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KONTROLLUTVALGET I 
SUNNDAL KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 4/19 
Møtedato: 16.09.2019 
Tid: kl. 10.00 - 15.30   
Møtested: Formannskapssal, Sunndal rådhus 
Sak nr: 27/19 – 36/19 
Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V) 
Møtende medlemmer: Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) 

Erling Rød (Frp)  
Edel Magnhild Hoem (SV) 

Forfall: Liv Berit Gikling (Sp) 
Ikke møtt: Ingen 
Møtende vara: Tove Ørsund (Sp), sak 28/19-36/19 
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 
Fra revisjonen: Tore Kvisvik, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  

Hilde Myrvang, revisor 
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør sak PS 

28/19, 29/19, 35/19, 36/19.   
Trond Håskjold, økonomisjef i Surnadal kommune 
(Innleid økonomisjef i Sunndal kommune), sak PS 
29/19. 
 

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 27/19 og 29/19.  
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

 

PS 27/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.JUNI 2019 

PS 28/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 29/19 STATUS ØKONOMIAVDELINGEN I SUNNDAL KOMMUNE 

PS 30/19 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE 

PS 31/19 FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLL OG TILSYN I SUNNDAL 
KOMMUNE 

PS 32/19 VURDERING AV KONTROLLUTVALGET SITT TILSYNSANSVAR MED REVISJON-
REVISJONSÅRET 2018 

PS 33/19 KONTROLLUTVALGET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGET 
SIN VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019 

PS 34/19 KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019 



Side 2 av 10 

PS 35/19 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 36/19 EVENTUELT 

  

PS 27/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.JUNI 2019 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollen fra møte 18.juni 2019 godkjennes. 
Protokollene fra møtet 24.april og fra møtet 18.juni som er unntatt offentlighet, godkjennes. 
 
Til å signere protokollen sammen med møteleder 18.juni 2019, velges: 
1.  Odd Helge Gravem 
2.  Erling Rød 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. kommuneloven § 31 nr. 2.  Sekretæren redegjorde for 
innholdet i protokollene fra møtet 24.april og fra møtet 18.juni som er unntatt offentlighet. 
Ingen merknader til protokollene. Leder foreslo Odd Helge Gravem og Erling Rød til å 
signere møteprotokollen sammen med møteleder 18.juni 2019. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet. 
(4 voterende) 
 
 
 

PS 28/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Møtet ble åpnet igjen.  Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde 
i forhold til sakene. 
 
Det ble fremlagt en ekstra sak RS 93/19.  Det er mottatt uavhengighetserklæring fra 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tore Kvisvik den 13.09.19. 
 
Leder ba, under behandling av sak RS 77/19 Orienteringssak - Kartlegging av psykososialt 
arbeidsmiljø i Sunndal kommune, behandlet i Sunndal kommunestyre 28.08.2019, om innsyn 
i rapporten og at den ble oversendt til kontrollutvalget.  Leder ville under behandling av sak 
PS 35/19 be om at «Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø» ble satt på oppfølgingslisten.  
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Referatsaker: 
 
RS 66/19 Habilitetsspørsmål 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 67/19 Orienteringssaker 

 Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 68/19 PS 37/19 Sunndal Energi KF - regnskap pr 1.kvartal 2019 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 69/19 PS 38/19 1. tertialrapport 2019 for Sunndal kommune 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 70/19 PS 39/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 71/19 PS 40/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 72/19 PS 41/19 Etablering av miljøselskapet ReMidt IKS 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 73/19 PS 42/19 Interkommunalt barnevernssamarbeid - endringer og muligheter 

Særutskrift fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 74/19 PS 43/19 Interkommunalt samarbeid om pedagogisk-psykologisk tjeneste - 

endringer og muligheter 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 

RS 75/19 PS 49/19 Oppfølging ansvarlig lån Sunndal Energi KF 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 

RS 76/19 Habilitetsvurderinger Kommunestyret 28.08.19 
Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 

 
RS 77/19 Orienteringssak - Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i Sunndal kommune  

Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 

RS 78/19 2/19 Nummerert brev 1/2019 fra revisor 
Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 

 
RS 79/19 5/19 Barnevernsamarbeid – endringer og muligheter 

Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 
RS 80/19 6/19 Sunndal Energi KF – regnskapsoversikt pr 2.kvartal 2019 

 Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
  
RS 81/19 7/19 Sunndal Energi KF - omdannelse til aksjeselskap 
  Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 
RS 82/19 8/19 Etablering av pedagogisk psykologisk tjeneste 
  Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 
RS 83/19 12/19 Årsrapport 2018 – Sunndal Næringsselskap AS 
  Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
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RS 84/19 13/19 Årsrapport 2018 – Sunndal Næringseiendom AS  
  Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 
RS 85/19 14/19 Tertialrapport 1/19 fra Sunndal Næringsselskap AS 
  Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 
RS 86/19 17/19 Politisk organisering – ny behandling 

 Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 
RS 87/19 18/19 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal - nye vedtekter 
  Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 
RS 88/19 Innkalling til styremøte i Sunndal Energi KF 19.08.2019 (vedlagt) 
 
RS 89/19 Protokoll møte i representantskapet i NIR nr. 4, 29.8.19 (vedlagt) 
 
RS 90/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023, brev datert 1.7.2019 fra Forum for Kontroll 

og Tilsyn (FKT) til kommunene (Vedlagt).  
 
RS 91/19 Innkalling til stiftelsesmøte Møre og Romsdal Revisjon SA 23.8.2019, brev datert 9.8.2019, 

samt forslag til vedtekter (vedlegg).   
 
RS 92/19  Referat og oppsummering etter virksomhetsbesøk hos Sunndal ungdomsskole 

18.06.19 (vedlagt) 
 
RS 93/19 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
  Datert 13.09.2019 
 
 
Orienteringssaker: 
 
OS 13/19  RS 35/19 Protokoll fra representantskapsmøte Interkommunalt arkiv for Møre og 

Romsdal IKS - 24.04.2019  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 

OS 14/19 RS 37/19 Innkalling til styremøte 28.05.2019 i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.06.2019 (vedlagt) 
 

OS 15/19 RS 1/19 Avslutning av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med 
psykisk utviklingshemming i Sunndal kommune 

 Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 

OS 16/19 RS 3/19 Innkalling til årsmøte (stiftelsesmøte) 23.08.2019 - Møre og Romsdal Revisjon SA 
Foreløpig møteprotokoll Sunndal kommunestyre 28.08.2019 (vedlagt) 
 

 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
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PS 29/19 STATUS ØKONOMIAVDELINGEN I SUNNDAL KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Det avtroppende kontrollutvalget ber det påtroppende kontrollutvalget følge opp saken. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Før behandlingen ba leder om at møtet ble lukket jf. kommuneloven § 31 nr. 2.  Møtet ble 
enstemmig vedtatt lukket jf. kommuneloven § 31 nr. 2.  Det vil foreligge en egen protokoll for 
sak 29/19 unntatt offentlighet.  Kommunedirektøren redegjorde og svarte på spørsmål. 
 
Møtet ble åpnet igjen. 
 
Leder spurte kommunedirektøren om hva som er status for økonomiavdelingen nå. 
Kommunedirektøren forklarte at situasjonen er bedre nå enn ved kontrollutvalgets møte 
18.06.19.  Det er tatt interne grep i organisasjonen for å ha en fungerende økonomiavdeling.  
Etter råd fra revisjonen kontaktet kommunedirektøren rådmannen i Surnadal kommune der en 
spurte om de kunne bistå Sunndal kommune med sin økonomisjef i en periode.  Det stilte 
rådmannen og økonomisjefen i Surnadal kommune seg positiv til, og innleid økonomisjef fra 
Surnadal hadde sin første arbeidsdag i Sunndal i slutten av august.  Det er også ordnet 
tilganger til data- og økonomisystemet fra hans kontor i Surnadal slik at det kan jobbes mer 
enn 1 dag pr. uke mot Sunndal kommune. Innleid økonomisjef har oppmøte i Sunndal 1 dag 
pr. uke. 
 
Kommunedirektøren opplyste at en vil ha spesielt fokus på kvaliteten i rapporteringen for 
2.tertial.  Rapporteringen etter 1.tertial var ikke god nok.  Det andre en vil ha fokus på er 
avvikene i regnskapet i forhold til budsjett.   Det tredje fokuset er arbeidet med budsjett- og 
økonomiplan i høst.  Videre har en fokus mot avslutning av årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget ber om at det påtroppende kontrollutvalget følger opp saken videre. 
 
Leder i utvalget hadde bedt om at innleid økonomisjef tok en gjennomgang av den 
økonomiske status for Sunndal kommune slik det ble orientert om i formannskapet 22.08.19.  
Innleid økonomisjef orienterte og viste oversikter.  Status gjelder pr. juli 2019.  Det anslås et 
merforbruk på 8-10 mill. kr der merforbruket er størst i pleie og omsorg.  Mange enheter 
melder om merforbruk, men også mange melder om balanse i driften. Tiltak er iverksatt, men 
de har ikke full effekt eller effekten er forsinket.  Tertialrapporten som vil avlegges senere pr. 
31.08.19 vil gi en mer utfyllende forklaring på områdene. 
 
Innleid økonomisjef belyste også temaet brudd på kommunelovens § 47 om årsbudsjettets 
bindende virkning.  Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for 
underordnede organer.  Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de 
inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til 
kommunestyret.  Kommunestyret skal da foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme 
gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i 
inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.  Kontrollutvalget spurte 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor om brudd på denne paragrafen kan være gjenstand for 
nummerert brev fra revisor til kontrollutvalget jf. forskrift om revisjon i kommuner § 4.  
Revisor bekreftet at det på dette grunnlag kan være gjenstand for å skrive et nummerert brev. 
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Innleid økonomisjef kom så videre inn på utfordringsbildet for kommunen fremover:  
Internkontroll, opplæring og tertialrapportering.  Deretter blir det budsjett- og 
økonomiplanarbeidet.  En må der ha fokus på de avsluttende samarbeid en har hatt med 
nabokommunen Nesset som går til Molde fra 1.1.20.  Videre er det etablert nye samarbeid 
innen barnevern, PPT, brann og renovasjon.  En har også nye selskap som Sunndal Energi og 
HAMOS på gang som en må se på hva følger det får for budsjettet.  
 
Leder spurte om hva som blir gjort i budsjett- og økonomiplanarbeidet der en registrerte at det 
i fjor ble budsjettert med bruk av disposisjonsfondet på 20-30 mill. kr hvert år i 
økonomiplanperioden.  Dette er ikke bærekraftig på sikt.  Kommunedirektøren svarte at en 
har klart å gå med mindreforbruk hvert år, men det er usikkert hvordan 2019 blir.  Det er 
likevel klart at kommunen må gjøre noen grep fremover for å holde økonomien under 
kontroll. 
 
Erling Rød spurte hvordan og om kommunebarometeret, som ble presentert i sist 
kommunestyremøte, blir brukt.  Kommunedirektøren svarte at det i ulik grad bli brukt.  
Kommunen har bestilt en KOSTRA-analyse som hittil ikke er blitt brukt.  En har en del å lære 
av tilsvarende bruk og analyser i Surnadal kommune. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. 
(5 voterende) 
 
 

PS 30/19 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets innstilling 
 
Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Reglement for kontrollutvalget i Sunndal 
kommune.  Saken blir lagt frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner Reglement for kontrollutvalget i Sunndal kommune. 
med de endringer som fremkom i møtet i kontrollutvalget 16.09.19. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Det ble debattert om innholdet i § 2 om valg og sammensetning.  Leder mente det ikke burde 
kreves at det skal skulle velges 2 fra kommunestyret til kontrollutvalget.  Dette er heller ikke 
et lovkrav.  En tilføying av ordet «BØR» i setningen:  «Minst 2 av medlemmene (bør) velges 
blant kommunestyrets medlemmer hvor av den ene velges til leder».  Dette framlegget til 
endring sluttet utvalget seg til.  Ellers hadde ikke utvalget kommentarer til reglementet.  
Sekretær redegjorde videre for innholdet som i stor grad ellers er en regulering og endring i 
tråd med endringer som kommer som følge av ny kommunelov.    
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling og framlegg framsatt i 
møtet.  (5 voterende) 
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PS 31/19 FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLL OG TILSYN I SUNNDAL 
KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets innstilling 
 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020 med en netto ramme på kr 1 292 000 inkludert 
kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren redegjorde for innholdet i budsjettet.  Leder mente at beløpet for tapt 
arbeidsfortjeneste var for lavt.  Sekretæren repliserte at dette beror på hvilke medlemmer det 
nye utvalget får og hvilke ansettelses- og arbeidsvilkår vedkommende har.  Det knytter seg 
mer usikkerhet til posten kjøp av tjenester fra revisjonen.  Viser til kommentarer i 
saksframlegget til denne posten.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 32/19 VURDERING AV KONTROLLUTVALGET SITT TILSYNSANSVAR MED 
REVISJON-REVISJONSÅRET 2018 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går fram av dokumentet «Kontrollutvalget 
sitt tilsynsansvar 2018» 
 
Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Sunndal 
kommune har hatt for revisjonsåret 2018, har vært forsvarlig. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren innledet med å vise til rapporten.  Leder spurte oppdragsansvarlig revisor om 
hvordan de mente behovet for tilstedeværelse i kontrollutvalget sine møter var.  Det bar 
enighet om at dette bør vurderes fra møte til møte og fra sak til sak fra begge parter. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 33/19 KONTROLLUTVALGET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM 
UTVALGET SIN VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019 

 
Kontrollutvalgets innstilling 
 
Kontrollutvalget godkjenner vedlagte rapport om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 
– 2019 som blir sendt over til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar framlagt rapport om kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 
– 2019 til vitende. 
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Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren innledet med å vise til rapporten.  Utvalget var samstemt i at det hadde vært en 
periode med mange og krevende saker til behandling.  Det er viktig å få frem for det nye 
kommunestyret hvilken rolle og hvilke oppgaver har.  Dette fremgår av reglementet i sak PS 
30/19, men utvalget anbefaler at kontrollutvalget får en tydeligere og bredere plass i 
folkevalgtopplæringen som skal skje etter konstituerende møte i kommunestyret.  Dette vil 
formidles av leder til ordfører. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 34/19 KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for 
revisjonsåret 2019 til orientering 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor viste planen i møtet.  Det har vært avholdt møte med 
kommunedirektør, kontrollutvalgssekretariat og revisjon der utkast er presentert.  Det 
fremkom ikke opplysninger som ga grunnlag for endringer i utkastet.  Utfordringen i 
kommunene generelt er at modenhetsnivået på internkontrollen er for lav.  Den ligger som 
regel på nivå 2 av 5.  Akseptabelt nivå er 3.  Sunndal kommune er nok som kommunene ellers 
på nivå 2.  Kommunedirektørens ansvar for internkontrollen er eksplisitt omtalt i kapittel 25 i 
ny kommunelov.  Ellers ble oppfølgingspunkter fra 2018 og risikopunkter for 2019 redegjort 
for. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 35/19 OPPFØLGINGSLISTE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Følgende nye saker føres opp på oppfølgingslisten: 
 
PS 28/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 
  RS 77/19 19 Orienteringssak - Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i  
 Sunndal kommune behandlet i Sunndal kommunestyre 28.08.2019 
 
PS 29/19 STATUS ØKONOMIAVDELINGEN I SUNNDAL KOMMUNE 
 
PS 36/19 NÆRINGSARBEIDET I SUNNDAL KOMMUNE 
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Følgende sak avsluttes på oppfølgingslisten: 
 
- Orientering fra eierskapssekretariatet 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Prosjektregnskap til kontrollutvalget 
Kommunen har nå fått et revisorbekreftet byggeregnskap fra Utbygger’n AS for 
fellesprosjektet «Litltorget».  Kontrollutvalget vil få en samlet oversikt når det er ferdig fra 
kommunen og det blir presentert i neste tertialrapport.  Kommunen bør videre revidere 
investeringsreglementet i neste valgperiode og vurdere beløpsgrensen for når enkeltprosjekt 
skal til politisk behandling via revisjon og kontrollutvalg. 
 
Sunndalsøra Samfunnshus  
Kommunen har nå leid inn ekstern juridisk kompetanse for å se på saken fra Sunndal 
kommune som deleier sin side.  Kommunedirektøren har som målsetting å få avsluttet saken 
inneværende år. 
 
Orientering fra eierskapssekretariatet 
Kontrollutvalget ser at en har fått de svar som er etterspurt i saken og ser ikke lenger grunnlag 
for å ha saken på oppfølgingslisten.  Saken går ut av oppfølgingslisten. 
 
Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune 
Kommunen har ikke hatt ressurser til å lukke gjenstående avvik.  Kontrollutvalget beholder 
saken på oppfølgingslisten da alle avvik ennå ikke er lukket. 
 
Innsyn i pasientjournal 
Kontrollutvalget anbefaler at saken fortsatt står på oppfølgingslisten på bakgrunn av at en bør 
vurdere å bestille en undersøkelse fra revisjonen for å se på rutinene og etterlevelse av disse 
når det gjelder pasientjournaler. 
 
Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eiendom 
Kommunedirektøren reagerte på at det i protokollen fra kontrollutvalgets møte 25.04.2019 
står at kontrollutvalget stiller seg spørrende til at kommunedirektøren har godkjent tiltak på 
moloen da det i vedtaket fra ØP står at utvalget ikke gir dispensasjon til bygging eller 
reparasjon av moloen.  Kommunedirektøren har ikke sagt at kommunen har godkjent de tiltak 
som er gjennomført på moloen.  Rutinene for ulovlighetsoppfølging er ikke tatt tilstrekkelig i 
bruk ennå.  Kommunen vil se på saken på nytt. 
 
Økonomiavdelingen 
Kontrollutvalget viser til behandling i sak PS 29/19 og anbefaler det nye kontrollutvalget å 
følge saken opp videre ved å ha den på oppfølgingslisten. 
 
Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i Sunndal kommune behandlet i Sunndal 
kommunestyre 28.08.2019 
Leder ba, under behandling av sak RS 77/19 Orienteringssak - Kartlegging av psykososialt 
arbeidsmiljø i Sunndal kommune behandlet i Sunndal kommunestyre 28.08.2019, om innsyn i 
rapporten og at den ble oversendt til kontrollutvalget.  Leder fremmet forslag om at 
«Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø» blir satt på oppfølgingslisten. 
 
Næringsarbeidet i Sunndal kommune 
Kontrollutvalget viser til sak PS 36/19.  Det ble stilt spørsmål ved samhandlingen og 
oppfølging av avtalen mellom Sunndal kommune og Sunndal Næringsselskap AS (SUNS).  
Sunndal kommune har ikke behandlet bestillingsdokumentet siden 2016.   
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Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2014 er fulgt 
opp og hvordan resultatet blir fra det arbeidet som skal utredes av kommunedirektøren om 
vurdering av næringsarbeidet i Sunndal kommune.  På denne bakgrunn ønsker 
kontrollutvalget å føre denne saken opp på oppfølgingslisten.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
 

PS 36/19 EVENTUELT 

 
 
Næringsarbeidet i Sunndal kommune 
 
 
Kontrollutvalgets behandling  
 
Det ble stilt spørsmål ved samhandlingen og oppfølging av avtalen mellom Sunndal 
kommune og Sunndal Næringsselskap AS (SUNS).  Sunndal kommune har ikke behandlet 
bestillingsdokumentet siden 2016.  Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan 
forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2014 er fulgt opp og hvordan resultatet blir fra det arbeidet 
som skal utredes av kommunedirektøren om vurdering av næringsarbeidet i Sunndal 
kommune.  På denne bakgrunn fremmet leder forslag om at kontrollutvalget fører denne 
saken opp på oppfølgingslisten.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder.  
(5 voterende) 
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