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KONTROLLUTVALGET I 
SUNNDAL KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 3/19 
Møtedato: 18.06.2019 
Tid: kl. 11.00 - 15.10.   
Møtested: Møterom «Driva», Sunndal rådhus 

Virksomhetsbesøk på Sunndal ungdomsskole fra kl. 
0900-1045 

Sak nr: 19/19 – 26/19 
Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V) 
Møtende medlemmer: Erling Rød (Frp)  

Liv Berit Gikling (Sp) 
Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) 

Forfall: Edel Magnhild Hoem (SV) 
Ikke møtt: Arve Baade (Ap) 
Møtende vara: Ingen 
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 
Fra revisjonen: Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig revisor  
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør i sak PS 

22/19-25/19.   
Andrea Fivelstad, (økonomisjef) i sak PS 22/19-25/19. 
Bente Mosbakk, (enhetsleder innvandrertjenesten) i 
sak PS 22/19. 
Gunn Inger Reiten i sak PS 22/19 og 25/19. 
Ester Aalbu Eriksen, (rådgiver) i sak PS 25/19. 
Berit Skjevling, (arealplanlegger) i sak PS 25/19. 
 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og 
sakliste.  Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
Møtet ble med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 enstemmig vedtatt lukket under 
behandling av sak PS 25/19, innsyn i pasientjournal.  
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

 

PS 19/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.APRIL 2019 

PS 20/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 21/19 PROSJEKTPLAN SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN 
IKS 

PS 22/19 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BOSETTING OG 
INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VEKT PÅ BARN OG UNGE SIN 
SITUASJON»  

PS 23/19 OPPFØLGING AV NUMMERERT BREV 1/2019 FRA REVISOR 
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PS 24/19 1. TERTIALRAPPORT 2019 FOR SUNNDAL KOMMUNE 

PS 25/19 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 26/19 EVENTUELT 

 

PS 19/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.APRIL 2019 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollen fra møte 25.april 2019 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen sammen med møteleder 25.april 2019, velges: 
1.  Erling Rød 
2.  Liv Berit Gikling 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Leder orienterte.  Leder forslo Liv Berit Gikling og Erling Rød til å signere møteprotokollen 
sammen med møteleder 25.april 2019. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet. 
(4 voterende) 
 
 

PS 20/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i forhold til sakene. 
 
Referatsaker: 
 
RS 44/19 Til innkallingen 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 45/19 Habilitetsvurderinger 

 Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 46/19 Spørrehalvtimen 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 47/19 PS 22/19 Årsmelding for Sunndal kommune 2018 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 48/19 PS 23/19 Sunndal kommune - regnskap 2018 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
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RS 49/19 PS 24/19 Finansrapport 2018 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 

 
RS 50/19 PS 25/19 Årsmelding 2018 for Sunndal kommunes næringsfond 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 51/19 PS 26/19 Kontrollutvalget i Sunndal - årsmelding 2018  

Særutskrift fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 52/19 PS 27/19 Sunndal Energi KF - årsberetning og regnskap 2018 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 

RS 53/19 PS 28/19 Sunndal Energi KF - disponering av overskudd 2018 Protokoll fra 
Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 

RS 54/19 PS 29/19 SuSu-programmet - Avklaringer i forbindelse med bevilgning og 
forvaltning av midler  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 

 
RS 55/19 PS 30/19 Valg av revisjonsordning og revisor for Sunndal kommune fra 01.01.2020  

Særutskrift fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 56/19 PS 31/19 Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og kommunerevisjonsdistrikt 

nr 3 i Møre og Romsdal IKS (komrev3) Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 
(vedlagt) 

   
RS 57/19 PS 32/19 Oppsigelse av kommunale samhandlingsavtaler med Helse Møre og Romsdal HF  

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 58/19 Protokoll fra møte i representantskapet i NIR 25.04.2019 (vedlagt) 
 
RS 59/19 Innkalling til møte i representantskapet i NIR 24.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 60/19 Protokoll fra møte i representantskapet i NIR 24.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 61/19 Protokoll fra styremøte i NIR 13.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 62/19 Protokoll fra styremøte i NIR 24.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 63/19 Protokoll fra styremøte i NIR 05.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 64/19 Innkalling til styremøte i Sunndal Energi KF 05.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 65/19 Oppsummering fra deltakelse på FKT’s fagkonferanse 2019 
 
Orienteringssaker: 
 
OS 09/19  RS 23/19 Protokoll fra styremøte 27.02.2019 - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal  

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 

OS 10/19 RS 24/19 Statusrapport prosess - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra 01.01.2020 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
 

OS 11/19 RS 28/19 Protokoll fra representantskapsmøte i NIR 25.04.2019 
 Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 
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OS 12/19 RS 30/19 Protokoll fra representantskapsmøte 29.04.2109 - Møre og Romsdal Revisjon 
IKS  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 08.05.2019 (vedlagt) 

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

PS 21/19 PROSJEKTPLAN SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE 
HAVN IKS 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplanen for selskapskontroll i Kristiansund 
og Nordmøre Havn IKS med de merknader og tilføyelser som fremkommer i møtet. 
 
Kontrollutvalget forventer å bli orientert om status i prosjektet og ta stilling til eventuelle 
endringer i prosjektplanen undervegs. 
 
Kontrollutvalget ber om at rapporten blir utformet slik at den kan gi overføringsverdi til andre 
selskap som Sunndal kommunen er medeier i. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretær innledet.  Det ble debattert rundt timeforbruk og om kontrollutvalget skulle utvide 
timetallet til 100 timer.  Revisor Bjarne Dyrnes mente timeforbruket var satt for høyt og 
mente mange av problemstillingene allerede er svart ut av selskapet.  Revisor er selskapets 
revisor.  Sett på bakgrunn av at Hemne og Hitra har utvidet timeantallet, ser kontrollutvalget i 
Sunndal at det er fornuftig å gjøre det samme.  450 timer et maksimalt antall timer og en ber 
om at revisjonen reduserer timeforbruket der en ser at dette er mulig. 
 
Erling Rød fremmet forslag om at rapporten ble utformet på en slik måte at det kan gi 
overføringsverdi til andre selskap kommunen er medeier i. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og 
tilleggspunkt fremsatt i møtet. (4 voterende) 
 
 

PS 22/19 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BOSETTING OG 
INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VEKT PÅ BARN OG UNGE 
SIN SITUASJON» 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget i Sunndal tar redegjørelsen fra rådmann på oppfølging til orientering 
 
Kontrollutvalget i Sunndal setter saken på oppfølgingslisten der en følger videre opp arbeidet 
og med de anbefalinger som gjenstår 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Enhetsleder i innvandrertjenesten orienterte.  Enheten har søkt IMDI om økonomisk bidrag til 
oppfølging av anbefalingene i rapporten.  Kommunen har fått avslag, men en har valgt å 
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videre oppfølgingen på tross av mindre ressurser.  Enheten har fått benytte Gunn Inger Reiten 
fra rådmannens stab til å følge opp rapporten. 
 
Enheten ser at samhandling mellom de ulike enheter og tjenester i kommunen er den største 
utfordringen å ta tak i.  En har kommet godt i gang med en hel del og en vil følge videre opp 
til høsten via programmet KS-læring.  Enheten hadde en fagdag 7.6.19 med god 
tilbakemelding fra de 80 deltakerne.  Det var overraskende mange eksterne deltakere og 
relativt færre enn forventet fra egen kommune.  Temaet var negativ sosial kontroll blant 
innvandrergruppene.  Dette temaet og utfordringen møter innvandrertjenesten hver dag og går 
på forholdet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og sosial kontroll. 
 
Samhandling mellom tjenestene er som nevnt en utfordring, men når kommunen 
gjennomførte nedbemanning som følge av nedleggelse av asylmottaket fikk en brukt ledig 
kompetanse på en fornuftig måte og det ga et kvalitativt løft.  For å komme et steg videre på 
dette har en luftet tanken om å etablere et «integreringsteam» på tvers av enhetene.  Dette har 
ennå ikke blitt løftet opp på et høyere nivå. 
 
Enheten får ny enhetsleder og rektor ved voksenopplæringen fra 1.8.2019. 
 
Enheten bosetter nå bare kvoteflyktninger.  Det vil si innvandrere som kommer direkte fra 
flyktningeleirer og ikke fra asylmottak.  Dette innebærer risiko og utfordringer ved at 
utdanningsbakgrunnen kan være lav og uforutsigbar.  En innhenter da ekspertise i kommunen 
som kan se og takle slike utfordringer. 
 
Enheten opplever også utfordringer i forholdet til NAV.  Spørsmålet er hvem sitt ansvar de 
enkelte forhold er.  Innvandrertjenesten/andre eller NAV.  En mangler en ansvarsavklaring. 
 
Kontrollutvalget var samstemte i at det er viktig å følge opp rapporten videre og særlig i 
forhold til pkt. 3 om samhandling mellom enhetene.  Videre oppfølging settes på 
oppfølgingslisten.   
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  (4 voterende) 
 
 

PS 23/19 OPPFØLGING AV NUMMERERT BREV 1/2019 FRA REVISOR 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse og vedtak i Formannskapet til 
orientering. 
 
Prinsippendringer i budsjettet skal behandles av kommunestyret 
 
Kontrollutvalget vil følge opp at vedtaket blir effektuert i forbindelse med 
tertialrapporteringen og gjennom rapporter fra revisjonen til regnskapet 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Revisor redegjorde for hvorfor nummerert brev ble sendt, og hvilket brudd i 
revisjonsforskriften § 4 dette vedrørte.  Dette gjaldt i hovedsak pkt. 5 i paragrafen.   
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Innvandrertjenesten: 
Revisor sa at det er vanskelig i gjennomføre budsjettendringer slik budsjettforskriftene 
beskriver det når en skal følge «Sunndalsmodellen».  Dette gjelder også på mindre poster.  
Kommunedirektøren svarte at en opplever at enheten har kontroll på økonomien, men at det 
ikke blir gjennomført budsjettendringer i tråd med forskriftene.  Dette beklager 
kommunedirektøren at det ikke er blitt gjort tidligere, men at det nå skal gjennomføres.  Dette 
rokkerer likevel ikke på «Sunndalsmodellen».  Kommunedirektøren sa at hun var glad for at 
det kom et nummerert brev slik at det politisk også blir en aksept på at dette ikke har vært 
tilfredsstillende.  Kommunedirektøren var også enig i at saken måtte til behandling i 
kommunestyret og ikke stoppe i formannskapet når det er snakk om en prinsippendring. 
Revisor mente at tjenesten ikke hadde god nok budsjettstyring uansett.  Det viser regnskapet. 
 
Pleie og omsorgstjenesten: 
Det andre forholdet i det nummererte brevet gjaldt merforbruk i pleie og omsorgstjenesten.   
I pleie og omsorgstjenesten ble merforbruket i 2018 kjent gjennom rapporteringen i 2.tertial.  
Kommunedirektøren vedgår at en her burde ha foretatt budsjettregulering. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) 
 
 

PS 24/19 1. TERTIALRAPPORT 2019 FOR SUNNDAL KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
1.Tertialrapporten 2019 for Sunndal kommune tas til orientering 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren innledet med å stille spørsmål ved innholdet i rapporteringen og om tabellene og 
tallene var riktig satt opp.   I skjema 1 A er det vanskelig å se sammenhengen mellom 
inntekter og utgifter.  Det presenteres et tall for frie inntekter på en linje uten at dette er 
spesifisert.   Det rapporteres ikke på investeringsregnskapet i tertialrapporten (skjema 2A).  
Det rapporteres ikke på finansområdet etter 1.tertial.  Kontrollutvalget påpekte i møte 
30.08.2018 manglende finansrapportering under behandling av økonomirapport 1.tertial.   
I følge Forskrift om kommuners finans- og gjeldsforvaltning § 6, 1.ledd, skal  
Administrasjonssjefen minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som 
viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg skal administrasjonssjefen i 
følge § 6, 2.ledd etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  Sykefraværet er også høyt og det gis 
ikke noen forklaring på årsak eller tiltak i tertialrapporten. 
 
Kommunedirektøren beklaget at rapporteringen og tabellene ikke er tilfredsstillende.  Dette 
henger sammen med manglende kapasitet.  Økonomisjefen har vært sykemeldt siden januar 
2018, men er nå tilbake i 50 %.  I tillegg har leder for regnskapsavdelingen sluttet i mai og 
vikar er så vidt startet, men går ut i permisjon i august.  En har startet arbeidet med 
rekruttering og opplæring på dette området.   
 
Leder i utvalget spurte om kommunedirektøren har kontroll, kapasitet og kompetanse på 
økonomiavdelingen.  Kontrollutvalget ser svært alvorlig på situasjonen.  Kontrollutvalget var 
bekymret for situasjonen i møte 25.04.2019 og revisor skrev etter møtet en epost til 
kommunedirektøren og etterlyste tiltak for å ivareta de funksjoner for de som er sykemeldt og 
slutter.  Kommunedirektøren svarte i epost 28.04.2019 der løsninger ble skissert.   
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Kommunedirektøren sa i møtet 18.06.2019 at hun har kontroll på dette, men at en henger noe 
etter på kompetanse og opplæring. 
 
Kontrollutvalget vil følge opp dette i neste møte og få en status på situasjonen før en evt. 
vurderer å orientere kommunestyret om situasjonen.   
 
Når det gjelder sykefraværet i kommunen, så svarte kommunedirektøren at dette er en 
sammensatt og individuell utfordring.  En må arbeidet på en individrettet måte for å få ned 
fraværet.  En må tilrettelegge arbeidet for de som er sykemeldt på en helt annen måte enn i 
dag og forhindre at tilrettelegging og merbelastningen blir flyttet over til andre arbeidstakere.  
Arbeidsmiljøet har stor betydning for sykefraværet.  En må se på om det er et mønster i 
langtidssykefraværet.   Sykefraværet koster netto i gjennomsnitt 1,4 mill. kr for Sunndal 
kommune pr. mnd. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) 
 
 

PS 25/19 OPPFØLGINGSLISTE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:  
 
PS 22/19 - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 
«BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER MED SÆRLIG VE  
PÅ BARN OG UNGE SIN SITUASJON  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Prosjektregnskap til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra arealplanlegger Berit Skjevling om prosjekt 
«Litltorget».   Prosjekt «Litltorget» var et todelt prosjekt.  I 2014 startet den første delen i regi 
av Utbygger’n.  Dette var den private delen av prosjektet.  I 2016 startet den kommunale 
delen.  Kommunen sitter på et regnskap for den private delen, men dette er ikke et 
revisorattestert regnskap.  Kommunen sin del av prosjektet og regnskap er blitt revisorattestert 
og som grunnlag for utbetaling av tilskudd fra fylkeskommunen som skulle medfinansiere 
dette.  Kommunen sitter fortsatt på hele tilskuddsbeløpet som også skulle tilfalt Utbygger’n.  
Saken har stoppet opp og Skjevling etterlyste forslag fra kontrollutvalget på hva som burde 
gjøres for å få avsluttet denne saken.  Leder i utvalget anbefalte at kommunen ba om et 
revisorbekreftet prosjektregnskap fra Utbygger’n slik at prosjektet kan avsluttes og tilskudd 
fordeles.  Dette sluttet Skjevling seg til.  Kontrollutvalget spurte hvilken læring et slikt 
prosjekt har gitt kommunen og hva en ville gjort annerledes hvis prosjektet hadde startet opp 
idag.  Skjevling svarte at en da hadde satt som krav at det ble oppnevnt en egen prosjektleder 
som hadde styringen med hele prosjektet.  
Kontrollutvalget vil følge opp saken videre. 
 
Sunndalsøra Samfunnshus  
Kontrollutvalget ba i sist møte om at kommunedirektør undersøkte om styreleder i 
Sunndalsøra Samfunnshus kan møte i neste kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 for å svare på 
spørsmål og redegjøre for status og fremdrift i saken.  Dette ønsket styreleder, men det passet 
ikke.  Kommunedirektør sa at det den 10.07.2019 vil være et møte mellom henne og 
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styreleder der videre fremdrift diskuteres og avklares.  Målet er at kommunen overtar 
kulturhuset og at organisering avklares. Kommunedirektøren ble utfordret på om en ser for 
seg å komme i mål med saken i løpet av høsten.  Kommunedirektøren svarte at det er et håp 
og en målsetting. 
 
Orientering fra eierskapssekretariatet 
Et samlet eierskapssekretariat møtte kontrollutvalget for en redegjørelse.  
Eierskapssekretariatet består av Randi Dyrnes, Andrea Fivelstad, Gunn Inger Reiten og Ester 
Aalbu Eriksen.  En har nå ryddet opp i selskapsdelen av eierskapsmeldingen, ajourført og lagt 
ut denne.  Ajourføring skal skje årlig.   Det er jevnlige møter i sekretariatet og referat skrives 
etter behov.  Større saker som angår selskap og eierskap går til politisk behandling i 
formannskap og kommunestyre.  Erling Rød etterlyste behandling av innkallinger og saker til 
representantskap og generalforsamling i politiske organ.  Ingen politikere er orientert om at 
det skal være slike møter før møtet er avholdt.  Det blir da ikke anledning til å komme med 
innspill til sakene som skal opp.  Innkallingene har heller ikke vært tilgjengelig på postlista til 
kommunen, men dette har bedret seg.  Kommunedirektøren svarte at en el innkallinger 
kommer sent og at det er forsinkelser i postlista.  Eierskapsdelen av eierskapsmeldinga er 
ment revidert i neste valgperiode.  
 
Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune 
Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten da alle avvik ennå ikke er lukket. 
 
Innsyn i pasientjournal 
På bakgrunn av behandling av saken i sak PS 18/19 ønsker kontrollutvalget å føre saken opp 
på oppfølgingslisten og følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som 
sikrer en forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler. 
Kommunedirektøren sa at hun hadde nye opplysninger i saken og ba om at møtet ble lukket 
med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2.  Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet. 
 
Kommunedirektøren redegjorde for de nye opplysningene som vil bli protokollert i egen 
protokoll unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, 1.ledd. 
 
Økonomiavdelingen 
Under lukkingen spurte leder av utvalget ytterligere om situasjonen på økonomiavdelingen.  
Kommunedirektøren svarte.  Opplysningene vil bli protokollert i egen protokoll unntatt 
offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, 1.ledd. 
 
Møtet ble åpnet igjen etter redegjørelsene. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) 
 
 

PS 26/19 EVENTUELT 

 
 
Innkalling av vara til politiske møter i Sunndal kommune 
 
Erling Rød tok i møtet 25.04.2019 opp spørsmålet om kommunens praksis med innkalling av 
varamedlemmer ved forfall til møter i kommunestyret er i tråd med kommunelov, 
forvaltningslov og møtereglement for kommunestyret. 
 
Kommuneloven § 16:  Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles 
varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. 
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Forvaltningsloven § 8:  Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham 
ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte 
og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
 
Møtereglement for kommunestyret i Sunndal: 
3. Varamedlemmer – forfall 
Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av 
lovlig forfall, jfr. kommuneloven § 40.1, skal vedkommende straks melde dette til politisk 
sekretariat og si ifra om forfallsgrunnen.  Med lovlig forfall menes blant annet at 
medlemmet ikke kan møte uten fare for helbred eller velferd eller uten å forsømme 
viktige forpliktelser. Tvilstilfelle drøftes med ordføreren. 
Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. 
Det samme gjøres når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal 
behandles på møtet. 
Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, meldes det straks 
fra til ordføreren. Varamedlem som er til stede, eller som det er praktisk mulig å kalle 
inn, trer inn i stedet for vedkommende. 
Medlemmer som møter etter opprop, skal melde fra til ordføreren før de tar sete. 
Når et varamedlem som har tatt plass i forsamlingen avløses av et fast medlem eller et 
varamedlem med høyere nummerorden, fortsetter varamedlemmets møteplikt til den 
påbegynte sak er ferdig behandlet. 
 
Erling Rød viser til at varamann skal kalles inn for at kommunestyret og andre utvalg skal bli 
fulltallige og kunne gjøre sitt arbeid på en skikkelig måte.  I Sunndal kommunestyre sitt møte 
27.mars var ordfører Ståle Refstie inhabil i 3 saker og kunne derfor ikke være med i 
drøftingene.  Det var ingen vara for ordføreren.  I det samme møtet var også Tone Hustad fra 
Høyre inhabil, men hun hadde sørget for å få inn vara.  Noen inhabilitetsforhold kan komme 
brått på, og da kan det være vanskelig å få ta i vara.  De fleste forhold har vært kjent i lang tid, 
og da er det overkommelig å få tak i vara.  Forvaltningsloven skal sikre trygg, grundig og lik 
saksbehandling fra det offentlige.  Loven sier hvem som er inhabile. § 8 sier at et 
kommunestyremedlem i god tid skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham inhabil. 
Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta 
ved avgjørelsen, dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
Sunndal kommune har et møtereglement som er i tråd med forvaltningsloven og sier: Politisk 
sekretariat kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. Det samme 
gjøres når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet. 
Dette sto i et leserinnlegg i Aura Avis 01.04.2019 og Erling Rød gjentok dette i møtet. 
 
I avisa «Driva» svarer ordfører Ståle Refstie 01.04.2019 følgende på Erling Rød sitt innlegg: 
Når det gjelder habilitet og innkalling av vararepresentanter til folkevalgte organer, sier 
Forvaltningsloven følgende (§ 8): «Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan 
gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til 
å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.» 
I tråd med dette sier Sunndal kommunens møtereglement, sist vedtatt 13.6.2018, at det kalles 
inn vara når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet. 
Med tanke på presiseringene i Forvaltningsloven om at innkalling av vararepresentant ikke 
skal føre til vesentlig tidsspille eller kostnad, har Sunndal i lang tid praktisert det slik at de 
enkelte representanter eller partier avgjør om de ønsker at vararepresentant kalles inn til 
behandling av saker hvor egne representanter er inhabile. Dette meldes til kommunens 
politiske sekretariat. Derfor var det som Rød sier kalt inn vararepresentant for Høyre i 
kommunestyremøtet den 27.3, men ikke for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. 
Kommunestyret har ikke gitt signal om at de ønsker en annen praksis. 
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Erling Rød sitt framlegg til vedtak 25.04.2019 
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret og utvalg følge forvaltningsloven § 8 om varamenn. 
 
Leder sitt framlegg til vedtak 25.04.2019 
 
Kontrollutvalget merker seg at det er ulik praksis til møteinnkallinger og innkalling av vara i 
forhold forvaltningsloven § 8 siste ledd, og ber administrasjonen klargjøre hva som skal være 
praksis i kommunestyret, formannskapet og andre utvalg jf. kommunen sitt eget 
møtereglement. 
 
Kontrollutvalgets vedtak 25.04.2019 
 
Kontrollutvalget merker seg at det er ulik praksis til møteinnkallinger og innkalling av vara i 
forhold forvaltningsloven § 8 siste ledd, og ber administrasjonen klargjøre hva som skal være 
praksis i kommunestyret, formannskapet og andre utvalg jf. kommunen sitt eget 
møtereglement. 
 
Kontrollutvalgets behandling 25.04.2019 
 
Erling Rød la frem forslag til vedtak.  Leder fremmet og sitt forslag til vedtak. 
  
Kontrollutvalget fattet vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet. (4 mot 1 
voterende) 
 
Kontrollutvalgets behandling 18.06.2019 
 
Leder spurte kommunedirektøren om det er gjennomgående rutiner for innkalling av 
varamedlemmer.  Kommunedirektøren sa at en nå praktiserer gjennomgående innkalling av 
vara til alle møter der det er meldt forfall.  Men en skal se på praksis og regelverk på nytt. 
 
 
Flytting av møtedato i kontrollutvalget 
 
Leder ønsket at møtet som var oppsatt 10.09.2019 flyttes til 16.09.2019.  Kontrollutvalget 
fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg fra leder. (4 voterende) 
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