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PS  20/18 Kontrollutvalget , 30.08.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA  MØTE  14.1VlAl  2018

Sekretariatets  innstilling

Protokollen fra møte 14.mai  2018  godkjennes.

Til  å  signere protokollen sammen med møteleder 14.mai  2018.  velges:

Saksopplysninger

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

tremkominet merknader til  protokollen. Protokollen  godkjennes formelt  i  påfølgende møte

samtidig som det velges to medlemmer til  å  signere protokollen sammen med leder.

Sveinung Talberg

rådgiver





 

L  PS 12/18 GODKJENNING  AV PROTOKOLL FRA MØTE 4.APR1L 2018 J
  

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 4.april 2018 godkjennes.

'l'il  å  signere protokollen sammen med møteleder 4.april 2018, velges:

l. Ede} Magnhild lloem

2. Odd-Helge Gravem

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. leder foreslo Edel Magnhild Hoem og Odd-Helge Gravem til  å  signere

møteprotokollen fra møtet 4.april 2018 sammen med møteleder.

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

(5 voterende)

PS 13/18 REFERAT OC ORIENTERINGER T

Kontrollutvalgets  vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 31/18 Høringsutkast  — Veileder "Hva kan kontrollutvalget forvente av

oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet”

Utkast utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.04.2018 med høringsfrist

15.05.2018. (vedlagt)

RS  32/18 Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven),

Rolle. ansvar og oppgaver for kontrollutvalet og sekretariat går fram av

lovproposisjonen sitt kapittel 24 Kontrollutvalet og kontrollutvalssekretariatet og

kapittel 25 Revisjon. (vedlagt)

RS  33/18 Representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS, protokoll fra møte

20.4.20l8 (vedlagt)

RS  34/18 Eiermøte Møre og Romsdal Revisjon IKS. protokoll fra møte 204.2018 (vedlagt)

RS  35/18 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal 25.04.18
(vedlagt)

RS  36/18 Avviklingsmøte for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal 27.04.18

Dokumenter (vedlagt)

RS  37/18 Protokoll fra styremøte i N1R 20.04.18
(vedlagt)
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Erling Rod vil ha protokollfort sen utsending og avvikling av styremøte i forhold til

forskrift om behandling av årsregnskap.

RS 38/18 Spørrehalvtimen

Protokoll fra Sunndal konununestyre 21.03.2018 (vedlagt)

RS 39/ l 8 PS 21/18 Sunndal kommunes næringsfond  — revidering av vedtekter 2018

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 21.03.2018 (vedlagt)

RS 40/18 PS 22/18 Etablering av distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund

Protokoll fra Sunndal kommunestj re 21.03.2018 (vedlagt)

RS 41/18 Spørrehalvtimen

Protokoll fra Sunndal konununestyre 02.05.2018 (vedlagt)

RS 42/18 PS  32/18  Kontrollutvalget i Sunndal  — årsmelding 2017

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 02.05.2018 (vedlagt)

RS 43/18 PS 36/18 Godkjenning av revisjon av selskapsavtale og vedtekter for

Kristiansund og Nordmøre havn [KS

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 02.05.2018 (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 08/18 RS 17/18 Protokoll fra møte 01.02.2018  — Kontrollutvalget i Sunndal

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 21.03.2018 (vedlagt)

OS 09/18 RS 22/18 Avslutning av tilsyn av arkivene i Sunndal kommune

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 21.03.2018 (vedlagt)

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

PS 14/18 REGNSKAPSREVISJON -PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR FOR 2017 SUNNDAL

KOMMUNE

 

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgj øret 2017 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om anbefalingene blir fulgt

opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde og presenterte på powerpoint. Netto driftsresultat i %

bor korrigeres for avsetning og bruk av bundne fond. De feil som er funnet er ikke blitt rettet.

[ netto er dette under vesentlighetsgrensen. Revisor vil avgi normalberetning uten forbehold.

Det blir ikke sendt nummerert brev fra revisor. Erling Rød spurte hvor tilskuddet fra staten

eller kompensasjonen for differensiert arbeidsgiveravgift er ført. ingen kunne svare på dette.

Ilan spurte også hvordan kommunen kan investere i andre sin eiendom uten å sikre seg at noe

av dette blir betalt tilbake eller kompensert. Konkret er det investert i asylmottaket som

kommunen ikke er eier av. Rådmannen svarte at det er et diskusjonstema om kompensasjon

der kommunen har unormalt høy slitasje eller bruk. Sekretæren påpekte 3 tema som var trekt

frem i saksutredningen: Hvorfor det ikke er budsjettregulert på innvandrertjenesten'? Hva vil
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kommunen  gjøre for å eliminere differansen mellom skjema lA og skjema 113? Hvor mye er

investert og aktivert i kommunens sitt regnskap som gjelder Sunndalsøra Samfunnshus Alf?

Rådmannen kunne bare svare i forhold til temaet om budsjettendringer på innvandrertjenesten

og at kommunen er i gang med å se på rutinene for dette.

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

PS 15/18  .  SUNNDAL KOMMUNE — ÅRSREGNSKAP FOR 2017

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte  14.05.2018  i sak  15/18  behandlet Sunndal kommunes årsregnskap

for  2017.

Grunnlaget for behandlingen har vaert kommunens årsregnskap for  2017  og rådmannens

årsberetning samt revisor sin beretning datert  02.05.2018.

I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon

om aktuelle problemstillinger i møtet.

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov— og forskriftsbestemt.

Årsregnskapet er ikke avlagt innen fristen  15.02.2018  av rådmann og økonomisjef. Det er

avlagt  15.03.2018  som også medførte at revisor har avlagt en beretning om dette og at revisor

sitt arbeid først kunne avsluttes  02.05.2018.  Frist er  15.04.2018  for revisors beretning

såfremt kommunen overholder sine frister.

Sunndal kommunes driftsregnskap for  2017  viser kr 559 538 000 til fordeling til drift, og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 36  839 000.  Netto driftsresultat viser kr 18  445  000 i

mindreforbruk. som utgjør 2,2 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat bør ifølge 'feknisk

beregningsutvalg(TBU) minimum utgjøre  1,75  % av driftsinntektene. Det er budsjettert med

et netto driftsresultat på minus kr 17 125 000. Dette er et avvik mellom regnskap og budsjett

på kr 35 570  000.  Etter forskriftene skal budsjettet korrigeres når det viser avvik mellom

regnskap og budsjett. Kommunen har de  3  foregående årene hatt et netto driftsresultat på vel

3  % av driftsinntektene.

Regnskapet viser at enhetene totalt har et mindrelorbruk på kr  21  %0  000.  Det er innenfor

innvandrertjenesten at det er størst avvik i forhold til budsjettet med kr  13 523 000,

eller 186 % av budsjettet. Etter forskriftene skal budsjettet korrigeres når det viser avvik

mellom regnskap og budsjett.

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1A og skjema  113.

Rådmannen kommenterer til regnskapet at en bør vurdere en endring av praksis og det støtter

kontrollutvalget. lnformasj on og forklaring om differansen er gj ort, men det bør etter

kontrollutvalgets syn likevel foretas en endring av praksis.

Kontrollutvalget merker seg at det i Sunndal kommune sitt investeringsregnskap og balanse

de siste år er ført påkostninger som vedrører Sunndalsøra Samfunnshus AL. Kommunen eier

knapt 60 % av andelene i dette selskapet. Kommunen har vedtatt budsjettdekning av utgiftene

uten at det er vurdert å sikre dette med pant i eiendommen. Finansieringen er i tråd med

inngått avtale. Avtalen sier ellers at påkostninger skal godkjennes av Sunndalsøra

Samfunnshus AL. Det er ikke gjort. Utgiftene burde blitt ført som et utlån i Sunndal

kommune sitt investeringsregnskap og ikke blitt ført som investeringsutgifter i anleggsmidler

og aktivert i balansen. Dette burde blitt ført i Sunndal Samfunnshus Al. sitt regnskap. Det er
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ikke  opplyst  om hvor store beløp gjennom årene dette dreier seg om. men etter det

kontrollutvalget er kjent med dreier seg om vesentlige beløp.

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt  i  samsvar med lov og forskrifter og god

kommunal regnskapsskikk.

Etter utvalgets gjennomgang av årsmelding og årsregnskap, samt revisors beretning. mener

kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal kommunes

virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr.  31.12.20]  7.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal kommune

for 2017 slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren spurte revisor og rådmann om en mulig note for vedlikeholdsetterslep eller

vedlikeholdsbehov på kommunale anlegg. Revisor svarte at dette ikke er vanlig og at han

mente dette ikke var vesentlig i Sunndal kommune. Sekretæren spurte rådmannen om det er

rettstvister som ikke tremkommer av opplysningene i årsmelding. Rådmannen kjente ikke til

dette, men kontrollutvalget vil følge opp denne saken. Erling Rod spurte om det ikke burde

fremkommet risiko kommunen har i de selskap kommunen er eiere i. Dette skulle revisor

undersøke. Kontrollutvalget vil i forbindelse med avleggelse av tertialrapportene ha li'amlagt

en status på de prosjekt som står i skjema 2b. Når startet prosjektene. sum bevilget beløp og

sum regnskapsført.

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

  

PS  16/18 REGNSKAPSREVISJON -  PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR FOR 2017 SUNNDAlW

ENERGI KF
%-r. .J—..r—,—.—ø.74m—,——/-,/m—Åå i- ä.—  *  gl

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2017 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om anbefalingene blir fulgt

opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets behandling

Revisor redegjorde muntlig. Det var ikke gjort funn som er vesentlige å rapportere videre til

kontrollutvalget.

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

,  .......... g g-)..,),g-—-.—.—.),f ,, )...Å..7..,7.—7.--f g.."?

PS  17/18 SUNNDAL ENERGI KF — ÅRSREGNSKAP FOR 2017
- P-G-—--gÅ—rq—NÅ.7.—-l

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i mote 14.05.2018 i sak  17/18  behandlet Sumidal Energi KF sitt

årsregnskap for  2017.
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Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget viser til status i oppfølgingssakene der en ønsker en fullstendig gjennomgang

og redegjørelse fra  rådmannen  i samtlige saker. Sekretariatet lager en oppstilling med

spørsmål til rådmannen i forkant. slik at dette kan svares ut skriftlig før møtet.

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

(5 voterende)

r  PS 19/18 EVENTUELT j

Saksbehandlincstid i kla esaker  0  saker om lovlivhetskontroll av olitiske vedtak

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar svaret til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har den ] l.()4.2()18 mottatt svar fra Fylkesmannen. Kontrollutvalget tar

svaret til orientering.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.

(5 voterende)

Sunndal Frivilli sentral

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker i møte 30.08.2018 å få en redegjørelse fra rådmannen på

hvilke relasjoner det er mellom Sunndal kommune og Sunndal Frivilligsentral

Kontrollutvalgets behandling

Edel Magnhild Hoem stilte spørsmål ved Sunndal Frivilligsentral sin rolle og funksjon sett

opp mot Sunndal kommune. Kontrollutvalget ser at fi'ivilligsentralen er omtalt på kommunen

sine hjemmesider, men kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en orientering fra rådmannen

på hvilke relasjoner det er mellom Sunndal kommune og Sunndal Frivilligsentral.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.

(5 voterende)

Trond M.  Hansen  Riise Odd Helge Gravem Erling Rød

leder nestleder

Liv Berit Gikling

Edel Magnhild Hoem

Sveinung Talberg

råd giver
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125 Likt/ae;
Saker til behandling

PS  40/18  Årsmelding for Sunndal kommune  2017

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre godkjenner «Årsmelding Sunndal kommune 2017».

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 29.05.2018

Rådmann Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.

Økonomi— og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Sunndal kommunestyre godkjenner «Årsmelding Sunndal kommune 2017».

Behandling i Kommunestyret - 13.06.2018

Rådmann Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.

Representanten Lusie Gjersvoll, AP, fremmet følgende oversendelsesforslag fra AP og SV:

«Kommunestyret ber rådmannen vurdere om de ulike kommunale tjenestene har lik praksis

overfor politiske hovedutvalg med tanke på hva slags saker som legges fram for politis/<

diskusjon, forankring og behandling, og hva som avgjøres administrativt på delegert

myndighet. Dette må praktiseres likt overfor alle utvalg. Kommunestyret ber videre om en

gjennomgang av dagens politiske utvalgsstruktur, og da spesielt om ansvaret og

arbeidsmengden mellom de ulike politiske utvalgene er riktig fordelt. Det bør også vurderes om

organiseringen av alle hovedutvalgsmøter i en politisk uke er hensiktsmessig, og om

rekkefølgen på utvalgsmøtene er hensiktsmessig for god politisk behandling.  l denne  prosessen

må de ulike partiene iSunndal høres, og sak om utvalgsstruktur må fremmes til behandling før

kommunevalget 2019.

Bakgrunn:

Fra 2016 til 2017 har det vært en markant nedgang i antall saker som er behandlet i Oppvekst—

og omsorgsutvalget (fra 72 til 37 saker). l samme periode har Økonomi- og planutvalget

behandlet 113 (2016) og 143 (2017) saker, mens Teknikk-, miljø— og kulturutvalget har behandlet

97 (2016) og 80 (2017) saker. Dette reiser spørsmål om det er ulik praksis i de ulike kommunale

tjenestene med tanke på hva slags saker som legges fram for politisk diskusjon, forankring og

behandling, og hva som avgjøres administrativt på delegert myndighet. Det reiser videre

spørsmål om ansvaret mellom de ulike politiske hovedutvalgene er riktig fordelt, og om

hovedutvalgene eventuelt bør organiseres annerledes. For god politisk behandling er det

dessuten viktig at saker behandles i rett rekkefølge i ulike utvalg. Dagens ordning med politisk

uke for møter i alle hovedutvalg kan vanskeliggjøre dette. Dagens utvalgsstruktur og

møterekkefølge ble iverksatt fra konstitueringen etter kommunevalget i 2003. Sak om

utvalgsstruktur bør vurderes i forkant av kommunevalget 2019. En eventuell ny organisering av

hovedutvalg bør vedtas av sittende kommunestyre, og i så fall iverksettes ved konstitueringen

av valgperioden 2019-2023.»



Representanten Erling Rød, FrP, fremmet følgende endringsforslag til Årsmelding for Sunndal

kommune 2017:

«Forslag:

«— Ordførerens kommentar tas ut

°  Rådmannens kommentar gis en annen overskrift

o  Det lages et klart skille mellom det som er pålagt etter lov og forskrift, og annet som

skal være med.

0  Det bør klart gå fram av regnskapstabellene om prosentoppnåelsen er av opprinnelig

budsjett eller revidert budsjett»

VOTERING:

Det ble først votert punktvis over endringsforslaget fremmet av Erling Rød:

—  Punktet om ordførerens kommentar tas ut falt med 6 mot 21 stemmer.

—  Punktet om overskrift til rådmannens kommentar falt med 9 mot 18 stemmer.

Punktet om klart skille mellom det som er pålagt etter lov og forskrift og andre ting som

skal være med falt med 10 mot 17 stemmer.

—  Punktet om prosentoppnåelsen ble vedtatt med 23 mot 4 stemmer.

Deretter ble det votert over innstillingen fra økonomi— og planutvalget med det vedtatte

endringsforslaget, som ble vedtatt enstemmig.

Til slutt ble det votert over oversendelsesforslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Kommunest ret har etter dette fattet slikt vedtak:

Vedtak:

Sunndal kommunestyre godkjenner «Årsmelding Sunndal kommune 2017» med følgende endring:

' Det bør klart gå fram av regnskapstabellene om prosentoppnåelsen er av opprinnelig

budsjett eller revidert budsjett»

OVERSENDELSESFORSLAG:

Kommunestyret ber rådmannen vurdere om de ulike kommunale tjenestene har lik praksis

overfor politiske hovedutvalg med tanke på hva slags saker som legges fram for politisk

diskusjon, forankring og behandling, og hva som avgjøres administrativt på delegert

myndighet. Dette må praktiseres likt overfor alle utvalg. Kommunestyret ber videre om en

gjennomgang av dagens politiske utvalgsstruktur, og da spesielt om ansvaret og

arbeidsmengden mellom de ulike politiske utvalgene er riktig fordelt. Det bør også vurderes om

organiseringen av alle hovedutvalgsmøter i én politisk uke er hensiktsmessig, og om

rekkefølgen på utvalgsmøtene er hensiktsmessig for god politisk behandling, I denne prosessen

må de ulike partiene i Sunndal høres, og sak om utvalgsstruktur må fremmes til behandling før

kommunevalget 2019.



Bakgrunn:

Fra 2016 til 2017 har det vært en markant nedgang i antall saker som er behandlet i Oppvekst-

og omsorgsutvalget (fra 72 til 37 saker). I samme periode har Økonomi- og planutvalget

behandlet 113 (2016) og 143 (2017) saker, mens Teknikk—, miljø— og kulturutvalget har behandlet

97 (2016) og 80 (2017) saker. Dette reiser spørsmål om det er ulik praksis i de ulike kommunale

tjenestene med tanke på hva slags saker som legges fram for politisk diskusjon, forankring og

behandling, og hva som avgjøres administrativt på delegert myndighet. Det reiser videre

spørsmål om ansvaret mellom de ulike politiske hovedutvalgene er riktig fordelt, og om

hovedutvalgene eventuelt bør organiseres annerledes. For god politisk behandling er det

dessuten viktig at saker behandles i rett rekkefølge i ulike utvalg. Dagens ordning med politisk

uke for møter i alle hovedutvalg kan vanskeliggjøre dette. Dagens utvalgsstruktur og

møterekkefølge ble iverksatt fra konstitueringen etter kommunevalget i 2003. Sak om

utvalgsstruktur bør vurderes i forkant av kommunevalget 2019. En eventuell ny organisering av

hovedutvalg bør vedtas av sittende kommunestyre, og i så fall iverksettes ved konstitueringen

av valgperioden 2019—2023.

lås 45/78
PS 41/18 Sunndal kommune - regnskap 2017

Rådmannens innstilling

Sunndal kommune godkjenner fremlagt regnskap for Sunndal kommune for 2017.

Mindreforbruket , kr 36.838.769,85 fordeles slik:

1. Avsetning til ordinært disposisjonsfond: kr 33,1 mill

2 Avsetning til Næringsfond: kr 3 mill

3. Avsetning til Utdanningsfond: kr 600.000

4 Avsetning til fond for boligtilskudd: 174.000

Kommunens driftsbudsjett for 2018 reguleres tilsvarende.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 29.05.2018

Rådmann Randi Dyrnes og økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Under orienteringen til økonomisjefen ble det opplyst om at det nøyaktige beløpet for avsetning

til ordinært disposisjonsfond skal være kr 33 064 769,85.

Økonomi— og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen med ovennevnte endring av

beløp.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Sunndal kommune godkjenner fremlagt regnskap for Sunndal kommune for 2017.

Mindreforbruket, kr 36 838 769,85 fordeles slik:

1. Avsetning til ordinært disposisjonsfond: kr 33 064 769,85

2 Avsetning til Næringsfond: kr 3 000 000,00

3. Avsetning til Utdanningsfond: kr 600.000

4 Avsetning til fond for boligtilskudd: 174.000



Kommunens driftsbudsjett for 2018 reguleres tilsvarende.

Behandling i Kommunestyret  — 13.06.2018

Rådmann Randi Dyrnes og Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Representanten Erling Rød, FrP, fremmet følgende endringsforslag:

«Forslag:

— Havn, Krisesenter og Arkiv føres opp i Organisering av kommunens virksomhet

—  Ordførerens godtgjørelser fra verv føres i note 2

—  Avskrivning av sprinkleranlegg, varmeovner og dører på hybelhuset føres i note 4

—  Balanseført verdi av aksjer og eiendeler note 5 settes til riktig etter forskrift om

årsregnskap. Verdien av 50  %  Sunndal Parkering AS er satt for høyt. Havn IKS mangler.

Arkiv lKS mangler. Krisesenter lKS mangler

— Kommunen hefter 100  %  for alt i Sunndal Energi og for sin andel i IKS—er; Søppel—, havn—

revisjonf, arkiv— og kriseselskaper føres i note 10.»

VOTERlNG:

Det ble først votert punktvis over forslaget:

Første strekpunkt falt med 8 mot 19 stemmer.

Andre strekpunkt falt med 9 mot 18 stemmer,

Tredje strekpunkt falt med 8 mot 19 stemmer.

Fjerde strekpunkt falt med 8 mot 19 stemmer.

Femte strekpunkt falt med 8 mot 19 stemmer.

Deretter ble det votert over innstillingen fra økonomi— og planutvalget, som ble vedtatt med 26

mot 1 stemme.

Kommunest ret har etter dette fattet slikt vedtak:

Vedtak:

Sunndal kommune godkjenner fremlagt regnskap for Sunndal kommune for 2017.

Mindreforbruket, kr 36 838 769,85 fordeles slik:

1 Avsetning til ordinært disposisjonsfond: kr 33 064 769,85

2 Avsetning til Næringsfond: kr 3 000 000,00

3. Avsetning til Utdanningsfond: kr 600.000

4 Avsetning til fond for boligtilskudd: 174.000

Kommunens driftsbudsjett for 2018 reguleres tilsvarende.
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PS 42/18 Finansrapport  2017

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar finansrapporten  2017  til vitende.

Behandling i Økonomi- og planutvalget  — 29.05.2018

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar finansrapporten  2017  til vitende.

Behandling i Kommunestyret  — 13.06.2018

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Økonomi— og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar finansrapporten  2017  til vitende.

PS  43/18  Årsihflding 2017  for Sunndal—wgldreråd

Rådmannens innstilling '

Sunndal kommune/styre tar årsmelding for eldrerådets virksomhet i  2017  til etterretning.

Behandling i Eldrerådet -  13.0Å2018
/

Eldrerådetsluttet seg enstemmig til innstillingen.

Eldrerådet fremmer slik innstilling tilkoämunestyr '

Sunndal kommunestyre tar årsmelding for eldrerådets virksomhet i  2017  til etterretning.

Behandling i Kommunestyret -  13.06.2018

Eldrerådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre tar årsmelding for eldrerådets virksomhet i  2017  til etterretning.
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PS 45/18 Sunndal Energi KF - Årsregnskap og årsberetning 2017

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar Sunndal Energi KF sin årsberetning og årsregnskap for 2017 til orientering.

Behandling i Kommunestyret  — 13.06.2018

Daglig leder i Sunndal Energi KF, Kolbjørn Solem, orienterte innledningsvis.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar Sunndal Energi KF sin årsberetning og årsregnskap for 2017 til orientering.

QS gå?/”7

PS  46/18  Sunndal Energi KF - disponering av overskudd 2017

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre vedtar at overskuddet i Sunndal energi KF sitt regnskap for 2017

disponeres i tråd med styret sitt forslag;

Utbytte til eier kr 4 300 000

Overført annen egenkapital kr 4 459 491

Behandling i Kommunestyret -13.06.2018

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre vedtar at overskuddet i Sunndal energi KF sitt regnskap for 2017

disponeres i tråd med styret sitt forslag;

Utbytte til eier kr 4 300 000

Overført annen egenkapital kr 4 459 491

PS 47/18 1. tertialrapport 2018 for sunndall kommune

Rådmannensinnstilling ,

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2018 til etterretning.
/

Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget -30.05.2018

Oppvekst- og omsorgsutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.



Oppvekst— og omsorgsutvalget fremmer slik innstilling for kommunestyret:

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2018 til etterretning.

Behandling i Teknikk-, miljø— og kulturutvalget  -  31.05.2018

Teknikk—, miljø- og kulturutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Teknikk-, miljø— og kulturutvalget fremmer slik innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2018 til etterretning.

Behandling i Økonomi- og planutvalget — 29.05.2018

Lederne for tjenestene som rapporterer til utvalget orienterte innledningsvis i følgende

rekkefølge:

«  Rådmannen v/assisterende rådmann Harriet Berntsen

e  Leder for service- og informasjonsavdelingen Jorunn Telstad

°  Økonomisjef Andrea Fivelstad

«  Sjef for innvandrertjenesten Bente lVlosbakk

o  Plansjef Anne Guri Aase

.  Rådmann Randi Dyrnes supplerte helt til slutt.

Økonomi— og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi— og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2018 til etterretning.

Behandling i Kommunestyret  -  13.06.2018

Rådmann Randi Dyrnes og Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Representanten Jonas Koksvik, SV, fremmet følgende oversendelsesforslag:

«Kommunestyret ber administrasjonen tilrettelegge merkinga i tertialrapportene for de som er

fargeblinde.»

VOTERlNG:

Det ble først votert over innstillingen, som ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over oversendelsesforslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Kommunest ret har etter dette fattet slikt vedtak:

Vedtak:
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Sunndal kommune Ark!” 150
Arkivsaksnr: 2018/791—7

Saksbehandler: Andrea Fivelstad

 

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Økonomi— og planutvalget 48/18 29.05.2018

Kommunestyret 48/18 13.06.2018

Budsjettreguleringer  2018

Budsjettreguleringer som følge av tertialrapporten og regnskapssaken

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer av driftsbudsjettet;

  

Ansvar Endring Formål/finansiering

Rådmannen 200 000 Egenandel lederutvikling (Søker KS om OU- midler)

Rådmannen, vertskommunetilskudd -2 800 000 Redusert utgift vertskommunetilskuddet ***,"

Økonomiavdelingen ,  200 000 Utgifter for åsikre inntekter ,., *

Barnehagetjenesten 2 952 000 Korrigering av feil i opprinnelig budsjett

Helse— og barneverntjenesten, legetjenesten 400 000 Korrigering av feil i opprinnelig budsjett

Helse- og barneverntjenesten, Barnevern Sunndal 2 100 000 Korrigering av feil. Sum funksjon 251 og 252.

NAV, Diverse tilskuddsordninger 160 000 Krisesenter. Gjeldende avtale

Kulturtjenesten, Sunndal folkebibliotek 410 000 Korrigering av feil i opprinnelig budsjett, 0,8 årsverk

Den norske kirke 250 000 Overføring til driftsbudsjettet, for å få et riktigere

——4 1—1. _ skille mellom drift og investering

Disposisjonsfond -3 872 000 Økt bruk av disposisjonsfond

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjettet;

Ansvar Endring Formål/finansiering

Utlån og avdrag på utlån 1 708 000 Ref. årsregnskap 2017. For lite betalt avdrag i 2017

Bruk av disposisjonsfondet ,,.— -1 708 000 Ref. årsregnskap2017. For lite betalt avdrag i 2018

Investeringer i kirkebygg -250 000 Flytting av hele beløpet fra investeringsbudsjettet.

. Mer korrekt budsjettere -.. m..-,W—M

Bruk av lån 250—000 Redusert låneopptak
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For å bedre den Økonomiske rapporteringen, vedtar kommunestyret også følgende

budsjettendringer;
, ,,  ,,, ,, ,, ,.. ,, ,,  , .,, ,,,,.,.-,,,, 

 

   
  

   

      
Konto Konto Tjeneste Kr
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d flyktninger '18100 And? e statlige

sordninge 18100 "

1200"; ;80 00 "d

, 8500  _  45 000 000
2w

   
     “Sens  * :* flytningern—l

ig og oppiettboldeis

72420  "  310000 aga if, i  ,  gel, ,aear—l
850 -242 %e .  , .
0500 445 000 000 Generelt stats
2830 l 7400 000 Bis tam til Stable ig, og
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Behandling i  Økonomi- og planutvalget - 29.05.2018

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø la fram følgende endringsforslag fra AP og SV:

«1410 Statstilskudd flyktninger flyttes ikke fra konto 1410 til konto 8400 Øvrige genere/le

statstilskudd.»

VOTERlNG:

Det ble først votert over endringsforslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over innstillingen med det vedtatte endringsforslaget, som ble enstemmig

vedtatt.

Økonomi— og planutvalget har etter dette gjort slikt vedtak:

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer av driftsbudsjettet;

k , ,EEYL , k *Endring k Formål/finansiering    
 

     

   

   

 

     
 

,Ridxmannen— 7‘ ,, :fq !" ,,, 7200 000 Egenandel lederutvikling (Søkerj KS om OU— 73003) »

Rådænnäivertskommunetäuiddk "* , »2 800 000 Redusert utgift rygtgggflrunetilskuddet  X  ,

Ekonomi avdelingen 7‘ 777 i  ,, ä— 2_QO 000, Utgifterforåi sikre inntekter i *

Barnehagetjenestren *? i g, , 72%)00 Korrigering avfeil l opprinnelig bbdsjettim "

%e- og barneverntjenesten legetjenesten 400 GOO Korrigering avf eil l oppri innelig ba dsjett

Helse— og ibarneverntjenesten Barnäern Silllldal  ”  Viteo?» 000 Korri igering avfeil. Sum funksjægi og 252.

‘LJAV Diversetilskuddsordräeriw *  ,, 1160 000 Krisesenter. Gjeldende avtale ,7" .

KqLurtjäasten, Synge) fokibiblgak ,, ,7, 410 000 Korri [gering avfeil [ opprinnelig budsjett, 0, 8 årsverk? i

‘Den norske kirke 250 000 Overføring til driftsbudsjettet, for å få et riktigere

,,, ,,,,. 7777 ,7, ,,. ,,, ,, if“ skillernellom drift og investering ,, ,,, ,

äposrsijonsfond ,, ,,, ,, ,, ,, —3 872 000 Økt; bruk av disposisjonsfond ,, W7 i j

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjettet;
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.  "59395 l iEqmfl/fivflafierfl,,  ,  *, ,,, <Ansvar

Utlån og’avdrag E@fl:: life,,zfeä l 708 000 Ref. årsregnskap 2017. For lite betalt aivgrääz'ioi?”

15%? dfliéionsflée: MixflooofRéf- årsregnéäloäfer lääääävdragiizoéå,
,  -250 000 Flytting av hele beløpet fra investeréngsbudsjettet.

‘W ,) ,  Mer kcflgkt budsjgttgiflg

W, ," lizäaqqpledeseelägeogeak

Investerlnger [ kirkebygg

 

l ,,,,,,  i  ,i,"  ,  ,7” if, Å,, 47,

läulsa'åp
 

For å bedre den Økonomiske rapporteringen, vedtar kommunestyret også følgende

budsjettendringer;

Ansvar

 Suit} m  3
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Vedlegg: ingen

Saksopplysninger

Det vises både til tertialrapporten for 1. tertial 2018. Rapporten viser at det er behov for å

korrigere budsjettet.

Nedenfor kommer en oversikt over dette forslag til endringer i driftsbudsjettet

Opprinnelig budsjett inneholdt noen feil som er ønskelig å korrigere før arbeidet med budsjettet

for 2019 starter. Tabellen nedenfor gir en oppsummering over opplysningene som bør korrigeres.

Summen av alle endringer er kr  «O».  Det medfører at endringene er balansert ved økt bruk av

disposisjonsfond, med kr 3,9 mill.

l l l
lLL ,7—M17,—.22 LEndring L  ,  Formål/finansiering

Rådmannen ,,, ,, ,, ”290 CEQ Egenandel lederutvikling (Søker KS om OU- midLler) 77777

 

 

  

  

 

 

Rådmannen, vertskommunetHskudd V, ,,,,, LJ —L2 800L 000 Redusert uLtgift xL'eLrtskormrnuLnetHLsiuddet

JØkL—onoEiavdelmäL LL LL ,  L LL L L 200L 000 lUtgifterfor a sjkrel nntekter ,, ,, L L

BarneLhatjeatenL L LL LL X, ,,2 L2EBL52 OOEJKoagenLg avfelll99prlnieilgbLadsj=tt ,,, ,,2, L

HLelse— og barneverntjene ftep, leLgetjeLnest LLLLL 400 LOæJKoLrLrig-eriLng LaniæBrinnLeligL buLdstt , LL L

Helse- oLg barnevLerntjeLnesEeLnL LBaLrneLvLernL Sunndal L2 100 000 KorrLige—rlråraveil. Sum funksjon 251 oLg 252 ,,

NAV, Di iverse LilskudsorLdninLgerL L LL LL fl O'LO MieseLterLGLjeldeLndeL avtaieL LL

LuiturLtjenrieLstenLänrn foLkebLhotekL , LL ,_ LL410L002 KoLlfigeeLgeväl ggpjrinähgbLtkisjeLtLt 0,8 7353/35,

Den norske kirke 250 000 Overføring til driftsbudsjettet for å få et riktigere

L ,2, ,7 LL ,,2 JÅHEeL melloLm drift Log investeLring ,, ,, LL

JDlspOSl5jonsf0Pd —37 872 LQOLJØkLt brukL av LdisposisjornsfoLndL

Nedenfor kommer en oversikt over dette forslag til endringer i investeringsbudsjettet

For lite betalt avdrag i 2017, medførte en høyere «overskudd» i 2017. For å korrigere mellom

årene blir det foreslått å betale inn for lite betalt avdrag i 2017 nå i 2018. Det er naturlig å bruke

av disposisjonsfondet til dette formålet. For at dette ikke skal påvirke driftsregnskapet i 2018, blir

det foreslått å betale avdraget via investeringsregnskapet.T ,,,  V  11,22, ,, ,, ,2 i  2,

Ansvar Endring Formal/fmansuermg

Utlån og avdrag på utlån 1 708 000 Ref. LårsregnskaLp 2017. For llte betaltravdraLgr l 20L17

     

 

 

BLuk av disæsjsoafäjetL : ,,, LL LJ »1 708 000 RefL årsregLnskaLp 2017. LForL lite betLalt avdrag i  20,18"

Jlnvesteringer .i kirkebygg —250 000 Flytting av hele beløpet fra investeringsbudsjettet.

&, L Mer korrekt bLudsLjetteLLréng L

1BrukivlånL '  ,—, ,  .\,fi\m JLL 250: 000 RLedusert Llåneoptak 
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Forslaget til budsjettregu/eringer innebærer Økt bru/< ov disposisjonsfondet

Økt bruk av disposisjonsfond  i  2018  

 

Økt bruk av disposisjonsfond, dritt, konto  195101 73 8.72 000

Ektbuk avdisposisjo:wsfonddtäeitering, kontortigåtlt) —1 70%??q

Sum buosælterl økt bruk av disp.?orrd 5  580 000

Budsjettkorrigeringer, som  følge  av regnskapssaken, frie inntekter og

finansposter

En viser til regnskapssaken  2017  og kommentarer/spørsmål fra kontrollutvalget.

For  å  redusere avviket mellom regnskapsskjema (budsjettskjema) 1A og lB, blir  det foreslått  å

regulere budsjettet slik at a—llg frie inntekter går til budsjettskjema 1A. Tilsvarende bør budsjettet

reguleres slik at &finansposter også går inn på budsjettskjema 1A. Første del av tabellen viser

en oversikt over hvilke poster som bør flyttes til budsjettskjema 1A. Videre viser tabellen forslag

til budsjettendringer som bør gjennomføres for at alle frie inntekter og finansposter fremgår av

budsjettskjema 1A. Begrunnelse for endringen er å redusere differansen mellom

regnskapsskjema lA og 18.

Nåværende budsjett

  
     

  
  
  

 

    
  

    

    

   
    

  

 

   

   

  

    

*  Budsjett"? WV , l

Ansvar jTjeneste  2018 ‘
1:13 9600 "777242 000 bene
1200  «,— 1300 7280 men Ad  . .
1420 ' ssoe 745 000 000 Genelm sr.-i

Ligg—gav 3.220 zéaö /  m  anta om af;
3,1, NÅ,)? 3240 2410 "tagg

  

      

Forslag til budsjettendringer -

' m ”7 "m  ”7242  000
i 1200 ,, 280 000 *

two 45 000 opp, bc
233m ,,_.._ 40-9 om)

,  2420  :70 000 Råd, vei
,  350797 292000

1115  Vi. W(MGÅ

1300 ,,

3.4353 ,5,
5130  D

3339

 

 
Rand

 

,  NAV 

 

 

 

,  SO Frértizmles Å ,,,

80 lräe inntekiteir  ,  , 8500  ~15 0097(33077 ”

80 ,, frie inntekter ,,, i 2830 4100 000 Bistand

,, 83 Fri; inn"? 2420  _  ~17O 000 l'E

      90 Finans * 790007 Egami (ekter ogutlzytte 8700  7280 000 Renter/utbytte og ,  ,—

O  Kontmllsum tggdsicttmdrigggii J
 

Det er ønskelig at endringen trår i kraft fra  2018, på grunn av at kommunen er i ferd med å tai

bruk ny rapporteringsmal.

' Når det gjelder avsetning til bundne fond og bruk av bundne fond, bør dagens praksis

videreføres. Praksisen er at tjenesteområdene kan avsette og bruke av bundne fond

innen sitt tjenesteområde (ramme).

' Når det gjelder tjenesteområdene sin bruk av frie fond, bør ordningen med at

tjenesteområdene kan avsette til og bruke av frie fond, avsluttes fra  01.01.2019.

Vurdering

Det er hensiktsmessig å rydde i årets budsjett nå, fordi det blir benyttet som grunnlag for

budsjettet for  2019.

Med bakgrunn i at det er utarbeidet ny mal for rapportering, kan det være hensiktsmessig å

fornye økonomireglementet noe.

For tjenesteområdene vil endringen medføre endring i netto ramme.
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Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2018 til etterretning.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Kommunestyret ber administrasjonen tilrettelegge merkinga i tertialrapportene for de som er

fargeblinde.

Qs  L/Q/M

PS  48/18  Budsjettreguleringer som følge av tertialrapporten

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer av driftsbudsjettet;

 

Ansvar Endring Formål/finansiering _.__.-_

Rådmannen i 200 000 Egenandel lederutvikling (salær KS omg midlel

Rådmannen, vertskommunetilskudd —2 800 000 Redusert utgift vertskommunetilskuddet

Økonomiavdelingen 200 000 Utgifter for å sikre inntekter

Barnehagetjenesten 777 i  ,, 2 952 000 Korrigering av feil i opprinnellgbudsj—ettÅifmfi

Helse— og barneverntjenesten, legetjenesten 400 000 Korrigering av feil i opprinnelig budsjett *

Helse- og barneverntjenesten, Barnevern Sunndal 2 100 000 Korrigering av feil. Sum funksjon 251 og 252.

NAV, Diverse tilskuddsordninger 160 000 Krisesenter. Gjeldende avtale

Kulturtjenesten, Sunndal folkebibliotek  W 410 000 Korrigering av feil i opprinnelig budsjett, 0,8 årsverk

Den norske kirke 250 000 Overføring til driftsbudsjettet, for å få et riktigere

71-11.11- _Wfi_,. __‘___ skille mellom drift og investering

Disposisjonsfond '” —3 872 000 Økt bruk av disposisjonsfond

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjettet;

Ansvar Endring Formål/finansiering

Utlån og avdrag på utlån 1 708 000 Ref. årsregnskap 2017. For lite betalt avdrag i 201]

Bruk av disposisjonsfonde—t u— -1 708 000 Ref. årsregnskap 2017. For lite betalt avdrag i 2018

investeringer i kirkebygg -250 000 Flytting av hele beløpet fra investeringsbudsjettet.

Mer korrekt budsjettering

Bruk av lån 250 000 Redusert låneopptak

For å bedre den økonomiske rapporteringen, vedtar kommunestyret også følgende

budsjettendringer;

Ansvar Konto Konto Tjeneste Kr

1115 Vertskommunetilskudd 18100 Andre statlige overføringer 8500 242 000 Generelt statstilskudd vedr. flytninger m

1200 Økonomi 19008 Forsinkelsesrente 1200 280 000 Administrasjon

1410 Statstilskudd flyktninger 18100 Andre statlige overføringer 8500 45 000 000 Generelt statstilskudd vedr. flytninger m

3220 Diverse tilskuddsordninge 18100 Andre statlige overføringer 2830 400 000 Bistand til etablering og opprettholdelse

3240 Edruskapsvern 18900 Overføring fra andre (private 2420 170 000 Råd, veiledningog sosialt forebyggende ar

8400 Øvrige generelle statstilsk 18100 Andre statlige overføringer 8500 —242 000 Generelt statstilskudd vedr. flvtninger m

8400 Øvrige generelle statstilsk 18100 Andre statlige overføringer 8500 -45 000000 Generelt statstilskudd vedILtrlirrir1_

8400 Øvrige generelle statstilsk 18100 Andre statlige overføringer 2830 —400 000 Bistand til etablering og opprettholdelse

8400 Øvrige generelle statstilsk 18900 Overføring fra andre (privat 2420 7170 000 Råd, veiledningog sosialt forebyggende ar

9000 Renteinntekter og utbytte 19008 Forsinkelsesrente 8700 -280 000 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)—

Behandling i Økonomi- og planutvalget  — 29.05.2018

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.



Varaordførerianne Merete Rimstad Seljebø la fram følgende endringsforslag fra AP og SV:

«1410 Statstilskudd flyktninger flyttes ikke fra konto 1410 til konto 8400 Øvrige genere/le

statstilskudd.»

VOTERING:

Det ble først votert over endringsforslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over innstillingen med det vedtatte endringsforslaget, som ble

enstemmig vedtatt.

Økonomi— og planutvalget har etter dette gjort slikt vedtak:

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer av driftsbudsjettet;

g Ansvar Endring Formål/finansiering

  

 

 

Egadrgnanneng ggggggg gggg g gggg EM, Egenandel lederutvikling (Søker KS om OU- midlgrgjgg g

Rédmgannen, vertgsgkgrninggngetilsl udd g gg g g —2 SQQEBgedgsegrtgutgift vertskommgugngtilsgkgugidget

Øgangmgigagvde lingen ggggg ggg gggg gg gg 200 000 Utggifgtgrgfoggr a sikre inntekter gg g

Barnehagetjenestegng ggggg gg g ggngEäJQQ Korrigeri ing gavg eigigigogpgpgrgigpglgg budsjett g 77777

Helse— og barneverntjenesten, legetjenesten 400 000 Korrigering agv '  * opprinnelig budsjett   
     

 
  

gHeglgse- ogg bagrneverntjegngegsgtgng,Bgagrgnevern Sunndal g '; 00 000 Kggrgriggergigng av .ggiiggSum funksjon 25glg og 'nSn

NAV, Dgiverse tgilsgkuddsordnignggrgggg ggglgögiQO Krisesgeggtegngngggnde avtale gggggg gggggggg

Kulturtgjgnesten, Sgædgalgfglkgebibliotekg g ggggggg gg 410 000 Korrigegrignggg av Tell i oppn lnneli ggi budgsjett, 0, 8 årsverk

Den norske kt rke 250 000 Overføring ti! driftsbudsjettet, for å få et riktigere

; g ggggggg g gggg g ggg g skille mellom gdriftg og ignvgegsterigng g g gg gg

lDJggsgigsjonsfgngdgggggg gg ggggg gggggg g -3 87g2g 0g00 gjgØkt gbtuk av disposisjonsfgongd g

Kommunestyret vedtar ggfølgende reguleringer av investeringsbudsjettet;

   

 

Ansvar gg Endring Formål/finansiering

Utlgågngg avdrag Ba utlån gggggg gggg gg g ggg 1 708 000 Ref. ågrsregngskap 2017. For lite betajtädgragggi 201 /g gg

Bruk av digsgosisjongfgcgngetg g g ggggggg gg -1 70% 000 Ref. årsregnskap 2017. Fgor lite betaltgggvdrag i 2018

investeringeri kirkebygg —250 000 Fiytting av heie beløpet fia Envesteringsbudsj ettet.

IVIer korrekt budsjettering gggg

Bruk av lån g250 000 Redusert låneopptak

For å bedre den økonomiske rapporteringen, vedtar kommunestyret også følgende

budsjettendringer;
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Behandling i Kommunestyret  -  13.06.2018

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer av driftsbudsjettet;

,, ”Ansvar? )  ,  ,  ,  ,, , ,  Endring l , , Formål/finansiering ,,

Radmannen 77777 7200 000 Egenandel lederutvikling (Søker KS om OU- midler)

:2 800 000 Redusert utgift vertskommunetilskuddet fffff ,,,1 ,

200 000 Utgifter for å sikre inntekter

  

Rådmannen, vertskomnwuinetiilskudd  ,

Øko”? miéæfqeiinssn

 

Barnehagetienesten ,  . 2 952 000 Korrfg,etln,g,,eyiejl Læeæpslteävéäät;,,,V
Helse— og barneverntjenesten, legetjenesten 400 000 Korrigering av fgllÅPPPrEaÅLE,budFl-Ett

Helse— ogrbiarneverntjenestenLBarynevfern Sunndal? "772 100 000 Korrigering avfeil. Sum funksjon 251 og 252. ,,

NAV, Diverse tilskuddsordninger *  160 000 KrisesentrerLGEldindeavtjenei ,, ,, , ,

Kulturtjenesten, Sunndal folkebibliotek 410 OOO Korrigerinfigiarvfgil ,l 9PPTÅ'FD?llg,l?Ud,5,l?ttr 0,8 årsverk

Den norske kirke 250 000 Overføring til driftsbudsjettet, for å få et riktigere

,  ,, , , ,  ”  , ,,,,,,,, ,,, ,,,,,,, “WWW,” ” skille mellom drift ogrinvestering "  ,,,,,,,

Disposisjonsfond «3 872 000 Økt bruk av disposisjonsfond

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjettet;

l
Ansvar ' *, Endring ,, J Formål/finansiering

,, 1708 000 Ref. årsregnskap 2017. For lite betalt avdrag i 2017

-1 708 000 Ref. årsregnskap 2017. For lite betalt af,/,dfälggäå ,
,lååj,,9g939ra,å,t>å,uréån , ,
Bruknav disposisjonsfondet

investeringer % kirkebygg ” —250 000 FEyttEng av hele beløpet fra investeringsbudsjettet.

AW [Vier korrekt budsjettering , )

Bruk av lån  i 250 OOO Redusert låneopptak

For å bedre den Økonomiske rapporteringen, vedtar kommunestyret også følgende

budsjettendringer;





VOTERING:

Det ble først votert over innstillingen, som ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over oversendelsesforslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret ber Møre og Romsdal fylke videreformidle følgende innspill i

ruteendringsprosessen 2018 fra Sunndal kommune i prioritert rekkefølge:

'1. Nye bussruter annenhver time Sunndalsøra — Molde / Molde - Sunndalsøra med

avganger morgen / formiddag og ettermiddag / kveld. Uavhengig av rutefrekvens må

bussruter mellom Sunndalsøra og Molde korrespondere med flyavganger til og fra Molde

lufthavn.

2. Nye bussruter tilpasset flere togavganger til/fra Trondheim fra Oppdal.

Buss til og fra Oppdal skal fortsatt gå igjennom Grøavegen. Det mangler av- og

påstigning /  busslomme fra Elverhøy bru til grensen ved Flatvadura på rv. 70.

3. Bussrute tur / retur Ålesund / Trondheim om Sunndalsøra, Surnadal og Rindal må

opprettholdes da dette er et viktig kollektivtilbud på Indre Nordmøre, og spe5lelt viktig

for syketransport og for studenter -,
l

4. Ved syketransport må det være mulig for pasienter / sykehus i Helse Midt-Norge å

reservere plass for pasienter på bussene. '

5. Bussruter mellom Tingvoll og Sunndalsøra og Surnadal og Sunndalsøra må tilpasses slik

at de muliggjør pendling for elever i videregående skole mellom disse kommunene.

6. Hjem for en 50-lapp for 18 — 23 år skal også gjelde for mennesker med nedsatt

funksjonsevne — det vil si bil  /  buss tilrettelagt for disse.

7. Med henvisning til punktene  4  og 6 bes det om at bussene skal trafikkere den gamle

fylkesvegen gjennom Ålvundeid.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Ungdomsrådet bidrar med innspill til ruteendringsprosessen fra 2019.

PS 57/18 Møtereglement for kommunestyret, økonomi- og

planutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget, teknikk-, miljø- og

kulturutvalget mv. samt reglement for folkevalgtes innsynsrett -

Revisjon

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre vedtar Møtereglement for kommunestyret, økonomi- og planutvalget,

oppvekst- og omsorgsutvalget, teknikk-, miljø— og kulturutvalget mv. og reglement for

folkevalgtes innsynsrett. Nytt reglement er gjeldende fra 13.06.2018.

Behandling i Kommunestyret - 13.06.2018



Utvalgssekretær Brit Helene Resell orienterte innledningsvis.

Representanten Hallvard G. Hagen, SP, la fram følgende endringsforslag:

«1. Møteinnkalling sendes ut minst 8 dager før møtedagen.

2. Det skal framgå av møteprotokollen hva den enkelte medlem stemte i den enkelte sak. Dette

ved at mindretallet angis med navn og partitilhørighet. Der alle partiets medlemmer stemmer

samlet er det nok å angi gjeldende partiforkortelse.»

Representanten iVlaja Solli, V, la fram følgende endringsforslag:

«1. l setningen Ordfører bestemmer og og av hvem spørsmålet skal besvares av, strykes om.

Setningen blir da: Ordføreren bestemmer av hvem spørsmålet skal besvares.

2. Endres til enhver tids delegeringsreglement også under utvalgene.

3. Stryke at spørsmålsstiller må være til stede når svar skal gis i kommunestyremøtet.

Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende tilleggsforslag:

«Det skal være orienteringer eller partsinnlegg fra ikke—folkevalgte som angår ei sak som skal

drøftes i møtet.»

VOTERlNG:

Det ble foretatt en punktvis avstemming med følgende resultat:

Forslaget fra Senterpartiet:

—  Punkt 1 ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer avgitt for innstillingen.

—  Punkt 2 falt med 9 mot 16 stemmer avgitt for innstillingen.

Forslaget fra Venstre:

—  Punkt 1. ble vedtatt med 23 mot 2 stemmer avgitt for innstillingen.

—  Punkt 2 ble vedtatt med 24 mot 1 stemme avgitt for innstillingen.

—  Punkt 3 falt med 5 mot 20 stemmer avgitt for innstillingen.

Forslaget fra Fremskrittspartiet falt med 7 mot 18 stemmer.

Til slutt ble innstillingen med de vedtatt endringene enstemmig vedtatt.

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:

Vedtak:

Sunndal kommunestyre vedtar Møtereglement for kommunestyret, økonomi— og planutvalget,

oppvekst— og omsorgsutvalget, teknikk—, miljø- og kulturutvalget mv. og reglement for

folkevalgtes innsynsrett med følgende endringer:

— Møteinnkalling sendes ut minst 8 dager før møtedagen.

— l setningen Ordfører bestemmer om 0g av hvem spørsmålet skal besvares av, strykes om.

Setningen blir da: Ordføreren bestemmer av hvem spørsmålet skal besvares.



-— Endres til enhver tids delegeringsreglement også under utvalgene.

Nytt reglement er gjeldende fra 13.06.2018.

PS 58/18 TrollheimsLab AS - salg av Sunndal kommunes aksjepost

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å selge aksjeposten i TrollheimsLab AS,

organisasjonsnummer 986 725 202, forutsatt en akseptabel pris og at det er enighet om salg

blant eierkommunene.

Behandling i Kommunestyret  -  13.06.2018

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å selge aksjeposten i TrollheimsLab AS,

organisasjonsnummer 986 725 202, forutsatt en akseptabel pris og at det er enighet om salg

blant eierkommunene.

PS 59/18 TV—aksjonen 2018  -  oppnevning av kommunekomité

Rådmannens innstilling

Saken legges fram for kommunestyret til behandling uten innstilling fra rådmannen

Behandling i Kommunestyret  — 13.06.2018

Representanten Lusie Gjersvoll fremmet følgende forslag fra AP:

«Sunndal kommunestyre velger Sunndal frivilligsentral som kommunekomite for årets TV—aksjon

2018 Kirkens bymisjon.

Sunndal kommune ved service og informasjonsavdelingens serviceteam assisterer komiteen i

gjennomføringen av aksjonen.

Komiteen konstituerer seg selv.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre velger Sunndal frivilligsentral som kommunekomite for årets TV—aksjon

2018 Kirkens bymisjon.

Sunndal kommune ved service og informasjonsavdelingens serviceteam assisterer komiteen i

gjennomføringen av aksjonen.
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Kommunalkomiteens innstilling om ng; kommtinelov  l  Norges

Kommunerevisor'forbund

Stortingets kommuna.— og forvaltningskomite har lagt fram sin innstilling om ny kommunelov.

Kornniiinfilkoniiteens innstilling omny kommunelov
04.06.2018

Stortingets  kommunal- og forvaltningskomite har lagt fram sin  innstilling om ny kommunelov.

[saken er oppdatert 8.juni 2018]

Innst. 369  L  (2017—2018), som er den offisielle betegnelsen på komiteinnstillingen, inneholder

* ingen store overraskelser. Stortinget behandlet forslaget til ny kommunelov 7. juni  2018.

x..

Nedenfor følger noen av  merknadene  av betydning for områdene kontrollutvalg og

-sekretariat, revisjon, internkontroll, økonomiforvaltning og selvkost.

Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet (kap.  2.22)

Komiteen mener  at forslaget om å øke minimumstallet i kontrollutvalget til fem er godt, og slutter seg til

begrunnelsen for dette. Det er viktig at kontrollutvalget har legitimitet, og en regel som går ut på at lederen av

kontrollutvalget ikke kan være medlem av samme parti som ordføreren, vil være enkel  å  forstå og praktisere.
Komiteen mener det er en fordel at leder av kontrollutvalget representerer et opposisjonsparti.

Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV, fremmer et forslag om å utvide den foreslåtte innsynsretten til også å
omfatte kontroll av pengestrømmer knyttet til oppdrag private driver på vegne av kommunesektoren:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag som uavhengig av kommunal eller ikke kommunal drift

av offentlige oppgaver, sikrer åpenhet og innsyn i regnskap, kvalitetsindikatorer, bemanningssituasjon og

pengestrømmer, samt at de endringer i sentrale deler av lovverket som er nødvendig for reelt innsyn i offentlig
drift, også gjøres gjeldende for private leverandører som kommunen har inngått kontrakter med, slik at

kommunesektoren reelt kan kontrollere eventuelle misbruk av offentlige tilskudd.»

Revisjon (kap.  2.23)

Komiteen slutter  seg til utvalgets forslag om at kommuneloven fortsatt skal dele revisjon i henholdsvis
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Dette viderefører i hovedsak gjeldende rett. Revisjon utover det som

er lovbestemt regnskapsrevisjon vil høre inn under forvaltningsrevisjon og dermed være kontrollutvalgets

bestiller ansvar. Kommunens revisjon er en viktig del av kommunens egenkontroll som kommunestyret har

ansvar for. Det er en del av det kommunale selvstyret at kommunestyret og kontrollutvalget påser at kommunens
revisjon er tilfredsstillende.

Hoveddelen av revisjonen er i dag i offentlig regi, og det er viktig at det opprettholdes høy kompetanse i

kommunale revisjonsenheter. ldenne  sammenheng er det av vesentlig betydning at variert praksis i kommunal

revisjon likestilles med praksis fra privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert
revisor. På denne bakgrunn fremmer komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom å likestille praksis fra

kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor.»

Under Stortin ets behandlin a 0 så KrF sin støtte til denne merknaden. lvoterin  en stemte alle artiene

unntatt re 'erin s artiene for merknaden o dermed står Stortin ets flertall bak denne henstillinqen til

re enn en vedtak 858  .

Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV merker seg at regjeringen ønsker å innføre en plikt for kommunene til å

utarbeide et samlet (konsolidert) regnskap for kommunen som juridisk enhet. De merker seg videre at det
konsoliderte regnskapet skal være gjenstand for regnskapsrevisjon etter reglene i lovens kapittel 24, og at

utgangspunktet er at kommunens regnskapsrevisor også skal revidere det konsoliderte regnskapet. Komiteens

medlemmer fra Ap, Sp og SV vil bemerke at selv om det ikke foreslås en konsernregnskapsplikt for kommunene,
kan det være enkelte kommuner som finner det hensiktsmessig å utarbeide et konsernregnskap. De mener at ny

revisorlov ikke må være til hinder for at kommunens revisor kan revidere et slikt konsernregnskap. Det er derfor

av betydning at aksjeselskap der kommunen eier flertallet av aksjene skal kunne revideres av kommunens
revrsor.

Internkontroll (kap. 2.21)

hltp://WWW.nkrllno/nyheter.—cms/ZO18/juni/kommunztlkomitccnS-innstil1ing-om-ny—ko...  15.08.2018
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Komiteen mener det er en fordel å ansvarliggjøre kommunen slik at den selv vurderer innretning og omfang av

internkontroll ut fra lokale og konkrete forhold. Den støtter vurderingen om at en ny internkontrollbestemmelse i
kommuneloven bør være mer omfattende enn dagens bestemmelse, men samtidig mindre detaljert enn en del

av reguleringen i særlovgivningen. Hensikten er å rette fokus mot der kommunen selv opplever som viktig og

riktig. Komiteens flertall (unntatt SV) støtter regjeringens vurdering at det er nødvendig med en

særlovgjennomgang der målet er å oppheve mesteparten av særlovgivningens internkontrollbestemmelser for

kommuneplikter og viser til at ett av målene med forslaget er  å  få en mer enhetlig og enkel regulering av
internkontroll.

Økonomiforvaltning (kap. 2.18)

Komiteen støtter regjeringen at kommunelovens kapittel om økonomiforvaltning skal innledes med en
bestemmelse som stiller overordnete krav til styringen og forvaltningen av kommunens virksomhet og økonomi,

samt forslaget om å lovfeste at kommunene skal utarbeide et økonomireglement. Komiteen støtter også

forslaget om at kommunene skal få en ny plikt til å utarbeide et samlet (konsolidert) regnskap for kommunen

som juridisk enhet. Komiteen slutter seg til at alle interkommunale politiske råd (regionråd) og kommunale

oppgavefellesskap skal utarbeide eget årsbudsjett, eget årsregnskap og egen årsberetning. Dette gjelder
uavhengig av om de er eget rettssubjekt eller ikke.

Komiteen mener kommunenes plikt til å dekke inn merforbruk bidrar til at kommunene tilpasser aktivitetsnivået til

inntektsrammene.  I  utgangspunktet skal merforbruk dekkes inn senest det andre aret etter at merforbruket

oppstod. Det viktigste er at kommunen kommer i balanse og har en realistisk plan for dette.

Komiteen deler vurderingen om at kommunenes drift bare skal finansieres av løpende inntekter. Dette er et viktig

prinsipp for å opprettholde en sunn kommunal økonomi over tid. Den støtter regjeringens syn i at realiserte

formuesverdier ikke skal kunne nyttes til drift, samt at tilskudd til andre skal regnes som drift, men at en i

særskilte tilfeller og på visse vilkår kan lånefinansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som en annen

kommune skal foreta.

Komiteen er enig i forslaget om at kommunene skal få adgang til å låne til kjøp av aksjene i (rene)

eiendomsselskaper. Dette gjelder kun hvis det er tale om kjøp av alle aksjer i eiendomsselskapet. Det ligger til

grunn at risikoforholdene i slike selskaper som utgangspunkt knytter seg til den aktuelle eiendommen. Komiteen

støtter også forslaget om å åpne for at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til
investeringer som eies av andre, men bare i visse tilfeller.

Selvkost (kap. 2.20)

Komiteen støtter regjeringens vurdering om at det behov for å fastsette grunnleggende regler for hvordan samlet

selvkost skal beregnes. Dette vil gi et tydeligere og mer oversiktlig regelverk. Komiteen har merket seg at
lovforslaget §  15—1 første ledd begrenser virkeområdet for beregningsprinsippene for selvkost til kun å omfatte

gebyrer hvor selvkost er fastsatt i lov. Så lenge selvkostbegrensningen for vann- og avløpsgebyrer er regulert i

forurensingsforskriften, vil ikke disse gebyrene være omfattet av departementets forslag til lovtekst, Komiteen

tilrår derfor at det gjøres en tilføyelse til lovforslagets  § 15-1  første ledd slik at det lyder:

«Hvis det er fastsatt i lov eller forskrift at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn

kostnadene ved å yte tjenesten, skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd.».

>  Her kan du lese hele lnnst I“ 9  t. (2017—2018) lnnstilling fra ,«yn’xmLmaL og forvaltnir

kon'in'iunei og fylkeskommuner (kommuneloven)
  ”niteen om Lov om

 

>  Her kan du lese mer om regjeringens forslag til ny kommunelov  — Prop.  46 l..
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Økonomi— og planutvalget 66/18 21.08.2018

Foreløpig årsplan for rådmannen 2019

Rådmannens innstilling

Saken legges fram til uttale

Vedlegg

1 Foreløpig årsplan for rådmannen 2019

Saksopplysninger

l”I samsvar med kommunens plansystem legges herved fram forslag ti

budsjett 2019 for rådmannen" til uttale.

Foreløpig årsplan og

Dokumentet har samme oppbygging som tidligere, men kapitlet om mål og tiltak er tilpasset

vedtatte endringer i kommunens rapporteringssystem (K.sak 45/2017). l dette vedtaket ble

også følgende fremhevet: «Det skal primært velges mål/tiltak som det kan rapporteres på pr.

tertial. Noen av målene kan være Kostrata/l og/el/er tal/fra Kommunebarometeret». Et utdrag

av kommunens Kostratall og resultater fra Kommunebarometeret inngår derfor i årsplan—

dokumentet (kap. 6 og 7). Disse har vært gjennomgått og vurdert som mulige målsettinger i

2019 sammen med andre innsatsområder/ mål og tiltak neste år.

Forslaget til årsplan er også diskutert i rådmannens ledergruppe.

Rådmannens forslag til foreløpig årsplan og budsjett 2019 legges herved fram for økonomi— og

planutvalget slik at det gis mulighet til å komme med politiske innspill til årsplanen tidlig i

prosessen. Eventuelle synspunkter/forslag fra økonomi- og planutvalget vil så følge saken i

rådmannens videre arbeid med budsjettrammene for planperioden 2019  — 2022. Endelig

årsplan og budsjett for 2019 vil så bli utarbeidet etter kommunestyrets behandling av

budsjettet i desember.

Vurdering

3



l 2019 har rådmannen hatt hovedfokus på Økonomi og har tallfestet flere målsettinger for

kommunens samlede Økonomiske resultat samt kostnadene innen administrasjon.

Kommunestyret har vedtatt målsettinger knyttet til kommunens resultater på

Kommunebarometeret. Og arbeidsgruppen som fremmet forslag til nytt rapporteringssystem

fremhevet også kommunebarometeret og Kostra—tall som mulige målsettinger. Dette har blitt

fulgt opp av administrasjonen, og resultatene fra Kommunebarometeret er nå også lagt inni

den enkelte sine årsplaner. Rådmannen ber om tilbakemeldinger på dette.

81t 2 m‘ 2
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Foreløpig

ÅRSPLAN  OG  BUDSJETT 2019
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1.  VISJON  oe  HOVEDMÅL

Visjon

Sunndal  kommune  — kraftsenteret mellom fjord ogfjell

Våre mål

En attraktiv og mangfoldig kommune med  7.400  innbyggere innen  2020  (+  3  %)

En  robust kommune  for fremtiden

Et vekstkraftig og inkluderende næringsliv med  4.000  arbeidsplasser innen  2020  (+  5  %)

Effektiv og miljøvennlig energibruk

God infrastruktur, bedre og tryggere veger

Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder

God helse og livskvalitet for alle

Sunn kommuneøkonomi  — kompetent og attraktiv arbeidsplass

En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon

EDPONP‘P‘PP’PP

Verdier  i  Sunndal kommune

Respekt  — omsorg — ansvar

Hovedmål  2019

. Økt digitalisering

. Strategisk tilnærming til ny kommune— og regionstruktur
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2.BEMANNING OG BUDSJETTRAMMER  2017 — 2019

Bemanning og budsjettrammer 2017  — 2019

Budsjett (1.000) Bemanning

Netto Antall Antall Antall Svke- Andel Andel

budsjettramme årsverk ansatte lærlinger fravær heltid kvinner

2018

2019

Netto rammer rådmannen Bemanning

2016—2017 (tall i 1 000)

Antall Antall Andel Andel

Regnskap Budsjett årsverk ansatte heltid kvinner

2016 14 001 12 107 3 3 100  % 100  %

2017 11 886 11 696 3 3 100  % 100  %

2018 2,6 3 87  % 100  %

2019

lnvesteringer 2019 (1.000kr)

BEIØP Tiltak

3. MÅL OG TILTAK 2019(max  5  -  10  tiltak)

Mål

A. Økonomi

Overholde vedtatt budsjett

Netto driftsresultat: minimum

2%  av brutto driftsinntekter

(nasjonal norm: min. 1,75%)

Netto lånegjeld: maksimum

75  %  av brutto driftsinntekter

(nasjonal norm: max. 50%)

Utgiftene til administrasjon på

nivå med kommunegruppe 12

(ca kr. 6.000,- pr. innbygger)

Tiltak

Løpende budsjettkontroll

Effektivisering og gjennomgang av kostnadsnivå og

kostnadsfordeling mellom kommunens tjenester

Økt bruk av disposisjonsfondet i steden for

lånefinanisering av nye investeringer

Gjennomgang av kommunens administrasjonskostnader

(Kostra—funksjon 120) sammenlignet med andre kommuner

2
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B. Brukere  -  lokalsgnfunn

En robust kommune for

fremtiden  — være blant de

150 beste kommunene på

Kommunebarometeret

En attraktiv og mangfoldig

kommune med 7.400

innbyggere innen 2020

Strategisk arbeid i forhold til vedtatt endringer i

kommune— og regionstruktur fra og med 2020

Analyse av faktorene som inngår i Kommunebarometeret

og vurdere målsettinger i forhold til dette

Samarbeid om næringsutvikling med lokalt næringsliv og

med Surnadal kommune: SUSU-programmet 2018  — 21 og

prosjekt «Næringsvennlig kommune»

C. Medarbeidere  -  organisasjon

Lavt sykefravær:

maksimum 6  %

Rasjonell administrativ

organisering og effektiv drift

Kontroll og oppfølging

Sluttføre gjennomgang av kommunens organisering av

pleie— og omsorg og helse- og barnevern. Fortløpende

vurdere organisering av tjenestene.

Gjennomføre Lean—prosjekter på flere fagfelt

lnnføre flere digitale løsninger internt i administrasjonen og

eksternt vis—a-vis innbyggere, næringsliv og andre

4. TILTAK/BEHOV FOR ØKT BUDSJETTRAMME

Drift

Tiltak

Beløp

Konsekvens

Vurdering

Ansvar  — konto

Tiltak

Beløp

Konsekvens

Vurdering

Ansvar  — konto

Kostnader til kontingenter

400 000,-
Budsjett i samsvar med faktiske kostnader

Sunndal deltar i et 3—årig prosjekt (2018 — 2020) om den nye

personvernordningen i regi av lnterkommunalt arkiv (IKA) Møre og

Romsdal. Medlemsavgift kr. 70.000,— pr. år.

Kommunens samlede utgifter til kontingenter er en utfordring med

overforbruk hvert år. Dette skyldes både prisøkning samt stadig flere nye

kontingenter/medlemsavgifter.

Samlet behov for å få et budsjett i samsvar med kostnadene vil være kr

400 000,—

Økte personalressurser hos rådmannä (60  %  stilling)

600 000,-

Budsjett i samsvar med faktiske kostnader

L1)
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5.  TILTAK  DERSOM REDUSERT BUDSJETTRAMME

Tiltak Redusere kostnadene til den politiske virksomheten w

Innspart beløp 200 000,— eller mere

Konsekvens Satser på omlag samme nivå som i nabokommuner.

Reduserte inntekter til politikerne

Vurdering Politikerne fremmet dette som et aktuelt tiltak ved budsjettbehandlingen

forrige år. Sak ble lagt fram for kommunestyret i 2017 med vedtak om at

politikerne skulle se nærmere på saken. Ny sak er p.t. ikke fremmet.

Rådmannen mener dette fortsatt er et aktuelt tiltak.

Ansvar  — konto

Tiltak Assisterende rådmann i 80  %  stilling _

lnnspart beløp 160 000,—

Konsekvens Gjennomførbart grunnet omfordeling av oppgaver/ansvar samt lang

erfaring hos stillingsinnehaver

Vurdering Reduksjonen er ønsket av stillingsinnehaver

Ansvar  -  konto

6. KOMMUNEBAROMETERET — kvalitet rangert

Sunndal kommune

Kommunebarometeret er en årlig rangering av landets 428 kommuner basert på et utvalg av

nøkkeltall knyttet til kvalitet på tjenestene sett fra brukers ståsted. Nøkkeltallene er hentet

fra offentlig tilgjengelig statistikk. Kommunene er både rangert på kommunenivå og for hver

enkelt tjeneste/område basert på rangeringen for et utvalg av nøkkeltall. Den beste

kommunen er på 1. plass, den nest beste er på 2.plass etc..

ltillegg til tallplassering bruker kommunebarometeret også fargekoder som illustrasjon på

godt (grønt), middel (gult) og dårlig (rødt) resultat sammenlignet med andre kommuner.

Basert på rundt 150 ulike nøkkeltall beregnes også resultat for 12 ulike tjenester /fag-

områder. Eksempler på nøkkeltall er utdanningsnivå blant de ansatte, skoleresultater,

lekeareal, saksbehandlingstid etc. Sunndals resultater samlet og pr. tjeneste de siste år er

som følger:

Tjeneste/fagområde 2016 2017

Sunndal, for alle nøkkeltall 53.plass 88. plass

Sunndal, justert for økonomi 148. plass 199. plass

Grunnskole 95 81

4
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Pleieog—gmsorg 280 307

Barnevern * 85 100

Barnehage 93 __£__

Helse ** 55 204

Sosial 139 137

Kultur 19 20

Økonomi ___ 105 126

Kostnadsnivå 393 398

Miljø og ressurser 133 135

Saksbehandling 12 37

Vann,—avløp og renovasjon 295 333

l vurderingen av disse resultatene må man ta forbehold av riktig innrapportering av tall fra

kommunene inn til sentrale myndigheter. For det andre bør man gjøre en vurdering om de

valgte nøkkeltallene er sentrale/gode mål for kvalitet eller ikke.

Og for det tredje så er dette altså en rangering i forhold til øvrige kommuner. Hvordan det

faktiske nivået er må sjekkes ut og vurderes om det er godt nok/tilfredsstillende eller ikke.

Et eksempel fra Helse hvor «Andel hjemmebesøk til nyfødte innen to uker etter hjemkomst»

er ett av i alt 14 nøkkeltall. Sunndal kommer her på 353. plass (rødt). Den beste kommunen

har gjennomført hjemmebesøk til alle nyfødte innen 2 uker (100 %). Landssnittet er 89  %  og i

Sunndal var det 77 %. Helse— og barnevernstjenesten må her vurdere om 77  %  er godt nok

eller ikke, og så eventuelt ha som mål om et bedre resultat ved neste måling.

Nøkkeltallene og Sunndals plassering på disse i de enkelte fagområder presenteres i

årsplanene til angjeldende tjenester.

Under presenteres resultat knyttet til «Økonomi» og «Kostnadsnivå».

Nøkkeltall for økonomi 2016 2017

Økonomi samlet for Sunndal kommune A 105 126—

Korr. netto driftsresultat i  %  av brutto driftsinntekter siste år 270 270

Korr. netto driftsresultat i  %  av brutto driftsinntekter siste 4 år 139 182

Brutto driftsresultat i  %  av brutto driftsinntekter siste år 214 291

Disposisjonsfond i  %  av brutto driftsinntekter 70 58

Endring i disposisjonsfond siste år 256 129

Netto renteeksponert gjeld i  %  av brutto driftsinntekter 104 114

Endring i renteeksponering siste år 81 257_

Netto finansutgifter i  %  av brutto driftsinntekter ekskl. avdrag 165 98

Investeringer som andel av brutto driftsinntekter siste 4 år 90 93

Andel av investeringer finansiert med lån siste 4 år 186 233

Premieavvik i  %  av brutto driftsinntekter 286 320

F— __ ]
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Nøkkeltall  —  kostnadsnivå

Netto driftsutgifter per innbygger korrigert for utgiftsbehov 2016 2017

Kostnadsnivå samlet for Sunndal kommune 393 398

Grunnskole 340 355

Pleie og omsorg 374 385

Barnehage 338 362

Barnevern 35 23

Sosialtjenesten 313 239

Kommunehelse _ 156 290

Administrasjon 393 371

7. KOSTRA-tall — produktivitet og prioritering

Idet følgende presenteres noen sentrale Kostratall for  2016  og 2017.

Sunndal er sammenlignet med landsgjennomsnittet uten Oslo og kommunegruppe 12.

Dette er kommuner som er middels kostnadskrevende å drifte, har høye inntekter og har

mellom  5.000  og 20.000  innbyggere.

Produktivitet er kommunens driftskostnader pr. bruker av tjenesten.

Prioritering er kommunens netto driftskostnader pr. innbygger i målgruppen for tjenesten.

Netto driftskostnader påvirkes av følgende faktorer:

-  brutto driftskostnader pr. bruker/plass (høye bruttokostnader gir høye nettokostnader)

— antall brukere/plasser (mange brukere gir høye nettokostnader)

-  nivå på eventuelle gebyrer/brukerbetalinger (lave gebyrer gir høye nettokostnader)

Finansielle nøkkeltall Sunndal Sunndal K.gr. 12 Norge

2016 2017 2017 2017

Netto driftsresultat i  %  av brutto driftsinntekter 3,0 2,1 3,2 3,7

Disposisjonsfond i  %  av brutto driftsinntekter 13,8 15,3 7,9 10,0

Netto lånegjeld i  %  av brutto driftsinntekter 58,1 60,1 89,7 83,6

Netto lånegjeld, kr. pr. innbygger 67 530 70 621 92  644 70 244

Godt driftsresultat, økonomiske reserver og lav lånegjeld er tegn på en sunn kommune—

økonomi.

Sunndal kommune hadde et netto driftsresultat på 2,1 prosent av driftsinntektene i  2017.

Dette er lavere enn kommunegruppa og landssnittet, men høyere enn den nasjonale

anbefalingen på  1,75  prosent eller høyere.

Disposisjonsfond er kommunens økonomiske reserver bør utgjøre minst 10 prosent av

driftsinntektene. Sunndal har et disposisjonsfond på  15,3  prosent i  2017.

6

10



Netto lånegjeld bør være under 50 prosent av driftsinntektene. Sunndal hadde en lånegjeld

på 60 prosent av inntektene  i  2017.

Administrasjon, styring og fellesutgifter Sunndal Sunndal K.gr. 12* Norge **

2016 2017 2017 2017

Brutto driftsutgifter, kr. pr. innbygger 7 673 7 143 5 823 5 300

— herav til politisk styring, kr. pr. innbygger 738 689 575 446

Sunndal har høye utgifter til administrasjon og styring, men kostnadene er redusert siste år.

Produktivitet (korrigerte brutto driftsutgifter) Sunndal Sunndal K.gr. 12 Norge

2016 2017 2017 2017

Barnehage, kr. pr. barn i barnehage  _ 187 346 201 946 195 616 196 246

Grunnskolesektor, kr. pr. elev 137 217 145 889 142 274 122 664

SFO, kr. pr. bruker 32 480 34 852 33 720 29 139

Kulturskole, kr. pr. bruker 16 213 16 393 20 272 19 291

Hjemmetjeneste, kr. pr. hjemmetjenestebruker 234 480 222 660 261 222 255 538

Institusjon, kr. pr. institusjonsplass 1 012 355 1 071 308 1 260 716 1 136 461

Sosialhjelp, kr. pr. sosialhjelpsmottaker 118 609 136 088 102 606

Barnevern, kr. til tiltak pr. barn med tiltak 135 341 141 869 172 601

Helsetjenester, kr. pr. innbygger 3 223 3 826 4 816 3 433

Fysisk planlegging, kr. pr. innbygger 1 388 1 402 1 384 1 124

Vann, kr.pr.innb. med kommunal vannforsyning 747 750 1 073

Avløp, kr. pr. innb. med kommunalt avløp 874 839 1 270

Veg, kr. pr. km kommunal veg 73 959 73 028 136 529 148 274

Brutto driftskostnader pr. bruker har jevnt over økt fra 2016 til 2017. Og driftskostnadene

pr. bruker erjevnt over høyere i Sunndal enn kommunegruppa og landssnittet i 2017.

Unntakene fra dette er kulturskole, barnevern, vann, avløp og veg pr. km kommunal veg.

Prioritering (netto driftsutgifter) Sunndal Sunndal K.gr. 12 Norge

2016 2017 2017 2017

Barnehage, kr. pr. innbygger 1—5 år 149 926 161 874 145 055 145 574

Grunnskolesektor, kr. pr. innbygger 6—15 år 133 082 109 000 101 162 86 003

SFO, kr. pr. innbygger 6—9 år 13 302 16 059 3 871  ,  7 350

Kultursektoren, kr. pr. innbygger _  3 292 3 269 3 030 2 238

Kulturskole, kr. pr. innbygger 6-15 år 6 264 6 786 3 331 2 430

Pleie/omsorg, kr. pr. innbygger 80 år+ 431 270 429 992 443 790 7419 073

Sosialtjenester, kr. pr. innbygger 20-66 år _  4  047 3 847 3 803 3 721

Barnevern, kr. pr. innbygger 0—17 år _ 6 305 _ 6 200 11 363 10 278

Helsetjenester, kr. pr. innbygger 2 664 3 160 3 463 2 645
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Fysisk planlegging, kr. pr. innbygger 387 1 083 868 _  672

Tilrettelegging/bistand næringsliv, kr. pr. innb. 343 539 —23 94

Samferdsel, kr. pr. innbygger 71516 1 510 1 802  _  _' 965

Brann/ulykkesvern, kr. pr. innbygger —  870 815 1 116 822

Kirke, kr. pr. innbygger 731 734 748 612

Netto driftskostnader påvirkes av flere faktorer. Nettokostnadene blir høy når brutto drifts—

kostnader pr. plass/bruker er høy og når man har mange plasser/brukere (høy deknings—

grad). Og for tjenester med gebyrer vil nettokostnadene bli høy når betalingssatsene er lav.

Status for noen dekningsgrader og betalingssatser 2017 fremgår av tabellene under.

Netto driftsutgifter er jevnt over høyere i Sunndal enn i kommunegruppa og landssnittet.

Barnevernet er unntaket fra dette. Dette er en tjeneste uten brukerbetaling. Sunndal har en

noe høy andel barn med barnevernstiltak. Når nettokostnadene likevel er lave så skyldes det

høy produktivitet dvs. lave brutto driftsutgifter pr. barn med tiltak.

Netto driftsutgifter til SFO er høy grunnet svært lave betalingssatser pr. plass.

Netto driftsutgifter til kulturskolen er også høy. Dette skyldes primært mange plasser/elever:

i Sunndal er rundt 26 prosent av alle 6—15åringer elev ved kulturskolen, mens landssnittet er

på 14 prosent og 16 prosent i kommunegruppa.

l  Sunndal er alle barnehageplasser kommunale mens landssnittet er på 50 prosent.

Sunndal har høy dekning når det gjelder antall institusjonsplasser i forhold til antall

innbyggere over 80 år.

 

Dekningsgrader Sunndal Sunndal K.gr. 12 Norge

2016 2017 2017 2017

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,4 93,2 91,6 91,8

Andel kommunale plasser av alle barnehageplasser 100 100 66,1 49,4

Andel elever med spesialundervisning 7,4 7,1 9,0 7,9

Andel innbyggere 6—9 år i SFO 60,1 57,6 48,3  _  58,6

Andel innbyggere 6-15 år i kulturskole 26,5 25,9 16,3 13,9

Legeårsverk pr. 10.000 innbygger 11,2 11,2 12,9 11,1

Fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbygger 10,5 9,5 8,5 7,5

Andel innb. 80 år+ som er beboer i institusjon 17,6 18,2 13,3 12,6

Plasser i institusjon i  %  av innbyggere 80 år+ 24,0 24,5 _  17,9

Andel innbyggere 20—66 år med sosialhjelp 4,1 3,6 4,0

Andel barn 0—17 år med barnevernstiltak 6,4 7,1 5,0

Gebyrer Sunndal Sunndal K.gr. 12 Norge

2016 2017 2017 2017

Barnehageplass, heldag, kr. pr. mnd

SFO, heldag, kr. pr. mnd 938 941 . _____ '

Vannforsyning, kr. pr. år _  2 768 2 712 3 038 3 431

8
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KOSTRA  og nøkkeltall  2017  — Sunndal

Innledning

Dette  er en analyse av regnskap og andre Kostra—tall for  2017. Sunndal  er sammenlignet med

landsgjennomsnittet uten Oslo og kommunegruppe 12. Dette er kommuner som er middels

kostnadskrevende  å  drifte, har høye inntekter og har mellom  5.000  og 20.000  innbyggere.

Utgifter og behov sammenlignet med andre

Utgiftsbehov

Kommunale regnskap må korrigeres for ulikheter i utgiftsbehovet før sammenligning.  l  denne

Framsiktanalvsen brukes behovsberegningen i statsbudsjettet (utgiftsutjevningen).

Utgiftsbehovet gjelder forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. Departementet har

beregnet Sunndals behov til 106 prosent av landssnittet pr. innbygger. Det er  2  prosentpoeng

mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 12.

Sunndal har  4  tjenester med behov over 100  %  (landssnittet). Det er pleie/omsorg (125  %),

barnevern  (107  %), kommunehelse  (111  %) og administrasjon/styring (104  %).

Utgiftsbehovet for grunnskole var på 99  %  og 81  %  for barnehage.
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Tabellen under viser lwstnadsiorskjeller mellom Sunndal og kommunegruppe 12 og landssruiilc‘i

i 2017. Samlede behovskorrigerte netto driitsuigiiter var 37 millioner kroner høyere i Sunndal

enn % kommunegruppa og 96 millioner kroner høyere enn landssnitten uten  0510.

Tabellen viser også hviil<e tjenester som drives dyrt og billig sammenlignet med

kommunegruppa og landet. iforhold til kommunegruppa bruker Sunndal mere penger på

pleie/omsorg (25 mill), grunnskole (15 mill), barnehage (8 mill) og adm/styring (10 mill).

Og utgiftene er lavere innen barnevern (2G mill). For de Øvrige tjenestene er

kostnadsforskjellene mindre.
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Hovedtall  drift

En sunn kommuneøkonomi er kjennetegnet ved et godt driftsresultat, økonomiske reserver og

lav lånegjeld.

Sunndal kommune hadde et netto driftsresultat på 2,1 prosent av driftsinntektene  i  2017. Dette

er lavere enn kommunegruppa og landssnittet, men høyere enn den nasjonale anbefalingen på

minimum 1,75 prosent.

Disposisjonsfond er kommunens økonomiske reserver bør utgjøre minst 10 prosent av

driftsinntektene. Sunndal har et disposisjonsfond på 15,3prosent i 2017.

Netto lånegjeld bør være under 50 prosent av driftsinntektene. Sunndal hadde en lånegjeld på

60 prosent av inntektene i 2017.

Idet følgende presenteres mere detaljerte nøkkeltall for de 4 siste år.

Sunndal Sunndal Landet Kostra-

2016 2017 uten Oslo gruppe 12

Frie inntfåkter i kroner,,Per innbygger *) -, , ,, 5,7 317 55 589 53 512-..,,,, 5,8, 0,55.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter? 3,00 % 2,10  %  3,70  % 3,20 %

Netto lånegjeld i prosentav bruttowdriftsinntektfer , 58,1  %  60,0  %  84,5  % 90,0  %

Diaeosisjonsfonfi i pr0§¢0£§v brutte driftsinntekter , 13,8,% 15,53,%, ,,,9,9,,%,, 3,19 /
Nette lånegieldikrener petinnbvgger, , 6,7 3,30, , 70, 62,3, , 71, 20,2 ,, 93 722
Nettolån,egielél.PrQ—°z€51£äybtuttefåriftäinntsLtét,,,., ,, 5,8!1 % 60,0% ,,355 % 9993/9

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Økonomi  — Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

.1

3  € .
.4 .

E  q:
cu &.:
m
E  2

Cl.
1  E

1

DE

[i

2014 2015 2015 "201?

l  Sunndal II kostragruppe 12 Landetuten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 3,20% 3,60% 3,00% , 2,10%
 

KostragruBRe 12 1,80%  _  2,90  % ,  3,60  %  3,20  %

Landet uten Oslo 1,20  %  2,90  %! 4,10 % 3,70 %



Kroner

Netto driftsutgifter utgjorde 2,1 prosent av driftsinntektene  i  Sunndal i 2017. Dette er over

normen på 1,75 prosent, men lavere enn kommunegruppa og landssnittet. Sunndal har hatt en

reduksjon i netto driftsutgifter de siste fire år mens Kostragruppe 12 og landet uten Oslo hatt en

KOSTRAognøkkeHaH2017—Sunndm
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I  Sunndæ  I  hosvagruppe12 LanceluEnIJSW

Økning i netto driftsresultat i samme periode.

Økonomi- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

, '

G: I. . 7" A'.

if BD
cu
U? 50
<)

SE 40

3g

23

13

0

201-: 21315 "2015 2017

I  Sunncm  I  hasnagruppe12 Landetuæricsm

2014 2015 2016 2017

.Sunndal 1. 60,8 % 62,6% 58,1%  60,0 %
Kostragruppe 12 83,7  %  86,8  %  89,1  %  90,0  %

__Landet uten Oslo M..” 30,0  %  ..., 82,3  %  83,1  %  84,5  %

Netto lånegjeld bør holdes under kontroll for å unngå for stor renterisiko. Netto lånegjeld bør

helst være under 50 prosent av årlige driftsinntekter. Sunndal er noe høyere enn dette (60

prosent). Slik har det vært de siste 4 år i Sunndal mens Kommunegruppe 12 og landet uten Oslo

har hatt en økning i dette nøkkeltallet.

Framsikt  -  Netto lånegjeld i kroner per innbygger
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KOSTRA og nøkkeltall 2017  — Sunndal

, , ,. W  2014 2015 2016 2017
Sunndal . 63 166 , 68 360 67 530 70 623
Kostragruppe 12 W 76 200  '  82 335 89 021 93 729

”Landet uten Oslo 58 744 62 604 67 048 71 1074,

Framsikt  -  Disposisjonsfond i prosent av  brutto  driftsinntekter
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21314 2015 2015 ZEN?

I  Sunndal li H-zistragruppe 12 Lan-Zei uten Oslo

, 2014 ,, 2015 2016 2017

Sunndal 7  11,6 % 12,0 %  WW 13,8% L..—15,3 %
Kostragruppe 12 6,2  % 6,2  % 7,1  % 8,0  %

Landet uten Oslo 6,4  % 6,7  % 8,3  % 9,9  %

Disposisjonsfondet er kommunens reserver for å dekke uforutsette utgifter og sviktende

inntekter. Det bør utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene. Sunndal har et disposisjonsfond

på 15 prosent, og det har økt de siste 4 år. Dette er et godt resultat, og bedre enn både

kommunegruppa og landssnittet.
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KOSTRA og nøkkeltall 2017  — Sunndal

Grunnskole

Grunnskole omfatter undervisning (funksjon 202), voksenopplæring (213), SFO (215),
skolelokaler (222) og skoleskyss (223). Sunndal har et utgiftsbehov for grunnskole på 99 prosent

av landssnittet. Behovskorrigerte samlede utgifter til grunnskole var 15 mill høyere i Sunndal

enn i kommunegruppe 12.

Sunndal har netto utgifter, behovskorrigert, på kr 104 000 pr innbygger i målgruppen i 2017.

Dette er høyere enn både Kostragruppe 12 og landssnittet.

Skolestørrelse er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen, små skoler gir høyere utgifter til

undervisning. Det er 129 elever per skole i Sunndal i snitt. Dette er lavere enn landssnittet og i

kommunegruppa og er noe av forklaringen på høye kostnader til grunnskole i Sunndal. I tillegg

har Sunndal særlig høye kostnader til SFO. Dette skyldes lave betalingssatser. Andel som går i

SFO er 58 prosent. Dette er som landssnittet og høyere enn kommunegruppe 12 (48 prosent).

Sunndal Sunndal

 

2016 2017

Prioritet

Netto—driftsutg. til grunnskole (202), pr innbygger 6-15 år *) **) 98 232” 103 862

Niegjndriftsutg. tiliskoliefritidstilbiud(215), pr innb. 6—9 år *) **) ,  12 983 15 302

Nette.9£ftsutg-rtlstelsäty5ä (22311 er innbvgger 6-15 år *) **) 3 173 -,3. 157
Kvalitet

ÅGEjPUEFQFS'Eåd lauv-7 høgsko'eutmeeega&äst,u£avnivs,,, 8L4 %,,Åää'ä
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 40,7 3943"

Levekår

ytwgiitsobehov  -  Grunnskole

Andre nøkkeltall

Andel elever med direkte overgang til videregående opplæring

 

190/0 %  10020 %

 

Andel lærere i heltidsstilling ., , 74,0 % 72,5  %  7

Aas-J lærere so213,69,,åt,9,s..elérs 17,3 % 17,5 %
Framsikt

Andel eleveriäg—runnskolen som får spesialundervisning(B) ,  7,4  %  7,1  %

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss(B) 38,8  %  37,9  %

Andel innbyggere 6—9 år i kommunal SFO(B) 60,5  %  57,9  %

Andel timer speiqaliundervisning av antall lærertimer totalt(B) ,  ,  111512”), ,, 14,7 %

ävgægræmmgnal—ätglelfäl 137 , 1.29.
Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole (202),Bér elev(B)—u*) 106217 ”109886

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov
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, 91199911 99,833,,

Landet Kostra-

u/Oslo gr. 12

85 548 98 022

331591, ,? 1,2,2,
.? 255 28533,

8,6,8 %86,4%
4114. .4959-

17,9261,051

97,8 %  9.757 %,
71,6 % 72,4 %
”79%...”11'4 %

73% 9.979,
23,0% 32,7% 
57,5 % 48,4 %
17,7 % 19,2 %

223 151
' SZ 565 109791; ,



KOSTRA<xgnøkkeHaH2017—Sunnda

Prioritet  - Netto  driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6—9 år

18000

10000

1i000

12000

% 10900
s!—  8000 _

5903

4000

2000

0

2014 2015 2010 201?

I  Sunncm  l heshagmppe12 Lanceluæn135m

”  , 2014 2015 2016 2017

”Sunndal 10198 11281 ”  13 303  16 059
KoshagvppelZ 7950 6918 7016 7350

Landetuun105b 4029 3244 3610 3878

SFO kan etter  opplæringsloven drives  til selvkost (utenom ressurser til elever med spesielle

behov). Dette gjøres ikke i Sunndal hvor kostnadene er betydelig høyere enn landssnittet og

kommunegruppe 12. Årsaken til dette er lave betalingssatser i Sunndal.

Prioritet -Netto driftsutgifter til skoleskyss  (223), per innbygger  6—15 år

2014 2015 2016 2017

Sunndal 0 0 3252 3313

Kostragruppe  12 2  635  2  793  2  787  2  950

Landet uten Oslo 2  018  2 166 2  190  2 269

Sunndal har også noe høye utgifter til skoleskyss. Sunndal er den største kommunen i Møre og

Romsdal i utstrekning og har en høy andel elever med skoleskyss (38 prosent) sammenlignet

med kommunegruppe 12 (33 prosent) og landssnittet utenom Oslo  (23  prosent).
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KOSTRA og nøkkeltall 2017  -  Sunndal

Kvalitet  -  Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning

80

as '!

åå 8? å am ,
8 80 _ _

CL 85

84
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82

2014 2015 2015 201?

I  Sunndal  I  hostragruppe 12 Land-almen Oslo

2014 , 2015 2016 2017

Sunndal  _ l 85,0% 86,7%  87,4 %  89,2 %
Kostragruppe 12 , 88,1  %  85,8  %  85,6  %  86,4  %

Landet uten Oslo—”M m 87,8 % 87,0% 86,8 % 86,8 %

Andelen lærere med høyskole- og pedagogisk utdanning er høy i Sunndal og har blitt stadig

høyere de senere år.

Andre nøkkeltall  -  Andel lærere i heltidsstilling

2014 2015 2016 2017

Sunndal 62,2  %  75,0  %  74,0  %  72,5  %

Kostragruppe 12 63,8%  69,9  %  71,4  %  72,4  %

Landet uten Oslo 62,9  %  69,2  %  70,1  % 71,6% 

Andelen lærere i heltidsstillinger har økt betydelig fra 2014 til 2017.

Andre nøkkeltall -Andel lærere som er 60 år og eldre

2014 2015 2016 2017

Sunndal 11,8  %  16,4  %  17,3  % 17,5%
Kostragruppe 12 11,7  %  ,  12,0  %  12,0  %  11,40—6

Landet uten Oslo 12,4  % _  12,0  % 11,6%  11,0 %—

Sunndal har en noe eldre lærerstokk enn kommunegruppa 12 og landssnittet.
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KOSTRA og nøkkeltall 2017  — Sunndal

Kvalitet -Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)

2014  _  2015 WM2016 «2017
n  .mz ...» vnwnnwbrm ”..r” wavL/tw-m ,, få'éla'øm'n$,r Han” “a .M ,—

Sunndal 40,7 40,7 39,3

Kostragruppe 12 39,7 40,2 40,0

Landet uten Oslo 40,7 41,1 41,4

Elevenes grunnskolepoeng (avsluttende karakterer på vitnemålet, standpunkt og eksamen) er

omlag de samme i Sunndal som i kommunegruppe 12 og landssnittet.

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring

2014 2015 2016 2017

..?.EHQQE—lwmmw 100/0 %  97'9 %  199/0 %  100/0 %.
Kostragruppe 12 98,0  %  97,3  %  98,3  %  97,7  %

La WERE? f1.9§;'B_,_ 9811% ,WEåBÅH m. ,. .,?åå.%..11-19.7334?—
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KOSTRA og nøkkeltall 2017  — Sunndal

Barnehage

Barnehage omfatter funksjonene førskole (201), styrkingstiltak (221) og førskolelokaler (221).

Sunndal har et utgiftsbehov for barnehage på 81 prosent av landssnittet. Behovskorrigerte

samlede utgifter til barnehage var 8 mill høyere i Sunndal enn i kommunegruppe 12.

Sunndal har ingen private barnehager.

Netto driftsutgifter til barnehage — behovskorrigert  — var kr 173 000 pr innbygger i målgruppen i

2017. Dette er høyere enn både Kostragruppe 12 og landssnittet.

Sunndal Sunndal Landet Kostra-

2016 2017 u/Oslo gr. 12

Prioritet

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 åri kroner *) **) 156 470 173 149 145498 , 151 225

Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutg. pr korrigert oppholdstime (kr) *) . 61 ,, 64V 64 64

Korrigerte oppholdstimer per årsverktil basisvirksomhet .. 12 239 12 547 13005  »  12 312

Kvalitet

Andel barnehagelærerewi IIIIII p rosent av grunnbemanningen . 44,8% 43,2 %” 37,3% 36,0 %

Levekår

UEgiftsbehov Bargghage . . . 0,8267 0&075 . 0,985 0,935

Framsikt

A-nde' barn-1 5år med, .barnehageplass (B l 92 .4.% 23,2 %. 9.1.8 % ,,,,,,, 9Lé-%.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til ba5lswrksomhet , ”6,0 5,79) . 6,9 , 5, 8

Korrigerte PLHEQ,‘£E§H§3:,,‘C291 pr koirwoppholdstime kr (B) 52 S...-2 51 52

Korrigerte brutto drlftsutgifter kr per barn l barnehage ( )* ) 126 868 135739 135 5515—0777. 134 869

Korrigerte oppholdstimer perw arsverk til baqsmlrksomhet (B )  »  12 239 12 547 12 741 12 227

) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Tallene erjustert for ulikt utgiftsbehov

Framsikt -Andel barn 1-5 år med barnehageplass(B)

r 9
CC!"=)

rg LDID 'D 19
(;.) J. 17! ::r;

r

PQ

Prosent

rD ro
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I  Sunndal  I  Kostragruppe 12 Landetuten Oslo
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KOSTRA og nøkkeltall 2017 , Sunndal

2014 2015 2016 2017

Sunndal 97,2  %  95,9  %  92,4  %  93,2  %

Kostragruppe 12 91,2  %  91,5  %  »  91,9  %  91,6  %

Landet uten Oslo 90,9  %  ”91,1  %  91,6  %  91,8  %

Framsikt -Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet(B)

) .  . .F ersoner
”I III III IJ; ::n

»11 LA.] !,Il '03 _LJI ‘,£‘ ‘,:1 III; .;

«J rn ca rn ng nr 13.- rII —L ill
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I  Sunndal  I  hostragruppe 12 Lancetuten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal [ 5,9 ,, 6,0 MMMMM 6,0 um...,.:19
Kostragruppe 12. 5,9 5,8 5,8 5,2;—

Landet uten Oslo 6,1 6,1 6,0 6,0

Produktivitet -Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime (kr)

Kroner
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KOSTRA og nøkkeltall 2017 — Sunndal

2014 2015 2016 2017

 Miya—"...m"; 57 __§3 ". 5,99.” 64
JMEBEÅÅ 58 ,_ 58 mmfizwmwfii
__Landet uten Oslo 58 59 62 64

Produktivitet -Korrigerte  oppholdstimer per  årsverk  til basisvirksomhet

2014 2015 2016 2017

”Sunndal m....— 12 489 12 689 , 12 239 12 541

Kostragruppe 12  ..... 12 300 12 256 - 12 287 12 312

Landet uten Oslo M  13 069 13 033 13 018 13 005  

Korrigerte oppholdstimer per ordinært årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for

produktivitet. Det uttrykker bemanningsfaktoren. lSunndal var det i snitt 12 550 timer per

årsverk i 2017. Det er omlag 240 mere enn i kommunegruppa og 450 mindre enn landssnittet.

Kvalitet -Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen

., = —  '” -  —  , ., WV-..”

Prosent

l‘
D (II

2014 2015 2016 201?

I  Sunndal  I  hestragruppe 12 Landet uten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 45,8  %  44,8  %  43,2  %

Kostragruppe 12 36,6  %  35,8  %  36,0  %

Landet uten Oslo ___ 36,6  %  »  36,6  %  37,3  %
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KOSTRA og nøkkeltall 2017  — Sunndal

Barnevern

Prioritet  -  Netto  driftsutgifter  til sammen per innbygger
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I  Sunndal  m  haratragruppe 12 Landetuten Ssl-3

' 2014 2015 2016 2017

åwéél ......................................... 1 014 1 302 1217 1 126
Kostragruppe 12 2 208 2 306 M 2 301 2 478

Landet uten Oslo 1 934 1 953 2 039 2 309

Sunndal kommune har lave netto driftsutgifter til barnevern, sammenlignet med Kostragruppe

12 og landet uten Oslo. Vet vi noe mer om kvaliteten i tjenesten? Er det gjennomført kontroller

med at barn som er blitt plasserte?

Dekningsgrad -Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år

Andel barn Netto driftsutgifter

med barnevernstiltak ift. (funksjon 244, 251,

innbyggere 0-17 år 252) per barn

i barnevernet

Sunndal 4,2  % 56 039

Kostragruppe 12 3,9  % 120 421

Landet uten Oslo 3,2  % 127 77_5
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KOSTRA og nøkkeltall 2017 — Sunndal

Produktivitet —Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager

' W 2014 2015  %  2016 2017

Sunndal ' 98,0 %» 100,0%  97,2 %  _97,7 %
Kostragruppe 12 '  96,8 %  98,0 %  ”97,7  %
Landet uten Oslo 98,0  % 98,4  %  98,8  %  98,9  %

Sunndal kommune ligger likt med Kostragruppe 12 og under landet uten Oslo. Det er et

kvalitetskrav at alle meldinger skal ha en behandlingstid på maksimalt 7 dager.

Produktivitet  -  Andel undersøkelser med behandlingstid innen  3  måneder

'  , 2014 . 2015 2016 ,.,2 2017
Virunga—L"— '» »  87,0% ” 92,0% 86,0%  '  98,0 %

,EEEEEEERE’E .13 -51 9341,,. ,,.3193/1,W.7.219.3/a . 1.729.179~
Landet uten Oslo” 78,0 %  82,0 % -  85,0 4  "801031

Sunndal kommune har andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder på 98%.

Dette er vesentlig høyere enn både Kostragruppe 12 og landet uten Oslo. Likevel bør det

bemerkes at kravet er på 100  %.

Produktivitet  -  Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)

;; [l

Personer

In

[l

2014 2015 2015 2531.7

Sunndal  I  Kuzvstragruppe 1‘2 Landetuten Oslo

2014  2015  2016 2017

Sunndal _m 22 21  m  28 “fig

Kostragruppe 12 _  22 21 ””21 22

Landet uten Oslo 20 20 ., “20 , 20
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KOSTRA og nøkkeltall 2017  -  Sunndal

KOSTRA—statistikken viser at barnevernet i Sunndal har høy produktivitet, med 28

undersøkelser eller tiltak per årsverk. Kostragruppe 12 har 22 og landet uten Oslo har 20

undersøkelser eller tiltak pr årsverk.

Produktivitet  -  Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f.  252)
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I Sunncal  n  Matragruppe 12 Lancetuten Gel-3

2014 2015  m  2016 2017

Sunndal 504 714 360 474 "467 286 590 76—2-

Kostragruppe 12 292 781 __321 287 380§O_£L

Landet uten Oslo 342 245 376 779 392 767 432 387

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet har hatt en vesentlig økning i

perioden 2014  — 2017.

Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (251)
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KOSTRA og nøkkeltall 2017  — Sunndal

2014 2015 2016 2017

?Lnndai 328317 35313 35757 21013
KosUagvppelZ 28289 ”28148 29782
lendetutenOsb 33175 33347 34874l 37963

Nøkkeltallet Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet har hatt en

vesentlig reduksjon i perioden 2014 — 2017 for Sunndal kommune sin del. Både KOSTRA-gruppe

12 og Landet uten Oslo har hatt en økning i dette nøkkeltallet i samme periode.

Dekningsgrad -Andel meldinger som går til undersøkelse

2014 772015 2015 2017
"Sunndal—" 84,5  %  79,7  %  84,4  %  89,8  %

Kostragruppe 12 84,6  %  82,7  %  80,83)—

Landet ute/n Oslo 79% M79,§:/o  81,4  %  82,3 341.

Nøkkeltallet andel meldinger som går til undersøkelse, så ligger Sunndal

kommune vesentlig høyere enn både Kostragruppe 12 og Landet uten Oslo.

Dekningsgrad  -  Andel meldinger til undersøkelse innen 7 dager (prosent)

2014 2015 2016 2017

Sunndal 79,7  %  81,7  %  87,5  %

Kostragruppe 12 82,3% 81,2%  79,1  %

Landet uten Oslo 78,5  %  80,4  %  81,5  %

Nøkkeltallet andel meldinger til undersøkelse innen 7 dager (prosent), så

ligger Sunndal kommune høyere enn både Kostragruppe 12 og Landet uten

Oslo.

Dekningsgrad - Barn med melding ift.  antall innbyggere 0-17 år

2014 2015 2016 2017

Sunndal 3,8  %  3,8  %  6,9  %  5,8  %

Kostragruppe 12 4,7  %  5,5  %  5,6  %

Landet uten Oslo 4,1  %  4,3  %  4,6  %  4,6  %
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KOSTRA og nøkkeltall 2017 — Sunndal

Dekningsgrad  — Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år

2014 2015 2016 2017

Sunndal "4,5 % ' 3,8 %  6,4 %  6,8 %
-I<ostragruppe 12 5,2  %  5,8  %  5,7  %

Landet uten Oslo 4,3  %  4,4  %  4,7  %  4,9  %

Dekningsgrad  -  Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger

2014 2015 2016 2017

Sunndal 100,0% 100,0 % 100,0% 100,0%

Kostragruppe 12 93,0  %  94,9  %  yyyyy 95,1  %  100,0  %

Ian—de'twutenvgslo 98,0 %  98,7 %  97,8 %  w98,0 %

Kvalitet -Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år

2014 2015 , 2016 2017
awammmwmm M ”WWW/mm

Sunndal 3,6 3,8 3,8 4,0

Kostragruppe 12 f1__7_ 4,8 5,1 5,0

_L_§ndet uten Oslo 4,1 4,3 ,. 4,7 4,8
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KOSTRA og nøkkeltall 2017  — Sunndal

Pleie og omsorg

Netto driftsutgifter til pleie— og omsorgstjenester  — behovskorrigert  — var kr 22 300 pr innbygger

i2017. Dette er høyere enn både Kostragruppe 12 (kr 19 500) og landssnittet (kr 17 300).

Produktivitet

Korrigerte bruttomdriftsutg. institusjon, pr. plass *)

Kvalitet

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)

Levekår

!,tgiftstägw :, ?läPg, omäors,
Andre nøkkeltall

Fy5loterapltlmer pr. uke p.r beboer l 533318”? "»

19893101? pr. 982,91, bebOé.rLåykehJ9m,
Framsikt

Andel beboere i‘ingtitus'

Andglibeiboerieipa instit

Andel innb. 80 år+ som er beboere på institusjon(B )

)(orr. br. dr. utg pr. mottaker av hjemmetjenester kr)(B ) *) ÅÅÅÅÅÅÅ

Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere(B)

Netto driftsutg. pr innbygger, kr, pleie— og omsorgtj. (B) *) **)

,Fflesséri ,institusJQH i Prosentaiinnbvggere 8.0..år,9,ver(B,l,,,,,

80 år og" over(B) ,, ,

under 67 år(B)

  

 

 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Sunndal

2016

19.3.5970 ,,

0:43

,,,1,:,29,9,

_  0,30 ..., ,,

"fin/1,3

W5: 6  %  .  ...”—N....

1762,
239 880,,,, '

56

21 1691 '
,  24,5 %

Framsikt - Plasser  i  institusjon  i  prosent av innbyggere 80 år over(B)

Prosent

';

2014 2015 2016 2017

I  Sunndal  I  Kosta-gruppe 12 Lan-Zetuten Oslo
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Sunndal

2017

Landet

u/Oslo

Kostra—

gr. 12

1 071 308 1 140 445 1 243 704

0,38,,,...,

17,25 0

0,22

661%

17, 7  %

224 843

7, 57

22 2,82,

0,3,$,,,,,f

63%”,2

24, 9  %  

LO,-2,5.-.

9,49, ,,
01,25, ,, ,

62,0%

l3l.1,§/9.,,,, ,  .,
12, 6 %

256 223

40

17 340

01,55, ,,  .

.18'6/ N ,.

. 925,41,

1, 12;

,  91%
, 015,41,
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2014 2015 2016 2017

Sunndal 22,8  %  21,7  %  24,5  %  24,9  %

Kostragruppe 12 19,2  %  20,2  %  20,6  %  20,4  %

Landet uten Oslo 18,4  %  18,9  %  18,8  %  18,6  %

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

100000

.nr—-—, ,1.hguuwg ,"1 —l! L .» ,  , .,, ,  1l

1000000

3 800000
C
0

E 600000

100000

200000

{I

2014— 2015 2015 2017

I  Sunndal  a  Kostragruppe 1E Landet uten 0510

2014 2015 2016 2017

Sunndal. 986 295 1076 434 1 012 355 *1071 308
Kostragruppe—12 1 122 599 1 145 780 1192 726 71243 704—
Landet uten Oslo 1 039 452 994 186 1 100 874 1 140 445

Nøkkeltallet korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass viser at Sunndal

kommune  i  perioden 2014  — 2017 har driftet institusjonsplassene rimeligere enn Kostragruppe

12 og Landet uten Oslo. Dekningsgraden for institusjonsplasser (antall plasser) er relativt

høyere i Sunndal enn både Kostragruppe 12 og Landet uten Oslo.

Kvalitet -Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)

2014 2015 2016 2017

Sunndal 0,32 0,43 0,38
Kostragruppe 12 -” 0,49 0,94 0,54—

Landet uten Oslo 0,54 0,56 0,55

Nøkkeltallet legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) viser at Sunndal har tidsmessig en

mindre timeforbruk på legetimer.
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Framsikt - Andel beboere i institusjoner 80 år og over(B)

80

Orm,
TU '

57

+=  E  n
L.

(D
W 10
[D

CL  U

28

18

[I

201i 2815

I  Sunndal II hostragruppe 12

2014

Sunndal

.Eostragruppe 12 74,3  %

Landet uten Oslo 70,5 %

2015 2017”

Lancet uten CSI-3

2015 2016 2017
69,7 %  71,3 %  66,1 %»
68,1 %  67,0 %  64,8 %
64,1 %  63,2 %  932270—

Framsikt  -  Andel beboere på institusjon under 67  år(B)

1;

1‘2 _. _  7

10 a'

‘6
<1; 8
f.!)

Q .
p  v:.

D.

:3

2014 2015

I  Sunndal  I  Kastragruppe 12

2014

Mål—,-,W ,,,,,,
Kostragruppe—lå -- 9,9  %

Landet uten—Qslo 13,2  %

"O .

2015 2017

Landet uten Oslo

2015 2016 2017
6,7 % '511631 6,1 %

11,7 %  11,2 %  "gig—%—
12,5 %  12,3 %  13,1 %
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De på institusjon er gjennomgående eldre  i  Sunndal enn i Kommunegruppe 12 og landssnittet:

Rundt 66 prosent er 80 år eller over og rundt 6 prosent er under 67 år.  I  kommunegruppa og

landssnittet er rundt 12 prosent av beboerne under 67 år.

Framsikt - Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere(B)

KI

60

Kroner

2C!

10

[I

2014 2015 2015 201?

I  Sunndal  I  hostragruppe 12 Landetuten Oslo

, 2014 2015 2016 2017

 

mm . may):

  

Am

 Sunndal _ ' 55 53  a  56 57
Kostragruppe 12 44 46 47 48

Landet uten Oslo 39 39 39 40
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Konununehebe

Dekningsgrad

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggeretFunksjon 241”

Kvalitet

 

Levekår

Utgiftébehov -munehelss  .,
Framsikt

Andel nyfgge med hj.besØk innenrrZiukerr e/ hjemkomstlB)

Gjennomsnitt'isjiätelengdelB)
N9??? ,dr-utg titdiasnose, beh.;gg,rehabgrålihbbiB) ”fl
Nette?riftSUEg,,-,,B£-..j,nWeser,?” Kommunehelse (B), *) )

mg?)

;; ,,,  ,

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Sunndal

Sunndal

2016

 

710699§H
NW1230

1517
,1 446

Framsikt - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)

SEEMS! O o

3333353 . ' å

,— ZEQU

cu
C ,.. - - -
f:) ,;UUU

K  1500

10013

500

o

2731-"- 2015 2015 2017

I  Sunndal  I  Hastragruppe 12 Lan-jetuten Oslo

2014 2015 2016

Sunndal 2 342 2 445  _  2 664

Kostragruppe 12 3 027 3 145 3 491

Wä 2 325 2 390 2 552

2017

3 160

3 468

2 648

Sunndal Landet

2017 u/Oslo

,, 9,50 8'8

1945. 9:5,,,,,,,,, . ..

 

,  1113 11923.

719% 8,53i
1180 1 97,4.

, ,,1,,78,€> 119,2,
,,2 8.39 2539.  .

I perioden 2014 —2016 har Sunndal kommune hatt netto driftsutgifter pr innbygger til

kommunehelse som er om lag på nivå med landet uten Oslo. l 2017 har det skjedd en endring
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der Sunndal kommune sitt nøkkeltall har hatt en vesentlig Økning. Trass Økningen er netto

driftsutgifter fortsatt er under nivået til Kostragruppe 12.

Kvalitet  -  Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)

2014 2015 2016 2017
 

Sunndal 9,1 _ 10,5 10,5

Kostragruppe 12 10,0 10,5 ”11,0

Landet uten Oslo 9,1 9,2 9,5

Framsikt  — Gjennomsnittlig listelengde hos leger (B)

2014 2015 12016 2017
W

Sunndalw " "' 1 202 1 251 1230 “$352
Mfwww, 2...— 956 JE".--— 942 ——E£6.
Landet uten Oslo 1107 1 100 1 090l 1 074

Dekning av fysioterapiårsverk er omlag det samme i Sunndal som i kommunegruppa og

landssnittet. Legene i Sunndal har lengre pasientlister enn kommunegruppa og landsnittet.

Framsikt -Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst(B)

120

101:!

SCI
E’
(1')
m F,!”iE - -

CL .
.il—l

20

[l

2014 2015 201:7 2017

I  Sunn-33!  I  Kostragruppe 12 Lam-jet uten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 91,8  %  106,6  %  106,9  %  77,0  %

Kostragruppe 12 85,0  %  84,8  %  89,1  %  88,4  %

Landet uten Oslo 86,4  %  88,6  %  91,8  %  88,1  %

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst er lavere i Sunndal enn i

kommunegruppa og landssnittet.
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Sosial tjenester

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten — behovskorrigert  — var kr 6 100 pr innbygger i 2017.

Dette er høyere enn både Kostragruppe 12 (kr 4 700) og landssnittet (kr 3 700).

Kvalitet

Årsverk med videreutdgimsameidger 10 09,a.nby,g,g,,?r9,,,,
Levekår

UtgiftstäehQV;59$Lale,tie,ngS,ter,, ,  ,  , , _
Framsikt

Andelen,.sosialhjelnsmqttaker9,,,18-2,4 åre,,év alle 18-24 år(B)
Andelen Sosialhjelpämottakere ift til mob,- 20—,6,,6,,år(,B) **> ,
Bento WWFs til,?k- se.,sia'hlelp pr: mottaker?) *t
Netto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innbygger(B) *) 1**?) W

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Sunndal

2016

4,2

,,  0:88}

4,4 %

14,53”)
,3193,1f

" ,, 6 15,13

Sunndal

2017

fa?

,  0189.0

$696
7&226
37,59
6 09]

Landet

u/Oslo

,9932,

7,2 %
,,b  %,
3 483

7.3.736:

Framsikt  -  Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år(B)

Q
,., . *  "O  . , .  O
O ,  .  ,

El

E  _
If)

9  ;

ll ",

1

0

2014 2015 ”2016 201?

I  Sunndal  !  hostragruppe 12 Landet uten Oslo

, 2014 2015 2016

Sunndal - 5,0% 4,5% __ 4,4%

Kostragruppe 12 8,5  %  8,3  %  7,7  %

Landet uten Oslo 7,7  %  7,6  %  __Z,4  %

2017

3,6 %.
8,3  %

741%?

219,,

Kostra—

gr. 12

313,

Nøkkeltallet andelen sosialhjelpsmottakere 18—24 år, av innbyggere 18—24 år viser at Sunndal

kommune har en lavere andel enn både Kostragruppe 12 og landet uten Oslo.
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Framsikt  -  Andelen sosialhjelpsmottakere iforhold til innbyggere i alderen 20-66 år(B)

,«o; o o .,

"rn J'— in m
«l

Prosent

—5 F) l

in _: in  m  in ”g.
c.

Q

2131-: 2015 2015 281.7

I  Sunn-Sal  I  hostragruppe 12 Lande-ruten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal  ' 3,8% 3,2% 4,1% ______ 3 ,8%
Kostragruppe 12 4,5  %  4,5  %  4,5  %  4,7  %

Landet uten Oslo lt 4,1% 4,1% 4,2% 4,2%

Nøkkeltallet viser at Sunndal kommune  i  perioden 2014  — 2017 har hatten lavere andel

sosialhjelpsmottakere  i  alderen 20—66 år enn både Kostragruppe 12 og landet uten Oslo.

Kvalitet - Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere

s
.,
I

Ch

 

1

[l

2014 2015 2015 2017-

l  Sunndal ll kostragruppe 12 LanCet uten Oslo

2014 2015 2016 2017

:Sunndal 7,0 4,2 4,2
Kostragruppe 12 2,8 3,2 ____3_,_3)_
Landet uten Oslo 2,6 21 &&

Andel med videreutdanning innen rus en høyere i Sunndal enn i kommunegruppe 12 og

landssnittet.
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Kommunale boliger

Produktivitet

Ant. boliger med startlån, per 1000 innbyggere  ,

ADE-J]UåSEDECLSPt'iS99519???ESV 10,00 innbygger  ,
Dekningsgrad

Kommunalt disp.boliger per 1000 innbyggere ,,-

Korn- Bide: 99' 1.5.q alle k0 mm9..r1a.!mi§p- boliger,,”
Korr brutto driftsutg. (265) kom. disp. boliger, pr. innbygger  ,

Sunndal Sunndal Landet Kostra-

2016 2017 u/Oslo gr. 12

2,0 2,5 73,4 1,6

,,,,,,2,95, 21.1,, "19,2 ,Lzå
 

28 30 21 28

...._,._Z.LQ% 630% 74.10% 72.0%.,"
1 1557 1 467" ”12131-1051,-

Dekningsgrad  -  Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere

Kommunalt disponerte Netto dr.utg.

boliger per 1000 pr. innb. 265

innbyggere Kommunalt disponerte boliger

m., (B)
Sunndal 30 —145

Kostragruppe 12 28 17

Landet uten Oslo 21 —116

2014 2015 2016 2017

Sunndal 28 28 30

Kostragruppe 12 25 25 27 28

Landet uten Oslo 21 21 21 21

35

30

25 . ~ ”'

g 15

10

O

2014 2015 2016 2017

I  Sunndal  I  Kostragruppe 12 Landet uten Oslo
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Sunndal har flere kommunalt disponerte boliger enn kommunegruppa og landssnittet.

Netto driftsutgifter per innbygger, kommunalt disponerte boliger viste i 2017, inntekt på kr 145

for Sunndal kommune i 2017. Tilsvarende tall for Kostragruppe 12 er en utgift på kr 12 og for

landet uten Oslo en inntekt på kr 116.

Dekningsgrad - Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger

2014 2015 2016 2017

Sunndal 61,0  %  69,0  %  71,0  %  65,0  %

Kostragruppe 12 68,0  %  70,0  %  71,0  %  72,0  %

Landet uten Oslo 77,0  %  76,0  %  _73,0  %  74,0  %

I perioden 2014 — 2017 hadde Sunndal kommune lavere eller lik andel kommunalt eide boliger

av totalt antall kommunalt disponerte boliger.

Produktivitet - Antall boliger godkjent for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere

2014 2015 2016 2017

Sunndal 2,0 2,0 2,5

Kostragruppe 12 1,8 1,4 1,6

Landet uten Oslo 1,5 1,3 1,4

lperioden 2015  — 2017 har flere boliger fått godkjent finansiering med startlån enn i

kommunegruppe og landssnittet.

Produktivitet - Antall husstander med statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere

2014 2015 2016 2017

Sunndal 20,9 20,5 17,1

Kostragruppe 12 16,0 16,0 12,8

Landet uten Oslo 19,2 18,9 16,2

lperioden 2015  — 2017 har fått flere husstander med statlig bostøtte enn Kostragruppe 12 og

landet uten Oslo.
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Kultur og idrett

Sunndal Sunndal Landet Kostra-

2016 2017 u/Oslo gr. 12

Framsikt

Andel elever  I  grunnskolealder som er elev l kulturskole, , 38, 7  %  40'?,.%. 16,2%

Besøklfolkeblbhotek per innbygger(B ) ,, ,  ,,,, , {Ii ,, , i7 4,9

B—ruttQ driftsutg. musikk— Qg kulturskoler pr bruker(B) *) , .7:9§Q l 3094 226638

Korrigerte brutto driftsutgifte. Kultur og idrett, pr. innbygger  » 3  8Q4 ,, 3 537—) ,  274720

Korrigerte brutto driftsutgifter (370) Bibliotek, pr. innb. **) 515,00 446,00 727306, 00

Korrlgerte brutto drlftsutglfter (373) Kino, pr. mnbygger **) , 266,00 260,90 104 00

7723p 738790
K-orr. brutto dnftsutgdtertitlkulturskoler per bruker( ) ) ,, , , , 2 274 , @421 .  ,,,

Nettodr utg. pr. ia. 231 Aktltetstllb barn Qg unge(B ) *) **) 240 236 164 ,  ,
Netto dr. utg. pr. inn—b. 370 Bibllotek ( MB)—*)”) W,, " _  493 413

Netto dr. utg. pr. innb. 373 Kino (B )*) **) . ., , 19 ,, 68

Netto drifts g. for kultursektoren pe l kroner(B) *) 73 368  _  3 269

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Korr. brutto drlftsutglfter(383) kulturskoler pr. innb. **) A

 

        

 

Framsikt  -  Korrigerte brutto driftsutgifter til kultur og idrett, kr. pr. innbygger

 

;? .

% -—gll;l

% £:)[i

1500

1300

[l

2014 2015 2015 2:31?

I  Sunncal  .  hoc-tragruppe 12 Lancet utenOC—lo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 4 081 3 665 3 804 3 537

Kostragruppe 12 3 223 3 353 3 632 3 748

Landet uten Oslo 2 215 2243 2350 2 43)—

Brutto driftsutgifter til kultur og idrett er omlag det samme  i  Sunndal som i kommunegruppe 12

(rundt 3 600 pr. innbygger), men høyere enn landssnittet (2 400,— pr. innbygger).
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Framsikt  -  Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler, kr. pr. innbygger

801::

700

151313

3
: :uu _ -E .. -

x  inn]

0

g 300

‘— 200

11313

[l

2014 2015 2015 201?

I  Sunn-cal  I  H.:lstragruppe 12 Lancet uten Gila

2014 2015 2016 2017

Sunndal 682,00 589,00 669,00 723,00

Kostragruppe 12 486,00 471,00” 486,00 497,09”
Landetuten Oslo mm— 386,00 372,00 383,00 38730

 

Sunndal har vesentlig høyere utgifter til kulturskole pr. innbygger enn Kostragruppe 12 og

landssnittet.

Framsikt - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kulturskole, av antall barn  i  alt  (  B)

I‘ll

E
w  25
If;

9  20 —
fl.

”i:"

10

[I

2014 2015 2015 201?

I  Sunncal  I  Kc=stragruppe12 Landetuten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 37,1%  34,7  %  38,7  %  40,9  %

Kostragruppe 12 19,9  %  20,4  %  20,6  %  18,8  %

Landet uten Oslo 17,2  %  17,0  %  16,6  %  16,2  %
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Framsikt  -  Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)

2014  2015 2016  2017

Sunndal 4,5 4,6 4,7

Kostragruppe 12 4,9 5,2 5,4 5,1

Landet uten Oslo 4,4 4,6 4,8 4,9

Sunndal har lavere besøkstall enn Kostragruppe 12 og landssnittet.

Framsikt  -  Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 373 Kino, pr. innbygger

2014 2015 2016 2017

Sunndal 214,00 240,00 266,00 260,00

Kostragruppe 12 290,00 323,00 335,00 329,00

Landet uten Oslo 94,00 98,00 107,00 104,00

Framsikt - Netto driftsutgifter pr. innbygger til funksjon 373 Kino (B)

2014 2015 2016 2017

Sunndal 61 32 19 68

Kostragruppe 12 66 51 25 55

Landet uten Oslo 14 8 2 9

Sunndal har høyere utgifter til kino, både brutto og netto, sammenlignet med kommunegruppe

12 og landssnittet.

Framsikt  -  Netto driftsutgifter pr. innbygger til aktivitetstilbud barn og unge (funksjon 231) (B)

2014 2015 2016 2017

Sunndal 227 217 235 236

Kostragruppe 12 203 200 193 183

Landet uten Oslo 168 157 163 164

Sunndal har høyere utgifter pr. innbygger for aktivitetstilbud barn og unge enn Kostragruppe

12 og landet uten Oslo.
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Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Sunndal Sunndal Landet

2016 2017 u/Oslo

Framsikt

Netto driftsutg. pr. innb. til plan/kulturminner/natur/ 1 011 1 083 670

nærmiuw *). *,”t  ,  _ ,, , ,
flettqfiriftsutgifter til,,lsart og oppmåling per innbyggerlBtit,,,  ,  ,,,338, 1,51 ,99 W
Netto driftsutg. naturforvaltning og friluftsliv per innb.(B) *) 79 , 91  .  100

Netto driftsutg. til plansaksbehandling per,10,0,Pygååfl5,l,*,,l,,,, 220 ,,, ,  38 ”27i

dette diätäutg-irgkreäjgn i tett—iteder pEWinDb-(Btf), , ,  ,, 3,65, 398 A292 , ,

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Tallene erjustert for ulikt utgiftsbehov

Framsikt -Netto driftsutgifter pr. innbygger til plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)

12438

1003

23:30

5 52:13

E
4333

Ein]

{I

2:31: 201E 2015 201?

I  Sunncal  I  hczstragruppe 12 Lan-:etuten GSI-3

2014 2015 2016 2017

Sunndal 1 032 908 988 1 083

Kostragruppe 12 751 773 809 869

Landet uten Oslo 613 594 635 670

Figuren og tabellen ovenfor viser at Sunndal kommune, i perioden 2014 — 2017 for netto

driftsutgifter per innbygger til plan, kulturminner, natur og nærmiljø som er høyere enn

kostragruppe 12 og vesentlig høyere enn landet uten Oslo.
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Framsikt -  Netto  driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B)

2014 2015 2016  2017

Sunndal 149 54 135 151

Kostragruppe 12 143 130 129 145

Landet uten Oslo 98 86 94 90

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr innbygger som er noe høyere enn i Kostragruppe 12

har hatt, og vesentlig høyere enn landssnittet.

Framsikt -Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B)

2014 2015 2016 2017

Sunndal . 183 49 77 91

Kostragruppe 12 103 102 81 89

Landet uten Oslo 88 91 93 100

Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger har økt de siste tre år og

Sunndal er nå på nivå med Kostragruppe 12 og under landet uten Oslo.

Framsikt -Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)

2014 2015 2016 2017

Sunndal 192 193 215 218

Kostragruppe 12 224 240 273 302

Landet uten Oslo 224 219 232 244

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling ligger under både Kostragruppe 12 og landssnittet.

Framsikt -Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B)

2014 2015  2016 2017

Sunndal 372 438 357 398

Kostragruppe 12 208 213 249 250

Landet uten Oslo 171 177 185 202

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger som er vesentlig høyere i Sunndal

enn både Kostragruppe 12 og landet uten Oslo.
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Administrasjon, styring og fellesutgifter

 

Sunndal

2016

Levekår

93535539! tädmtétwng, getelläuftgjfäaw W..—. 11039 ,,
Framsikt

Brutteérjftääte, Eiliv aksjon 199,59155'5331095 ' ,kr- en. 150118),i i  , 21,1,
grutto driftsutg. til funksjon 120 Adm., kr. pr. innb(<B)**) ,  » 5 965

Kerr. brutto driftsutgifter (100) Politisk styring, pr?. innbygger **) , 562,24 ,.

Korr. brutto driftsutgifter (77110) Kontroll og reiv/misjon, p  ,lflfl93311 . , , ,. 85,68

l<orr. brutto driftsutgifter (120)Administrasjon, pr.uinn ygger **) 5 419,30

Kerr. brutto driftsutg.yy(y190) Interne serviceenheter, pr. innb. **) 95601

Korr. brutto driftsutg. (285) Tjenester utenfor ordinært kommunalt 6 359,90

arbeidsområde, pr. innbygger **) , , ,,

Korr. brutto driftsutg. (290) interkommunale samarbeid (§ 27  — 3 162,62
samarbeid), pr. innbygger **)

**) Tallene erjustert for ulikt utgiftsbehov

Sunndal Landet

2017 u/ Oslo

13491393 , 11,020

  

”,,,6—69111339 , -.,,5Ef£
5424 3816 4410

557,68 ”739444 510,75

.  12,7f$åm—,,,,
4,91 ,24 3 551, ,
1030,76 30,57 77,45
4 756,67 241,59 1 219,53

4105,71 496,99 996,01

Framsikt - Korrigerte brutto driftsutgifter (100) Politisk styring, pr. innbygger

:5 ÅGE]

;?

g  "Siw
a

”— 217.413

103]

[l

2131: 2015 2:315 2:31?

I  Sunn-ical  =  horatragrumre 12 Lancetuten Ssl-::

2014 2015 2016 2017

Sunndal 553,00 632,00 584,00 580,00

Kostragruppe 12 461,00 518,00 486,00 521,00

Landet uten Osl_o___ _346,00 396,00 —378,00 400,00

Sunndal har høyere utgifter til politisk styring per innbygger enn kommunegruppa og

landssnittet.
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Framsikt -Korrigerte brutto driftsutgifter (110) til Kontroll og revisjon, kr. pr. innbygger

140

12:7
.

o 13!

%
ca 33 .

i 0
C) FillG -
o
'” 40

ED

0

22:11: 2015 21315 2:31?

I  Sunnca!  I  hostragruppe 12 Lancetuten Gel-3

“ammmmuwumagwflmhmm M  2014 2015 2016 2017

änndal MMMMMMM 29,00 35,00 89,00 133,00

Kostragruppe 12 82,00 72,00 108,00 112,00

Landet uten Oslo W  64,00 64,00 76,00 80,00
 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon per innbygger har Økt betydelig i Sunndal

de to siste år og vi har nå høyere utgifter enn kommunegruppa og landssnittet.

Framsikt - Korrigerte brutto driftsutgifter (120) til administrasjon, kr. pr. innbygger

9090
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?ngg
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E 50:35:
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20335

1330
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2014 2015 2016 2017

I  Sunndal  I  Hostragruppe 12 Land—Hulen Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 8 189,00 4962,00 5 629,00 5 114,00

Kostragruppe 12 4 280,00 3 979,00 4 180,00 4 243,00

Mn Oslo 3 378,00 3 343,00 3 493,00  M
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Sunndal har vesentlig høyere korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjon per innbygger

enn Kostragruppe 12 og landet uten Oslo.

Framsikt -Korrigerte brutto driftsutgifter (190) Interne serviceenheter, pr. innbygger

2014 2015 2016 2017

Sunndal 931,00 978,00 993,00 1 072,00

Kostragruppe 12 112,00 60,00 81,00 73530

Landet uten Oslo 73,00 49,00 49,00 31,00

Nøkkeltallet viser at Sunndal kommune i perioden 2014  — 2017 ligger vesentlig over både

Kostragruppe 12 og landet uten Oslo. Mest sannsynlig er det liten direkte innsparing å hente

ved å redusere denne funksjonen fordi utgiftene vil komme over på andre funksjoner.

lnnsparingen bør derfor komme på administrasjon eller andre funksjoner.

Framsikt  -  Korrigerte brutto driftsutgifter (285) Tjenester utenfor ordinært kommunalt

arbeidsområde, pr. innbygger

TODD

ä
5  1333

E

E; 33230
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2331:- 2015 2015 281?

I  Sunn-ml ! hu::stragruppe 1'2 Lancetuten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 4 135,00 5 066,00 6 606,00 4 947,00

Kostragruppe 12 1 006,00 1 151,00 1 331,00 1 244,00

Landet uten Oslo 219,00 219,00 244,00 245,00

l2017 har følgende vært ført på funksjon 285; Vertskommunetilskudd, Flyktningetjenesten,

Sunndal Asylmottak, Bikuben barnehage, Helsestasjon asylsøkere, Prosjekt i Drivaregionen samt

premieavvik på pensjon. For Sunndal kommune i 2018 vil nøkkeltallet bli vesentlig redusert som

følge av nedleggelse av Sunndal Asylmottak.
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Framsikt  -  Korrigerte brutto driftsutgifter (290) Interkommunale samarbeid (§ 27  -

samarbeid), pr. innbygger
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231$ 2015 21116 201.7

I  Sum-33]  I  Rostragruppe 12 LancetuienCsi-a

y  , 2014 2015 2016 2017

Sunndal" _  0,00 2923,00 3285,00 4210,00

Kostragruppe 12 800,00 916,00 927,00 1016,00
Endet uten Oslo 390,00 423,00 389,00 504,00
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Vann, avløp og renovasjon

Sunndal Sunndal Landet Kostra-

2016 2017 u/ Oslo gr. 12

Framsikt

Andel av befolkningen som er tilknyttet kom. avløpstjeneste(B) , , , 86,1% 8923/31M82i0f73—74åf/37

Framsikt - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste(B)

Q i]

‘5 an
q;

"I:

9 -
EL 7:

TI]

Evi

21314 2015 2016 201?

I  Sunncal  I  hoetragruppe 1'2 Lancet uten Ssl-3

2014 , 2015 ,  _  2016 2017

Sunndal 88,1% 85,7% 86,1% 86,2%

Kostragruppe 12 74,5  %  74,6  %  74,5  %  74,5  %

Landet uten Oslo 81,3  %  81,3  %  81,5  %  82,0  %

Nøkkeltallet bør være og er relativt stabilt over perioden 2014 — 2018. Nøkkeltallet vil variere ut

fra andelen av befolkningen som bor i sentrum og andre steder der det er kommunal

avløpstjeneste.
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Brann og ulykkesvern

Sunndal Sunndal Landet Kostra—

2016 2017 u/ Oslo gr. 12

Framsikt

Korrigerte brutto driftsutgifter (338) Forebygging av branner 198,00 169,00 196,00 230,00

piggendre ulykker, rar-”innbygger,, ,,, ,  ”hm---—7,31”vi,”
[1939 griftsutgift per km kommunal veiog gate 15)” W 7  743931 ,,,Z3 795,2, 12344679347685“

Framsikt  —  Korr. brutto driftsutg. (338) Forebygging av branner og andre ulykker, pr. innb.
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201$ 201E 2016 201?

I  Stunncal  I  hostragruppe 12 Landetuten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 164,00 181,00 198,00 169,00

Kostragruppe 12 189,00 193,00 224,00 230,00

Landet uten Oslo 180,00 182,00 193,00 196,00

Nøkkeltallet viser at Sunndal kommune i perioden 2014  —  2017 har hatt korrigerte brutto

driftsutgifter til forebygging av branner og andre ulykker, pr innbygger, som er under både

Kostragruppe 12 og landet uten Oslo.
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Eiendomsforvaltning

Framsikt

Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning permkvadratmeter(B)

Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokalerper kvadratmeter(B)

Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter(B)

Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter(B)

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per m2 (B)

EEE??? brutto driftsutgiftertil skolelokaler per—kvadratmeterw)

Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger(B)

Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger(B) ,

Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger(B) V

EEO driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger(B)

Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommerr(Fr121) per innb.(B)

N—e—ttodrifwtsut—g—ifter til skolelokaler perinnbyggerw) 77 "

Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger(B)

åam'eiareal på formélsbvggengLkvediatmggfljnnmggfiNB)

 

Samlet areal på formålsbyggene kommunenmeieri kvadratmeter per innbygger(B) ' 
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehagelB)” .

230391??? på institusjonslokaleri kvadratmeter per beboer i institusjonyllålw

Samlet areal på skolelokaleri kvadratmeter per elev(B) ___ ,, ,,

12%] ° g

1:31] r

;  Br]

5
;  En]

.12]

20

[i

2511.: 2131-3 212115 ”2131?

I  Sunn-33! II ha:-stregruppe 12 Lance—futen Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 106 112 120

Kostragruppe 12 113 102 118 115

Landet uten Oslo 102 102 109 111

Sunndal Sunndal

2016 2017

112 120

........... 628 ,998
»  1 096 1 498

,  13118611
,  ,, ., 1 056 11,32 .,

1 1901, ,,1, 138
143 211

v  ,  875 1015
,,, 1 510 1 469

6 996 ”7 328

 

72 6/8
11,4 10,6  » "

105

2314,

 

Landet

u/Oslo

111

900

1 513

963 ,,
"1 052

9,94
271 ,,
525

956

5 074 ”
271

M2 187
0,5

Kostra-

gr. 12

115

637

1 466

, .. 9,11,
1991-
9,91,

, 128

,  få?,
1 186

6 307

1287
2 717,

0,6,

 
 

8,8
1,14

0

  

,  15.41,
..2391

Sunndal kommune har hatt en Økning i energikostnadene per kvadratmeter på 14 kroner i

perioden 2014  — 2017. Økningen utgjør 13 prosent. Kostragruppe 12 har en økning på 12

prosent og landet uten Oslo en Økning på 9 prosent i samme periode.
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Samferdsel

Sunndal 2016 Sunndal 2017 Landet Kostra-

uten Oslo gruppe 12

Framsikt

Andeusyam;veier,,Qgggtermenig—it dekke,,ltä) ,,,,,,,, , ,  97 % ,  ”81,3 %  ,  ,,,2813,% , ,,,394 %
Antall kilometer kom. vei pr 1000 nnbygger(Bl , .  20,35  , 20,37 8,28 ,  ”714,39

KQLLQtflgdwti-ikr Pf- km komm- V81(3) ,,  733,959,, ,-,73028 ,,,,.,,,-,.1fl,2å9?,,,,-,,,1,å,1,,5,2,6,

Framsikt -Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger(B)

Ill

F!
¢,

5 1E

:
E

K  1:]

[l

2014 2015 2016 201?

l  Sunn-jai  %  hostragruppe 12 Lancet uten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 19,71 20,25 20,35 20,37

Kostragruppe 12 -, 14,50 14,64 14,58 14,39

JIa—ndet uten Oslo  % 8,47 8,42 8,39 8,28

Sunndal kommune er en vidstrakt kommune, og som tabellen ovenfor viser, så har kommunen

behov for mer antall kilometer med kommunal veier og gater.

Framsikt  -  Andel kommunale veier og gater uten fast dekke(B)

2014 2015 2016 2017

Sunndal 7,1% 9,7% 9,7% 8,3  %

Kostragruppe 12 33,8  %  37,5  %  37,6  %  31,4  %

Landet uten Oslo 32,8  %  29,8  %  30,2  %  28,3  %

Andelen kommunale veier og gater uten fast dekke sier noe om behovet for veivedlikehold.

Dette fordi når en vei får fast dekke (blir asfaltert), så blir behovet for grusing og tilsyn

redusert. Når det er behov for å reparere fast dekke (re-asfaltere), så bør det budsjetteres som

vedlikehold. Når veien skal utvides eller forsterkes kan en forholdsmessig del av utgiftene

budsjetteres som investering. Det vil i så fall gjenstå en del som bør avsettes i driftsbudsjettet.
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Framsikt— Korrigerte  brutt. driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate(B)

153330

* 4:323:33

&

151a hr '_ ,  _  F må

;  10:35:35

'3‘.)
:‘5 ganga

K  annan

1:323:31]

2:333:31: l

(:

2014 20115 223173 201?

I  Sunn-jai  &  la,»:setraglruppe 12 Lancet uten Gel-:s

2014 2015 2016 2017

Sunndal 73 440 76 110 73 959 73 028

Kostragruppe 12 111 486 113 349 118M§EQWW§M

Landet uten Oslo 116 324 121 071 128 513 142 398

Tabellen ovenfor viser at Sunndal kommune  i  perioden 2014 — 2017 har vesentlig lavere

korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater enn både Kostragruppe 12 og

landet uten Oslo.
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Næringsforvaltning og konsesjonskraft

Prioritet

Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og

konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kroner)

Framsikt

Korrigerte brutto driftsutgifter (325) Tilrettelegging og bistand

for næringslivet, pr. innbygger " “

Netto dr.utg. pr. innb. 325 Tilrettelegging og bistand for

næringslivet (B)
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2016

Sunndal Landet Kostra-

2017 u/ Oslo gr. 12

91,0 -25,0 -522,0

109,00 2 10,00 427,00

539 94



Prioritet  -  Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft  i alt, pr.

innb. (kroner)

2014 2015 2016 2017

Sunndal -664,2 3,1 88,0 91,0

Kostragruppe 12 —943,7 —748,4 —371,4 —522,0

Landet uten  Oslo —117,2 -74,5 -10,2 —25,0 
*) Tallene  er inflasjonsjustert med  endelig deflator (TBU).

Nøkkeltallet viser at Sunndal kommune i perioden 2014 — 2017 har gått fra å ha en netto

inntekt til å ha en netto utgift.

l2014 var netto inntekt kr 664 x 7 155 innbyggere = 4,75 mill.

l2015 var netto utgift kr 3 x 7 160 innbyggere = 0,02 mill.

I 2016 var netto utgift kr 88 x 7 126 innbyggere = 0,63 mill.

12017 var netto utgift kr 91 x 7126 innbyggere = 0,65 mill.

Dette gir en økning i bruk av midler i perioden 2014  — 2017 på 5,4 mill.

l statsråd 22. juni 2018 oppnevnte Regjeringen ekspertutvalget som skal vurdere beskatningen

av vannkraftverk. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019. Dermed er

ordningen under vurdering, og det kan komme endringer som får konsekvenser inni

kommende økonomiplan-periode.

Framsikt -Korrigerte brutto driftsutgifter (325) Tilrettelegging og bistand for næringslivet, pr.

innbygger

500

.150 _ , . .
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2014 2015 2015 201?

I  Sunndal  I  Kostragruppe 12 Landet uten Oslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal 130,00 144,00 114,00 109,00

Kostragruppe 12 415,00 420,00 461,00 427,00

Landet uten Oslo 201,00 199,00 212,00 210,00
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«Administrasjon av ordningen»

Tabellen viser at i 2017 hadde Sunndal kommune utgifter på kr 109 pr innbygger. Med 7 126

innbyggere utgjorde korrigerte brutto utgifter kr 777 000.

Sunndal kommune sitt årsre nska for 2017 for funks'on 325 viser-

— Utdelt tilskudd ansvar for tilskuddsordninger kr 6 305 000

-  Driftsut ifter lønn kontin enter kr 764 000

—  Sum ut ifter å funks'on 325 kr 7 069 000

Framsikt -Netto dr.utg. pr. innb. 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet (B)
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man zafls 2016 2:31?

400

I  Sunndal  I  kostragrupre 12 Lanc’etutenOslo

2014 2015 2016 2017

Sunndal _ ~161 433 343 539

Kostragruppe 12 —88 —57 63 -23

Landet uten Oslo 49 71 93 94

Nøkkeltallet viser at Sunndal kommune i perioden 2014 — 2017 har gått fra å ha en netto

driftsinntekt til å ha en netto driftsutgift på funksjon 325 (tilrettelegging og bistand for

næringslivet).

[2017 hadde Sunndal en netto driftsutgift på kr 539 per innbygger. Med 7 126 innbyggere blir

sum netto driftsutgift kr 3,8 mill.
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Behovsprofil og inntektskriterier

 

Sunndal Sunndal Landet Kostra-

2016 2017 uten Oslo gruppe 12

Framsikt

Andel innvandrefbefolkninn) , ..  .  10,14 % 10,7 % 15,1 % 112/

Framsikt -Andel innvandrerbefolkning(B)

115
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23314 23315 2015 23317

I  Sum-33! US htvstragruppe 12 Lam-jet uten CSi-3

2014 2015 2016 2017

Sunndal 10,1  % 10,4  % 10,7  %

mlgmmgagruppe 12 _ 9,8  % 10,3% 10,8%  M  11,2  %

Landet uten Oslo 13,2  % 13,9  % 14,5  % 15,1  %

Nøkkeltallet viser at Sunndal kommune i perioden 2015 — 2017 har hatt en liten mindre økning i

andel innvandrerbefolkning enn Kostragruppe 12 og landet uten Oslo.
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PS 53/78
Kontrouutvalgssekretariatet Sekretariatet:

Telefon: 71 11 14 52  — direkte

Telefon: 71 11 10 00  »  sentralbord

Telefaks: 71 11 1028

Mobil. 99160260

E-post' sveinungtalberggmolde kommune no

Kontrollutvalget  i  Sunndal Dato. 30.08.20 I  8

REFERATSAK— UNGDATAUNDERSØKELSEN 2017

Ungdataundersøkelsen 2017  — resultat for Sunndal kommune

Ungdalasen/erel er en del av Vel erds orsknin sinstituttel  NOVA  ved ()sloMel

storbyuniversitetet som ma. publiserer resultatfra undersokelser blant ungdom ned pa

kommunenivå. Siktemalet med undersokelsen er (: gi et bredt og oppdatert bilde av norske

zufigdommersIfritidsaktiviIe/er og hvordan de har det pa ulike omrader. Undersokelsen

baserer seg pa svat'frci rundt 2-! 0. 700 elever pa ungdoms/i'innet og i videregående opplaering

som deltok i Ungdata i arene 20/5 til 20] 7. Resultatene er nasjonalt representative og

baserer seg pa 1mdersokelser gjenmnntOrt i 39] kommuner. pa Svalbard og pa samtlige

i'ideiegaende skoler i atteti'lkeskommuner. Sva/"prosenten er 84 prosent pa 1mgdomstt'inne/

og 68 prosent pa videiegaende. ] Sunndal deltok 233 ungdonnner i undersokelsen.

Kontrollzitvalgssekretarialet har markert med gronl der vi mener det er positive resultat og

med rodt der det er negative resultat sett ijénltold til snittet i Norge. [Sunndal er det l6

«gronne» omrader og ] -l «rode» omrader.  l  det store og hele er det positive resultat-fm

Sunndal. men det kan være enkelte omrader Kontrollutvalget bor folge opp videre med

sporsmal til Rådmannen.

Blir mobbet

Prosentandel av ungdomsskoleelever som ofte blir plaget. ertet eller frosset ut av andre.

Spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i

fritida?>>. Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, ilere ganger i uka», «ja,

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

Sunndal kommune: 8%

Møre og Romsdal fylke: 8 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 7  %

Norge: 8%

Nasking

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har tatt varer i butikk uten å betale. Spørsmålet:

«Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra butikk uten  å  betale det siste året (de siste l2

måneder)?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst en

gang.

Töntroiiutvaigssekretariatet for Romsdåi” “MM—”Ewe Fave ”"i—"'" Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde,
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7 %

Møre og Romsdal fylke: 7  %

Region l—lordaland og Nordvestlandet: 8 %

Norge: 9  %

Skadet  å runn av vold

Prosentandel  av ungdomsskoleelever som har blitt skadet på grunn av vold. Spørsmål om man

i løpet de siste I2 månedene har: «fått sår eller skade på grunn av vold uten atjeg trengte

legebehandling» og «blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling».

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst en gana.C

11  %

Møre og Romsdal fylke: 8%

Region Hordaland og Nordvestlandet: 7 %

Norge: 8%

Utsatt for trusler om vold

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har blitt utsatt for trusler om vold. Spørsmål om man

i løpet de siste l2 månedene har: «blitt utsatt for trusler om vold». lndikatoren viser hvor mange

prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang.

13  0  ()

Møre og Romsdal fylke: 10  %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 9 %

Norge: 11  %

Foreldrcinvolverin

Prosentandel av ungdomsskoleelever som opplever at foreldrene har god oversikt over

ungdommenes venner og fritid. Utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er. og hvem jeg er

sammen med i fritiden». «Foreldrene mine kjenner de fleste av vennenejeg er sammen med i

fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine». Indikatoren viser andelen som

i «gjennomsnitt» minst mener at disse utsagnene «passer ganske godt».

85  %

Møre og Romsdal fylke: 87  %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 86  %

Norge: 86  %

Sosioøkonomisk bak runn

Prosentandel av ungdomsskoleelever med høy sosioøkonomisk status. Spørsmål om

foreldrenes utdanning og tilgang til bøker og andre materielle ressurser i hjemmet.

Ungdommene er delt inn i fem like store sosioøkonomiske grupper basert på mengden av

ressurser. Høy sosioøkonomisk status er her definert som den femtedelen av ungdommene

som på landsbasis har høyest skåre på denne variabelen.

16  %

Møre og Romsdal fylke: 17  %

KontroIlutvalgssekretariatet for Romsdal Side 2 av 9 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde,
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Region Hordaland  og Nordvestlandet: 18  %

Norge: 20  %

Arbeidsledig

Prosentandel  av ungdomsskoleelever som tror de vil bli arbeidsledig. Spørsmålet: «Tror du at

du noen gang vil bli arbeidsledig?» lndikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Sunndal kommune: 15  %

Møre og Romsdal fylke: 14  %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 13 %

Norge: 15  %

Et lykkelig liv

Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil få et godt og lykkelig liv. Spørsmålet:

«Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv?» lndikatoren Viser hvor mange prosent

som svarer «ja».

67  0  ()

Møre og Romsdal fylke: 70  %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 71  %

Norge: 72  %

Hø ere utdannin

Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil ta høyere utdanning. Spørsmålet: «Tror du

at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole?» Indikatoren viser hvor mange

prosent som svarer «ja».

67  0  ()

Møre og Romsdal fylke: 57  %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 58  %

Norge: 62  %

Fornø  d  med helsa

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med sin egen helse. Spørsmålet: «l-lvør

fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer

«svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

69  %

Møre og Romsdal fylke: 69  %

Region  Hordaland og Nordvestlandet: 71  %

Norge: 71  %

F  'siske helse la er

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig har fysiske helseplager. Spørsmål om man har

hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned: «Nakke- og skuldersmerter», «Ledd— og

muskelsmerter». «Kvalme». «Hjertebank». «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren Viser hvor

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

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Side 3 av 9 i Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes,—Molde,
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13"o

Møre og Romsdal  fylke: l5 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 15 %

Norge: 15 %

Psykiske helse la er

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av depressive symptomer. Sporsmål

om man siste uka har vært plaget av noe av det følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt

søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig. trist eller deprimert». «Følt håpløshet med tanke på framtida».

«Følt deg stiv eller anspent» og «Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange

prosent som i gjennomsnitt svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene.

11 %

Møre og Romsdal fylke: 13 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 13 %

Norge: 14 %

Fornøvd med lokalmil'øet

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet sitt. Spørsmålet: «Hvor

fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet ditt?» Indikatoren viser hvor mange prosent som

svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

73  0  ()

Møre og Romsdal fylke: 69 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 70 %

Norge: 69 %

Idrettsanlegg

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

Spørsmålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når

det gjelder idrettsanlegg?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært bra» eller

«nokså bra».

79 "o

Møre og Romsdal fylke: 73 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 73 %

Norge: 72 %

Kollektivtilbudet

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

Spørsmålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når

det gjelder kollektivtilbudet (buss, tog, trikk eller lignende)?» Indikatoren viser hvor mange

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

38 %

Møre og Romsdal fylke: 50 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 56 %

Norge: 61 %
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Kulturtilbudet

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

Sporsmålet: «Tenk på  områdene  rundt der du bor.  Hvordan  opplever du at tilbudet til ungdom er når

det gjelder kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek eller lignende)?» Indikatoren viser hvor

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

80  "  0

Møre og Romsdal  fylke: 60 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 54 %

Norge: 58 %

Treffsteder for un e

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

på fritida er bra. spørsmålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet

til ungdom er når det gjelder lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus eller

lignende)?» Indikatoren viser hvor mange prosent  som  svarer «svært bra» eller «nokså bra».

68  °  0

Møre og Romsdal fylke: 48 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 47 %

Norge: 50 %

T het i nærmil'øet

Prosentandel ungdomsskoleelever som er trygge når de ferdes i nærområdet sitt. sporsmålet:

«Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?»

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt >>.

90  0  ()

Møre og Romsdal fylke: 89 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 89 %

Norge: 87 %

Skjermtid

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig bruker minst to timer foran en skjerm.

Spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV,

data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer to

timer eller mer.

87 %

Møre og Romsdal fylke: 81 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 79 %

Norge: 80 %

Sosiale medier

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

spørsmålet: «Tenk på en vanlig gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på sosiale medier

(Facebook, lnstagram eller liknende)?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer en time

eller mer.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Side 5 av 9 Aukra, EidefFræna, Gjemnes, Molde,
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63  %

Møre og Romsdal fylke: 60 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 59 %

Norge: 59 %

Annen or anisert fritid

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er aktive i andre fritidsorganisasjoner. Spørsmålet:

«Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter. moter eller øvelser i en...»:

<<... religiøs forening», «...korps, kor, orkester». <<...kulturskole/musikkskole» og «...annen

organisasjon. lag eller forening». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer minst en

gang på minst en av disse spørsmålene.

56  %

Møre og Romsdal fylke: 53 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 53 %

Norge: 52 %

Idrettslag

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er aktive i et idrettslag. spørsmålet: «Hvor mange

ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter. moter eller ovelser i et idrettslag?»

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer minst en gang.

59 %

Møre og Romsdal fylke: 63 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 65 %

Norge: 63 %

Or anisert fritid

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon, Spørsmålet: «Er du.

eller har du tidligere vært, med i noen organisasioner, klubber. lag eller foreninger etter at du fylte 10

år?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja. jeg er med nå».

70  0  ()

Møre og Romsdal fylke: 67 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 68 %

Norge: 66 %

Ungdomsklubb

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er aktive i en ungdomsklubb. Spørsmålet: «Hvor

mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i en

fritidsklubb/ungdomshus/ungdomsklubb?» Indikatoren Viser hvor mange prosent som svarer

minst én gang.

49  °  ()

Møre og Romsdal fylke: 35 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 33 %

Norge: 31 %
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Alkoholberuset

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært beruset på alkohol. Spørsmålet: «Hvor

mange ganger har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 12

måneder)?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én

gang.

19 %

Møre og Romsdal fylke: 13 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 10 %

Norge: 12 %

Cannabis

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana. Spørsmålet: << Hvor

mange ganger har du brukt lias—j/marihuana/cannabis det siste året (de siste 12 måneder)?» Indikatoren

viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Sunndal kommune: 3 %

More og Romsdal fylke: 2 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 3 %

Norge: 3 %

Røyking

Prosentandel av ungdomsskoleelever som røyker daglig eller ukentlig. Spørsmålet: «Røyker

du?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «røyker daglig» eller «røyker ukentlig.

men ikke hver dag».

Sunndal kommune: 2 %

Møre og Romsdal fylke: 2 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 2 %

Norge: 2 %

Snusing

Prosentandel av ungdomsskoleelever som snuser daglig eller ukentlig. Spørsmålet: «Bruker du

snus?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «snuser daglig» eller «snuser

ukentlig, men ikke hver dag».

Sunndal kommune: 4  %

Møre og Romsdal fylke: 3 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 3 %

Norge: 4  %

Lekser

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig bruker minst en time på lekser. Spørsmålet:

«Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom

skoletiden)?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig bruker minst en

time på lekser.

45 ° o
Møre og Romsdal fylke: 44 %
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Region  Hordaland  og Nordvestlandet: 41 %

Norge: 44  %

Skoletrivsel

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

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

enig» i utsagnet.

63  %

Møre og Romsdal fylke: 64  %

Region Ilordaland og Nordvestlandet: 65 %

Norge: 65  %

Skulk

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har skulket skolen. Sporsmålet: «Har du skulket

skolen det siste året?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette

minst en gang.

20  %

More og Romsdal fylke: 2l  %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 22  %

Norge: 22  %

Ensomhet

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

den enkelte har vært i løpet av siste uke av følgende: "Følt deg ensom". Indikatoren viser hvor

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

18  %

Møre og Romsdal fylke: 21  %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 20  %

Norge: 20  %

H'emme med venner

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

uke. Spørsmål om hvor mange ganger i lopet av de siste sju dagene de har "vært sammen med venner

hjemme hos meg” og "vært sammen med venner hos dem". Indikatoren viser hvor mange prosent

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

56 0  0

Møre og Romsdal fylke: 57  %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 58  %

Norge: 58  %
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Sosial  på nett

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

minst seks ganger siste uke. Sporsmål om hvor mange ganger i løpet av de siste sju dagene de har

"vaert sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, Chattet eller lignende)". indikatoren

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

46  %

Møre og Romsdal fylke: 44 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 43 %

Norge: 42 %

Ute med venner

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

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

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

vært ute med venner minst to ganger siste uke.

46  %

Møre og Romsdal fylke: 31 %

Region Hordaland og Nordvestlandet: 31 %

Norge: 30 %
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PS58/18

PS 59/18

PS60/18

PS61/18

IN 3/18

IN 4/18

RS33/18

RS 34/18

RS35/18

RS36/18

RS 37/18

RS38/18

miljø— og kulturutvalget mv. samt reglement for

folkevalgtes innsynsrett — Revisjon

TrollheimsLab AS  —  salg av Sunndal kommunes

aksjepost

TV—aksjonen 2018  — oppnevning av kommunekomite

Søknad om fritak fra verv som folkevalgt ut

valgperioden, fra Synnøve Helland

Høringsuttalelse til NOU 2018:4 Sjøveien videre  -

forslag til ny havn- og farvannslov (til/eggssak  —

ettersendt)

Interpellasjoner

Interpellasjon til kommunestyremøte 13.06.2018  —

plastforurensing, overgang til papirposer, fra Jonas

Bjørnson Koksvik, SV

Interpellasjon til kommunestyremøte 13.06.2018  —

utlånssentral som tiltak mot barnefattigdom, fra Arne

Christen Drøpping, KrF

Referatsaker

Forsøpling —  vi har alle et ansvar!  —  Fylkesmannen

oppfordrer ordførere og rådmenn til å mobilisere i

kommunene

Protokoll fra møte 04.04.2018 — Kontrollutvalget i

Sunndal

Melding om vedtak i fylkestinget 23.04.2018  —

Selskapsgjennomgang i Varde AS

Protokoll fra havnerådsmøte 27.04.2018

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bølgen Invest

15.05.2018

Innkalling til generalforsamling i Sunndalsøra

Samfunnshus BA mandag 18.06.2018
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2018/1147

2018/1198

2018/883
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Møre og Romsdal

fylkeskommune

Varde AS, styret i Varde AS v/styreleder Bjørn Eeg og

eigarar i Varde AS

Dykkar rei: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

54652/2018 ?  Gro Kosberg, 71 28 01 92 . 30.04.2018

Melding om vedtak i sak Tad-]tämäelskapsgjennomgang

5K 21/2017: Varde AS

Fylkestinget gjorde følgjande samrøystes vedtak i sak T—4/18, den 23. april 2018:

«1. Fylkestinget tar rapporten «Selskapsgjennomgang Varde AS» til etterretning.

2. Fylkestinget loer om at rapporten blir sendt over til dei andre eigarane i selskapet samt

selskapet sitt styre, for videre oppfølging.  I  høve selskapet sitt styre vil ein be om

tilbakemelding til kontrol/utvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune om korleis tilrådingane

er følgt opp.

3. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen ser til at fylkeskommunen sine

eigarrepresentantar ! selskapet bidrar til at revisor sine tilrådingar blir følgt opp. »

Vi sendar difor saksframlegg med vedlegg for vidare oppfølging til selskapet, styret v/

styreleiar og dei andre elgarane.

I høve selskapet sitt styre ber vi om at det blir gitt eln tilbakemelding til kontrollutvaleti

Møre og Romsdal fylkeskommune om korleis tilrådinga blir lølgt opp.

Med helsing

      a m

Gunn Randi Selme Gro Kosberg

Ass. fylkesådmann spesialrådgiver

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde  »  Besøksadiesse: ]ulsundvn 9  «  Telefon: 71 25 80 OO  o  Telefaks: 71 28 04 SD

e—posl: posLGDmitylkeJio a www.nuiylkeno



Mottakarar av brevet er:

Varde AS

Styret  i  Varde AS v/Bjørn Eeg

Kristiansund kommune

Sunndal kommune

Aure kommune

Sparebank 1 Nordvest

Odd Gjeldnes

Suveren AS

Gjemnes kommune

Averøy Kommune

Smøla kommune

Halsa kommune

Landsfor. For Hjerte»? og Lungesyke

Invito AS

Halvor Skou

Eide Kommune

Tingvoll kommune

Alfred Bech

Brunsviken Reperbane AS

R.Strøm5 Minnefond

Ped Consult

Kopi sendt:

Kontrollutvalssekretariatet v/Tor Harald Hustad

Side 2



More og Romsdal

fylkeskommune

saksframlegg

Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:

13.11.2017 138138/2017 Tor Harald Hustad

Saksnr Utval Møtedato

Kontrollutvalet 28.02.2018

Fylkestinget 23.04.2018

Rapport frå selskapsgjennomgang SK 2/2017  i  Varde AS

Bakgrunn

Gjennomføring av selskapskontroll i Varde AS, blei vedtatt av fylkestinget i møte

26. april 2017 i sak T—1/17.

Bakgrunnen for at dette selskapet blei peika ut for selskapskontroll, var utfallet av

dei risikovurderingane som blei gjort ved utarbeiding av overordna analyse som

grunnlag for «Plan for selskapskontroll». Desse risikovurderingane omfatta mellom

anna:

—  At selskapet sine rammevilkår er i endring

—  At behova til brukarane er i endring

—  At selskapet har hatt svak underliggande drift Økonomisk sett

I  fylkestinget sitt vedtak av plan for selskapskontroll i sak T—1/17, blei

kontrollutvalet gitt fullmakt til å prioritere rekkefølgja mellom prosjekta og gjere

nærare avgjerd om utforming og gjennomføring av seiskapskontrollane. Etter

dialog med revisor, vedtok derfor kontrollutvalet å gjennomføre selskapskontrollen

som ein selskapsgjennomgang, og ikkje som eit forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Av den godkjende prosjektplana går det fram at føremålet med selskapskontrollen
er følgjande:

«Denne type verksemd er særs viktig for  mange  og for samfunnet. Skal denne type verksemd

oppfylle intensjonen er det avgjerande at den blir i stand til  å  omstille seg. Det krev effektiv

drift og finansielle  musk/er.  Intensjonen med undersøkinga er sole/s  å  sjå til at selskapet har

økonomisk styring og kontroll som bidrar til effektiv drift. >>

Prosjektskissa blei vedtatt av kontrollutvalet i møte 30. august 2017 i sak

KO—37/17. Det blei formulert følgjande overordna problemstillingar:

.  Kartlegging av selskaps/eiing isamsvar med aksjeloven

() Styreinstruks, instruks dagleg leiar, styreevaluering mm.

- Kartlegging i kva grad verksemda driv i tråd med vedtektsfesta føremål
o Kartlegging av system og rutinar for løpande økonomisk

(Økonomi— og likviditetsstyring) oppfølging på kort og lang sikt

-  Kartlegging av rutinar for  å  sikre at transaksjonar med nærståande er på
«arm lengde vilkår» (markedsvi/kår)
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I revisor sin rapport er det gitt eit samandrag av rapporten i form av

oppsummering og konklusjon samt tilhøyrande tilrådingar (side 3). Rapporten frå
Møre og Romsdal Revisjon IKS ligg vedlagt.

—  Vedlegg 1: Rapport frå revisor

. .  .  0 . O O . . . .

ReVisor sine tilradingar gar ogsa fram l rapporten under reVisor Sine vurderingar av

kvar problemstilling:

Problemstilling 1: Revisor sine konklusjonar og tilrådingar (side 21)

Problemstilling 2 a: Revisor sine konklusjonar og tilrådingar (side 33)

Problemstilling 2 b: Revisor sine konklusjonar og tilrådingar (side 34)

Problemstilling 3: Revisor sine konklusjonar og tilrådingar (side 37)

Leiinga i selskapet har også hatt revisor sin rapport til gjennomsyn og uttale.

Elles vil kontrollsjefen opplyse om at det er innhenta fullmakt frå styret til å

gjennomføre selskapsgjennomgangen, jamfør kommunelova § 80.

§ 80.Innsyn  og undersøkelser i selskaper

[  interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter 5 27

og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eie/' alle

aksjer) har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å

kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets

daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet.  I  den utstrekning det

finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta

undersøkelser i selskapet (min utheving).

På dette grunnlaget er kontrollutvalet også gitt fullmakt til å innhente dei
opplysningar som er naudsynte for kontrollen.

Vurdering

Etter kontrollsjefen sin vurdering har revisor svara ut problemstillingane i

prosjektet. Problemstillingane kjem fram av den opphavelege prosjektplanen som

låg til grunn for prosjektet. Denne er og lagt ved.

— Vedlegg 2: Prosjektplan  —  selskapsgjennomgang av Varde AS
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For fullstendigheita si skuld er også selskapet sin årsrapport for 2016 lagt ved.

— Vedlegg 3: Årsrapport Varde AS for  2016

Kontrollsjefen tilrår at fylkesrådmannen si eigarskapsgruppe tar dette opp med

leiinga i Varde AS og rår til at selskapet sitt styre bør arbeide vidare med dei

tilrådingar som går fram av rapporten.

Forslag til vedtak:

1. Fylkestinget tar rapporten «Selskapsgjennomgang Varde AS» til etterretning.

2. Fylkestinget ber om at rapporten blir sendt over til dei andre eigarane i

selskapet samt selskapet sitt styre, for vidare oppfølging.  I  høve selskapet sitt

styre vil ein be om tilbakemelding til kontrollutvalet i Møre og Romsdal

fylkeskommune om korleis tilrådingane er følgt opp.

3. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen ser til at fylkeskommunen sine

eigarrepresentantar i selskapet bidrar til at revisor sine tilrådingar blir følgt

Opp.

Tor Harald Hustad

kontrollsjef

Vedlegg

1 Rapport frå revisor
2 Prosjektplan -Selskapsgjennomgang av Varde AS

3 Årsrapport Varde AS for 2016









Sunndal kommune Arkiv: 150
Arkivsaksnr: 2018/997-1

Saksbehandler: Harriet Berntsen

 

Saksframlegg

  
Utvalg " Utvalgssak—' [Gåtedato

Oppvekst— og omsorgsutvalget 17/18 30.05.2018

Teknikk—, miljø— og kulturutvalget 33/18 31.05.2018

Økonomi- og planutvalget 47/18 29.05.2018

Kommunestyret 47/18 13.06.2018

Administrasjonsutvalget 9/18 28.05.2018

1. tertialrapport 2018 for Sunndal kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2018 til etterretning.

Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 30.05.2018

Oppvekst— og omsorgsutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Oppvekst- og omsorgsutvalget fremmer slik innstilling for kommunestyret:

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2018 til etterretning.

Behandling i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget - 31.05.2018

Teknikk—, miljø- og kulturutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget fremmer slik innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2018 til etterretning.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 29.05.2018

Lederne for tjenestene som rapporterer til utvalget orienterte innledningsvis i følgende

rekkefølge:

. Rådmannen v/assisterende rådmann Harriet Berntsen
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Leder for service— og informasjonsavdelingen Jorunn Telstad

Økonomisjef Andrea Fivelstad

Sjef for innvandrertjenesten Bente Mosbakk

Plansjef Anne Guri Aase

Rådmann Randi Dyrnes supplerte helt til slutt.

Økonomi— og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi— og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2018 til etterretning.

Vedlegg

1 Rådmannen

2 Personalavdelingen

3 Økonomiavdelingen

4 Service— og informasjonsavdelingen

5 lnnvandrertjenesten

6 Plan—, miljØ- og næringstjenesten

7 Barnehagetjenesten

8 Grunnskoletjenesten

9 Pleie— og omsorgstjenesten

10 NAV Sunndal

11 Helse— og barnevernstjenesten

12 Kommunalteknisk tjeneste

13 Eiendomstjenesten

14 Kulturtjenesten

15 Sykefravær 1. tertial 2018

16 Interpellasjoner

17 DlS—saker

18 Kommunestyret
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19 Økonomi— og planutvalget

20 Oppvekst— og omsorgsutvalget, teknikk—, miljø— og kulturutvalget

Saksopplysninger

[samsvar med kommunens plansystem avgir stabene og tjenestene tertialvise rapporter på mål

og tiltak innen tre områder:

A. Brukere og lokalsamfunn, B. Medarbeidere og organisasjon og C. Økonomi

Ut fra de ulike utvalgenes og kommunestyrets ansvarsområder skal følgende utvalg behandle

følgende tertialrapporter:

Økonomi- og planutvalget: rådmannen, service— og informasjonsavdelingen,

økonomiavdelingen, innvandrertjenesten samt plan—, miljø— og næringstjenesten.

Oppvekst— og omsorgsutvalget: pleie— og omsorgstjenesten, helse- og barneverntjenesten, NAV

Sunndal, barnehagetjenesten og grunnskoletjenesten.

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget: eiendomstjenesten, kulturtjenesten, kommunalteknisk

tjeneste samt plan—, miljø— og næringstjenesten.

Administrasjonsutvalget: personalavdelingen

Kommunestyret: alle

Ny mal for rapportering

Vedlagte rapporter fra stabene og tjenestene er utarbeidet i samsvar med ny mal vedtatt av

kommunestyret juni 2017. Regnskapsrapport gis i forhold til netto driftsramme samlet pr.

stab/tjeneste samt status på vedtatt investeringer i 2018. Antall mål og tiltak er redusert til

maks 10 tiltak og det gis en kort verbal rapport pr tiltak og «trafikklys» med fargekoder (grønt,

gult og rødt) som antyder status på tiltaket/målet. Og til slutt skal det gis kommentarer til

eventuelle røde felt/tiltak.

Sykefravær

Sunndal kommune hadde et samlet sykefraværet på 8,5 % pr. 1. tertial 2018. Dette er

vesentlige høyere enn målet på 6 %. Og sykeværet varierer betydelig og er lavest i

kulturtjenesten (3,3 %) og høyest i eiendomstjenesten (14,6 %).

Regnskap

Side  3  m  3
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Regnskapsskjema 13  (tall  i  1000  kr)

  

   

 

 

 

 

Regnskapsskjema 13 Reääap Budsjett HIÅ Avvik Budsjett? år Prognose l

Eådmannen 3 691 7 6 040 427350 23 3 3 ,, 7 7720 931
Økonomiavdelingen ;  V 26791  ,  2 673 7 18 77 6 640 ' 6 840
Emonalavdeiingen 7 _  2 640 2 514 126 6 859 6059
Politisk yjrksomhet 7 717674 77 1 636 38777 3 933 3 533
Service og informasjonsavdelingen 6 2279 76 512 7283 7 13 876 7 13 876

lnnvandrertjenesten 7  » 1 3887 2 216  f  V  3 604 77 O 0

Konsesjonskraft— inntekter M" 7 _l 500  , ,1500 77 »  — 77 76 000  ,  7 7 6 000

(3mrmskoletjenesten 77 g  32 788  i  32 816 528 7 {My 94 1077

Barnehagetjenesten fl ,, 17 353 ‘1] 154 777200 747043 77; 50 000
Helse? og barneverntjenesteil »  . .. 12 593 0 754 77 2 83 H 23 887 26 587

NAV 5 293 757187 106 7 14 185777 7 14 345
Pleie ? pg omsorg 73 570 70 218 452 179— 488 7 179 488

ölen, miljo— og næringsgenesten 7 "31716 i; 7 2 361 7 1 055 i 7 7 8&8— 777979;

7K7Lilturtjenesten ' 6 779 7 7 738 7 79579 18 012 7713 422
Kommunalteknisk tjeneste .» "  1 386 777 —464 1 849 18 879  —  18 879

'Eiei-icfi—Jmstienesien 7 10 756 10335 7779 777279 799 77 729 324
SUM 7 , 1_77 572 .., 175 692 1 880 431553 74736 og

Samlet sett ligger forbruket i tjenester og staber 1% høyere enn budsjett ved utgangen av 1.

tertial 2018. Budsjettavvikene varierer mellom de ulike tjenesteområdene. For mer informasjon

om det enkelte sine «avvik», se under tjenesten.

Budsjettet 2018 er på kr 482 mill. Prognosen er på 486 mill. Avviket er på 4 mill (økte utgifter).

Det er behov for å korrigere feil i budsjettet, slik at utgangspunktet for budsjettet 2019 blir

realistisk.

Regnskapsskjema 1A (tall i 1000 kr)

Inntekter viser med —(minus) fortegn.

Budsjett viser sum inntekter på kr 482 mill. Prognosen for 2018 er sum inntekter på 484 mill.

Avviket er på 2 mill (mer inntekter). Det er selvsagt usikkerheter i prognosen som for eksempel

endelig skatteinngang og eventuelle endringer i rammetilskuddet. Hittil i år har rentenivået på

lånegjelden vært gunstig.

Sids  4  m 4
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Regnsicapssitäema 3A
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r
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Pr. 1. tertial 2018 viser regnskapet merinntekt/mindreforbruk på 3,5 mill.

Prognosen for året er viser merinntekter/mindreforbrul< på 2,0 mill. Det største avviket mellom

årsbudsjett og prognose gjelder renteutgifter.

Sammenstilling av  regnskapsskjema  1A og 1B

Regnskapsskjema lB

Rådmannen

Økonomiavdelinga

Personaievdelingen

Politisk virksomhet

Service og informesjonsevdelingen

lmvandrertjenesten

Konsesjonskreit— inntekter

Grunnskoietjenesten

Barnehegetienesten

Heise— og barneverntjenesten

NAV

Pleie — og omsorg

Plen, miiie— og næringstg'enesten

Kulturtjeneäteä'a

Kommunaiteimisk tjeneste.

Eiendomstjenesten

Frie inntekter

Finansposter

SUM

Regnskap

 

— 1 3-88

- 1 500 
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49040
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76000
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Vurdering

Samlet sett viser regnskapet pr. 1. tertial 2018 et mindreforbruk/merinntekter  i  forhold til

budsjettet på 1,7 mill.

Differansen mellom årsbudsjettet og prognosen viser et netto merforbruk på 2,3 mill for 2018.

Differansen mellom årsbudsjettet og prognosen er grunnlag for budsjettendringssaken.

Økonomi

Kommunen har budsjettert med utbetalinger fra IlVlDl på kr 45 mill. Ved utgangen av 1. tertial

2018 var det mottatt kr 17,5 mill.

Sykefravær

Sykefraværet på 8,5  %  er vesentlig høyere enn målsettingen på 6 %.  l  tilsvarende periode i fjor

var sykefraværet 7,1  %  og 6,8  %  for hele 2017. Sykefraværet synes å være lavere i andre halvår

og med tett oppfølging i staber/tjenester med høy fravær har rådmannen som ambisjon å

komme ned mot målsettingen på 6 %.

Ny mal for rapportering

Rapporteringen er etter ønske fra politikerne forenklet og forkortet betydelig i forhold til

tidligere og er nå på 1—2 sider pr. tjeneste/stab. Tjeneste—/stabsleder vil være til stede i den

politiske behandlingen av egen rapport, og kan eventuelt supplere med en muntlig

redegjørelse, om ønskelig.

Internt gis det gode tilbakemeldinger på malen, men noen tema har vært diskutert. Eksempelvis

om man skal rapportere på tiltaket og/eller målet. Praksis på dette kan variere mellom

stabene/tjenestene. Og bruken av fargekodene har også vært noe diskutert, eksempelvis om

hvilke fargekode som skal brukes på tiltak som skal gjennomføres senere i år. Rådmannens

anbefaling er å bruke gult eller grønt dersom tiltaket er «under kontroll» slik det ser ut pr. nå.

Ellers så får både administrasjonen og politikere høste erfaringer med den nye

rapporteringsmalen og så å ta en felles oppsummering på slutten av året.

81t (i m' (»
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1. tertialrapport 2018 for rådmannen

O.l. Regnskap og investeringer (1.000kr)

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett Prognose

30.04.18 30.04.18 avvik i NOK 2018 2018 Status

3.691 6.040 —2.350 23.313 23.313

Investeringer Budsjett -18  Rapport Status

250 Tiltak er påbegynt, men på grunn

av regelverket bør bevilget

budsjett endres fra

investeringstiltak til driftstilta k.

Opprusting kirker/gårder

0

II. Mål og tiltak

Mål

A. Økonomi

Overholde budsjett

B. Brukere -lokalsamfunn

En attraktiv og

mangfoldig kommune

med 7 400 innbyggere

innen 2020

Tiltak

Løpende budsjettkontroll.

Analyse og forberedelser til ny

kommunestruktur i fylket

Dialog og godt samarbeid

med lokalt næringsliv

187

Rapport Status

Gjennomgås hver måned

med rapport til rådmann

Det ligger inne 2,8 mill kr

for mye på ansvar for

Vertskommunetilskudd.

Dette er årsaken til

mindreforbruk hittil i år.

Budsjettendringssak for å

korrigere dette og ansatt

som ikke er budsjettert,

kommer.

O

Notat legges fram for K-

styret til diskusjon i mai O

.Rådmann er observatøri

styremøtene i SUNS og i

SUSU—samarbeidet.

Rådmann og ordfører har

jevnlige møter med lokalt

næringsliv.



 
Gjennomføre politiske og

Være blant de 25  % administrative prosesser med

beste på kommune- analyse og strategisk

barometeret planlegging i forhold til

faktorene som inngår i

kommunebarometeret

Gjennomføre møter og

En dyktig og effektiv øvelser iht vedtatt

beredskapsorganisasjon beredskapsplan

Videreføre arbeidet med ROS—

analyserifiqr Sunndal

C. Medarbeidere  -  organisasjon

Administrere prosjekt med

Effektiv drift Lean—analyser i tjenester/stab

lll. Avvikskommentarer

Lean—prosjektet er blitt nedprioritert grunnet andre krevende oppgaver (nedbemanning).

Prinsipp og resultater på

barometeret 2016—2017

er lagt fram for adm. og

K—styret. Vi når målet for

nøkkeltall alene, men

ikke justert for økonomi

lVløter avholdt iht plan,

øvelse gjennomført og

flere avholdes til høsten

Inger ROS-analyser

gjennomført hittil i år

Ikke startet opp”

2

Regnskap: det ligger inne 2,8 mill kr for mye på ansvar for Vertskommunetilskudd. Dette er

årsaken til mindreforbruk hittil i år. Budsjettendringssak for å korrigere dette kommer.
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1. tertialrapport 2018 for personalavdelingen

I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.

30.04.18

2 640

Investeringer

ll. Mål og tiltak

Mål

A. Økonomi

Overholde budsjett Løpende budsjettkontroll

B. Brukere  -  lokalsamfunn

C. Medarbeidere — organisasjon

Fullt forsvarlig

arbeidsmiljø

Helsefremmende

ledelse

Styrking av

tilstedeværelse

Være en god

lærebedrift

Effektiv drift

lVledbestemmelse

Gjennomføre kartlegging i

alle avdelinger i samarbeid

med bedriftshelsetjenesten.

Gjennomføre lederskole for

kommunens ledere og

mellomledere.

Maksimum 6% sykefravær.

Stille minimum 21

læreplasser til disposisjon.

Gjennomføre LEAN analyser

på avdelingens

arbeidsprosesser.

lVledbestemmelse gjennom

faste møter og medvirkning i

prosesser.

189
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Status angis ved en av disse:

OO.

Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett Prognose

30.04.18 awiki NOK 2018 2018

2 514 126 6 859

Budsjett -18 Rapport

Tiltak Rapport

Overforbruk pr nå, men års—

budsjettet forventes nådd

Pågår.

Pågår. 2 av 8 moduler er

gjennomført i løpet av 1.

tertial.

Fraværsstatistikk for 1. tertial

viser 8,5%, noe som er

vesentlig høyere enn målet

på max 6%.

I henhold til plan.

Vil bli gjennomført så snart

LEAN arbeidet er i gang i

organisasjonen.

Kvartalvise møter mellom

arbeidsgiver og tillitsvalgte

gjennomføres i henhold til

plan. Og øvrige møter  _

Status

Status

Status

00....



2

mellom arbeidsgiver og

tillitsvalgte i henhold til

avtaleverk...

llI.Avvikskommentarer

Sykefravær: Fraværsstatistikk for 1. tertial viser 85%, noe som er vesentlig høyere enn målet

på maksimum 6%. Erfaringsvis er sykefraværet høyere i 1. tertial, men 8,5% er veldig høyt.

Det vil jobbes videre for å redusere omfang og lengde av sykefraværet i kommunen.
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=  tialrapport  2018  for ¢konomiavdelingen

l. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr.

30.04.18

2 691

Investeringer

— Ingen  -

ll. Mål og tiltak

Mål

A. Økonomi

Overholde tildelt

budsjett

Status angis ved en av disse  :

OO.

Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett Prognose
30.04.18 awiki NOK 2018 2018 Status

2 673 18 6 640 6 840

Budsjett -18 Rapport Status

Tiltak Rapport Status

innsparing i rådmannens

forslag var på 222 000 i 2018.

l tillegg kom innsparing i K-

styret sitt vedtak,

administrativt fordelt med kr

161 000.

Total innsparing kr 383 000.

B. Brukere - Iokalsamfunn

Digitalisering Økonomiavdelingen legger til

rette for digitale løsninger

overfor tjenesteområdene

191

Sykefraværet hittil i år

har vært på 16%.

Det er leid inn skatte—

oppkrever og delvis

sykevikar. Det er

utfordrende å skulle

utføre arbeidsoppgavene

og holde budsjettramme.

Forventer merkostnader

på eiendomsskatt, ca kr

200 000, som ikke er

budsjetterte. Det

kommer forslag om

budsjettendring.

Økonomiavdelingen

arbeider målrettet mot

tjenesteområdene, for at

tjenesteområdene skal ta

ibruk digitale løsninger.

Kristiansund er pilot på

innbyggerinnsyn.

Innbyggerinnsyn blir



Bidra til innarbeidelse

av nytt/vedtatt

rapporteringssystem i

Sunndal kommune _

Vurdere å ta i bruk nytt

budsjettstvringsverktøy

Økonomiavdelingen legger til

rette for digital

innbyggerdialog

Utarbeide gode og effektive

arbeidsmåter for å bidra til å

gjennomføre rapporteringen

som er vedtatt—.."

Det finnes

budsjettstyringsverktøy som

er mer effektive å arbeide

med enn VlSlVlA.

C. Medarbeidere -organisasjon

Faglig utvikling

LEAN

Sosialt samvær

lll.Avvikskommentarer

Organisere arbeidet på en slik

måte at flere får ta del i en

faglig utvikling

Finne to områder innenfor

digitalisering, med

forbedringspotensialer og

gjennomføre en effektiv

involverende prosess/LEAN-

prosess

Ta oss tid til å ha det hyggelig i

lag utenom arbeidstiden, to

ganger i året.

2

innført i Sunndal

kommune, når pilotfasen

er over. _ .."

l starten blir det litt

prøving og feiling før 0

finpussen kan tas.

Det er ikke bevilget

midler, så nærmere

undersøkelser er ikke .

gjort. lstedetfor å kjøpe

et separat

budsjettsystem, bør det

vurderes å kjøpe en

digital løsning for

strategiarbeid,

økonomiplan og budsjett.

Dette pågår.

Blir ikke arbeidet konkret

med.

Har avtalt en tur på

Børsetsætra om en .

måned.

Vurdere å ta i bruk nytt budsjettstyringsverktøy: Bør tilpasses en digital løsning for arbeid

med strategi, økonomiplan og årsbudsjett.

LEAN blir det ikke arbeidet konkret med, men økonomiavdelingen jobber med kontinuerlig

forbedring.
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1. tertialrapport 2018 service- og informasjonsavdelingen

Status  angis ved en av disse:

l. Regnskap og investeringer (1.000 kr) 00.

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett— Årsbudsjett Prognose

30.04.18 30.04.18 awik i NOK 2018 2018

6 229 __ 6 512 —283 13.876

Investeringer Budsjett -18 Rapport

O

ll. Mål og tiltak

Mål Tiltak Rapport

A. Økonomi

Overholde budsjett Løpende budsjettkontroll

B. Brukere  -  lokalsamfunn

Informerte

innbyggere

kommunene på

Nordmøre i bruk av

SvarUt

Digitalisering

Sluttføre arbeidet med

informasjonsstrategiplan

Kampanje /opplæring av

ansatte og innbyggerei

bruk av SvarUt

Innføre minimum  3  nye

selvbetjeningsløsninger for

publikum

C. Medarbeidere  -  organisasjon

Effektiv drift

lll. Avvikskommentarer

Foreløpig ingen målsettinger eller tiltak som avviker fra plan. Noe usikkerhet knyttet til

kostnader IKT-området som skal gjennomføres, slik som ny sentralbordløsning inkl nye

Gjennomføre analyse av minst

3 arbeidsprosesser

Analysere kommunens telefon—

og sentralbordløsninger mht

kvalitet, effektivitet og kostnad

Under god kontroll pd,

men noe mer usikker for

2.halvår pga utskifting av

sentralbord m.v

Sluttført, legges fram

for adm/AMU i mai

Kampanje internt og

målet om 3. best er nådd.

Flere kampanjer eksternt

vil bli vurdert

E—dialog via

hjemmesiden er

gjennomført

1 analyse gjennomført

(kommunale vielser)

Under gjennomføring

Status

Status

Status

O

telefoner, serviceavtaler og nye printere for sikker utskrift. Det er ikke tilført/avsatt ekstra

ressurser til dette.
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1. tertialrapport 2018 for innvandrertjenesten

Status  angis ved en av disse:

l. Regnskap og investeringer  (1.000  kr) . O  .

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett Prognose

30.04.18 30.04.18 avvik i NOK 2018 2018 Status

—1 388 2 216 -3 604 0

investeringer Budsjett -18 Rapport Status

ll. Mål og tiltak

Mål Tiltak Rapport Status

A. Økonomi

Overholde budsjett Løpende budsjettkontroll Noe usikkerhet i forhold

til utbetaling av 0

norsktilskudd fra IMDi.

Endelig oversikt over

utgifter til nedlegging av

mottaket er ikke

ferdigstilt.

Drive virksomheten Løpende budsjettkontroll Store utgifter ved

innenfor tildelte nedlegging av mottak og O

statlige overføringer forsinket utbetaling av

norsktilskudd.

B. Brukere - lokalsamfunn

Innvandrertjenesten Bosette flyktninger i tråd med Vi har bosatt 14 personer  .

skal være en anmodninger og vedtak. i tråd med anmodningen

kompetent og aktiv for  2018.  Alle er

aktør på flyktning kvoteflyktninger.

området Sikre alle brukere et godt Flere voksne er nå aktive

aktivitet og fritidstilbud. i idrettslag. Avholdt .

fotballdommerkurs i

samarbeid fotballkretsen
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Innvandrertjenesten Tilby et  godt  og målretta 95 deltakere. 5 avsluttet.

skal drive godt introduksjonsprogram. 4 til grunnskole, 1 til .

kvalifiserings  — og ___ ordinært arbeid.

integreringsarbeid på Gi deltakerne Elever i grunnskolen:

alle plan. formalkompetanse. 9 ende klasse — 37 .
10 ende klasse  — 26

C. Medarbeidere  — organisasjon

Sykefravær  <  6  % Forebygging og oppfølging i 4,5 %. Dette er et svært

tråd med retningslinjene bra resultat med tanke .

på hva tjenesten har vært

____ igjennom. *

Godt arbeidsmiljø Arbeide med kommunens Arbeidsmiljøet har vært

verdier i alle avdelinger påvirket av ned  — O

bemanningsprosessen

lll.Avvikskommentarer
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1. tertialrapport  2018  for plan-, milj¢- og næringstjenesten

Status  angis ved en av disse:

l. Regnskap og investeringer (1.000 kr)
OO.

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett Prognose

04.2018 avviki  NOK 2018 2018

2 220 840 2 360 918 —140 078 7 827 562 7 999 000

Il. Mål og tiltak

Mål Tiltak Rapport

A. Økonomi

Overholde budsjett Løpende budsjettkontroll

B. Brukere -lokalsamfunn

Framtidsrettet

planlegging

Fornøyde brukere

Fokus på prioriterte plansaker

vedtatt i januar i økonomi- og

planutvalget

Tilby god service

Videreutvikle digital

kommunikasjon med brukere

C. Medarbeidere  -  organisasjon

Lavt sykefravær

Etablere god rolle— og

organisasjonsforståelse

lll.Avvikskommentarer

Aktiv forebygging og oppfølging

i henhold til kommunens

retningslinjer

Gjennomføre tiltak som gir

felles forståelse for ansvar,

rettigheter og plikter knyttet til

de ulike rollene i arbeidslivet

Er i henhold til budsjett

Under arbeid

Under arbeid

Er deltager i anskaffelse

om nytt eByggesaks-

løsning

Sykefravær på 10  %

i 1. kvartal. 0

Under arbeid

Foreløpig ingen målsettinger eller prosjekter som avviker fra plan.
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1. tertialrapport 2018 for barnehagetjenesten

Status  angis ved en av disse:

l. Regnskap og investeringer (1.000 kr) OO.

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett Prognose

30.04.18 30.04.18 awik i NOK 2018 2018

17 353 17 154 200 47 048 50 000

Investeringer Budsjett -18 Rapport

ll. Mål og tiltak

Mål Tiltak Rapport

A. Økonomi

Overholde budsjett

B. Brukere  -  lokalsamfunn

Sikre god språkutvikling

God fysisk og psykisk

helse

Løpende budsjettkontroll

Delta på satsingen

«Srpåkløyper»

Arbeide med språk i

nettverksgrupper for

pedagogiske ledere

Revidere og utvikle

progresjonsplan for

språkarbeid i barnehagen

God balanse mellom aktivitet

og hvile

Videreutvikle arbeidet rundt

måltidene i barnehagen

197

Budsjettet er ikke

tilpasset økte kostnader

til midlertidige

barnehageplasser, samt

2. hovedinntak. Årets

inntak gir grunn til å tro

at de økte lønnsutgiftene

vil vedvare hele året.

Arbeidet er godt i gang.

Ventet oppstart til

høsten.

Ventet oppstart til

høsten.

Arbeidet er godt i gang.

Pågående arbeid.

Status

Status

Status



Framtidsretta

barnehager

Delta aktivt i arbeidet med

«Den gode oppveksteier

2040» gjennom

trepartssamarbeid

C. Medarbeidere  -  organisasjon

Implementere ny

rammeplan for

barnehagens innhold

Etablere en god rolle-

og
organisasjonsforståelse

lll.Avvikskommentarer

Delta på Fylkesmannens

fagdager og bringe ny

kunnskap inn i barnehagene

Utarbeide feiles retningslinjer

for hvilke oppgaver som er

knyttet til de ulike rollene og

funksjonene i barnehagen

2

Arbeidet er godt i gang.

Vi er i rute i henhold til

planen.

Pågående arbe—id,

Ved budsjettering for 2018 ble det ikke tatt høyde for lønnsutgifter i forbindelse med årets 2.

inntak. Dette skulle føres som eget tiltak i forbindelse med budsjettprosessen. Det mangler

derfor lønnsmidler til 5 stillinger, samt utgifter til drift av midlertidige barnehageplasser.

Dette utgjør minimum en budsjettsprekk på 3 000 000. Det ventes også at Stortinget vedtar

ny bemanningsnorm fra august 2018, noe som vil føre til ytterligere kostnader tilsvarende

1 000 000 for 2018 og 2 390 000 f.o.m. 2019.
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1. tertialrapport  2018  grunnskoletjenesten

Status  angis  ved en av disse  :

OG.l.  Regnskap og investeringer (1.000kr)

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett Prognose

30.04.18 30.04.18 avvik i NOK 2018 2018 Status

32 288 32 816 -528 94 107 94 107  .

Investeringer Budsjett -18 Rapport Status

1 200 Innkjøp ved nytt skoleår til høsten .IKT—investeringer

Il. Mål og tiltak

Mål Tiltak Rapport Status

A. Økonomi

Overholde budsjett Løpende budsjettkontroll

B. Brukere - lokalsamfunn

Gode læringsmiljø

Tidlig innsats

God psykisk helse

Framtidsretta skoler

Utvikle og implementere nye

rutiner for arbeid etter nytt

kapittel 9A i Opplæringslova

Lese— og regneveiledere på

hovedtrinn iverksetter raskt

tiltak når elever strever med

grunnleggende ferdigheter

Kompetansetiltak for alle

ansatte innenfor psykisk helse

hos barn og unge

Delta aktivt i arbeidet med

den gode oppveksteier 2040
gjennom trepartssamarbeid

C. Medarbeidere - organisasjon

God kompetanse Delta aktivt i regional

etterutdanning i tråd med ny

ordning

199

Gjennomføres som

planlagt

Gjennomføres som

planlagt

Gjennomføres som

planlagt

Gjennomføres som

planlagt

Gjennomføres som

planlagt

Gjennomføres som

planlagt



2

Prioritere å oppfylle Gjennomføres som l

kompetansekrav i norsk, planlagt .
engelsk og matematikk

gjennom videreutdanning og

- ved tilsettinger -,

Lederutvikling Kompetanseheving både Gjennomføres som

innad i tjenesten og gjennom planlagt .

fellestiltak i kommunen og

imm— ,, Nettverk Nordmøre ._ »  _, u—Wi

Godt arbeidsmiljø Arbeid med felles Gjennomføres som

organisasjonsforståelse planlagt .

Ill. Avvikskommentarer
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1. tertialrapport 2018 pleie- og omsorgstjenesten

I. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Status angis ved en av disse :

OO.

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett Prognose

30.04.18 30.04.18 awik i NOK 2018 2018 Status

73 670 70 218 3 452 179 488

Investeringer Budsjett -18 Rapport Status

Velferdsteknologisk løsninger 2 mill

ll. Mål og tiltak

Mål

A. Økonomi

Tiltak

Overholde budsjett Løpende budsjettkontroll

B. Brukere  -  lokalsamfunn

lnnføre velferdsteknologiske

løsninger (elektroniske

medisindispensere, digitale

trygghetsalarmer, opp—

gradering av pasient-

Sikre god kvalitet, varslingsanlegg og Elås)

samordning og

utvikling av

tjenestetilbudene

Utvikle omsorgstrappen med

fokus på rehabilitering,

helhetlige pasientforløp,

egenmestring

Ta i bruk pasientsikkerhets—

programmet 24/7 (bruker—

medvirkning, fallforebygging

og legemiddelhåndtering)

201

Arbeidet med innkjøp og

innføring av eLås er gang.

Rapport Status

Det er iverksatt tiltak ut

over budsjett i hjemme—

sykepleien og habilitering.

Det er ikke funnet inn—

dekning for deler av pålagt

innsparing for tjenesten.

Digitale trygghetsalarmer er

innført. Arbeidet med eLås

er godt i gang.

Hverdagsmestring innføres i

hjemmesykepleien i høst.

Jobber med innføring av

helhetlige pasientforløp

(HPH). Seniordag for 70—

75åringer avholdes i høst.

Ikke igangsatt ennå
()



Fornøyde bruker og

pårørende

Drive forebyggende

helsearbeid, kultur—

og aktivitetstilbud

God

demensomsorg

Sikre et godt tilbud til

barn og unge med

behov for livslange

tjenester

Gjennomføre brukerunder—

søkelse for psykisk helse og

rus og habilitering” rrrrrrrrr

Utvikle samarbeidet med

NAV og frisklivssentralen

innenfor rus og psykisk

helsearbeid

Innføre et rutinemessig

samarbeid mellom

kommunen, pensjonist-

foreningene og frivillig—

sentralen for å samordne og

utvikle aktivitet— og

kulturtilbud til eldre.

Utarbeide demensplan med

kartlegging av fremtidige

behov for dementensomsorg

Samarbeide med berørte

tjenester for å skaffe oversikt

over fremtidig behov, og

samordning av tjenestetilbud

til barn og unge med behov

for livslange tjenester

C. Medarbeidere -organisasjon

Gode ledere —

kompetent og tydelig

arbeidsgiver

HMS: gode rutiner for

internkontroll

lll.Avvikskommentarer

Stimulere til kompetanse—

heving og utvikling av Iedere

og bruk verktøyene

LØFT og LEAN

Stimulere til sikkerhetskultur

og aktiv bruk av Compilo:

utvikle prosedyrer,

avviksmelding, ROS-analyse

Samarbeider med

2

Oikke igangsatt ennå

frisklivssentralen om

egenmestringskurs

Har fått avslag på søknad

om prosjektmidler fra

Helsedirektoratet til

igangsetting av dagtilbud i

samarbeid med

frivilligsentralen og

pensjonistsenteret.

Det er nedsatt en gruppe i

tjenesten for lage fagplan

for demensomsorg

Er i gang med oversikt over

fremtidige brukere.

Arbeidet med å se på

samordning av tjenestene

er ikke igangsatt.

O

Deltar i lederopplæring i

kommunen.

Kontinuerlig arbeid.

Tjenesten yter tjenester både i hjemmesykepleien og habilitering ut over budsjett. Arbeidet

med iverksetting av innsparingstiltak er godt i gang, men det er ennå ikke iverksatt nok tiltak

for å tilpasse driften til budsjettet. Det er derfor fare for at budsjettet ikke overholdes. Det

jobbes målbevisst med omstilling i hjemmebasert omsorg for å reduserer behovet for

sykehjemsplasser. Reduksjon av antall institusjonsplasser vil bidra positivt til å nå

budsjettmål.
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1. tertialrapport 2018, NAV Sunndal

l.Regnskap og investeringer (1.000kr)

1

Status  angis ved en av disse :

OO.

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett— Årsbudsjett Prognose

30.04.18 30.04.18 awik  i  NOK 2018 2018 Status

5 293 5 187 106 14 185  *

Investeringer Budsjett -18 Rapport Status

ll. Mål og tiltak

Mål Tiltak Rapport Status

A. Økonomi

Overholde budsjett Løpende budsjettkontroll Overforbruk ca.100000

B.Brukere  -  lokalsamfunn

Kanalstrategien skal følges og

brukere skal veiledes til å

God service og hente informasjon om

brukermedvirkning tjenester på nav.no.

Veiledningsplattformen skal

brukes systematisk rettet mot

god brukeroppfølging.

Annerkjennelse skal brukes

som metode i kontakt med

brukere.

Vi skal bistå arbeidsgiverne å

rekruttere til ledige stillinger,

bidra til et mer inkluderende

arbeidsliv og kravene til økt

mobilitet skal håndheves.

Brukermøtene skal bli bedre

og mere arbeidsrettet

Overgang til arbeid og gjennom økt veilednings— og

rett bistand til rett tid inkluderingskompetanse.

skal prege Aktiv hverdag skal benyttes

oppfølgingsarbeidet som aktivitets— og

sysselsettingstiltak i påvente

203

mot periodisert budsjett

Vi følger de løp som er .

initiert av sentrale

myndigheter.

Vi har 2 veiledere under

videreutdanning på

området.

Gruppeveiledningene

gjennomføres.

Gjennomfø—res.

Vi må ha et større fokus

på mobilitet.

Pågående ;beid

Pga midlertidige trange

og uegnede lokaler blir

aktiv hverdag i  for liten



av arbeid. Ungdommer og

innvandrere skal prioriteres.

 

For å få til et tettere

samarbeid med andre

tjenester og et mere integrert

tilbud rettet mot arbeid og

aktivitet, vil vi flytte Aktiv

hverdag til brannstasjonen.

Gjennom eget prosjekt skal

det særlig legges vekt på

sysselsetting av personer med

innvandrerbakgrunn.

Vi skal vurdere og

Helhetlig og gjennomføre tiltak i plan for

tverretatlig tilbud til rus— og psykiske lidelser, samt

personer med rus— og sørge for at tilskuddsmidler

psykiske lidelser fra fylkesmannen blir brukt i

dette arbeidet, jfr. søknad og

tildelingsbrev.

C. Medarbeidere -organisasjon

Vedtatte plan for HKI—arbeid

skal gjennomføres med mål

Godt arbeidsmiljø om energiskår på 25 i 2018.

og lavt sykefravær Handlingsplan for HIVIS/lA

utarbeides i januar 2018.

Planene skal følges og tiltak

skal være fast tema i alle

kontormøter.

Vi skal gjennomføre ROS—

analyser på minst 3 utsatte

områder, avvik skal meldes og

rutinebeskrivelser skal

utarbeides. Compilo skal

benyttes i dette arbeidet

lll.Avvikskommentarer

1. ROS analyser og oppdatering av interne rutiner:

2

grad benyttet for

prioriterte grupper.

Planleggingen er godt i

gang.

Gjennomføres

Gjennomføres

Gjennomføres

Vi har ikke gjennomført

Ros-analyser.

Avvik meldes i både

statlig og kommunalt

system. Vi er ikke i mål

med rutineoppdateringer

Gjeninnføre månedlige møter for internkontroll og ROS analyser.
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1. tertialrapport 2018 for helse- og barnevernstjenesten

Status  angis ved en av disse:

l. Regnskap og investeringer (1.000 kr) OO.

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett Prognose

30.04.18 30.04.18 awik  i  NOK 2018 2018 Status

12 593 000 9 754 000  — 2 838 000 23 887 000

lnvesteringer Budsjett  -18 Rapport Status

0 ..—

ll. Mål og tiltak

Mål Tiltak Rapport Status

A. Økonomi

Overholde Løpende budsjettkontroll gjennom Budsjettjustering .

budsjett måneds— og tertialrapportering er nødvendig

B. Brukere  -  lokalsamfunn

Treffsikre Gjennomføre bruker-undersøkelse og Planlagt

tjenester iverksette tiltak basert på bruker- og gjennomføring på O

gjennom økt ungdataundersøkelse, brukerplan og helsestasjonen i

fokus på statistikk høst

befolkningens

behov

Fremme Sikre gode rutiner og deltakelse i samarbeid Gjennomføres

tverrfaglig med øvrige tjenester gjennom kontinuerlig .

samarbeid Samordningsprosjektet, Individuell plan,

Nærmiljøprosjektet og Frisklivssentralen

Helsefrem— Frisklivssentralen er et satsingsområde for Gjennomføres

mende og tjenesten og skal måle effekt av tilbudet. kontinuerlig .

forebyggende Målinger foretas før og etter gruppetilbud,

arbeid gjennom samt et år etter deltakelse i sentralen

helhetlig Tilbudet i Frisklivssentralen er planlagt Gjennomført,

forebygging for

at befolkningen

skal ha best

mulig helse

utvidet ved å tilby mestring av depresjon og

belastninger i tillegg til ordinære gruppe-

tilbud. Dette skal gjøres i samarbeid med

psykisk helse (PLO).
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kursene tilbys

videre fast hvert år



lengst mulig

interkommunal

barnevern—

tjeneste: God

hjelp til brukere,

rapportert gj.

målbare

indikatorer

C. Medarbeidere -

Gode og kompe—

tente ledere

 
Gode rutiner for

internkontroll

Det skal søkes om Økonomiske ressurser

gjennom innovasjon— og

kompetansetilskudd fra fylkeskommunen

Rapportere antall nye meldinger, fristover—

sittelser, antall barn på tiltak herav barn

med tiltaksplan og evalueringer av disse

Satsningsområder 2018: forebyggende

systematisk samarbeid mellom tjenestene

som jobber med barn og familier

organisasjon

Stimulere til kompetanseheving og utvikling

av ledere, og ta i bruk Lean

Stimulere til aktiv bruk av Compilo:

avviksmelding, ROS-analyse og prosedyrer.

lIl.Avvikskommentarer

2

  
Nye tall foreligger

juli 2018

Har faste kontakt—

personer og møter

med skoler og

barnehager.

Planlagt LØFT for

ledere i august,

samt LEAN på to

arbeidsprosesser

Alle avdelinger skal

gjennomføre ROS-

analyse gjeldende

håndtering av

taushetsplikt i høst

0

0

Ved gjennomgang av budsjettet første tertial avdekkes flere forhold:

Legetjenesten viser et merforbruk tilsvarende 534 000.— kr. Konto 13700 kjøp av tjenester fra

private er for lavt budsjettert, kontoen dekker blant annet godtgjøring til alle legene og

begge legesentrene, oppgjør gjesteinnbyggere, godtgjøring og utgifter knyttet til legevakt

(inkludert vikarinnleie), deltakelse i nødnett og legevaktsentral.

Ber om budsjettendring tilsvarende 400 000.—

-Tjenesteområde 3253 Barnevern Sunndal viser et merforbruk  — 1 226 000. Dette skyldes

manglende budsjettering på 10509 Annen lønn som i hovedsak brukes til dekking

fosterhjem/ besøkshjem, avlastning med mer. Denne posten var budsjettert med 1 239 000,

reelt forbruk i fjor var på 1 965 459. Så langt i år vokser utgiftene på denne posten knyttet til

nye saker i barnevernet.

Ber om budsjettendring tilsvarende 1 239 000.-

— Tjenesteområde 3120 Fysioterapitjenesten viser et merforbruk tilsvarende 476 000.  l  stor

grad vil dette dekkes inn av fastlønnstilskuddet som tilsvarer 393 984.— kr for første tertial.
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1. tertialrapport 2018 Kommunalteknisk tjeneste

Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett-

30.04.18 30.04.18 avvik i NOK

1.386 —464 1.849

Investeringer Budsjett  -

18

IVIaskinkjøp 1.034

Sunndalvannverk—vannbeh. 523

Kalken vannverk—oppgrad. 900

Vannforsyning Smiset 2.000

Overvannsprosjekter 549

Pumpeledning (avløp) Håsen 175

VA—ledninger Jonas Reins gt. 800

VA—ledninger Parkvegen 1.000

Ny renovasjonsbil 2.000

Kommunale veger 1.829

Vegnavnskilting 500

Lagerbygg Hovsvegen 308

Bobilplass 550

Trafikksikkerhetsplan 1.363

ll. Mål og tiltak

Mål Tiltak

A. Økonomi

Overholde tildelt budsj.

Ha gode og effektive

selvkostordninger

Ha akseptabelt

gebyrnivå
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Løpende budsjettkontroll

Status angis ved en av disse:

00.

Årsbudsjett
2018

18 879

Prognose

2018 Status

Rapport Status

lnnkjøp gjennomført __

Avsluttende arbeider utført

Under planlegging

Under planlegging

Planlagte tiltak utført

Avsluttende arb. ikke igangsattt

lkke igangsatt

lkke igangsatt

Leveres i slutten av mai

Broutbedringer igangsatt

lkke igangsatt

Ferdigstilt

Ferdigstilt

Oppstart Litledalsvegen i mai

Rapport Status

Under god kontroll pdn—

Har gode ordninger og

lave KOSTRA—tall



B. Brukere  -  lokalsamfunn

Sikker og god

vannforsyning

Miljømessig gode

avløpsanlegg

God standard på veger

og bruer

Gjennomføre

lovbestemt feiing og

tilsyn av fritidsboliger

Bygge ut vannforsyning til

Smiset

Oppgradering av Kalken

vannverk

Skifte ut VA—ledninger i Jonas

Reins gate og Parkvegen

Utrede vegomlegginger Øvre

Jordalsveg og Virumdalsvegen

ved Holtan

Planlegge, og utføre feiing og

tilsyn av fritidsboliger

C. Medarbeidere -organisasjon

Sykefravær  <  4  % Aktiv forebygging og

oppfølging

Under planlegging

lkke igangsatt

lkke igangsatt

Sak om Øvre Jordalsveg

behandlet i TIVIK. Sak om

Holtan til TMK i mai.

Under planlegging

Kontinuerlig prosess.

Sykefravær hittil 4,0  %

2

0000O

lll.Avvikskommentarer

Foreløpig ingen målsettinger eller prosjekter som avviker fra plan.
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1. tertialrapport 2018 Eiendomstjenesten

l. Regnskap og investeringer (1.000 kr)

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett-

30.04.18 30.04.18 awik  i  NOK

10 756 10 835 -79

Investeringer Budsjett -18

Enøk, 07010 400

Oppgradering kommunale 2 000

bygg, 07030

Stortuva barnehage, 07040  » 26 000

Uteområder Løykja og Tredal  *  2 OOO

skoler, 07120  ____- ___

Tilbygg brannstasjon 3 500

Kjøp av utstyr 500

Status angis ved en av disse:

00.

Årsbudsjett Prognose
2018 2018 Status

29 799 29 824 .

Rapport Status

Prosjekt i rute

Flere delprosjekt er godt i gang.

TMK har behandlet

virksomhetsplan

Bygging startet i april

i

Prosjektet ferdigstilles før

sommeren.

Prosjekt er ute på anbud

Prosess med kjøp av

renholdsrobot er oppstartet

ll. Mål og tiltak

Mål

A. Økonomi

Overholde budsjett

Redusere

energiforbruket i

kommunale bygg ihht

energispareprosjektet

Tiltak

Løpende budsjettkontroll

gjennom måneds- og

tertialrapportering

Vaktmestere følger opp

energiforbruk i kommunale

bygg sammen med AF Energi—

og miljøteknikk

B. Brukere - lokalsamfunn

Opprettholde god

standard på

kommunale bygg og

uteareal i skoler og

barnehager

Revidere vedlikeholdsplan

Prioritere gjennomføring av

tiltak

Starte renovering av Sunndal

lege- og helsesenter med

oppstart 2018 og Sluttføring

2019
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Rapport Status

Er i henhold til budsjett

Energiforbruket eri

henhold til budsjett

Enda ikke oppstartet

Virksomhetsplan

Det arbeides med en sak

til politisk behandling om

hvem som skal inni

bygget.—



2

Bygge ny barnehage på lhht fremdriftsplan

Ålvundeid med oppstart 2018

og Sluttføring 2019

Tilbygg brannstasjonen Ute på anbud

Tilbygg sandlager V7 VVVVVV Ferdig A

C. Medarbeidere  - W

organisasjon

Sykefravær  <  10  % Aktiv forebygging og 14,6  %  første tertial. O

oppfølging Mange

langtidssykemeldte

lll.Avvikskommentarer

Det er ikke realistisk at prosjekt renovering av Sunndal lege— og helsesenter skal starte

bygging i 2018 og ferdigstilles i 2019. Helsesjefen skriver sak som skal behandles i oppvekst—

og omsorgsutvalget og kommunestyret der det skal avklares hvilke tjenester som skal inni

Lege— og helsesenteret. Når dette er avklart skal plan— og byggekomiteen gjennomføre

prosjektet.
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1. tertialrapport 2018 for kulturtjenesten

I. Regnskap og investeringer (1.000kr)

Status  angis ved en av disse :

OO.

Regnskap pr. Budsjett pr. Budsjett- Årsbudsjett

30.04.18 30.04.18 awik  i  NOK 2018 Status

6 779 7 738 —  959 18 012

Investeringer Budsjett -18 Rapport Status

Låneautomat biblioteket

Parkering utfartssteder

3. MÅL OG TILTAK 2018

Mål Tiltak

A. Økonomi

Overholde budsjett Løpende budsjettkontroll

B. Brukere - lokalsamfunn

En veldrevet fritidsklubb

_ med kompetent personale
En mangfoldig og

attraktiv barne— og

ungdomskultur for alle

Videreføre og utvikle det

lokale MOT-arbeidet

Sikre gode vilkår for frivillige

organisasjoner som

representerer trygge baser

med både tradisjonsrike og

nyskapende aktiviteter for

barn og unge

Utvikle et tverrfaglig

samarbeid mellom

kommunale tjenester
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300 Det arbeides med anbud

500 Store behov. Utredes videre

Rapport Status

Ser bra ut. God oppfølging

Stort aktivitetsnivå. Godt

besøk

MOT faset inn alle tre trinn

på ungdomsskolen

Slike organisasjoner

prioriteres ved tildelinger.

Og med hjelp/veiledning

Samarbeider tett med både

grunnskole og helse— og

barnevern. Pluss politi. Her

er det etablert gode

plattformer også for videre

samarbeid.



Befeste og?

videreutvikle Sunndal

kulturhus/kino som

møteplass og regionalt

senter for kunst— og

kulturformidling

Sikre og utvikle

Sunndal som

friluftskommune

Styrke biblioteket som

møteplass og

kulturarena for alle

 

skal være et

kunstfaglig og

pedagogisk

kompetansesenter

   
Sørge fo? nødvendige

oppgraderinger av fasiliteter

—  inkludert teknisk utstyr til

konserter, teater, kino og

møter/seminarer.

Utarbeide planer,

grunneieravtaler, merke

trimløyper og bygge og

utvikle parkeringsplasser ved

utfartsområder

Ha to arrangementeTpr—

måned ~ debatt,

litteraturformidling,

lesestund, foredrag,

forfatterkveld, spill
 

'U—tvikle fagkompetansen

gjennom forpliktende

lærersamarbeid, som igjen

sørger for gode under—

visningstilbud innen

disiplinene skolen tilbyr

C. Medarbeidere - organisasjon

Ha en tilstedeværelse i

tjenesten på minst 95

prosent.

Være en attraktiv

arbeidsplass med

meningsfylte

oppgaver og godt

arbeidsmiljø

Gode rutiner for HMS og

Oppfølging. Åpenhet og
gjensidig tillit.

Etablere samarbeids—

prosjekter og kreativt arbeid

som skaper engasjement,

tilhørighet til arbeidsplassen

og «jobblyst».

ll. Kommentar avvik

Stor regnskapsmessig avvik skyldes først og fremst forholdet til periodisering og manglende

utbetalinger på 5020.Overskridelser på biblioteket tilskrives lønn. Der er det tatt grep med

bl a tilføring av midler (i h t politisk vedtak). Det skal også nevnes at kulturtjenesten i første

tertial fikk vedtatt en ekstra innsparing på rundt en million kroner. Denne ble behandlet i

teknikk-, miljø- og kulturutvalget 25. januar.

212

Oppgraderingen er i gang i h

t budsjett. Noe sviktende

besøk i kinoen. Samme

trend som i landet forøvrig.

Alt i rute. Sunndal står

sterkt som friluftskommune.

Alt går etter planen.

Møteplassen finner sin

form, og søker hele tiden

forbedringer og nye

løsninger

Ringens Herre er et

utmerket eksempel på

lærersamarbeid. Økende

etterspørsel på plasser

Kulturtjenesten har en gode

rutiner og en god dialog

gående. Det er åpne dører,

høyt under taket og rom for

meninger

Ser ingen spesielle avvik på

dette feltet. Tjenesten

framstår som offensiv



Oversikt over sykefravaer  i  Sunndal kommune  i  2018 fordelt på tjeneste/stab pr. måned og akkumulert pr. tertial/halvår

(sykefraværet gjelder både egenmeldte og sykemeldte fravær)

Rådmann  +  staber

Grunnskoletjenesten

Barnehagetjenesten

innvandrertjenesten

Kulturtjenesten

Helse- og barneverntjenesten

Pleie— og omsorgstjenesten

Sosialtjenesten NAV

Plan—, miljø—, og næringstj.

Kommunalteknisk tjeneste

Eiendomstjenesten

SUMMERT PR. IVIND

Fravær i 2017 for hele kommunen

Fravær i 2016 for hele kommunen

Fravær i 2015 for hele kommunen

Fravær i 2014 for hele kommunen

Fravær i 2013 for hele kommunen

Fravær i 2012 for hele kommunen

Fravær i 2011 for hele kommunen

Fravær i 2010 for hele kommunen

Fravær i 2009 for hele kommunen

Fravær i 2008 for hele kommunen

Fravær i 2007 for hele kommunen

Fravær i 2006 for hele kommunen

Antall

ansatte

31

172

79

72

35

39

254

10

10

31

49

782

Jan.

9,0

9,8

8,2

4,5

6,2

8,9

9,8

9,9

8,1

2,4

13,9

8,9

7,7

7,2

8,6

6,7

9,5

8,8

7,9

7,6

7,8

7,9

9

7,6

Febr.

10,8

8,1

11,9

6,8

3,8

8,7

10,2

5,6

9,3

1,8

17

9,5

6,8
7,9
8,2

6
7,5
9,2
8,9

7

7,3
8,4
9,3
8,6

Mars April

8,1 8,7

8,2 6,6

8,5 6,6

1,4 4,4

1,7 1,2

7,6 8,0

8,8 8,4

5,1 1,8

15,5 7,6

7,4 4,4

16,3 11,5

8,4 7,3

7,2 6,1

6,1 6,2

7,2 6,1

6,9 6,7

6 5,5

8,6 7,1

9,5 7,6

6,5 5,9

6,3 5,8

7,9 7,5

8,2 7,1

7,5 7

1. tertial

9,1

8,2

8,7

4,5

3,3

8,3

9,3

5,7

10,0

4,0

14,6

8,5

7,1

6,9

7,5

6,6

7,3

8,5

8,5

Mai

6,8

5,4

6,5

6,4

5,6

7,2

7,5

6,5

6,8

7 4;

6,3
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Juni

6,4

5,4

6,4

5,9

6,7

8,5

7,3

5,7

4,6

7,2

6,4

6,4

1.

Halvår Juli

7 7,5

6,4 7,1

7,1 7,5
6,4 8

7,1 9

8,5 9,8

8,1 9,6

6,7 6,9
6,6 8,3

8 11,3

8 8

7,6 10,2

Aug. 2. tertial

5 6,3

5,4 5,6

4,8 6,2

5,6 6,3

5,5 6,4

5,6 7,5

7,2 8,2

5,1

5,7

6,4

4,9

5,3

Sept.

5,9

5,7

6,7

6,8

6,1

6,3

8,4

6,1

5,7

6,6

5,8

6,3

Okt.

5,1

6,2
6,7
6,6
7,1
7,5
6,5
7,8
6,2
6,2
7,7

Nov. Des.

6,3 8

8,1 7,8

6,2 6,5

6,6 7,5

7,7 4,3

7,5 7,9

9,3 7,5

8,3 8

8,3 7

7,5 7,3

6,8 6,6

8,6 7,5

3. tertial

6,4

7,2

6,4

6,9

6,2

7,2

8,2

Total

6,8

6,6

6,8

6,6

6,8

7,7

8,3

6,8

7,3

7,7

7,3

7,7



SUNNDAL KOMMUNE Saksmappe: 2018-1563/04

 

Arkiv: 033
Kontrollutvalget Saksbehandler:  Sveinung'l'alberg

Dato: 16.08.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr  "  Utvalg 7; , Møtedato

PS 23/18 ,, Kontrollutvalget 30.08.2018  

()PPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende saker føres opp på oppft/ilgingslisten:  .......

Saksopplysninger

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

medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

()pptølgingsliste er et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på status for saker

man 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 innebaerer 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 kontrollutvalgets side)

Vedlagt:

' Ajourført opptølgingsliste pr. 3.082018.

'  Brev til rådmannen. datert 14.08.2018.

VURDERING

Dersom det er saker utvalget ønsker  å  kommentere. stille spørsmål ved eller ta opp i dette

møtet eller i et senere møte. kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Sveinung 'l'alberg

Rådgiver



KONTROLLUTVALGET I

SUNNDAL KOMMUNE

Saker som er tatt  o : Dato: Ansvar:
Prosjektregnskap til 31.01.17 KU

kontrollutvalget.

Sak PS  08/16.

1

SAKS  OPPF  ØL GIN  G

Merknad:
1 tilknytning til kontrollutvalgets behandling av årsmeldingen for 2016 i sak

03/17  .  pkt. 5.2. vil kontrollutvalget følge opp om kontrollutvalget får seg

forelagt prosjektregnskap slik okonomireglementet beskriver.

1 tilknytning til dette vurderer kontrollutvalget hvilke revisjonsbekreftelser

og revisjonshandlinger en ønsker utført.

(ajourført pr.23.08.18)

Status:
13.03.17:

Brev pr. epost til rådmannen. Kontrollutvalget ber om en liste

på igangsatte prosjekt siden 1.1.2012 med en budsjettramme på

over  4  millioner kroner og med en forklaring og status for

prosjektene.

27.03.17:

Brev fra rådmannen pr epost til kontrollutvalget. Det

oversendes en oversikt senest 29.03.17.

05.04.17:

Brev til rådmannen. Kontrollutvalget etterlyser listen over

ferdige prosjektregnskap. En ønsker en redegjørelse til denne i

møtet. Finnes det ikke byggeregnskap som skal framlegges for

perioden 2008-2016?

06.04.17:

Kontrollutvalget fikk oversendt et byggeregnskap med

sluttrapport den 6.4.17 via Altinn som vil bli behandlet i

kontrollutvalget 1 1.05.2017. sak PS 16/17.

1 1.05.17:

Kontrollutvalget fikk i møtet en ny liste over pågående og

ferdige prosjektregnskap. Kontrollutvalget er opptatt av at

vedtatte rutiner for investeringsprosjekt følges og at

prosjektene med regnskap avsluttes raskere og fremmes for

kontrollutvalget. ØP og kommunestyret.

21.09.17:

Økonomisjefen vil gjenta dette og oppfordre til dette i

enhetene.

26.10.17:

Rådmannen orienterte. Rådmannen og økonomisjefen vil følge j
opp rutinene i investeringsreglementet pkt. 7.1 om at ferdige

investeringsprosjekt blir lagt fram så snart som mulig etter at

anlegget er overlevert, og senest 1 år etter at overlevering har

skjedd.

12.12.17:

l  Det ble opplyst at det nå kommer to nye investeringsprosjekt til i

' Kontrollutvalget. De er oversendt til revisjonen. Detgjelder 1



å ., l Ålvundeid  Skole  og Sunndal Kulturhus. ‘
l 0l .02.l 8:

Revisor orienterte om at de har disse to prosjektregnskapene til

revisjon. men disse vil ikke bli revidert for en er ferdig med

regnskapsrevisjonen i forbindelse med årsoppgjøret.

Prosjektene er også forholdsvis gamle. Revisor mener for

l øvrig det er en raskere ekspedering fra administrasjonen på

prosjektene nå.

04.04. 18:

Kontrollutvalget avventer oversendelse av 2 avsluttede

prosjektregnskap og vil i forbindelse med behandlingen av

regnskapet for 2017 følge opp pågående eller avsluttede

investeringsprosjekt. Kontrollutvalget vil følge saken videre

ved å ha den på oppfølgingslisten.

l4.08. 18:

Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status for de to

prosjektene som er avlevert samt pågående eller avsluttede

prosjekt som skal videre til behandling i kontrollutvalget?

! .
Kontrollutvalaet Ønsker å føloe  0  saken videre.

Trygghetsalarmer og rutiner.  31.01.17  KU Gjennom oppslag i avisene Aura Avis og Tidens Krav 28.12.2016. er 27.03.17: l

Sak PS  08/16. l kontrollutvalget i Sunndal v/leder blitt kjent med en sak relatert til utløsning Brev fra rådmannen. Vedlagt er dokumentasjon fra  1986-87  l

av trygghetsalarm og manglende varsling og utrykking. vedr formidling av trygghetsalarmer, forslag til kontrakt samt

Kontrollutvalget ønsker å få en redegjørelse i saken fra rådmannen. Det ble instruks for ansatte. Dette ligger langt tilbake i tid. og det har

derfor sendt et brev til rådmannen  05.01  .20l7 med folgende spørsmål: derfor tatt tid å finne disse dokumentene. Det finnes ikke j

dokumentasjon hvorvidt dette er politisk eller administrativt

l . Kontrollutvalget ønsker svar på hvilke rutiner og prosedyrer som behandlet. j

gjelder for tildeling. bruk. opplaering. varsling og utrykking angående Generell rutiner ved alvorlige hendelser i pleie— og j

l trygghetsalarmer. omsorgstjenesten: I
j

2. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om avtalen Sunndal Lege kobles rutinemessig inn ved alle dødsfall. Lege avgjør om j

kommune har med Kritiansund kommune angående trygghetsalamer. politi skal kobles inn 1

l 3. Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å sikre innbyggernes Hendelserjournalføres i pasientjournal. Den er taushetsbelagt.

tillit til denne viktige og sårbare tjenesten? j

! Avvik meldes i kommunens avvikssystem  (Compile) 1

Alvorlige hendelser i pasientbehandlingen meldes til

fylkesmannen

Evaluering etter alvorlig hendelse knyttet til trygghetsalarm er

gjennomført og følgende tiltak er gjort: ;

a) Alle rutinen/prosedyrer knyttet til håndtering av l

3 . trygghetsalarm er gjennomgått. deriblant: -retningslinjene for

[\J



b.)

tildeling av trygghetsalarm  -  drift av trygghetsalarm

v/saksbehandler -drift v/ ansvarlig på vakt

— Drift v/servicetekniker  - rutiner  ved nedetid og feil i

kommunikasjonsnettet

-  rutiner ved brudd på veiforbindelse

b) ny rutine er avtalt med alarmsentralen i Kristiansund: alle

innkomne alarmer skal sendes direkte til vakttelefonen i

hjemmesykepleien i Sunndal  — uten noen form for

siling/vurdering

c) bedre opplæring og informasjon til brukeren ved tildeling av

trygghetsalarm

Avviksmeldinger og ROS—analyser

1 sum ble det meldt 519 avvik i Sunndal kommune i 2016

hvorav 419 fra pleie- og omsorgstjenesten.

Det ble gjennomført 14 ROS-analyser i 2016 og totalt er det

gjennomført 40 ROS-analyser i 2015 og 2016 i Sunndal

kommune.

Målsettinger på dette feltet er innbakt i alle tjenestene og

stabenes årsplaner fom 2017. Og status for dette blir gitt i

tertialrapportene som legges fram for politikerne.

Kommunestyret gjorde i sak 96/16 vedtak om at Sunndal

kommune skal knytte seg til regionalt responssenter i regi av

Kristiansund kommune. Det presise navnet er «Regionalt

responssenter for velferdsteknologi» og er en del av «Regionalt

senter for Helseinnovasjon og samhandling».

Daglig leder tiltrådte stillingen primo mars. Arbeidet med

utforming av selve tjenesten har så langt ikke involvert den

enkelte kommune.

Vedtaket i Sunndal kommunestyre går ut på at kommunen skal

delta i prosjektet, og innebærer at dagens analoge

trygghetsalarmer erstattes med digitale alarmer. Ytterligere

kvalitetsmessige vurderinger og kravspesifikasjon til tjenesten

vil utarbeides i samarbeid mellom deltagende kommuner.

1 1.0517:

Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre nå når kommunen

skal tilknyttes det digitale responssenteret.

21.09.17:

Avtalen om tilknytning til det digitale responssenteret er

kommet til behandling i ØP 4.10. 1 7.

26.10.17:

Rådmannen orienterte. Avtale med Kristiansund kommune

som vertskommune for det digitale responssenteret ble vedtatt i

kommunestyret 04.10.2017, sak PS 78/17. Det er nå signert



avtale og utrulling av tjenesten skjer  i  uke 45. Deretter vil det j

skje en videre  utvikling og utrulling.  Helsetilsynet har åpnet j

tilsyn  i  saken som gjaldt manglende  utrykning fra :

alarmsentralen 8.l2.2017. men rapport etter tilsynet er ennå j

! ikke mottatt. l

12.12.17: l
Helsetilsynet har åpnet tilsyn i saken som gjaldt manglende *

: 1 1 utrykning fra alarmsentralen  8.12.2017,  men rapport etter j

tilsynet er ennå ikke mottatt. 1

01.02.18: l
Rådtnannen orienterte otn Fylkesmannen sin tilsynssak som nå '

er avsluttet. Konklusjonen er brudd på Helsepersonelloven. j

Selv om dette er en tilsynssak rettet mot Kristiansund som l

utfører tjenesten. angår den også Sunndal kommune som kjøper j

av tjenesten. Umiddelbart etter at hendelsen i 2016 ble kjent.

i l satte Sunndal kommune inn tiltak for å hindre gjentakelser.
Det skulle rykkes ut på alle utløste trygghetsalarmer. Leder

spurte om ikke kommunen har et ansvar for det som har

skjedd? Erling Rod spuite om kommunen sjekker risikoen i

det en kjøper og som blir utført av andre enn kommunen sine

egne ansatte? Det er kommunen sitt ansvar for tjenesten

uansett hvem som uttiarer denne. Rådmannen har stor tro på

oppbygging og drift av det nye digitale responssenteret i regi

av Kristiansund kommune der Sunndal kommune deltar.

04.04.18:

Kontrollutvalget v."leder vil ved behandlingen av utvalgets

årsmelding i kommunestyret særlig påpeke de alvorlige avvik

som fremkommer i Helsetilsynet sitt avholdte tilsyn og

poengtere viktigheten av at kotntnunen følger opp avtaler.

rutiner og system i de tilfeller de kjøper tjenestene fra andre. j

Dette gjelder også nå når kommunen går inn i avtaler i det 11) e l

digitale responssenteret. Kontrollutvalget vil følge opp den nye l

ordningen og vil følge saken videre ved å ha den på '

j oppfølgingslisten. l

14.08.18: l
Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status for den nye

ordningen og hvilke rutiner har kommunen innført eller endret

' l4

l på?
l Kontrollutval et Ønsker å føloe  0  saken videre.

Selskapskontroll av 31.01.17  KU 3 Sunndal kotnmune har en eierandel i dette interkommunale selskapet på 9  31.01.17:

Kristiansund og Nordmøre %. l følge artikkelen i Tidens Krav har Kristiansund og Nordmøre Havn Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken om eventuell

Havn lKS. lKS krevd inn 18  mill.  kr for mye i anløpsavgift. Dette er påstander som selskapskontroll i Kritiansund og Nordmøre Havn lKS ved å l

Sak PS 08/16. . Hurtigruten ASA har fremført overfor Kystverket. Kystverket har på dette ( føre den opp på oppfølgingslisten. l

4
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l

grunnlag utført  tilsyn  med KNH. Kystverket står fast ved at det er krevd

inn over 18  millioner  for mye  i  anløpsavgift.

3 1.03.1 7:

Kontrollutvalgssekretariatet bes undersøke om andre

eierkommuner er interessert  i  en eierskapskontroll  i

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

02.06. 17:

Brev til eierkommunene om invitasjon til selskapskontroll.

06.09.17:

Nordmørskommunene er ikke interssert. Hemne har svart ja.

Hitra har svart ja. under forutsetning at minst 50 % av

eierkommunene blir med. Egen sak på saklisten til

kontrollutvalget sitt møte 21 .9.17.

2  I  09.17:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomløre selskapskontroll

Kristiansund og Nordmøre Havn lKS. men avventer  å  bestille

inntil alle kontrollutvalg har behandlet saken.

Det er ønskelig at en vesentlig andel av eierinteressene ønsker

en slik selskapskontroll før bestilling gjøres hos revisjonen.

1 neste møte ber en om at eierskapssekretariatet i Sunndal og

Sunndal kommune redegjør for status i selskapet og en

redegjørelse fra representantskapet.

28.09.17:

Nytt brev (tidl. 02.06.17) er sendt til eierkommunene som ikke

har svart på første henvendelse.

26. 10.17:

Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet 14.06.2017 var et

tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet

tilstede som varamedlem fra Sunndal kommune på

representantskapsmøtet 28.07.2017. sa at selskapet nå har en

drift som er innenfor de nye inntektsrammene. Hvorfor brevet

som låg ved sak PS 25117 fra Hurtigruten til kontrollutvalget

selv uten tilskudd fra Sunndal kommune. Rådmannen. som var

z

datert 20.06.2017 ikke kom frem til kontrollutvalget før det ble f
etterlyst av representanten Erling Rød 29.06.2017 kan være at

1 det ble etterspurt før det blejournalført. Dette skal tas me 1 i

1 evaluering av rutinene.

Viser for øvrig til sak OS 3411 7 om status i saken om bestilling

av selskapskontroll.

l Kontrollutvalget ønsker  i  neste møte at eierskapssekretariatet i

Sunndal kommune orienterer om forvaltning av eierskapene i

Varde AS. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Sunndal

1 Parkering AS.

06. 12. 17:

Det er nå mottatt svar fra alle eierkommunene.

%

1
1

1
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l

1

! ta kontakt med kontrollutvalgslederne i de berørte kommunene.

12.12. 17: ‘
Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet 14.06.2017 var et l

tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd  i  selskapet

selv uten tilskudd fra Sunndal kommune. Rådmannen. som var

tilstede som varamedlem fra Sunndal kommune på

representantskapsmøtet 28.07.2017. sa at selskapet nå har en

drift som er innenfor de nye iimtektsrammene. Representanten

Erling Rød fremhevet at det er en feil i saksbehandlingen nar

kommunestyret ikke får til realitetsbehandling forslag til

godtgjørelse i representantskapet. Rådmannen begrunnet dette

med at en ønsket lik avlønning av representantskapet i KNH

uavhengig av kommune.

01 02.18:

1 Bystyret i Kristiansund skulle 30.01.2018 behandle en sak om

budsjettbevilgning for å bli med på denne selskapskontrollen.

men ved en inkurie hadde ikke saken blitt med på sakskartet.

Saken vil bli tatt opp i bystyret 27.02.2018. og kontrollutvalget  R

i Sunndal avventer utfallet av denne behandlingen. 1

06.03.18:

Mottatt epost fra politisk sekrtariat i Kristiansund kommune.

sak PS 15/2018 i Kristiansund bystyre 27.02.18. 1
I samsvar med innstillingen og forslag fremmet i møtet. giorde

bystyret følgende 1

vedtak '

1. Bystyret i Kristiansund ser positivt på at Kristiansund

kommune deltar i en felles selskapskontroll av Kristiansund og

Nordmøre Havn IKS.

2. Bystyret forventer at alle eierkommuner deltar i

finansieringen av en slik selskapskontroll.

Bystyret ber om at det avsettes nødvendige midler til

kommunens deltakelse i en slik selskapskontroll i budsjettet for

2019.

04.04.  1 8:

Bystyret i Kristiansund behandlet saken i møte 27.02.2018. og

vil prioritere selskapskontrollen i 2019 hvis alle andre eiere er

med. Kontrollutvalget vil følge opp saken og sende ny

henvendelse til de eierkommunene som var negativ ved sist

behandling og be om ny behandling på bakgrunn av bystyret i

Kristiansund sitt vedtak. Kontrollutvalget sin leder vil i tillegg



05.06.  18:

Nytt brev til eierkommunene fra kontrollutvalget  i  Sunndal:

j j (Utdrag og avslutning av brevet) Bystyret i Kristiansund har

gjort et positivt vedtak med forbehold om at alle

eierkommunene deltar  i  finansieringen av en slik

selskapskontroll. Med de 4 kommunene (Kristiansund.

Sunndal. Hitra og Hemne) som har gjort et positivt vedtak. er

en nå oppe i knapt 6  %  av eierandelene.

Kontrollutvalget i Sunndal vil presisere at formålet med

selskapskontrollen er både en eierkontroll og en

forvaltningsrevisjon. Det er ikke direkte relatert til

anløpsavgiftssaken som det henvises til. og som er avgjort.

Kontrollutvalget vil ha en fullstendig gjennomgang av

forvaltningen i selskapet. 1
En ber på denne bakgrunn om at kontrollutvalgene gir

kontrollutvalget i Sunndal kommune en skriftlig

tilbakemelding på om de har endret holdning og er interessert i

en felles selskapskontroll. l
En ber om at behandlingen skjer så tidlig at et svar kan være

med i behandlingen av budsjettet for  2019  og i tråd med å

1 vedtaket til bystyret i Kristiansund. j

. ' l Kontrollutval et ønsker  å  føl e  0  saken videre.

Sunndalsøra Samfunnshus  31.03.17  Ordf/Rådm Kontrollutvalget er gjennom Bjørn Stomsvik(repr. for en av andelshaverne i  05.04.17:

1

1

1

BA  — forvaltning ; Sunndalsøra samfunnshus BA) blitt kjent med at det i Sunndal ,  Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse på i
. . . . . . 1 . . . . .. .

j Samfunnshus BA ikke er blitt avholdt Generalforsamling Siden  2006.  Det  1 hvordan eierskapsforvaltningen foregar relatert til
i (, . . . . . . . w  .

er ogsa andre forhold i dette selskapet som en er blitt kjent med som en Vll eierskapsmeldingen og saken om Sunndalsøra Samfunnshus j

ha verifisert og bekreftet. Sunndal kommune eier i dag 58.937  % av BA.

andelene i selskapet. 05.04.17:

1 Kontrollutvalget ønsker å undersøke forholdene nærmere og vil sende et Brev til ordfører. Det listes opp 1 1  forhold./spørsiriål. l

K brev til ordføreren der en ber om en redegjørelse. Hvis disse forholdene . Kontrollutvalget i Sunndal ser svært alvorlig på disse påståtte j

. ' kan bekreftes. ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra ordføreren om ‘forholdene. Kontrollutvalget ber ord føreren verifisere og 1

* hvilke tiltak som blir satt i verk for  å  rydde opp i forholdene. stadfeste om disse forholdene er slik som det er beskrevet. l
j l Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget vurdere a 1 Hvis disse forholdene kan bekreftes. ber kontrollutvalget om en i

; gjennomføre en selskapskontroll av selskapet. redegjørelse fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk  3

i før å rydde opp i forholdene påpekt i ovennevnte punkt.

Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget

i vurdere a gjennomføre en selskapskontroll av selskapet.

l Kontrollutvalget ber om at ordføreren og rådmannen møter i  ;

j kontrollutvalget sitt møte  1 1.05.2017  for å redegjøre i saken.

1 1 04.05.17:

1 Rådmannen opplyser i brev datert  02.05.17  at hun vil gi en

redegjørelse i møte  11.05.17.

7
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1  1.05. 1 7:

Ordføreren var tilstede i møte og redegjorde for saken og viste

til svaret han hadde gitt i notat datert  8.5.2017  til

kontrollutvalget som svar på kontrollutvalgets brev med

spørsmål av 05.04.2017. Det er fortsatt flere uavklarte

spørsmål  i  saken og kontrollutvalget avventer engasjert advokat  »

fra Sunndal kommune sin vurdering av saken. Sunndal

kommune er nå  i  ferd med «å rydde opp». En skal få bedre

rutiner på eierskapsforvaltning og rådmannen skal arbeide

videre med dette i eierskapssekretariatet.

14.06.17:

Sak i Sunndal kommunestyre 14.06.17: PS  48/17

Sunndalsøra samfunnshus BA  — mandat til årsmøtet

l
1
l

Vedtak: Sunndal kommunestyre gir sin representant i årsmøtet .i

for Sunndalsøra samftmnshus BA følgende mandat til

kommende årsmøte:

Det velges et nytt styre med  5  medlemmer. Det nyvalgte styret

for Sunndalsøra samfunnshus skal gis i mandat og oppgave å:

]. Utrede en oppløsning av foretaket Sunndalsøra

samfunnshus BA. med målsetting om full kommunal

overtakelse av eiendommen og driften av denne

2. Styret skal anbefale om videre drift eller avvikling og

salg til kommunen er best.

3. Vurdere selskapets vedtekter og eventuelt endre

selskapsform slik at selskapet kan drives lovlig. og en eventuell .

oppløsning blir mulig

4. Gjennomgå avtalene som ble inngåtti forbindelse med

1 byggingen av Sunndal folkebibliotek og Sunndal kulturhus, og

vurdere om disse er tilfredsstillende fulgt opp av og for

selskapet

5. Kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for

selskapet så snart disse oppgavene er utført. og legge sakene

fram for denne.

21.09.17:

Se RS  32/17  til kontrollutvalget.

26.10.17:

Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg

av styre.

Sak PS  36/17.  Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget merker seg valg av styret på

generalforsamlingen.
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l

Kontrollutvalget ber Sunndal kommune vurdere lovligheten av

valg av styre jf.  §  8.2. i  vedtektene.

Kontrollutvalget ber Sunndal kommune som største eier

medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en

måte som skaper tillit blant de andre eiere og innbyggerne.

Kontrollutvalgets behandling:

Representanten Erling Rod har i epost av 16.  [0.17  til

kontrollutvalget henvendt seg om valg og habilitet når det

gjelder avholdt generalforsamling og valg av nytt styre til

Sunndalsøra Samfunnshus BA. Representanten Erling Rod

mener valg av nytt styre bryter med vedtektene og at valget av

kommunen sin okonomisjefsom medlem i styret er gjort uten

at kommunen har vurdert de habilitetsmessige folger dette har.

Representanten Rod gjentok i møtet at valget bryter med

vedtektene  §  8.2.  der valget skal skje som forholdstallsvalg. En ;—

er heller ikke kjent med at det er nedsatt en valgkomite som i

skal komme med forslag til styre. Representanten spurte også

på nytt om rådmannen er klar over konsekvensene ved å velge

inn okonomisjefen til kommunen i styret. Hele

ekonomiavdelingen blir da inhabil i saker som vedrører
'; samfunnshuset. Kommunen sin tillit er her satt under press.

Rådmannen svarte at det var et bevisst valg når okonomisjefen

ble foreslått som medlem i styret og at det nå var viktig å få

ryddet opp i forholdene. Nestleder Odd Helge Gravem mente

det viktigste nå var å få ryddet opp og se fremover. Leder

fremmet forslag om at kontrollutvalget ber Sunndal kommune

vurdere lovligheten i valg av styrejf. å 8.2. i vedtektene. En !

ber Sunndal kommune som storste eier medvirke til at valg og j

forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant

andre eiere og innbyggerne. j

12.12.17: l

Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg i

av styre. Kontrollutvalget påpekte utvalget sitt vedtak i sist i

møte der en ber Sunndal Kommune som største eier medvirke

til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som

skaper tillit blant de andre eierne og innbyggerne. Rådmannen

svarte at dette skal en ta opp i styret og undersoke videre.

1 01.02.18:

' lslontrollutvalget registrerer via revisor at det vil komme et

prosjektregnskap på Sunndalsøra Samfunnshus i regi av

l Sunndal kommune. Kontrollutvalget registrerer at



Orientering fra

eierskapsselo'etariatet

10

l
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26.10.17

j

“Rådm.

1

l

Kontrollutvalget ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet  i  Sunndal

kommune orienterer om strategi og forvaltning av eierskapene i Varde AS.

Kristiansund og Nordmøre Havn lKS (KNH) og Sunndal Parkering AS.

' Sunndal Parkering AS:

1

advokatfirma Larhammer er brukt som juridisk rådgiver for 1

selskapet samtidig som firmaet er brukt av Sunndal kommune  1

somjuridisk rådgiver. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved

habiliteten i dette. Kontrollutvalget ønsker i et senere møte at

selskapet blir en del orienteringen i spørsmålet om kommunen

sin eierskapsforvaltning.

04.04.18:

Kontrollutvalget vil følge saken videre og be om en orientering i

fra eierskapssekretariateti møtet 30.08.2018. Kontrollutvalget

venter også på behandling av prosjektregnskap for Sunndalsøra

Samfunnshus BA samt den videre saksbehandling av ‘
organisasjonsform og eierforhold.

14.08.18:

Brev til rådmannen med spørsmål:

Hva er status i saken om organisering og oppklaring rundt

forholdene i Sunndalsøra Samfunnshus? l

Kontrollutvalvet ønsker å føl e 0 saken videre. 1

12.12.17 i
Kontrollutvalget ba i møte 26.10.2017 om at 1

eierskapssekretariatet var tilstede for å orientere om 1

oppfølgingen og forvaltning av eierskapet i Varde AS, KNH

og Sunndal Parkering AS. Rådmannen tok denne

orienteringen. l

1.

Rådmannen orienterte om at kommunen vurderer en uttreden. i

Det er vanskelig å anslå økonomiske konsekvenser av dette.

En er opptatt av hvordan man skal siker verdiene.

Representanten Erling Rød mente dette var en «gave» fra

kommunen.

01 .02. 1 8:

Kontrollutvalget vil ha en slik orientering i et senere mote der  v

oppfølging og forvaltning av flere av kommunen sin eierskap 1

blir et tema.

Sak 06/18; Sunndalsøra Samfunnshus BA. Kontrollutvalget i

ønsker i et senere møte at selskapet blir en del orienteringen i  1

spørsmålet om kommunen sin eierskapsforvaltning. 1

Sak 07/18; Aursjøvegen AS. Kontrollutvalgetfølger i

sekretariatet sin anbefaling om å se denne saken i sammenheng %
med at kontrollutvalget ønsker en orientering fra 1

eierskapssekretariatet om Sunndal kommune sin *

eierskapsforvaltning i selskap generelt og enkeltselskap nevnt i  1

oppfølgingslisten spesielt. 1



Salg av kommunale
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j Sak PS Rådm.
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i01.02.18

1
I

i
1
l
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l
1
1
l

Kontrollutvalgets  behandling

Kontrollutvalget registrerer at det  i  sak 9/18 i ØP den 23.12018 er en

klagesak om salg av kommunal næringseiendom. Kontrollutvalget ønsker å

undersøke hvilke rutiner. retningslinjer og praksis kommune har på dette

området når det gjelder salg av kommunale næringseiendommer.

04.04. l 8: j

Rådmannen og ordfører orienterte om eierskapssekretariatet og

at det var rom for forbedringer. Leder spurte rådmannen hva l

rådmannen tenker om eierskapsforvaltningen i Sunndal

kommune. Rådmannen svarte at eierskapsmeldingen er en god i

plan for forvaltningen av eierskap. Kommunen har sendt et i

brev til selskapene der en gjør oppmerksom på hva kommunen j

skal ha inn av dokumenter. Kommunen følger dette opp igjen

ved en sjekkliste. Ordføreren mente eierskapssekretariatet er

nøkkelen på god oppfølging av eierskap. Edel Hoem lurte på

om det er god nok opplæringen i det å inneha et styreverv?

Ordfører svarte at et styreverv er et personlig verv med plikter

og ansvar. Det er gitt tilbud om opplæring to ganger i regi av

naeringsforeningen med positive tilbakemeldinger.

Kontrollutvalget vil ha en grundigere orientering i møte

30.08.2018 der oppfølging og forvaltning av flere av

kommunen sine eierskap blir et tema.

14.08. 18:

Brev til rådmannen med spørsmål: Kontrollutvalget ønsker en '

orientering om rutinene for oppfølging i eierskapssekretariatet

av kommunen sine eierskap jf. Eierskapsmeldingen.

Kontrollutval et ønsker å føl e 0 saken videre. 1

O 1 .02. 18: j

Kontrollutvalgets vedtak: ;

Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke og gi en redegjørelse

til kontrollutvalget om kommunens rutiner. retningslinjer og

praksis når det gjelder salg av kommunale

næringseiendommer.

13.03. 1 8:

Epost fra MRR IKS V/Bjarne Dyrnes som svar på

kontrollutvalgets vedtak i møte 01.02.18. Vi har ikke foretatt

* andre undersøkelser enn å gjennomgå nevnte saksframlegg (ØP !

sak 9118). Hvis det er ønskelig med ytterligere undersøkelser.

.- så vil det kanskje være naturlig å kontakte en person eller firma ';

med fagkompetanse på verdsettelse av eiendommer. i

Når det gjelder kommunalt regelverk vedrørende prissetting i

ved salg av eiendommer. så bes rådmannen om å gi j

tilbakemelding på dette. 1

j  16.03.18: i
j Brev fra Sunndal kommune v."rådmannen som svar på j

j kontrollutvalgets vedtak i møte 01.02.18. i

1 04.04.18: j
i Det forelå et svar fra Sunndal kommune datert 16.03.2018 OL



l et svar fra revisor datert  13.03.2018  på bakgrunn av

i ! kontrollutvalgets spørsmål og behandling i  møte  01.02.2018  1

l Talgø lnvest AS har i brev til kommunen  19.03.2018  kommet

i med synspunkter på prisen for næringsareal på bakgrunn om  .

' ' l ønske om kjøp av tilleggsareal. Kommunen har svart i brev av 1

i 21.03.2018.  På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å be

l om at revisor undersøker nærmere saken rundt prissetting og

l praktiseringen av salg av kommunale næringstomter. l

1 1 l
Kontrollutvaloet ønsker å l'øloe o saken videre. l

Protokoller i Sunndal Sak PS l Ordf. .  Kontrollutvalgets behandling 1 01.02.18: l

kommune 07/18 Kontrollutvalget v/leder onsker å undersøke praksisen rundt kvalitetssikring Kontrollutvalgets vedtak: l

— i og offentliggjøring av protokoller fra politiske utvalg i Sunndal kommune. Kontrollutvalget ønsker i et senere møte en redegjørelse om j

01.02.18  i hvordan protokollene fra politiske utvalg i Sunndal kommune l

l blir kvalitetssikret for de offentliggjøres. ”j

« 04.04.18: l

l Ordfører og rådmann redegjorde for praksis og reglement for

l protokoller i Sunndal kommune. Dette reglementet er nå under 1

l revisjon. Praksis i dag er at den foreløpige møteprotokollen &

l blir skrevet av møtesekretær og distribuert til leder av utvalget. 1

l rådmann. 2 som er valgt til å signere protokollen samt til i

l media. Det presiseres at protokollen er foreløpig. l

1 14.08.18: 1.
l Brev til rådmannen med spørsmål: Kva er status for revisjon l

l av reglementet? A

1 Kontrollutvalaet ønsker å føl  e  0 saken videre. l

Oppfølging av Sak PS ' Rådm. Sekretæren viste i sak RS  17/18  til saksutredningen i saken til 04.04.18: 3

tilstandsrapport for '  10/18 kommunestyret i PS  1/18  Tilstandsrapport for grunnskoletjenesten  2016  Rådmannen svarte kontrollutvalget at dette ville en følge opp. j

grunnskoletjenesten  2016. 04.04.18 og protokoll og sakslramlegg fra Sunndal kommunestyre  14.02.2018  der Kontrollutvalget viser til behandling i sak RS  17/18  i sak PS  3

det fremgår at det for lO.trinn i  2016  var et negativt resultat på læringsmiljø  09/18  og ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten og få 1

og mobbing. Resultatene for 8. og 9.trinn var bedre. men dette er fremdeles svar på elevundersøkelsen for  2017 i  møtet  30.08.2018.

 

et område som må følges opp på ungdomstrinnet ifølge saksutredningen. 14.08.18:  Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status !

når det gjelder elevundersøkelsen for  20177 i

Oppfølging av tilsynsrapport Sak PS l Rådm. * Sekretariatet viste i sak RS  28.'18til  brev fra Arkivverket datert  07.02.2018  1 04.04.18: 1

fra Arkivverket om arkivene  10/18 1 i der det vises til at det er gått over tre år siden Arkivverket oversendte Rådmannen svarte at de avvikene som ennå sto åpne til dels

i Sunndal kommune 04.04.18 ‘Sunndal kommune endelig tilsynsrapport med pålegg om å utbedre avvik. berodde på at en sto foran innføring av elektroniske system og 1

l l Arkivverket registrerer at kommunen ikke har overholdt fastsatte frister. og digitalisering. ‘
i at fire avvik fortsatt står åpne (1. 3. 5  og 8). Arkivverket velger på 1 Kontrollutvalget viser til behandling i sak RS  28/18  i sak og l

j nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet. ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten og få svar på  '

l oppfølging av resterende avvik i møtet  30.08.2018.

l 14.08.18:  Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status for
1 innføring av elektronisk system og lukking av avvikene?
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Kontrollutvalget  i  Sunndal  kommune Sekretariatet:
Telefon 71 11 14 52 -dlrekte

Telefon: 71 11 10 00  »  sentralbord

Telefaks 71 11 10 28

Mobil: 99160260

E-POSTS SVQlDLtllgLålbjrnOlde KOJ].WM€.09

Sunndal kommune

Y/rådmann

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

2018—303/STA 1563—047 Molde, 14.08.2018

OPPFØLING  ETTER KONTROLLUTVALGSMØTE  14.05.2018 OG ØNSKE ()M

SVAR  ()G  ORIENTERING  [  KONTROLLUTVALGSMØTET  30.08.2018

Kontrollutvalget viser til protokoll fra møte  i  Kontrollutvalget 14.05.2018 og ønsker en

redegjørelse om følgende forhold (i kursiv og understreket):

PS 18/18 , (TPTEQTTTHNGLUSTE *" .---w 77W]

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget beholder alle sakene på opptølgingslisten og vil til møtet 30.08.2018 ha en full

gjennomgang og redegjørelse fra rådmannen  i  alle sakene.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget viser til status  i  oppfølgingssakene der en ønsker en fullstendig gjennomgang og

redegjørelse fra rådmannen  i  samtlige saker. Sekretariatet lager en oppstilling med spørsmål til

rådmannen  i  forkant. slik at dette kan svares ut skriftlig før møtet.

1. Pros'ektre )nska til kontrollutval Jet. Sak PS 08/16.

04.04.18:

Kontrollutvalget avventer oversendelse av 2 avsluttede prosjektregnskap og vil i forbindelse med

behandlingen av regnskapet for 2017 føl ge opp pågående eller avsluttede investeringsprosjekt.

14.05.18, sak PS 15/18: Kontrollutvalget vil i forbindelse med avleggelse av tertialrapportene ha

framlagt en status på de prosjekt som står i skjema 2b. Når startet prosjektene, sum bevilget beløp

og sum regnskapslørt.

Hva CFS/((in? er de 10 )ros'ek/cne som er avlevert] saml (fr räicncie eller avslul/ede )1‘05‘2/{150/71

skal videre lil behand/mo i korti/"ollulva/ fei?

2. 'l'r 'UUhClS'dl'cll'mCl' ()0 rutiner. sak PS 08/16.

04.04.18:

Kontrollutvalget v/leder vil ved behandlingen av utvalgets årsmelding i kommunestyret saerlig

påpeke de alvorlige avvik som fremkommer i Helsetilsynet sitt avholdte tilsyn og poengtere

viktigheten av at kommunen følger opp avtaler, rutiner og system i de tilfeller de kjøper tjenestene

Yåntrolrutvalgs'éék'rétäääiär Romsdal SideTaTéW" ” ' Aukra. Eide, Fræna. (;]-garage, Molde,
Radhusplassen 1 Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

6413 MOLDE



fra andre. Dette gjelder også nå når  kommunen  går inn i avtaler i det nye digitale responssenteret.
Kontrollutxffalget vil følge opp den nye ordningen.

Hva er slams  (")/* den nve ordninoen ()  r  hvilke I‘M/[Her har kommunen inn øl"! eller endret på?

3. Sunndalsøra Samfunnshus BA  — forvaltnin  »
04.04.18:

Kontrollutvalget vil følge saken videre og be om en orientering fra eierskapssekretariatet i møtet
30.08.2018.  Kontrollutvalget venter også på behandling av prosjektregnskap for Sunndalsøra
Samfunnshus BA samt den videre saksbehandling av organisasjonsform og eierforhold.
Hva er  STU/HS i  saken om oroaniserino 0570)  k/alv'nvrundl  brholdenc  iSzmna’c/Iwru
Sanzfixnnshzzs.7

4. Orienterini) fra eierska ssekretariatet
04.04.18:

Rådmannen og ordfører orienterte om eierskapssekretarialet og at det var rom for forbedringer.

Leder spurte rådmannen hva rådmannen tenker om eierskapsforvaltningen i Sunndal kommune.
Rådmannen svarte at eierskapsmeldingen er en god plan for forvaltningen av eierskap. Ordføreren
mente eierskapssekretariatet er nøkkelen på god Oppfølging av eierskap. Kontrollutvalget vil ha en
grundigere orientering i møte  30.08.2018  der oppfølging og forvaltning av flere av kommunen sine
eierskap blir et tema.

Konno/ll[Ivaloel onsker en orienterinv om rutinene or ()  7 )  al fin” i  eie/”ska )Ssekl'e/a/ia/e/ av
kommunen sine eie/”Ska  )  '  .' Eierska ),s'lnelclinven.

5.  Protokoller i Sunndal kommune
04.04.18:

Ordfører og rådmann redegjorde for praksis og reglement for protokolleri Sunndal kommune.

Dette reglementet er nå under revisjon.

Kva er status or levis "on av re demente/?

6. O  følginv av tilstandsra ort for nrunnskolet'enesten  2016.

04.04.18:

Rådmannen svarte kontrollutvalget at dette ville en følge opp.

Kontrollutvalget viser til behandling i sak RS  17/18  i sak PS  09/18  og ønsker å sette saken opp på
oppfølgingslisten og få svar på elevundersøkelsen for  2017  i møtet  30.08.2018.
Hva er stun/s når de! fela'er e/evan(le/".s'okelsen or 20/ 7.7

7.  O  følUinO av tils nsra ort fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune

04.04.18:

Rådmannen svarte at de avvikene som ennå sto åpne til dels berodde på at en sto foran innføring av
elektroniske system og digitalisering.

Hva er slam.? or inn brim  ,  av elektronisk S "A'/em ()  r  lukkimI av avvikene?

DW” EVENTUELT” "— j

Sunndal Frivilli scntral

Kontrollutvalgcts  vedtak

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker i møte  30.08.2018  å få en redegjørelse fra rådmannen på
hvilke relasjoner det er mellom Sunndal kommune og Sunndal Frivilligsentral

»  Kontrollutvalgssekretarlatet for Romsdal " Side 2  av 3 Aukra, Eide, Från—a, Gjemnes, lVlolde, »
Møre og Romsdal Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes



Kontrollutvalgets behandling

Edel Magnhild Hoem stilte spørsmål ved Sunndal Frivilligsentral sin rolle og funksjon sett

opp mot Sunndal kommune. Kontrollutvalget ser at frivilligsentralen er omtalt på kommunen

sine hjemmesider, men kontrollutvalget ønsker i neste møte  å  få en orientering fra rådmannen

på hvilke relasjoner det er mellom Sunndal kommune og Sunndal Frivilligsentral.

Hvilke relax "(mer  0 ,  .saifnlzandlinv er del mellom Sunndal kommune () Sunndal Frivill i Isen/ml?

En ber også rådmannen om en skriftlig redegjørelse til sakene samt en muntlig redegjørelse i

møtet.

Med hilsen

Trond M. Hansen Riise

leder

Sveinung Talberg

Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Side 3 av 3 Aukra, Eide, HEE, Gjemnes, lVlolde, Mh—
Møre og Romsdal Nesset, Rauma, Sunndal. Vestnes





Problemstillingen knvttet til habilitet for st fremedlemmer i kommunale organer er tatt 0 )  3  i
D ./ V

forbindelse med behandling av Sunndal kommune sin eierskapsmelding. Da

eierskapsmeldingen var til høring ga kommunerevisjonen følgende uttalelse:

1' Hub[lile/svurderinger og politisk i'ej7i'e.3'en/(is/'(Jn i .s'lyi'ene: for a mmgd ,s'i'i'i/(isjonei' (ler

.s'lyi'e/s medlemmer stadig blir vmv’crt iforhold iilÅforvc'illnings'lovens haste/77171dyer om

habili/el, bør ikke ledende poli/ikere sil/e i selskapsslyrene.

Rådmannens kommentar og konklusjon på dette var:

] Pins/"ek/gmppci mener at del/e som en intensjon er en lait/feiring. ] Sunndal er del

iinicllei'licl lag! til grunn en modell der politikere er sie/"kl l"C/')I”e.8'€l/1/Gl"l i .s'lyi'ei'. og det er ikke

ønskelig c7 encli'e pci denne, Del CI" def/0r ikke ønskelig med enfm'ing som (le/le. Del skal

iinicllei'iicl all/id vurderes licil7ili/el og konsekvensene av  a  velge sen/rule politikere lil

.s'fyrevei'v nål" oppnevningen skje/'. Merknaden las ikke lilje/ge.

] flere eposter i 2018 til kontrollutvalgssekretariatet fra Erling Rød, nevnes det eksempler på

saker og tilfeller der folkevalgte og rådmann burde stilt spørsmål ved sin habilitet. Dette har

tilknytning til representasjon i møter og selskap kommunen er medeiere i.

Kontrollutvalget skal være med på å skape tillit i befolkningen til den kommunale

forvaltningen. Det er derfor veldig viktig med ryddighet i spørsmål om habilitet og at

spørsmålet blir reist og votert over i det gjeldende organ.

Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn a reise spørsmålet om behandling av habilitet i

saker j f. vedlagte eposter:

Vedlegg:

. Eposter fra Erling Rød med spørsmål om habilitet. datert 31.05.18. 12.08] 8 og

17.08.18.

Fastscttino 0  utbetalin av odtO'ørcslse til re resentantska ct sine medlemmer

Kontrollutvalget har i møte 04.04.20] 8 under behandling av sak RS 25/18 Protokoll fra

representantskapsmote i NIR 02.02.2018 fattet følgende vedtak:

Erling Rød tok opp praksisen med at representantskapet i selskap Sunndal kommune er

medeiere i fastsetter sine egne godtgjørelser. Dette er i strid med regelverket i

kommuneloven § 42 samt andre utta elser som følge av denne. Det er det enkelte

kommunestyre som skal fastsette regelverket(godtgjøringen) for medlemmene i slike

representantskap.

Utbetalingen skal skje fra den enkelte kommune og ikke fra selskapet.

Kontrollutvalget konkluderte med at kommunen må følge opp at fastsetting av godtgjørelser

til sine medlemmer i representantskap skjer etter regelverket.

Siden møtet 04.04.20] 8 har kontrollutvalgssekretariatet mottatt t1ere eposter fra Erling Rød

som belyser temaet. senest 10.08.20] 8.

Vedlegg:

0 Eposter fra Erling Rød. datert 11.06.18. 29.06.18. 06.08.18 og 10.08.18.



l’or å få belyst denne saken bedre bør kontrollutvalget innhente uavhengige uttalelser i saken

om hvordan kommunen og selskapene skal forholde seg til:

1. Hvem har kompetanse til å fastsette godtgjørelser til representantskap og lignende

eierorgan i selskaper kommunen er deltaker i?

2. Hvem skal utbetale slike godtgjørelsen?

Virksomhetsbesøk

Kontrollutvalget i Sunndal har som mål å gjennomføre 1—2 virksomhetsbesøk pr. år. En har

med positiv erfaring tidligere gjennomført besøk hos virksomheter. [ kontrollutvalgets møte

12.12.2017  ble det gjort følgende vedtak i sak PS  45/17:

I  forkant av møtet  01.02.2018  ønsker en fra kl.  0900  å gjennomføre et virksomhetsbesøk

hos enheten Kommunaltekniske tjenester. Besøket ble gjennomført som planlagt med godt

resultat.

Kontrollutvalget har lagt de siste besøkene til Holtan barnehage  (2016).  Øran Aktivitetshus

(2017).  Sunndal Energi  (2017) og Kommunaltekniske tjenester  (2018).

Kontrollutvalget i Sunndal har etter planen  2  møter igjen i  2018  og et nytt virksomhetsbesøk

kan legges i forkant av disse motene.

Sveinung Talberg

rådgiver



Talber , Sveinun

Fra: Erling Rød <erlingrod@gmail.com>

Sendt: 11.juni 2018 09:43

Til: ellenengdahIQDnordmoreregionradno

Kopi: Talberg, Sveinung; Trond Hansen Riise

Emne: Re: Leder og godtgjøring

Takk for raskt svar.

Godgiøring til leder er  i  strid med kommunelovens  §  42. Paragrafen sier at det bare er kommuner og

fylkeskommuner som kan fastsette godtgjøring til kommunale og fylkeskommunale verv. Fullmakten kan

heller ikke delegeres. Det vil sikkert bli hevdet at å være leder i ORkide ikke er et slik verv. men det blir

bare tull.

” ' °  ' ° .. Det har selv fastsatt egne godtgjøringer til

representantskapet i søppelselskapet og havneselskapet. Det er også i strid med kommuneloven og minner

om underslag.

Hilsen Erling Rød

11.juni 2018 kl. ()1 :13 skrev Erling Rød <erlingrod/ci gmail.eom>:

I  protokollen fra årsmøtet i Orkide leser jeg at ordførerne vil gi lederen godgjøring som tidligere. Videre

leser jeg at annen godtgiøring skal drøftes senere. Jeg minner om at orkideordførerne og -rådmennene ikke

har anledning til å fastsette noen godtgjøring på denne måten, se kommuneloven 42. Hva blir betaler ()rkide

av møtegodtgjoringer? Jeg vil også minne om at ord førere og rådmenn her på Nordmøre har fast

lønn. Hilsen Erling Rød

1







Talberg, Sveinun

Fra: Erling Rød <erlingrod@gmail.com>

Sendt: 6. august 2018 11:06
Til: anne@suns.no

Kopi: Karin Helen Halle; Per Helge Malvik; Trond Hansen Riise; Talberg, Sveinung

Emne: Fwd: FW: Godtgjørelse programstyret 2014—2017

Vedlegg: Sunndal kommune  — Motegodtgjoring—skjema 010517.pdf; 131018

Særutskrift  — Godtgjørelse P.styret.doc; 131018 Protokolldoc; 180802

Godtgjørelse P styret 2017.xls

Jeg ber om oversikt for 2013, 2014, 20145 og 2016 også. Det er godt  å  se at ordfører Refstie og

%” Løseth ikke har tatt seg betalt for 2017

De som sitter i SuSu—styret har et kommunalt verv. Kommunale tillitsverv skal ha godtgjøring som fastsettes

av kommunestyret, se kommuneloven §41 og §  42. litt )s://lovdata.no/NL/lov/1 99299-25-107/542

l Sunndal kommune er det i eget reglement presisert at det kun er kommunestyret og bare det som fastsetter

godtgjørelser for kommunale verv. og at myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres.

l SuSu har styret i strid med reglene fastsatt sine egne godtgjørelser. De ligger over det som betales for

kommunestyre- og formannskapsmøter her på Nordmøre. Flere av medlemmene er fastlønnede politikere.

Vårt demokrati og vår velferdsstat er basen på tillit. Brytes tilliten går velferdsstaten til grunne. Når noen

politikere bevilger seg midler i strid med vedtekter og regler. ødelegges det tillit. Straffeloven har noen

paragrafer omhandler det å forsyne seg uberettiget. Det kalles underslag. litt 3s://lovdata.no/N L/lov/2005—05-

2028/5324.

htt s://www.sunndal.k0mmune.no/ f/ l/i9elfZ39f—39da—442d—9ffd-

90945de32d93/arbeidsvodt0'orelse—folkeval te-150911. df

REGLEMENT  FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M. V. TIL  KOMMUNALE FOLKEVALGTE  ]

S  U N  NDA  L  K  OM iw  U NE

Fastsettelse av godtgjørelse

Kommunes/yter og bare  delfizstse/ler  godlg/orelserfor kommunale very/ombud.

Kommunestyre! kan når som hels/ Ia opp .worsmå/el om godlgjorelsens stor/”else og

even/1161f  endre disse. Myndighet lil dfdvlseI/e godrgjorelsen kan ikke delegeres.

Kommuneslyrer er i henhold lil kommuneloven habil! til (drm/seire alle godlgjorelse/jfor

folkei'ulgle/Iillitsvalgle.

SuSu-styret er et adhoe-utvalg som er oppnevnt av kommunestyret, og skal i Sunndal godgjøres som et

utvalg i gruppe ll. Ordføreren i Sunndal skal ikke ha noe. Reglene for Surnadal kjennerjeg ikke.

Hilsen Erling Rød
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m: Anne Gulla Hagen [mailtozanir

 

Sent: 2. august  2018 18:20

To: lirling Rød <lirling.Roda/tdro.eom> ”..**—WW  w  ,,,,,,

Ce: Karin Helen Halle <karin.hallet/((Tisurnadal.lx'ommune.no>; Per Helge Malvik <11erghglgtjgsunsno>

Subject: VS: Godtgjørelse programstyret 20l4-20l7

Til lirlin g Rød

llei.

Viser til fores )ørsel vedrørende honorar til Prouramstvret for Su-Su Drowrammet.
D , &?

[følgende retningslinjer er benyttet ved beregning av styrehonorar for programstyret:

Godtgjørelse vedtatt i programstyret sak 6/l 3.  firm  red/egg 131018  Profoko/l og 131018  Srem/skrin

(1()c1/g/'()/'e1.s'e  f  ). Sly/el. .

Satsene uforandret i perioden 2017—2017.

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales iht Sunndal kommunes retningslinjer. lkke utstrakt benyttet i

perioden.

Ege! ved/egg Sunna/111 kommune  »  ill/[()legod/gjoring—skjemu  01051  7.

Det utbetales ikke honorar til AU-møter eller andre møter enn Programstyremøter

Det utbetales ikke honorar -— eller møtegodtgjørelse til observatører (hhv rådmenn og M&R

fylkeskommune)

llonorarene belastes Su-Su programmet.

Pr 31.12.l  7  for periode 2017 ble det ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til Ståle Ret'stie

og Lars Løseth. Ved/egg 180802  Goa/Ig/(N'e/xe 1’ .s'fyrcl 2017.

Alle honorar, godtgjørelser og ev. tapt arbeidslortjeneste er godkjent av programadministrasjonen og

lønnskjørt.

(andel styrehonorar/tapt arbeidsfortjeneste har vaert spesifisert i Årsregnskapene til SUNS i

programperioden).

Ønskes ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med programledelsen ved Karin Halle ev. Per llelge

Malvik.

(lrødalen 2. august  2018
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50
Talberg, Sveinun

Fra: Erling Rød <erlingrod@gmail.com>

Sendt: 10. august 2018 09:32

Til: anne@suns.no

Kopi: Karin Helen Halle; Per Helge Malvik; Talberg, Sveinung; Trond Hansen Riise

Emne: Fwd: FW: Godtgjørelse programstyret 2014—2017

Vedlegg: Sunndal kommune -Motegodtgjoring—skjema 010517.pdf; 131018

Særutskrift  »  Godtgjørelse P.styret.doc; 131018 Protokolldoc; 180802

Godtgjørelse P styret 2017.><ls

Menge takk.

Jeg ser du har skrevet noe med rødt; ikke utbetalt

Er dette utbetalt senere, året etter?

Det var trist  å  lese hvordan ordførere bestemmer og mottar møtegodtgjøring i strid med kommuneloven og

kommunale vedtekter. Ordførerne er lønnet for  å  være delta i slike utvalg.

Det er og trist at revisjonen ikke har oppfattet—*:

Jeg tar saken til kontrollutvalget og vil foreslå at det som urettmessig har gått til ordførerne, må

tilbakebetales

Hilsen Erling Rød

From: Anne Gulla Hagen [mailto:anne/(Dsuns.no]

Sent: 2. august 2018 18:20

To: Erling Rød <Erlin<nRoDh dro.com>

Ce: Karin Helen Halle <karin.halleurnadal.kommune.no>; Per Helge Malvik  <  ver.helgewsunsno>

Subject: VS: Godtgjørelse programstyret 2014—2017

Til Erling Rød

llei.
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PRGTOKGLL
Fra møte i programstyret for

Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal
FREDAG 18.0ktober 2013 kl  11.00  —  14.30

Sted: Tredal Hotell og Turistsenter, Sunndalsøra

Til stede:

Medlemmer av programstyret

Mons Otnes

Karin Halle

(Svein Erik Nilsen) Forfall

(Ida Elisabeth Dønheim) Forfall

Ståle Refstie

Per Atle Hansen

Torstein Ottem

Tine Grytnes Laskerud

Observatører

Knut Haugen

Per Ove Dahl

Eivind Ryste

Prosjektledelse

Per Helge Malvik

Representant for  /  oppnevnt av

Surnadal kommune

Surnadal kommune

Næringslivet i Surnadal

Næringslivet i Surnadal

Sunndal kommune

Sunndal kommune

Næringslivet i Sunndal

Næringslivet i Sunndal

Representant for  /  oppnevnt av

Surnadal kommune, rådmannen

Sunndal kommune, rådmannen

Møre og Romsdal fylkeskommune

SUNS

Administrative ressurspersoner («ressursteam») (til ca kl 1300)

Anne Saltrø Polden

Anne Lise Vullum

Ninni Innvik

Anne Gulla Hagen

Mette Sæter Ormset

Malene Aaram

Sigrun Rødset

Surnadal kommune

Surnadal kommune

SUNS

SUNS

SUNS

Aura Næringshage

Sunndal kommune

Innovasjon Norge var invitert til å delta som observatører i programstyret men hadde takket nei.

Det ble gjennomført en pressekonferanse i etterkant av programstyrets møte.

 

Strategisk samarbeid omnnæringsutvikling Surnadal-Sunndal  .  Programstyret . Protokoll Side ?







Protokollen ført av: Per Helge lVlalvil<

Underskrifter:

lVlons Otnes

Ståle Refstie

Karin Halle

Per Atle Hansen

Svein Erik Nilsen

Torstein Ottem

Ida Elisabeth Dønheim

Tine Grytnes Laskerud

Strategisk samarbeid ont—næringsutvikling SiLrIWrnaidal-Sunndal  -  Progra'ärst'y'rert  .  Protoikoi'xj (ild C ,f.?



Talberg, Sveinung

Fra: Erling Rød <erlingrod@gmail.com>

Sendt: 31. mai 2018 09:43

Til: Ester Aalbu Eriksen

Kopi: Trond Hansen Riise; Talberg, Sveinung; Randi Dyrnes

Emne: Re: Aursjøvegen generalforsamling 2018

Korleis kan kommunen då stille på generalforsamlinga?

Dette er ei sak for kontrollutvalet.

Helsing Erling Rød

3 1. mai 2018 kl.  09:29  skrev Ester Aalbu Eriksen <Ester.Aalbu.Eriksenfgbsunndal.kommune.no>:

Kommunen har hittil ikke mottatt de aktuelle dokumentene fra Aursjøvegen AS.

Dokumentene vil bli journalført på vanlig måte så snart de foreligger.

Mvh

Ester Aalbu Eriksen

rådgiver

Plan—. milio— og næringstienesten

Sunndal kommune

Telefon: 7l 69 9003 Mobil: 900 41 458

   

% Spar papir, miljø og energi.

Skriv bare ut denne e—posten om du absolutt trenger en papirkopi

Fra: Erling Rød (erlinOrodfålgmail.com)

Sendt: 29.05.2018 23:27:33

Til: Randi  Borghild Dyrnes; Post

Kopi: Trond Hansen Riise

Emne: Re: Aursjøvegen generalforsamling 20l  8

Vedlegg:

1





c  f)

Talberg, Sveinung

Fra: Erling Rød <erlingrod@gmail.com>

Sendt: 12. august 201821:56

Til: Sunndal Kommune; Randi Dyrnes

Kopi: Trond Hansen Riise; Talberg, Sveinung

Emne: Fwd: Samrøre og habilitet  »  støtte til Handelsforum Sunndal

.leg ber om svar må min henvendelse av 29. juni.

Deltok hr. Ottem deltok da styret i Sunndal Næringsselskap behandlet saken om støtte til Handelsforum

Sunndal?

Dette blir interessant;

Hr Brøskc meldte seg inhabil, men det ble ikke protokollert i første omgang. Protokollen er i ettertid "rettet”

Hr. Løseth, som eier det meste av butikkarealene her på Sunndaløra, deltok da ”styret” i SuSu—prosjekktet

anbefalte å gi penger til l-landelsforum Sunndal.

Årets støtte, 150 000 kr til Handelslorum Sunndal er bevilget.

htt 3://inns 'n.sunndal.kommune.no/ReQistrvEntrv/l.)oeumentl)etails/252930

Samlet har forumet fått nesten en million i støtte.

llilsen Erling Rød

---------- Videresendt e—post ————--———-

Fra: Erling Rød <erlinurodtdkgmail.eom>

Dato:  29.juni  2018 kl. 10:47

Emne: Re: Samrøre og habilitet — støtte til Handelsforum Sunndal

Til:  Randi  Dyrnes <randi.dvrnesfciifsunndal.kommune.no>

Handelsforum er et underbruk av næringsforeningen.

Deltok hr. Ottem da næringsselskapet behandlet saken? Han var i så fall inhabil.

Hilsen Erling Rød
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https://www.driva.no/nyheter/2018/07/10/%E2%80%93—Bryter—kommuneloven—17093270.ece

1 Krast ut mot organiseringen av SuSu og det kommunale

næringslivsarbeidet:

2 — Bryter kommuneloven

— Frp—politiker Erling Rød i Sunndal mener deler av organiseringen av næringslivsarbeidet i

Sunndal, inkludert SuSu drives ulovlig.

NYHElER
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Rød har bedt Sunndal kommune om innsyn i protokoller fra styremøtene i

næringssamarbeidet mellom Surnadal og Sunndal (SuSu). Han hevder det ikke er

protokollert hvilke bedrifter som har fått tilskudd, og mener kommunen bryter

kommuneloven når de lar programstyret for næringssamarbeidet dele ut penger etter

søknader fra bedrifter.

SuSu la nylig fram en rapport der analyseselskapet Oxford Research har evaluert arbeidet i

næringslivssamarbeidet. Rapporten konkluderer med at arbeidet har vært en suksess som

har bidratt til mange nye arbeidsplasser i Sunndal og Surnadal.

3 — Ulovlig

Rød har ingen kommentar til evalueringen, men holder fast ved at måten programarbeidet

deler ut penger på, er ulovlig.

— Det er klart slått fast i lovverket at det kun er kommunestyret eller kollegialt

nedadstående organ som kan bevilge penger.  I  Sunndal kan det for eksempel være

økonomi- og planutvalget eller teknisk. næring og miljø. Det er i strid med loven å la

programstyret sjøl tildele penger. Programstyret kan ikke disponere mine eller andres

skattepenger. Når ordfører Refstie møter i programstyret med rådmannen som observatør,

skal det skrives protokoll. Dajeg nylig ba om innsyn fikkjeg beskjed om at protokollene

ikke er klare før etter ferien.

Han sier han er forundret over at fylkeskommunen lar dette passere.



4 Det samme gjelder revisjonen. Jeg mener generelt mye av næringslivsarbeidet i Sunndal

drives ulovlig. Her foregår detjeg vil karakterisere som juks og fanteri. Det er mye

inhabilitet som det burde vært satt en stopper for. Ordføreren er styreleder i Sunndal

Næringsselskap AS. Det gjør ham inhabil når han som politiker skal behandle

næringslivssaker. Han må ut av styret. KS har anbefalinger om eierstyring. Der slås det fast

at ordfører og rådmann ikke bør sitte i styrer for selskap.

— Dersom det er slik at lova brytes, er ikke dette ei sak for kontrollutvalget i Sunndal der du

sjøl er medlem?

— Kontrollutvalget behandlet en sak om dette for noen år siden. Der konkluderte revisjonen

med å anbefale at ordføreren går ut av styret i næringsselskapet. Det er ikke fulgt opp.

Rød sier han har meldt fra til kontrollutvalget om at han vi diskutere måten SuSu deler ut

penger på i utvalget til høsten.

4 — Ukjent

Ordfører Ståle Refstie sier han ikke kjenner til at kontrollutvalget skal ha bedt ham vurdere

å gå ut av styret i næringsselskapet.

— Det er nytt for meg. Når det gjelder påstanden om at det ikke er skrevet protokoller etter

møtene i programstyret for SuSu, er dette direkte feil. Det er ført utfyllende protokoller

som ligger i Surnadal kommune sitt arkivsystem. Disse skal vi få gjort tilgjengelige også

gjennom Sunndal kommunes arkiv. Praksisen med at programstyret deler ut penger er noe

begge kommunestyrene og fylkeskommunen er kjent med. Det er ingen som har

protestert med denne praksisen som har vært fulgt helt siden vi hadde Sunndal 2013—

programmet, sier Refstie.



https://www.driva.no/meninger/2018/07/l2/Refstie—og—uryddig het—l7113461ece

1 Refstie og (u)ryddighet

"Jeg ble nysgjerrig og fant et salig samrøre'

 
MENINGER

"' Chi:

zl=i CHM-5,551?

12juli 2018 22:59

Demokratiet og velferdsstaten vår er basert på tillit. Ødelegges tilliten, går styringen

udemokratiske veger og velferdsstaten blir ikke bærekraftig.

Vi har flere lover som skal sikre tilliten. For oss kommunepolitikere er disse lovene sentrale;

Kommuneloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Arkivloven, Lov om offentlig støtte,

samt Lov om offentlige anskaffelser.

I  mai kunnejeg lese i Sunndal kommunes postliste at SuSu—prosjektet hadde bevilget 100

000 kr til Handelsforum Sunndal og at Sunndal Næringsselskap AS innstiller at rådmannen

bevilger 50 000kr til. SuSu prosjektet har pågått i 4 år og med denne bevilgningen ville

samlet støttebeløp til handelsforumet bli nær en million.



 

2 Krast ut mot organiseringen av SuSu og det kommunale næringslivsarbeidet:

— Frp—politiker Erling Rød i Sunndal mener deler av organiseringen av næringslivsarbeideti

Sunndal, inkludert SuSu drives ulovlig.

Les mer

Jeg ble nysgjerrig og fant et salig samrøre;

— Handelsforum Sunndal er et underbruk av Sunndal Næringsforening.

-Det meste av handelen på Sunndalsøra forgår i lokaler som eies og styres av Lars Løseth.

— Bergsvein Brøske er Lars Løseths kjøpesenterleder på Sunndalsøra.

— Ordfører Refstie er ordfører i Sunndal kommune

»  Ordfører Refstie er leder i programstyret for SuSu—prosjektet

— Hr. Refstie er styreformann i Sunndal Næringsselskap AS

— Rådmannen er observatør i styret til Sunndal Næringsselskap AS

— Rådmannen er observatør i styret for SuSu—prosjektet

— Bergsvein Brøske er styremedlem i Sunndal Næringsselskap AS

— Bergsvein Brøske er styremedlem i Sunndal Næringsforening

— Torstein Ottem er styremedlem i Sunndal Næringsselskap AS

— Torstein Ottem er styremedlem i Sunndal Næringsforening

— Lars Løseth er med i programstyret for SuSu—prosjektet.

Jeg fant ikke ut hvem som er eller har vært inhabile i handelsforumsaken, og ba derfor om

innsyn i alle SuSu—saker.

Det har kommet fram at hr. Brøske var inhabil da næringsselskapet behandlet saken. Det

ble ikke skrevet ned, men nå er protokollen rettet. Det er artig saksbehandling. Hr. Ottems

habilitet, hvis han var med, harjeg ikke fått svar på. Jeg har heller ikke fått vite om hr.

Løseth var med i SuSu—styret og bevilget penger til Handelsforum Sunndal.



Etter purring harjeg fått vite at lite finnes i Sunndal kommunes arkiver, men i Surnadal er

det visst bedre stelt. Jeg skal få svar etter ferien når kommunen har fått tak i 4 års referater.

Sunndal kommune har her brutt Offentlighetsloven og Arkivloven.

Det er svært uheldig og blir lett vanskelig med habilitet når ordføreren og rådmannen

sitter i styrer for selskaper som har med kommunen å gjøre. KS (Kommunenes

Sentralforbund) anbefaler derfor at de holder seg unna. Et styremedlem skal ivareta

selskapenes interesser. Som politikere og rådmenn blir de inhabile og kan ikke gjøre

arbeidet de er valgt og ansatt til.

12014 gjorde Kontrollutvalget i Sunndal en forvaltningsrevisjon av næringsarbeidet i

Sunndal kommune. Kommunestyret ble bedt om å vurdere om det var riktig og lurt at hr.

Refstie var styreleder i Sunndal Næringsselskap AS. Hr. Refsties partifeller som har flertall i

kommunestyret, mente han skulle fortsette.

At SuSu—prosjektet hvor ordfører Refstie er politiker og styreleder, kjøper tjenester fra

Sunndal Næringsselskap AS der hr. Refstie er styreleder, går ikke. Ordfører Refstie er

inhabil og bryter forvaltningsloven.

Kommuneloven sier at det kun er kommunestyret som kan bevilge og bruke kommunale

midler. Budsjettforskriftens §4 sier; Innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet,

kan kommunestyret eller fylkestinget tildele underordnede kollegiale organer myndighet

til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet.

SuSu—prosjektstyret, sammensatt av politikere, rådmenn og næringsdrivende, er ikke et

underordnet kollegialt organ. De kan ikke bevilge våre skattepenger til noe som helst. Her

brytes kommuneloven og tilhørende forskrifter.

Jeg har ingen grunn til kritisere de ansatte i Surnadal kommunes næringsavdeling og

Sunndal Næringsselskap AS.

Jeg har grunn til å kritisere ordfører Refstie og hans Ap—flertall.

For at vi skal ha tillit til næringspolitikken i Sunndal bør:

— Hr. Refstie ut av styret i Sunndal Næringsselskap AS

— Rådmannen ikke være «observatør» i styret i Sunndal Næringsselskap AS

— SuSu—styret slutte å bevilge midler. Oppgaven skal overlates til folkevalgte organer.

— Sunndal kommune få alle sine saker til arkivet.

— Sunndal kommune gjøre alle saker synlige. Saker som er unntatt offentlighet skal nevnes,

men ikke gjengis.



I  Frostatingsloven er det skrevet; at logum skal land värt byggja en eigi at ulogum eyöa

På moderne norsk er det; med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes»

Jeg skriver;

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning

Sunndalsøra 12. juli  2018

Erling Rød

Kommunestyremedlem FrP



https://www.driva.no/nyheter/2018/07/19/%E2%80%93-F%C3%BBler—jeg-n%CB%A6rmest-blir—

framstilt-som-sm%C3%A55nuskete—av-R%CB%B8d-17151989.ece

1 Avviser uryddighet og sammenblanding av roller i

næringslivsarbeidet:

2 — Føler jeg nærmest blir framstilt som småsnuskete av Rød

Senterleder Bergsvein Brøske i Amfi Sunndal liker dårlig antydninger om at det foregår

fanteri og rolleblanding i næringslivsarbeidet i Sunndal.

*  (

BYGG 2
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.  Skrevet av Sigmund Tjelle sigmund.tjelle@driva.no

Frp—politiker Erling Rød mener mye ikke er som det burde være når det gjelder

organiseringen av næringslivsarbeidet i Sunndal og i næringssamarbeidet SuSu.

3 Ble nysgjerrig

I  et leserbrev til Driva skriver Rød at han ble nysgjerrig da han i postlista til Sunndal

kommune kunne lese at SuSu—samarbeidet har bevilget 100.000 kroner til Handelsforum

Sunndal, og at Sunndal Næringsselskap AS innstiller at rådmannen bevilger 50000 kroner

til SuSu.

 



"Jeg ble nysgjerrig og fant et salig samrøre, skriver Rød  — og peker på at flere personer har

kontakt gjennom posisjoner i ulike roller i Sunndal Næringsforum, Sunndal

Næringsforening og Handelsforum Sunndal som er et underbruk av Sunndal

Næringsforening. Rød mener involverte personer har et habilitetsproblem. Det er tidligere

blitt avvist av ordføreren, og gjentas nå av Bergsvein Brøske.

— Jeg passer alltid på å melde meg inhabil når næringsselskapet behandler saker som

berører Handelsforum, sier Brøske.

4 "Småsnuskete"

Brøske føler at han som senterleder og som medlem i Handelsforum og i næringsselskapet

nærmest blir framstilt som småsnuskete av Rød.

— Jeg er glad for atjeg ble spurt om å være med i Handelsforum dajeg startet som

senterleder for seks år siden. Ialle årajeg harjobbet med samfunnsutvikling er utviklingen

sett med næringslivsbriller det som har engasjert meg sterkest. Jeg håperjeg har kunnet

bidra med noe også her på Sunndalsøra.

5 — Misforstår

Brøske viser til at Rød mener ordfører Ståle Refstie ikke burde vært styreleder i Sunndal

Næringsselskap.

— På generelt grunnlag er det å si at den ordføreren som ikke er opptatt av å følge med på

utviklingsarbeidet i kommunen sin ikke er den typen ordførerjeg vil ha. Det er viktig for

utviklingen av en kommune at folk prater sammen for å få ting til å skje. Det er verken

korrupsjon eller uryddighet. Det er misforstått virkelighetsoppfatning når Rød bruker

karakteristikker somjuks og fanteri. Det setter arbeidet som gjøres i miskreditt. Det skal

være ryddighet i politikk og næringsarbeid men Rød drar dette altfor langt.

6 — Genuin lyst til å lykkes

—Skal vi lykkes må vi dra lasset i lag. Det er slik at aktivitet genererer aktivitet. Det er en

genuin lyst til å få til ting innen handel/ servievirksomhet og reiseliv som ligger bak

engasjementet. Skal vi utvikle Sunndal til et enda mer attraktivt sted må det ytes sammen,

sier Brøske.

Han mener Sunndal kommune er gode bidragsytere for å utvikle lokalsamfunnet og

næringslivet.

— Vi hadde aldri fått til markedsføringa gjennom "Fossene rike og "Fjord og Fjell hadde det

ikke vært for kommunen.



https://www.driva.no/nyheter/2018/O7/12/P%C3%A5—vegne—av—meg—sj%C3%B8l—og—dem—som—

arbeider—i—n%C3%A6ringsselskapet—ta r—jeg-meg—n%C3%A6r—av— p%C3%A5stander—om—at—vi—driver—

med—juks—og —fanteri—l7112087.ece

— På vegne av meg sjøl og dem som arbeider  i  næringsselskapet

tarjeg meg nær av  påstander  om at vi driver med juks og

fanteri

Ordfører Ståle Refstie reagerer sterkt på at kommunestyremedlem Erling Rød mener det

foregår mye «juks og fanteri» i næringslivsarbeidet i kommunen.  — Det er en påstandjeg

tar sterkt avstand fra, sier ordføreren.
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.  Skrevet av Sigmund Tjelle sigmund.tjelle@driva.no

Det var i onsdagens Driva Erling Rød (Frp) gikk hardt ut mot måten naeringslivsarbeidet i

Sunndal inkludert SuSu-samarbeidet drives på. Rød mener deler av arbeidet drives i strid

med lova.



Han er spesielt kritisk til at det er programstyret for SuSu som bevilger penger til søkere.

Rød mener dette er kommunestyrets oppgave. Frp—representanten mener Refstie som

styreleder er inhabil når han som politiker skal behandle næringslivssaker.

1 ~  Tar feil

Ordføreren mener Rød tar feil i mye av kritikken.

— I  Sunndal Næringsselskap— og i SuSu—samarbeidet er vi nøye på å skrive protokoller og

forholde oss til habilitet, sier Refstie.

Sunndal Næringsselskap (SUNS) ble opprettet i 1987, og siden 1989 har ordføreren vært

styreleder i selskapet. SUNS eies i dag av Sunndal kommune (50,5%), Sunndal

Næringsforening (16,3%), Danske Bank (8,14 %), Sunndal Sparebank (8,14%), Sparebank 1

SlVlN (8,14%), Hydro Aluminium (8,14%) og LO Indre Nordmøre (O,65%).

2 Til kommunestyret

Refstie viser til at kommunestyret behandlet kontrollutvalgets forvaltningsrapport

"Næringsarbeidet i Sunndal kommune", i oktober 2014.  I  sin saksutredning skreiv

rådmannen at en kritisk bør vurdere bruken av ledende politikere i selskapsstyrer, og at en

bør føre en restriktiv praksis på dette området slik at en unngår situasjoner der

styremedlemmerjevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens bestemmelser om

habilitet.  I  noen tilfeller må dette hensynet veies opp mot den betydning selskapet har for

kommunen som utviklingsaktør lokalt og regionalt.

3 —Bør videreføres

Rådmannen tilrådde videre at praksisen med at ordføreren er styreleder i SUNS bør

videreføres, men at en bør unngå rollekombinasjonen styreleder og eierrepresentant i

selskapets eierorganer.

— Kommunestyret fulgte opp dette og fattet et enstemmig vedtak der det sies at praksisen

med at ordfører er styreleder i SUNS skal videreføres. Varaordføreren utpekes som

kommunens eierrepresentant i SUNS. Varaordføreren kan da ikke velges inn i selskapets

styrende organ.

4 — Delegerte til rådmannen

Refstie peker også på at kommunestyret delegerte til rådmannen å godkjenne

bevilgninger som styret i SUNS innstiller på.

— Alle saksutredninger og protokoller er åpne for innsyn. Vi er veldig nøye på at vi følger

lover og regler i næringsarbeideti Sunndal kommune. Jeg tar meg personlig nær av

påstandene og på vegne av dem som arbeideri næringsselskapet når vi blir beskyldt for å



drive medjuks og fanteri. Slike beskyldninger skader omdømmet til næringsselskapet og

til Sunndal kommune.

— Rød må gjerne få kontrollutvalget til å gå gjennom praksisen når det gjelder utdeling av

midler fra Sunndal Næringsselskap og fra SuSu, sier Refstie.



https://www.driva.no/nyheter/2018/07/16/%E2%80%93-Makta-m%C3%A5—t%C3%A5le—%CB%A5-

bli—etterpr%C3%B8vd—17133997.ece

1 — Makta  må  tåle  å bli etterprøvd

— Den politiske makta må tåle å bli etterprøvd. Spesielt i en kommune der velgerne har gitt

ett parti en så solid oppslutning.
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-  Skrevet av Sigmund Tjelle sigmundtjelieödrivano

Leder Trond Hansen Riise i kontrollutvalget i Sunndal har fulgt utspillene som

utvaigsmedlem Erling Rød (Frp) har kommet med i Driva rundt næringslivsarbeidet i

Sunndal. Han har også fått med seg kommentarene fra ordfører Ståle Refstie (Ap).

2 — Blir inhabil

Rød mener deler av næringslivsarbeidet i kommunen er ulovlig organisert. Han peker på at

det etter kommuneloven bare er kommunestyret som kan dele ut penger, og at det blir feil

slik dette i dag praktiseres. Blant annet i forhold til SuSu. Rød er også sterkt kritisk til at



ordfører Ståle Refstie er styreleder i Sunndal Næringsselskap AS. Rød mener ordføreren

altfor ofte møter seg sjøl i døra i forhold til habilitet.  — Juks og fanteri, uttalte Rød til Driva.

En ordbruk som ordfører Refstie har reagert sterkt på.

3 — Bra med debatt

Trond Hansen Riise går ikke god for karakteristikken til Rød. Hans oppfatning er at det

gjøres mye godt og seriøst arbeid også i næringslivssammenheng i Sunndal.

— Vi hadde en gjennomgang av disse spørsmålene i kontrollutvalget for tre fire år siden.

Der kom vi med fire til fem anbefalinger. Problemstillingene Rød reiser i forhold til

ordføreren og næringsselskapet har vært tema helt siden Jan Silset var ordfører. Jeg har

forståelse for at ordføreren synes det er interessant å følge med på næringsarbeidet som

styreleder i næringsselskapet. Men om det er klokt er en annen sak.

4 -Må ikke bli fornærma

Hansen Riise mener det er bra at det kommer debatter rundt de temane som Erling Rød

peker på.

— Det er viktig at makta ikke blir snurt og fornærma. Spesielt ikke i en kommune der

velgerne har gitt ett parti så stor makt og tillit. Vi har for få slike debatter. Jeg hadde gjerne

sett at det var flere enn Rød som kom på banen. Målet er at det skal være åpenhet og tillit

til politiske prosesser. Det er derfor bra at debatter kommer og at det ikke blir stille. Det er

da det kan være fare på ferde.

5 -Ikke juks og fanteri

Ordfører Ståle Refstie mener uttalelser fra Rød omjuks og fanteri kan skade omdømmet til

næringsselskapet og kommunen. IDriva sist fredag, viste Refstie til at et enstemming

kommunestyre har gått inn for at praksisen med at ordføreren er styrleder i Sunndal

Næringsselskap skal videreføres.

Hansen Riise er enig i at påstander som kan tolkes som korrupsjon kan være ødeleggende

dersom man ikke har konkrete ting å komme med.

— Det er ikke grunnlag for å påstå at det foregårjuks og fanteri i næringlivsarbeidet i

Sunndal. Men det er viktig med debatter som de Erling Rød reiser. Rød er en

kjemperessurs i kontrollutvalget. Han går grundig til verks, sier Trond Hansen Riise  -  som

sier han foreløpig ikke har lest rapporten som Oxford Research har kommet med om

arbeidet i SuSu—samarbeidet.



Talber , Sveinun

Fra: Erling Rød <erlingrod©gmail.com>

Sendt: 17. august 2018 13:49

Til: Trond Hansen Riise; Talberg, Sveinung

Emne: Kontrollutvalget,til møtet 30. aug

Vedlegg: 2018—08—16 saker til kontrollutvalgsmøtet 30..doc><

Hilsen Erling Rød
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2018—08—16

Jeg ber om at SuSu—prosjektet kommer opp i kontollutvalgsmøtet 30. august.

Ordførerens uttak av godtgjørelse, til sammen vel 50 000 kr, bør kreves tilbakebetalt

Hilsen Erling Rød

«SuSu-styret» er et kommunalt adhoc —utvalg.

SuSu er ikke et interkommunalt selskap med eget styre

«SuSu-utvalget» skal lede et næringsprogram

«SuSu—utvalget» består av 2 politikere fra hver kommune (ordfører  +  1), samt 2 næringslivsfolk fra

hver kommune. Det er ikke et underliggende kol/egia/t organ og kan ikke bruke offentlige penger

1.0ffentlighetsloven. Sunndal kommune bryter offentlighetsloven. Møteinnkallinger og protokoller

for 5 ar mangler. Jeg ba om innsyn i mai og svar er ikke gitt.

2 Arkivloven. Møteinnkallinger og protokoller tigger ikke i Sunndal kommunes arkiv. Ordfører og

radn'iann har mottatt dokumentene, men de gis ikke tit arkivet

3. Kommuneloven, Et uautorisert utvalg, ikke kollegialt underliggende organ, kan ikke disponerer
kommunens penger

4. Forvaltningsloven, lnhabile i SuSu—styret har deltatt i pengeutdeling til seg selv. Det gjelder

bevilgning til Handelsforum Sunndal der SuSu—styret har bevilget, og eiendomsbesitter Løseth

deltok. Det meste av butikkarealer pa Sunndalsøra eies eller disponeres av Løseth

5. Kommuneloven. SuSu—styret har gitt seg selv møtegodtgjøringer.  I  følge kommuneloven og

kommunale vedtekter er det kun kommunestyret som kan gjøre det

6 Kommunale vedtekter. l følge kommunale vedtekter skal ordføreren ikke ha møtegodtgjøringer

fora være med i utvalg. SuSu styret er et ad—hochutvalg. Ordføreren har tatt ut flere titallstusen

kroner som bør betales tilbake. Politianmeldelse bør vurderes.

Regler for  sunndal  kommune;

ARBEIDSGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE GJELDENIHC  FRA 01.07.2005

SATSER  UTREGNET ETTER GRUNNBELØPET  PER ttittäZtäi il

http://innsyn.sunndalkommune. no/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryld=55909&docume

ntld=80020

Ad hoc-utvalgt Oppnevnt (n'

konnnunesryiet. eller et av de tre
' hovedmmlgcnc.
l , . . i ' . .Ad hoc-un a1; ledet 41%0 2.693

Ad hoc-utvalg ,  med! 1.5 %0 1.010



REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.Vn TIL KOMMUNALE

FOLKEVALGTE ! SUNNDAL KOMMUNE

http://innsyn.sunndal.kommune.no/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryld=55909&docume

ntld=80019

Fastsettelse av  godtgjørelse

KOM/11[MGS/VFC] 00 bare der amel/er Hod/U"øre/selje!" koruna/hale verv/om/mcl.

Kommi/heslyre/ kun har som helst la opp sporsmale/ 0m gocllgjorelsens slør/"else og

even/Hell  end/"c  disse. Mvmlivhel lil  &  aviser/e joa/Ilfor'eZA'e/J kan ikke ale/everes.

K ()I'HI’I'IZIHL’S/yl'L’I er  i  henhold til [((Nl’lIfiZ/I’IC/(N’C’H habil]  lil (ljus/selle alle gmlig/'()lf'elserfor

f  Ol ke valg] e/l ill i/s valg] e.

1.1 Ordfører

Godtgjørelse: Ordførerens godtgjørelse settes til 8 l/2 (i (grunnbeløpet  i  folketrygden). Ordføreren

får in )en annen )'odt føring.
Permisjon: Økonomi— og planutvalget gis fullmakt til  å  innvilge ordføreren permisjon.

Pensjon: Ordføreren skal ha pensjonsavtale.

Etterlønn: En ordfører som etter kommunestyrevalg ikke fortsetter i vervet tilkommer 1,5

månedsgodtgjørelse ut over valgperioden selv om vedkommende går over i lønnet

arbeide eller mottar pensjon.

Den som ikke har lønns-/næringsinntekt eller pensjon tilkommer godtgjørelsen som

ordfører i inntil 3 måneder ut over valgperioden når funksjonstiden har vært en

kommunestyreperiode.

Ved en funksjonstid på to kommunestyreperioder eller mer tilkommer tilsvarende godtgjørelse i

inntil  6  måneder.

Møtegodtgjøring Sunndal komm une

Gr Lmnbmmp gruppe? gmapet gruppe 2 gruppe 2Gal n Ordførar vera—crdfnmr
pr.-t Cir medlem Ecdm medium leder E aust;

medlem leder

10% {150% 0,15'. D  ,  «30%

' «å '1 'liiät ! 211%} [! EEB/% 25439

I 15?»: 2000

 

f 'I 25 i,)

1  'l ,: H Zé Liz"   !  li)"                lå i,? (11% 1  5  ;;  ?

Grunnbeløp
l'ällpä :!fw  w  w .nw  . nr:—fnafhwä' +01; "58 W unw‘m‘mlaht  + NA 'Vi—"Littestöllnger! Grunnbeløpet  t  M 65%!!n ri



Særutskrift fra møte  i  programstyret far

Strategisk  samarbeid  0m næringsutvikling Surnadai—Sunndal

FREDAG  IS./oktober 2013

I; gni-qrfl.n-o= li'. ~,

Saksupplysninger:

Til nrientering opplyses at følgende satser for stvregodtgjørelse er gjeldende for styret i SUNS:

:- Styreiader kr 3.250,» pr møte.

:  Styremedlemmer kr 2.0013,- pr  mate:  (Gjelider også for møtende varamedlemmer)

Reise-J kost og opphuldsutgif'ter dekkes etter statens reguiativ.

I  tiltegg dekkes tapt arbeids—fortjeneste etter regning fra arbeidsgiver i henimid til gjeldende ordning i

Sunndal kommune.

Innstilling:

Saken legges fram for programstyret  m  b-ehandfing.

Enstemmig vedtak:

Wagramstyret vedtar framlagte forslag Iii godtgjfifirelse för arbeidet & prsgramswrét.

Rett utskrift: Per Hsigs Malvik

Summa: Nænngmlåzap As

Godtgjøresle for arbeid i Programstyret for strategisk samarbeid om næringsutvikling Sunndal—Surnadal  «  2017
Følgende satsargjaidsruadsaliiHammam1BV1O.13,E—ak06i13:

Sly-måndag ): 3259 permuie

Styvemedåemmer  W  2000,~ W møte (Gjeld?! anså im mørenaæ vammedlemmfzrl

Reme», m: cq opphoidwfgihl dekkes etter selene, reguiauvi

l Isuegg dr.-Mamut arbeidsdunäcmme ene:; regnmg {m arbeidsgweti Mermaid tai gieidende ordning I Sunndai mmmune

   

  

    

    

Stymåsdar Wainaina at ,.  "  . A  **

Fam 05 12

Mmdatn Ståls Raistie LillyI Gunn Nyheim  Lisa  Bjerknes" Brask Svein Erik Milman Lars  Lasath  Torstein Otter" Tone Hustad Akiøl Sæsbøs Guri! Berntsen

1i1612i11 n' j  4’33 2 900 2  GOG 2 DOB Z 01m 2  000 - »

4:1/2017 j  i:”) 2 GOG Z  {)Ui] 2 5106 2  050 2  UGO

91221201? 2 {JOB - 2 DOG — — » 2  000

KNEE/2017 2 000 » » — » 2  060

13183201? 2 000 2 {JOB 2  000 « 2  000 2 900 — 2 000

SUM godtgjørelse kr 15250 1DDOD B DDB 8000 RUDD GODE EDOD « 6000

l‘w‘ nam-Mil ihr.) mager/e.;  1

Total!  til utbetaling kr 68 250

I: rmdir My:

Godtgjø 0519 for arbeid i Programstyret for strategisk samarbeid om næringsutvikling Sunndal—Surnadal  -  2018
H &; ist—,w'rmlx iii 15, 0, mi 36/13

wii—"Mean

”  mam :1 :* de aan m;  »  EinrmJa mim—m»,

Siymzodm nudludnz äyforr'adiem symmediam gymmudsum gwunwmam mmmndzum

Fum (15 12

Ståle Relslia Lilly Gunn Nyheim  Lisa  Bierkmsll Svein Erik Nilson Lars Løsath Tina Grytnes larstain Uflam Tom] Hustad Mnal 53;s  Tove  Hundsuth

3  250 2 330 » 2 000 2 000 2  flO‘L‘ 2 0041 »

'3 250 2 000 2 BGO 2 ann  7  mm 2 GOG - — 2 000

3  250 2  008 2  009 2 GO"! 2 000 2  (IDC! —

(i 250 2  GCKI 2  GCI!) - 2 (‘00 2 {IUD 2 000

ii 250 ?  STK/' 2  000 ?  (100 ?  enn - 7  mm -

SUM gudigurelse kr 16 250 10 0017 E  000 10 000 B  000  8  000 10 DDD 2  000 - 2 DD!)

"åa umelali

Total! til Utbetaling kr 74 250
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