarntalen som rådmannen har. Alle interne reglement og bestemmelser skal inn i

Fræna kommune systemet. Det ble stilt spørsmål til avviksmeldinger og liåndteriiigeii av dette. Dette er i dag

.  Rutiner fer registrering av inanttellt og ikke en del av kvalitetssystemet.

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

(Saker som er sainnienslåttjf. vedtak i sak 14-06-165
ps 31/16) Rådmannen orienterte. Arbeidet med iiintøriiig av det elektroniske kvalitetssystemet

forsetter. Avviksrappoiteriiigssystemet er i drift. men noen enheter gjenstår å implementere.
,  Arbeidet med lederavtaler fortsetter og det gjenstår.

* 25.10.16". j

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

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

sin lederavtale på plass før han går i gang med lederavtalene på rinderordnet nivå. Når det

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

å gå og mer funksjoiielt når lederavtalene er på plass.
06.12.2016:

1
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PS 08/16
EVENTUELT

11.02.16 Adm

ØkonomisjefOle  Rødal  redegjorde. Det er nå utarbeidet lederavtaler for eiihetslederne og nå
vil rådmannen sin lederavtale komme på plass.
13.02.2017:
Økonomisjef Ole  Rødal  redegjorde. Det etiske reglenientet er lagt inn i det elektroniske
kvalitetssystemet. Rådmannen sin lederavtale er på plass og nå vil enhetslederne sin
arbeidsavtale bygge på denne. Arbeidet med dette er startet.
04.04.2017:
Rådmannen hadde ikke noe spesielt å melde, men ikke alle enheter er implementert ennå.
24.05.2017:
Rådmannen hadde ikke noe iiytt å melde.
14.09.2017:
Rådmannen orienterte om at en i forhold til Kominuneretlornien setter en ting på vent. Også
sett i lys av at en nå har meldt seg ut av Orkide-IKT og skal bygge opp egen IKT-tjeneste
sammen med Eide kommune.
17.10.2017:
Kvalitetssy'ste1tiet: Komnnmen er litt avventende til videre framdrift da en er i en
«mellonifase» til hvilket system den nye koinmuiien skal velge. Eide kommune har et annet
system enn Fraena i dag. Det arbeides videre. men det er ikke like stort «trøkk» som før.

Kontrollutvaloet ønsker å føl e saken videre med orienterin  i  senere møter.

1 1 .02.2016:

Kontrollutvalget fattet eiistemmi g vedtak i tråd med framlegg fra Leif Johan Lothe. Saken
Kommunen sine medlemsskap og
eierinteresser i aksjeselskap,
interkommunale selskap og settes på oppfolgingslisten.
interkommunale samarbeid l 04.04.16:
Saken ble tatt opp i møtet av medlem Leif l Mottatt oversikt på epost fra rådmannen som legges frem for kontrollutvalget 12.04.16.
Johan Lothe. Formålet er å få en samlet 12.04.16:
oversikt over komnitiiieiis eierinteresser og Kontrollutvalget behandlet oversikten og vil be rådmannen om en oppdatert liste pr. dato
medlemsskap i selskap og samarbeid. samt en orientering fra rådmannen om status og innhold i de enkelte samarbeid og selskap
Rådmannen blir bedt om å legge frem en for Fræna kominune sin del.
oversikt til neste møte. 14.06.16:

Rådmannnen orienterte. Det skal utarbeides en ny eierskapsnielding(er) som sier noe om
formål. forventninger og hensikt med eierskapene i AS. IKS og interkominunale samarbeid.
06.12.2016:
Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsiiieldiiigeii «ligger på vent». men en forventer
at den skal foreligge til politisk behandling tidlig på nyåret 2017.
13.02.2017:
ØkonomisjefOle Rødal redegjorde. Eierskapsnieldiiigeii skal oppdateres og står oppført til
behandling i sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i
forbindelse med komniunereforiiieii. En har nå «ryddet» opp og avviklet noe, bla. i stiftelser.
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16 KUfps 39/16 25.10.

l

l Utvalget viser til avsnittet om
vedtaksoppfølging i saken om
økonomirappoitering 2.tertial (sak PS
35/16) der rådmannen viser til at han har
gått igjennom alle politiske vedtak som
står uavklart fra 1.1.2015 og frem til i dag.
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen
også rapporterer om uavklarte saker også
før 1.1.20l5. Kontrollutvalget ber
rådmannen om en skjeinatisk oppstilling
der det blir gjoit rede for: 1) Når saken
oppsto. 2) Hvilken enhet saken vedrører,
3) Årsak til at saken ikke er effektuert.

Hvordan fungerer dataverktøyet «Fluix»?
Ikke alle medlemmer i KU er innlemmet
og mottar dokumenter til Fluix.  I
kommunestyremmene forekommer det

04.04.2017:
Eierskapsineldingen er oppdatertjf. sak PS 1/2017  i  kommunestyret 16.02.2017. En må se
på denne på nytt i forbindelse med koinintinereforinen. En har nå «ryddet» opp og avviklet
noe. bla. i stiftelser.
1 1.09.2017:
Rådmannen orienteite om noen eierposter en nå har avhendet. Det gjelder Nordlund og
Ergan.
17.10.2017:

j  I  komrnunereformsaininenheng settes det nå ned tilike grupper. En av disse skal se på
oppgaver som må ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal en foitsatt kjøpe tjenester av
Orkide. ROR. eller andre interkoininunale samarbeid eller skal en bygge opp tjenestene i
egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag, men en er nødt til å ta en gjennomgang
av de interkoininunale selskapene og samarbeidene.
Kontrollutval et ønsker å føl e saken videre med orienterinaer.

13.02.2017:
Politisk sekretær Elisabeth Sande Mathisen orientette om status for oppfølging av politiske
saker. Det er nå 10 vedtak før 1.l.2015 og 9  saker etter 1.1.2015 som ennå ikke er avsluttet.
Det legges inn merknader på sakene som ikke er avsluttet. Politisk sekretær sender ut
rapport til de saksbehandlerne som har saker som ikke er avsluttet. Kontrollutvalget ønsker
at rådmannen koininer med en plan for effektuering av vedtakene.
13.03.2017:
Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse til møtet 4.4.17 om
livilke tiltak som blir gjort for å effektuere vedtakene.
04.04.201 7:
Politisk sekretær følger opp i forhold til fremdrift i ikke avsluttede saker. Rutinen er at l
rådmannen blir koplet på når det ikke er fremdrift. Det er en rutine for å få avsluttet saker.
Det er nå 7 saker fra før 1.l.2015 som ikke er avsluttet. lVlange av de åpne og ikke
avsluttede sakene har en naturlig forklaring og ikke i manglende saksbehandling.
1 1.09.2017:
Rådmannen orienterte om status, der en nå har reduserte restanser og at disse har en naturlig
forklaring i eksterne forhold som ikke beror på intern saksbehandling. Kontrollutvalget vil
ha en liste over status og forklaring til neste møte.
08.1 1 .2017: 1
Brev til rådmannen fra kontrollutvalget. '
Kontrollutval et ønsker føloe saken videre.
13.02.2017:
Kontrollutvalget fikk en innføring i hvordan verktøyet «Fluix». som brukes for politisk j
møtevirksomhet, virket. Dette ble gjennomgått av IKT-konsulent Kim Ashee Silnes. De
avvik og mangler som kontrollutvalget tok opp i forhold til oppslag på oppdatert versjon av

A
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KUPSl1/17 04.04.17

KUPS  11/17 04.04.17

l  svikt  i  sendinger og lyd ut til tilhørerne.
l Saker som kornmer opp etter at saker er
I sendt ut  blir  ikke oppdatert i «Fluix».

Kontrollutvalget ber om å få opplyst
hvordan tilstand srapporten etter
branntilsyn på kornmunale bygg
gjennomført i desember 2016 som ble
vedtatt i Fræna korrimuriesty/re
16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt
opp med tiltak.

Kontrollutvalget ber om at skriftlige
lienvendelser fra kontrollutvalget til
kornmunen blir besvart skriftlig innen
sakene blir sendt ut til kontrollutvalget.
I  praksis senest 1 uke for motet .

irinkallirig, lyd og generell bruk ville IKT-konsulenter) ta med tilbake og utforske.

04.04.2017:
Kontrollutvalget ønsker at utvalget blir «synkronisert» med de øvrige utvalgene og til
Fellesnemda sine møter.
17.10.2017:
Kontrollutvalget er fornøyd med at innkallingene nå kommer inn systemet, men etterlyser
protokollene fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan heller ikke se at protokollene som
blir sendt kornmuneri etter hvert kontrollutvalgsmøte blir behandlet som referatsak  i

kornmuriestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.
Kontrollutvaloet ønsker å føl e saken videre.
24.05.201 7:
Kornmunalsjef Odd-Erik Bergheim orienterte kontrollutvalget. Det har årlig blitt
gienrrornført branntilsyn  i  kornmunen og avvik som har blitt avdekket liar blitt registrert.
Utfordringen har vært at disse tilsynene ikke har blitt fulgt godt nok opp med tiltak. l
rioveriiber-desernber 2016 ble det giennornfiørt branntilsyn som avdekket betydelig mengde
avvik. Retningslinjer sier noe om livordarr disse avvikene skal følges opp. Det er ikke alt som
er kostnadskrevende å følge opp.  i  noen tilfeller dreier det seg bare om manglende merking. l
andre tilfeller. som ved Haukås skole. så er det større utfordringer. l 2017 er det lagt ned en
bctyfdelig innsats for å lukke avvik. Alle de registrerte avvikene ved tilsynet  i  nov-des. 2016
er ltrkket. men det vil hele tiden dukke opp nye avvik. Neste branntilsyn er planlagt  i  løpet av
høsten.
Bergheim opplyser at retriingslirijene som politikerne har vedtatt nå blir fulgt. De har fått på
plass rutiner for oppfølging av avvik. Det er vedtatt at tilstandsrapport for branntilsyn skal
presenteres politisk ijart/feb. hvert år.
Bergheirn svarte på spørsmål fra titvalget undervegs  i  orienteringen. Det ble bl.a. spurt om  l
det er samme rutiner etablert for oppfølging av el-tilsyn. Kornmurralsjefeii kunne ikke svare
på hvilke rutiner det var for oppfølging av slikt tilsyn, annet enn at det inngikk  i  det løpende
vedlikeholdsarbeidet.
17.10.2017:

l Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva
som er avdekket etter el-tilsyn. 3
08,1 1.2017:
Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.
Kontrollutval et ønsker å føl e saken videre.
28.08.2017:
Brev til rådmannen fra korrtrolltrtvalget. l
20.1 1.2017:
Temaet tatt opp i  dialogmøte. Se sak PS 38/17. RS 50/17.
Kontrollutvaloet ønsker å føl e saken videre.
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PS j7/j 7 24.05. j 7 Adm. Under revisors oppsummeriiig etter 28.08.2017:
årsavslutning 2016. opplyses det at det Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.
var avdekket en rutinesvikt i 17.10.2017:

j l forbindelse med utbetaling av lønn. Revisor og Qikonoiiiisjef redegjorde for livilke rutiner som gjelder og liva som skjedde i den
j l l Kontrollutvalget ønsker en konkrete saken der det ble utbetalt feil løiiii. Her var det en rutinesvikt som var vanskelig å

j tilbakemelding fra rådmannen om oppdage i utgangspunktet. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved neste rapport fra
hvilke rutiner det er for kontroll av revisjonen.
lønn før utbetaling. Se ellers protokoll Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.
jf. sak PS 16/17

PS 30/] 7 14.0917 KU <<Eiendomsforvaltning, anbudsliåiidteriiig 14.09.2017:
og bygge- og anleggsledelse i Fraena j Vedtak i sak PS 26/17: Kontrollutvalget tar kommunen og revisjonen sitt svar til orientering
kommunemjf. sak PS 25/17. lierunder og vil følge opp saken ved å inkludere den i oppfølgingen av sak PS 25/17 pkt. 3.
«Vedlikehold og opprusting av Fraena 19.10.2017. Fræna komniuiiestyre:
ungdomsskole — Lov om offentlige PS 74/2017 Forvaltiiingsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltiiiiig. anbudshåiidtering og
anskaffelser», jf. sak PS 26/17. bygge- og anleggsledelse i Fraena komniuiie».

Vedtak:
1 . Fraena kominuiiestyre tar forvaltniiigsrevisjoiisrappoiten «Eiendomsforvaltning,
anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og
slutter seg til de anbefalingene som komnier fram i rapportens avsnitt 1. 3.3. 4.3 og 5.3.
2. Fræna K0mmunest_vre ber rådmann om  å  sørge for at revisjonens anbefalinger i
avsnitt 1. 3.3. 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en

j periode på 12 — 18 mnd.
Kontrollutval et føloer saken videre.

PS 30/17 14.0917 KU Tilsyii medarkivforlioldeiie i Fræna 14.09.2017: I * . O ' —
komniuiieji”. sak OS 15/17. Tilsynet med arkivtorlioldeiie I kommunen er elina ikke avsluttet(sak OS 13/17).

j Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken ved å etterspørre livilke rutiner kommunen
j vil legge opp til for å sikre forsvarlige arkivforliold.
j j 08.1 1.2017:

‘ Brev til rådmannen fra kontrollutvaloet.
l PS 30” 7 1409.17 KU '  Tilsyn med sosiale tenester- tema 14.09.2017:

j økonomisk stønad — i NAV Fraena-Eide Kontrollutvalget ønsker å følge opp tilsynet som var med økonomisk stønad —NAV ved å
j ' 2017. jf. sak OS 17/17. etterspørre liva som blir gjort med rutiner og tiltak for å rette opp avvikeiie.
j j 08.1 1 .2017:

l Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.

17. j 0. j 7 KU Kontrollutvalget ønsker å få en skriftligjPS35/17

 

 
redegjørelse fra rådmannen livilke
regleinent. retningslinjer og rutiner som
gelder for etikk. tring og varsling.

08.1 1 .2017:
j Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.

l

l

l
l
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Kontrollutvalget  i  Fraena  kommune Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52 — direkte

Telefon" 71 11 10 OO -sentralbord

Telefaks: 71 11 10 28

Mobil 99160260

Epost: åMålllU09-lalDQQQIQOÅQQKOWNHLUEÅLQ

Fræna kommune

‘/ rådmannen

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Stad/dato
2017—345/STA 1548-033 Molde, 08.11.2017

SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTALGET  I FR/ENA  — MØTE  17.10.2017

Kontrollutvalget viser til protokoll fra møte  i  kontrollutvalget 17.10.2017 der følgende tema ble
drøftet og vedtatt:

Oppfølgingslisten, sak PS 30/17:

Ny sak. Etikk ftriri o  I  varslin  1:

Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke regleinent, retningslinjer

og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.

Tilstandsra ort etter branntils n Jå kommunale b U:

Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gj ennomført høsten 2017 samt hva som
er avdekket etter el-tilsyn.

Oppfølging av politiske vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en liste på sakene og svar på
1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er ettektuert.

Tils n med arkivforholdene i Fræna konimune:

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.

Tils n med sosiale tenester — tema økonomisk stønad — i NAV  F  ræna-Eide:

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.

Eventuelt, sak PS 31/17:

«Seiitervegven»

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennoin føring av «Senteivegen >>
og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken samt alle avtaler som er inngått.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget, som langt overstiger
vedtatt rainme, lørst blir kjent trå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen i kominunestyret.

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

Rådhusplassen 1 Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

6413 MOLDE



Kontrollutvalget registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger.

Kontrollutvalget vil vite om en vil fortsette å erverve grunn  så  lenge saken ikke endelig er avklart

politisk.

Utb  '  17 in I ved Hustad Barneha ve

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmelding rundt utbyggingen ved l lustad bamehage og vil

ha svar på følgende i denne saken:

Hvem er ansvarlig for prosjektering?

Er alle plantegningei” og søknader godkjent?

l lvem er titførende?

llar titføreitde sentral godkjenning?

Har det blitt utført byggkontroll?

llvem har utført byggkoiitrolleii og når ble disse tilført?

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

gjelder for søknad. godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for komniuiieris egne bygg.

Saker tinntatt offentli thet

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kominunestyret

heretter behandler.

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig redegjørelse fra rådmannen innen  27.l 1.2017.

Med llllScn

lngvai” l lals

Leder (s)

Sveinung Talberg

rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal " sid; 2  av 3  i  "m? (/7 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde,
Møre og Romsdal Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes



Saksmappe: 2017-1548/07
Arkiv: 033 Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 09.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr  Utvalg ____ RA Møtedato
PS 43/17 Kontrollutvalget /_ 05.12.2017

EVENTUELT

Deltakelse å NKRF°s kontrollutval skonferaiise 7.2.—8.2.2018 Gardermoen:

Sckretærens innstilling

Kontrollutvalget i Fræna deltar med følgende medlemmer på Norges Kommunerevisorforbuncl
(NKRF) sin kontrollutvalgskonferaitse 2018:

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Fraena  ønsker  å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskoiiferansen til
NKRF. Det ligger inne i budsjettet at hele utvalget kan delta om  ønskelig.  Konferansen starter  kl.
1000 første dag og avsluttes kl. 1300 andre dag.

Vedlegg: Invitasjon fra NKRF med program.

F astsettinv av kontrollutval Jets første møte i 2018

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget i Fræna fastsetter første møte i 2018 til tirsdag 13.februar

Saksopplysninger

Kontrollutvalget må fastsette sitt første møte i 2()l8 i dette møtet. Videre møteplan fastsettes i
første møte i 2018 når en kjenner møteplanene for forniannskap og kommunestyre. Dette for å
unngå niøtekollisjon.

Felles kontrollutval >smøte med Eide kommune i 2018

Det ble avlioldt felles kontrollutvalgsinøte med kontrollutvalget i Eide den 29.08.2017 på rådhuset
i Hide. Det ble ikke der avtalt nytt felles  mate.  Kontrollutvalget i Fræna ønsket i sist møte
17.10.2017 å undersøke interessen for et nytt felles møte med kontrollutvalget i Eide i 2()18.
Forslag på tid og sted er ønskelig. Kontrollutvalget i Eide behandlet saken i møte 27.1 1.2017 og

foreslo 25. 1 2018. Sted åpent.

Svein ung lalberg
Rådgiver
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KontrolIutvalgskonferanse

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Hovedtemaer:

 Digitalisering

Arbeidslivskriminalitet >

Etikk >

Personvern



Onsdag 7. februar
Møteleder: Daglig leder  Rune  Tokle, Norges Kornmunerevisorforburd (NKRF)

Registrering og kaffe  +  noe å bite l  /  utstilling

Velkommen
> Daglig leder Rune Tokle, Norges Kornmunerevisorforbund (NKRF)

Apning
> Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), leder av Stortingets

kommunal- og forvaltiilngskomite   
DIGITALISERING

En tilstandsrapport fra digitaliseringen ”
i kommune-Norge
> Elin  In/ikmark  Darell, leder av Værricsregioitert ll  
Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge
> Line Richardsen, avrlelingsdirektør for digitalisering i KS

Luna lnnovasjonsbyen Bergen
> Dag Inge Ulstein (KrF), til,/råd for finans og inrrovlasf l Bergen <Olll"'Lll1€

Pause/utstilling

 
Hvordan kan den etiske standarden som

lages for kommunene bistå kommuneledelsen
og kontrollutvalgene?
> Tina Søreide, professor ved NHH

Pause lutstllling

Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av

byggesaksbehandling i Tjøme kommune
> Dag Erichsrud(H), leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune

 
Pause/utstilling

Offentlig eierskap i et samfunn i endring
> Geir Lippestad(/\), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune  
Middag

-på vakt for fellesskapets verdier
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Torsdag 8. februar
Møteleder: Dagglig leder Mona Moengen, Rornerike kontrollen/algssekretariar (KS (Reims)

og leder av NKRFs kontrollurvalgskorrewite

Er den nye personopplysningsloven svaret
på de teknologiske utfordringene vi møter
de neste årene?
»  Bjørn Erik Thon, direktør  i  Datatilsynet

Pause /utstilling

Kriminelle bygger Norge
r» Einar Haakaas, joumalist og icriatier av boka fivarrirwfilirwgl Kriminelle

bygger Norge”

Pause Ansiilllrrg

Etikk  i  en ny mediehverdag

»  Per Arne Kalbakk, NRKs erlkkreclaklør  ”

Omdømme, varsling og kontroll

— et skråblikk
>  Harald Stanghelle rrfrlfrlzllri l i'r'-lalfrliil'zji"r

LLJHSj

 

 
 

 

 

på vakt ror iellesskapets verdier
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Påmelding
=  Påmeldingsfrist; l9. deserrrbrer 20l  7.

-  Brndende påmelding skal ske wa XlKRis nettsrder

— Faktura vil bli tilsendt etter rjrarrredirtgsirstens utløp

v  Det YES forbeho d om ertdrrrrger i programmet.

Konferansepriser*
°  Kr 6 600 eks mva med (yvrarrratting (rkke-medlemmer. Kr  7  000)

— Kr 4 930 eks. mva uten ovcerrrattirtg (ikkemediemmer Kr 5 330)

-  Kr l l20 eks. mva. for overrrzirltrrrg m/frokost fra 6 TN 7. februar 20 l 8

‘) \)H:Mk9\'P fra krjrrtrtrlltrtvrztlrp, KUMIHIIIIHI/T\/‘kt-"\KL>IVH‘HJHHM/OISt'kl&'Tc1‘9IUH[IH\TE'lI\\/1HE'T.1‘»

.tv vrrksornherersrzsm er ltPdl ilixllrerllrerrr r NKlll, orrrzrlår meri errrsnrls

Avbestillingsbetingelser
— Avbestilling må skre skrzftlrg.

— Det vil ved avbestillrnger etter pårrreldrrrgsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 trr dekning av

administrasronsurgifrer Ved avbesfrlvrtg senere enn en uke for konferansestart belastes 50 % av

konferanseavgrftert

-  Avbestrllrng ved regitrrnert sykdom behandles saerskslt

°  Avmelding på konferartsedagerr, eler ev uteblvelse, medfører tull kortlerarrseevfgift.

-  Ved hotel reservason korttrner rfrlegg ev ansvaret overfor hotellet

— Deltakelse kan ved behov rgverføres TH en annen kolega

Konferansested

The ube — Clarron Hotel & Con ress Oslo Air ort. Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
il timer iht. NKRFS krav til etterutdanning.

Norges Kommunereväsorforbund

Postboks l4l 7 Vika, 0l l 5 Oslo

Telefon 23 23  97  00, postecbnkrfno, wwwnkrfno

wwwtvvittercom/nkrf (ffkul8nkrf)
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NKRFS
Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar Z018

Velkommen på konferanse


