
  

KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE 

        Molde, 10. februar 2020 

 

Til medlemmene i kontrollutvalget 

 

MØTEINNKALLING 
 

MØTE NR.:  1/20 

TID:  17.2.2020 kl. 12:00   

STED:  Møterom «Galleriet», Molde rådhus 

 

SAKSLISTE:  

UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.11.2019 

PS 02/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 03/20 KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP – VIDERE OPPFØLGING 

PS 04/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023 

PS 05/20 MØTE- OG ARBEIDSSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020 

PS 06/20 REGNSKAPSREVISJON – RAPPORT FRA INTERIMSREVISJON 2019 

PS 07/20 MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT) 

PS 08/20 ANMODNING OM Å FØLGE OPP SAK – DETALJREGULERING JULSUNDVEGEN 91 

OG 93. 

PS 09/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 10/20 EVENTUELT 

  

Dersom det er saker du som utvalgsmedlem ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta 

opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. 

 

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79/ 91 37 11 12 eller på  

E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no / postmottak@kontrollutvalgromsdal.no 

 

Innkallingen går også som kopi til varamedlemmer som innkalles etter behov.  

 

 

 Vigdis Fjøseid (s)  

 leder i kontrollutvalget  

  Jane Anita Aspen (s) 

  daglig leder 

Kopi:   

Ordfører   

Kommunedirektør   

Møre og Romsdal Revisjon SA   

 

mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no
mailto:postmottak@kontrollutvalgromsdal.no


 

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1506/01 

033 & 17 

Jane Anita Aspen 

21.1.2020 

 

Saksframlegg 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 01/20 Kontrollutvalget 17.2.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19. NOVEMBER 2020 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 19. november 2019 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

Saksopplysninger 

 

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

fremkommet merknader til vedlagt protokoll. 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I 

NYE MOLDE KOMMUNE  
 

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 1/19 
Møtedato: 19.11.2019 
Tid: Kl. 09.00 – 13.30 
Møtested: Galleriet, Molde rådhus 
Sak nr: 01/19 – 07/19 
Møteleder: Vigdis Fjøseid, leder (Ap) 
Møtende medlemmer: Magne Reiten, nestleder (Sp) 
 Gudbjørg Frisvoll (Krf) 
 Anders Talleraas (H) 
 Tore Berg (Sv) 
Forfall: Ingen 
Ikke møtt: Ingen 
Møtende vara: Ingen 
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor 
Av øvrige møtte: Trygve Grydeland, tidligere utvalgsleder i Molde (under siste del av OS 01/19) 
  
  

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. 
Innkalling og sakliste ble godkjent.  
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 01/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 02/19 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE 

PS 03/19 FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLLARBEIDET I MOLDE KOMMUNE 

PS 04/19 BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS 
VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER – SOM 
GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

PS 05/19 BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNES 
EIERSKAP – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 

PS 06/19 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 07/19 EVENTUELT 

 
 

PS 01/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Referatsaker: 
RS 01/19 Valg av kontrollutvalg i Molde kommune for perioden 2019-2023, saksprotokoll 

fra kommunestyremøte 24.10.2019, sak 5/2019.  
 
RS 02/19 Kontrollutvalget i Moldes rapport for utvalgets virksomhet valgperioden 2015-

2019. 
 
RS 03/19 Kontrollutvalget i Nessets rapport for utvalgets virksomhet valgperioden 2015-

2019. 
 
RS 04/19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i Molde valgperioden 2015-2019. 
 
RS 05/19 Møre og Romsdal Revisjon SA – protokoll fra stiftelsesmøte 23.8.2019. 
 
RS 06/19 Møre og Romsdal Revisjon SA – Stiftelsesdokument. 
 
RS 07/19 Møre og Romsdal Revisjon IKS – protokoll fra møte i representantskapet 

18.10.2019. 

Orienteringssaker: 
OS 01/19 Opplæring for nytt kontrollutvalg 

Orientering v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretær gjennomgikk 
presentasjon som var utsendt med møtedokumentene. 
Tidligere utvalgsleder i Molde holdt en kort orientering med noen råd til det nye 
kontrollutvalget.   
 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 

PS 02/19 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget godkjenner forslag til reglement, med endring av § 2 1. ledd, 4. setning: 
Minst 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer hvor av den ene velges til 
leder. Minst 1 medlem velges blant kommunestyrets medlemmer.  
 
Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til reglement for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kontrollutvalget drøftet utkast til reglement, som har vært på høring hos de avtroppende 
kontrollutvalgene.  
 
Siden reglementet blir lagt frem for godkjenning etter at valg for kommunestyreperioden 
2019-2023 er foretatt, ble det fra utvalgsmedlem Talleraas fremsatt forslag om at § 2 i 
reglementet bør endres til å være i samsvar med det valget som allerede er foretatt.  
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Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak: 
 

Kontrollutvalget godkjenner forslag til reglement, med endring av § 2 1. ledd, 4. 
setning: 
Minst 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer hvor av den ene 
velges til leder. Minst 1 medlem velges blant kommunestyrets medlemmer.  
 
Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til reglement for kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer. (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget godkjenner sekretariatets forslag til reglement. 
Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til reglement for kontrollutvalget. 
 
 

PS 03/19 FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLLARBEIDET I MOLDE 
KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett på kr 3 290 000,- for kontrollarbeidet i nye Molde 
kommune 2020.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretær gjorde innledningsvis utvalget oppmerksom på noen av postene i budsjettet. Post for 
tapt arbeidsfortjeneste var vanskelig for sekretariatet å anslå, da en ikke var kjent med hvilken 
arbeidssituasjon utvalgsmedlemmene hadde.  
 
Det ble fra utvalget fremsatt forslag om å øke følgende poster i budsjettforslaget: 
 
1081 Tapt arbeidsfortjeneste 26 000 40 000 
1099 Arbeidsgiveravgift 17 700 20 700 
  
På bakgrunn av denne endringen ble det fremsatt følgende forslag til vedtak: 
 

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett på kr 3 290 000,- for kontrollarbeidet i nye 
Molde kommune 2020.  

 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer. (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget i Molde støtter sekretariatets forslag til budsjett på kr 3 273 000,- for 
kontrollarbeidet i nye Molde kommune 2020.  
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PS 04/19 BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV 

KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS 
SELSKAPER – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av Molde kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens 
selskaper innenfor en ramme på inntil 200 timer.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i 
saksfremlegget.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av Molde kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens 
selskaper innenfor en ramme på inntil 200 timer.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i 
saksfremlegget.  
 
 

PS 05/19 BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV 
KOMMUNENS EIERSKAP – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR 
EIERSKAPSKONTROLL 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av Molde kommunes eierskap innenfor en ramme på inntil 75 timer.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i 
saksfremlegget.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
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Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av Molde kommunes eierskap innenfor en ramme på inntil 75 timer.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i 
saksfremlegget.  
 
 

PS 06/19 OPPFØLGINGSLISTE 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Molde kommune og 
oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Nesset kommune til orientering.  
 
Kontrollutvalget ber sekretær forberede utkast til oppfølgingsliste for nye Molde kommune til 
første møte i 2020.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Molde kommune og 
oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Nesset kommune til orientering.  
 
Kontrollutvalget ber sekretær forberede utkast til oppfølgingsliste for nye Molde kommune til 
første møte i 2020.  
 
 

PS 07/19 EVENTUELT 

 
Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2020 
Utvalget er enig i sekretariatets forslag om Mandag 17. februar som dato for utvalgets første 
møte i 2020. Utvalget ønsker at utvalgsmøtene starter kl. 1200.  

  
Deltakelse på nasjonale opplæringskonferanser i 2020?  
Det blir arrangert to årlige nasjonale konferanser som er spesielt rettet mot arbeidet i 
kontrollutvalgene. Begge konferansene blir i 2020 avviklet på Gardermoen.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
Utvalget diskuterte deltakelse på konferansene.  
Sekretær opplyste at det i kontrollutvalgets forslag til budsjett er satt av midler til deltakelse 
på en nasjonal konferanse for alle medlemmene, siden det er første året i valgperioden.  
 
Konklusjon 
Vigdis Fjøseid blir påmeldt NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar. Tore Berg 
blir på meldt konferansen, dersom han har mulighet. Han gir tilbakemelding til sekretariatet.  
 
Utvalget vil komme tilbake til deltakere på FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.-4.6.2020 i et 
senere møte.   
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Vigdis Fjøseid  Magne Reiten             Gudbjørg Frisvoll 
leder  nestleder  medlem 

 
 
 

    

Anders Talleraas    Tore Berg 
medlem 

 
 
 

   medlem 

Jane Anita Aspen     
sekretær     

 



 

 

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1506/01 

033 

Jane Anita Aspen 

7.2.2019 

 

Saksframlegg 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 02/20 Kontrollutvalget 17.2.2020 

 

 

REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Saksopplysninger 

Referatsaker: 

RS 01/20 Reglement for kontrollutvalget i Molde 2019-2023, saksprotokoll fra 

kommunestyremøte 19.12.19, sak 33/2019 (vedlagt).  

 

RS 02/20 Valg av medlem og varamedlem til styret for Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal - perioden 2019-2023, saksprotokoll fra kommunestyremøte 

19.12.19, sak 54/2019 (vedlagt).  

 

RS 03/20 Protokoll fra Møte i kontrollutvalget - tidligere Molde kommune 

3.12.2019.  (vedlagt).  

 

RS 04/20 Medvirkning er en lovpålagt, demokratisk rett. Alle berørte parter må få 

delta (ikke bare bli invitert), epost 17.1.2020 vedlagt brev fra Christian 

Sømme, medvirkningsombud (selvutnevnt) (vedlagt). 

 

RS 05/20 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

3.2.2020 (vedlagt) 

 

RS 06/20 Vedrørende kommunal e-post, kopi av brev datert 6.12.2019 fra nye Molde 

kommune til NN, U.off, Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 nr. 1 – (brev deles ut i 

møte) 

 

Orienteringssaker: 

OS 01/20 Opplæring for nytt kontrollutvalg (vedlagt) 

Orienteringen v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

Stikkord for opplæringen: økonomi, påseansvaret overfor revisjon  

 

 

Jane Anita Aspen 

 

daglig leder 



Saksprotokoll i Kommunestyret for nye Molde kommune - 19.12.2019  

Vedtak 

Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til reglement for kontrollutvalget. 

Behandling 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret for nye Molde kommune - 19.12.2019

Vedtak

Som medlem og personlig varamedlem fra Molde kommune til styret for 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i perioden 2019-2023 velges:

Medlem: Personlig varamedlem:
Trygve Grydeland (H) Reidar Andestad (KRF)

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.















Fra: Molde - Postmottak
Til: Dahl, Arne Sverre; Dahl, Torgeir; Lianes, Marianne; Aspen, Jane Anita
Emne: Medvirkning er en lovpålagt, demokratisk rett. Alle berørte parter må få delta (ikke bare bli invitert)
Dato: 21. januar 2020 09:00:33
Vedlegg: Medvirkningsombudet Oslo Kommunerevisjonen medvirkning evaluering kommentar 200115.pdf

Fra: Medvirkningsombudet (selvutnevnt) <medvirkningsombudet@medvirkning.no> 
Sendt: 17. januar 2020 09:22
Til: Molde - Postmottak <postmottak@Molde.Kommune.No>
Emne: Medvirkning er en lovpålagt, demokratisk rett. Alle berørte parter må få delta (ikke bare
bli invitert)
 
Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig virksomhet. Ingen lov krever at man skal
lytte til Medvirkningsombudet.
 
Medvirkningsombudet ber om at vedlagte brev blir distribuert til:
• ordfører
• planutvalg
• rådmann
• planetat
• kontrollutvalg/revisjon
• politiske gruppeledere
 
Etter å ha gjennomgått Oslo kommune Kommunerevisjonens rapport 16/2019 «Medvirkning i
reguleringsplaner», har det selvutnevnte Medvirkningsombudet blitt inspirert til å utarbeide vedlagte
brev om medvirkning også utover reguleringsplaner. Brevet belyser ansvar, praksis, holdninger og
ombudsroller. 
 
Det har en mengde klikkbare lenker til lovgivning, juridiske veiledere og annen relevant litteratur i
vedlegget. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Christian Sømme
Medvirkningsombud (selvutnevnt) 
92050147
 
Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig virksomhet. Ingen lov krever at man skal
lytte til Medvirkningsombudet, men kanskje kan det være nyttig. Christian Sømme blir tidvis utpekt
som ombud for medvirkning av enkeltpersoner og lokalbefolkning. Han opptrer som demokratiaktivist
på frivillig basis som selvutnevnt Medvirkningsombud med www.medvirkning.no som nettsted. 
 
 

mailto:postmottak@Molde.Kommune.No
mailto:Arne.Sverre.Dahl@molde.kommune.no
mailto:Torgeir.Dahl@molde.kommune.no
mailto:Marianne.Lianes@Molde.Kommune.No
mailto:Jane.Anita.Aspen@molde.kommune.no
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fviis.dmanalytics2.com%2Fclick%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.medvirkning.no%26i%3D1%26d%3DRgVu_-oNSaSN9vpHIN0i5Q%26e%3Dpostmottak%2540molde.kommune.no%26a%3DdP5ZvFSiQKymRSOMxeiV5g%26s%3DhQEr8G3qzOM&data=02%7C01%7C%7C9649160f08064689748a08d79e47fc6b%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637151904323430964&sdata=RlyvfA0lKsCBvNqDE%2BWpS1cOBT5pHNuciVGSpjVXNB4%3D&reserved=0
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Til alle kommuner: 
Medvirkning er en lovpålagt, 
demokratisk rett. Alle berørte 
parter må få delta (ikke bare bli 
invitert) på like vilkår.  
 
Medvirkningsombudet (selvutnevnt) ønsker med dette brevet å belyse 
medvirkning bredt på tvers av ulike planprosesser. Målet er å synliggjøre 
hvordan medvirkning kan gjennomføres og forankres bedre blant 
innbyggere. Dette kan bidra til å styrke demokratiet og øke tempoet i 
planprosesser.  
 
En feil mange kommuner gjør er for eksempel bare å invitere til representativ 
medvirkning, mens loven krever gjennomføring for alle berørte på mest 
mulig like vilkår. En slik feil kan medføre at medvirkningen ikke følger loven. 
Gjennom vedtak av reguleringsplaner risikerer kommunestyrer da å 
nedstemme demokratiske prosesser.  
 
Utskrifter av dette dokumentet bør suppleres med pdf-versjonen som har  
mange relevante, klikkbare lenker.  
 
 
 
 
 
 
Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at kommuner skal lytte 
til Medvirkningsombudet, men kanskje kan det være nyttig. Christian 
Sømme opptrer som demokratiaktivist på frivillig basis som 
selvutnevnt Medvirkningsombud med www.medvirkning.no som 
nettsted.   
 


M
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Formålet med dette brevet  


Formålet med dette brevet er bidra til god medvirkning gjerne. Her er 
hovedpunktene:  


• Medvirkning er en lovregulert, demokratisk rett som alle kommuner 
må tilrettelegge for. God medvirkning forutsetter kjennskap til 
lovgivningen, fallgruver og hva som skaper god medvirkning.  


• Kommunen har ansvaret for å ivareta medvirkningen også når 
utbyggere lager reguleringsplaner.  


• For å gjennomføre medvirkning riktig er viktig å lese lovkommentar 
og juridiske veiledere.  


• Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og 
dialog i planprosesser, skriver Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  


• Medvirkning handler om å ha innvirkning på sitt nærmiljø og ikke føle 
seg overkjørt. Medvirkning handler også om folkehelse, miljø og 
inkludering. 


• Det er ofte diskutabelt om medvirkningstiltak gjennomføres innenfor 
loven. Medvirkningsombudet oppfordrer kommunene til å ta litt 
ekstra i for helt sikker å være innenfor.  


• Start medvirkningen så tidlig. Mange opplever at medvirkningstiltak 
som for eksempel høringer kommer for sent og i en fase hvor de 
viktigste premissene allerede er lagt (side 11). Kommunene bør derfor 
invitere til medvirkning i idéfasen – før planene er lagt. Mange starter i 
realiteten reguleringsplanprosesser lenge før kunngjøring. De kan få 
lite nytte av innbyggernes kompetanse og trigge mye motstand.  


• Medvirkning kan bidra til økt tempo i planarbeid, ikke omvendt. 
Medvirkning er en form medbestemmelse  om må balanseres med 
utbyggeres og politikeres besluttende rolle. 


• Innbyggernes ulike ombud kan være mer på ballen for å sikre at de 
som ikke gjennom makt i form av innsigelsesmyndighet eller andre 
ressurser kan komme til planleggingsbordet, ha mulighet til å gi 
innspill og være en del av plandialogen – for å sitere regjeringen.no. 
Det hjelper lite å komme inn i etterkant. Hvis ombudene selv ikke har 
anledning til å bidra tidlig i prosessen, kan de kanskje være 
gode veiledere.  
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Case: Evaluering av reguleringsplanprosesser i Oslo  


Medvirkningsombudet har gjennomgått Oslo kommune 
Kommunerevisjonens rapport 16/2019 «Medvirkning i reguleringsplaner».  
 
Rapporten er et positivt og interessant bidrag innenfor evaluering av det 
grunnleggende demokratiske prinsippet medvirkning i reguleringsplansaker 
(områdereguleringer og detaljreguleringer). Medvirkningsombudet 
anbefaler også andre kommuner og fylkeskommuner å sette seg inn i 
rapporten. Det er mye å lære av Oslo på godt og vondt.  
 
Rapporten er behandlet i Oslo kommunes kontrollutvalg. Kontrollutvalgets 
vedtak er på fire avsnitt. Avsnitt 2 har et viktig budskap til byråd for 
byutvikling som kan gi inspirasjon for andre kommuner:  
 


Kontrollutvalget understreker viktigheten av at byråd for byutvikling følger 
opp at planprosessene er forståelige, at medvirkningen er reell, at grupper som 
krever spesiell tilrettelegging for medvirkning hensyntas, og at nye metoder tas 
i bruk for å øke befolkningens deltagelse i byutviklingen. Kontrollutvalget 
understreker viktigheten av å sikre en sterkere lokal forankring i 
medvirkningsprosessen. Dette omfatter bl.a. tettere samarbeid med bydelene og 
bydelsutvalgene, lokalbefolkningen, lokale interesseorganisasjoner og 
virksomheter.  


 
 
Medvirkningsombudets tanker om rapporten er tilgjengelige her.   
 
 


Spør folk om idéer før forelskelse i egne planer 


Det er mange eksempler på at planforslag i store trekk er ferdige når 
planprosesser kunngjøres eller når innbyggere inviteres til medvirkning.  
 
En uheldig virkning av dette er at innbyggere kan føre seg ført bak lyset 
fordi planprosessene i realiteten har pågått måneder og kanskje år uten å 
være kunngjort. Folk syns ikke det virker redelig.  
 
En annen side av dette er at planmyndigheter og utbyggere ikke 
forstår eller verdsetter skillet mellom idé og fag. Folks idéer er ikke 
skumle. Tvert imot kan de være svært gode. Når folk får bidra 
med idéer i tidlig fase og blir hørt, kan dessuten konfliktnivået bli 
lavere gjennom hele planprosessen. Fagfolks ideer er ikke 
nødvendigvis bedre enn idéene til høyst bevisste og 
lokalkjente innbyggere. 
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Når fagfolk har forelsket seg i sine egne idéer og investert mye tid og 
millioner av kroner i planprosesser som for eksempel kan inkludere kostbare 
konsekvensvurderinger, skal det svært mye til for at innbyggermedvirkning 
kan føre til vesentlige endringer. Konfliktnivået blir da forutsigelig høyt. 
 
Det er Medvirkningsombudets syn at det i evaluering av mulighetene for 
reell medvirkning må vektlegges om innbyggerne har fått gi innspill før 
planer i realiteten er ferdige eller om de i stedet er blitt tildelt en rolle som 
ufrivillige sandpåstrøere.  
 


Gjennomfører ikke representativ medvirkning 


En observasjon Medvirkningsombudet har gjort, er at mange kommuner ikke 
gjennomfører medvirkningstiltak i plansaker for alle berørte på mest mulig 
like vilkår. Da blir ikke medvirkningen i henhold til plan- og bygningsloven 
som allerede i formålsparagrafen 1–1 fastslår at «Planlegging og vedtak skal 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter.»  
 
Andre verken inviterer til slike medvirkningstiltak for folk flest eller 
tilrettelegger for deltakelse for grupper og personer med særlig 
tilretteleggingsbehov (juridisk veileder side 3). Når det svikter på allerede 


fra tilrettelegging og invitasjon kan medvirkningen vanskelig være innenfor 


loven.  
 
Til tross for mangler på representativitet og utforming, kan kommuner i 
ettertid likevel hevde at medvirkning er gjennomført. Dette kan virke 
imponerende, men stemmer ikke når tiltakene i sum ikke oppfyller kravet 
om at de berørte på mest mulig like vilkår skal delta.  
 
Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (side 40–) henviser 
til § 5–1 om Medvirkning i plan- og bygningsloven og fremhever at 
«planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og 
tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med 
organiserte og uorganiserte interesser. Planmyndigheten skal 
tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i 
planprosessene. Bestemmelsen innebærer en plikt for 
planmyndighetene til å iverksette aktive tiltak for å få til den 
ønskede medvirkning.» 
 
Ofte kommer for eksempel nesten bare «godt voksne, etniske 
nordmenn med relativt god økonomi» på 
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medvirkningsarrangementer. Disse blir ofte fremhevet som dominerende i 
medvirkningssammenheng. Her et sitat fra byutviklingsbyråden i Oslo 
kommune:  
 


«Folkemøter er vel og bra, men ofte er det et visst segment av befolkningen 
som møter opp – godt voksne, etniske nordmenn med relativt god økonomi. Og 
selv om disse har mye viktig kunnskap å bidra med, er de ikke representative 
for alle som bor i byen og da kan innspillene bli litt ensporet.» 
 
 


Reguleringsplaner kan bety lite 


For utarbeidelse av den kommunale planstrategien er åpen medvirkning 
bare en anbefalt prosess. Dette er problematisk i og med at både 
byggesaker og detaljreguleringer kan fremmes med grunnlag i 
kommuneplaner (side 9).  
 
Ofte blir innbyggere først oppmerksomme på viktige detaljer i 
kommuneplaner som besegler planområders videre skjebne når de blir 


invitert til medvirkning tilknyttet reguleringsplaner.  
 
Medvirkningsombudet har observert at det da kan oppstå store konflikter. 
Innbyggerne retter skytset mot reguleringsplaner enda konfliktområdene er 
definert for lenge siden i kommuneplaner. Dette bidrar til mistillit, 
omkamper, forsinkelser og økte kostnader også for utbyggere.  
 
Derfor anbefaler Medvirkningsombudet gjennomføring av 
medvirkningstiltak også tilknyttet både små og store detaljer i 
kommuneplaner. Mange kommuner vet på forhånd på hvilke områder det vil 
bli konflikt. Da er medvirkning desto viktigere som åpenhetstiltak og for å 
skape tillit til at kommuneplanen kan respekteres og håndheves.  
Kommuner som ønsker en dekkende evaluering av medvirkning tilknyttet et 
planområde kan få et lite dekkende resultat dersom medvirkning rundt 
andre forhold (som kommuneplaner) ikke skjer. 
 
 


Forsiktighet med planverk utenfor loven 


Medvirkningsombudet har i to kommuner sett bruk av en slags 
midlertidige reguleringsplanverk som ikke er direkte regulert i 
plan- og bygningsloven. Et eksempel er «Byplangrep Skøyen». 
Slike planverk er kanskje ikke juridisk bindene eller politisk 
vedtatt, men blir likevel vektlagt i vurderingen av planforslag. 
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De kan lett bli forvekslet med og anvendt som reguleringsplaner som er 
definert i loven.  
 
Reguleringsplaner skal det medvirkes til, men hva i forhold til slike uformelle 
planverk?  
 
Medvirkningsombudet mener at det er ekstra viktig med medvirkning 
ettersom slike uformelle planverk i praksis kan få en posisjon som til 


forveksling er lik reguleringsplaner. I motsatt fall kan det blant innbyggerne 
oppstå manglende tillit til at steds- og byutvikling fungerer etter lovgivning 
og demokratiske spilleregler.  
 
 


Kan innbyggere få bedrefungerende ombud? 


Politikere har en viktig ombudsrolle for innbyggere. Kontrollutvalg/revisjon, 
Fylkesmenn og Sivilombudsmannen også.  
 
Medvirkningsombudet har utnevnt seg selv som ombud fordi det er et slags 
tomrom i forhold til den viktige demokratiske retten medvirkning er. En del 
av bildet er at de mange ulike ombudene først kommer inn i bildet for sent 
når områder og bygninger står ferdige. En annen del av bildet er at det kan 
være nøye regulert når de får lov til å komme inn i prosessene.  
 
Dette tomrommet kan være en medvirkende årsak til at demokratisk 
medvirkning ikke blir gjennomført etter plan- og bygningsloven. Det kan 
demokratiet og innbyggeres tro på politikere, etater og tjenestemenn lide 
under. Dersom ombudene ikke har rom for å gripe tidligere inn i prosesser, 
så kan de alltids komme med god hjelp og råd.  
 
 


Medvirkningstiltak må vurderes kvalitativt 


Case “Skøyen” (hvor ombudet holder til) 
 


Sommeren 2017 avholdt Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 


åpen kontordag som medvirkningstiltak for Skøyen 


områderegulering. «Innspillene som kom inn, ble ikke skrevet ned. 


Erfaringen i etaten var at åpen kontordag fungerte godt.». 
 
Dette fremgår av Oslo kommune Kommunerevisjonens rapport 
og illustrerer en meget viktig problemstilling i forbindelse med 
medvirkningsevaluering: Tiltak kan bli fremstilt som 
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medvirkningstiltak, uten å være lite annet enn skinnmedvirkning. For 
eksempel er kontordagen i plandokumenter for Skøyen områderegulering 
fremhevet som et medvirkningstiltak. Én kontordag med åpningstid mellom 
12 og 18 og som det ikke ble tatt notater fra kan knapt kalles medvirkning. 
 
Medvirkningsombudet får for øvrig stadig tilbakemeldinger på at det i hui og 
hast gjennomføres for eksempel «eldretråkk» og møter med en skoleklasse 
eller to for at man skal kunne hake av dette på medvirkningslisten.  
 
I evalueringen av medvirkningstiltak må man følgelig ikke vurdere tiltakene 
bare kvantitativt (antall), men også kvalitativt. Medvirkningsombudet har 
utformet Medvirkningstesten som er uferdig som verktøy basert på 
regjeringens metodeoversikt, men godt egnet til å illustrere ulike 
medvirkningstiltaks ulike verdi. En åpen kontordag som det ikke er notert 
noe fra kan for eksempel ha gitt de tilstedeværende fra planetaten noe å 
tenke på, er følgelig ikke uten verdi og kan da kanskje vektlegges som 
1/1000 (én promille) av den samlede medvirkningskvantifisering.  
 
Her viser Medvirkningsombudet til rapporten «Medvirkning 
med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale 
beslutningsprosessen» fra KS/UNI Rokkan/NIBR. Av side 18 fremgår: «I 
denne rapporten er temaet medvirkning, og vi vil i denne 
sammenheng ikke regne enveis informasjon fra kommunen ut til innbyggere 
som en form for medvirkning.» Det er i denne sammenheng også relevant å 
trekke frem rapporten «Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune»  av 
NIBR hvor det fremgår blant annet «Offentlige høringer blir i hovedsak 
betegnet som å fungere ”ganske godt” eller ”middels” i forhold til for å få 
innsikt i berørte parters synspunkter i saken.» 
 
Medvirkningsombudet har gjennomgått medvirkningsoversikten i Skøyen 
områderegulering-dokumentet i dette perspektiv: 
• Oppstart av områderegulering, høringsperiode. En høringsperiode uhjulpet 
av workshops o.a. må rangeres lavt som medvirkningstiltak 
• Workshop for grunneiere/utbyggere, byplangrepet. Dette er et tiltak for 
en begrenset målgruppe.  
• Åpent informasjonsmøte i Skøyen kirke, oppstart Skøyen OR. 
Énveis informasjon er ikke medvirkning. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering. Dette er et 
tiltak for en begrenset målgruppe  
• Deltakelse på informasjonsmøte for Ullern velforeninger. 
Dette er ikke et medvirkningstiltak ettersom det ikke skjedde i 
regi av Plan- og bygningsetaten.  
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• Medvirkningsseminar for barn- og unge på Skøyen. Kommunerevisjonen 
har grundig belyst det mangelfulle i tilretteleggingen for svake grupper 
• Informasjonsmøte for grunneier/utbyggere, EBY og PBE. Dette er et tiltak 
for en begrenset målgruppe. Informasjon er ikke medvirkning 
• Offentlig ettersyn, høringsperiode. Lavt estimert som medvirkning  
• Åpen kontordag på Skøyen (kl.12-18). Innspill ble ikke notert og er ikke 
medvirkning. Kun én dag for å møte en befolkning på over 30.000 i bydelen. 
Folk flest er på jobb eller på vei fra jobb mellom 12 og 17.  
• Åpent møte, Ingeniørenes Hus. Informasjon er ikke medvirkning. Møtet 
avholdt i annen bydel. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering.  Dette er et tiltak for en 
begrenset målgruppe. Gjentatt tiltak for samme målgruppe som følgelig er 
blitt sterkt prioritert. 
• Begrenset høring, varsling og høringsperiode.  Høring er lavt estimert som 
medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig 
• Begrenset høring/orientering (mindre endring av bestemmelse). Høring er 
lavt estimert som medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig 
• Til politisk behandling. At noe oversendes politisk behandling kan neppe 
anses som et medvirkningstiltak.  
• Nytt offentlig ettersyn, høringsperiode. Høring estimeres lavt som 
medvirkningstiltak 
• Åpent møte, Skøyen. Énveis informasjon anses ikke som medvirkningstiltak  
 
Ser man på totaliteten i dette så underbygger det; “Kommunerevisjonens 
samlede konklusjon er at Plan- og bygningsetaten ikke i tilstrekkelig grad 
sørget for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker.» Her 
kan ligge lærdom for alle kommuner.  
 
 


Snakker ned lovbestemt demokratisk rett  


Avslutningsvis vil Medvirkningsombudet henvise til en påstand mange tyr til 
og som kan undergrave medvirkning som demokratisk rett.  
 
Det er påstanden om at «medvirkning ikke er medbestemmelse».  


 
Mange steder har det vært fritt frem for utvikling av regimer hvor 
man noe forenklet anser medvirkning som bare å høre på folk uten 
å bry seg om hva de sier.  
 
Dette er langt unna intensjonen med lovgivningen.  
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Se gjerne kronikk i Teknisk Ukeblad om dette inkludert sakene kronikken 
lenker til. En del av polemikken er at det bare er folkevalgte politikerne som 
bestemmer og utbyggere fordi de har kapitalen. Har man ikke kapital eller 
sete i kommunestyret, så har man med andre ord ikke noe man skulle ha 
sagt.  
 
Det er feil.  
 
I vårt blandingsdemokrati er både represesentativt demokrati og 
medvirkning lovbestemt. Verken representative styrer eller medvirkning kan 
tilsidesettes. I stedet må bestemmelsesretten balanseres.  
 
Nedvurderingen av medvirkning i dag bidrar til at medvirkning lett bare blir 
til  skinnprosesser som folk opplever seg som gisler av.  
 
I Oslo kommune byutviklingskomitéens (nå byutviklingsutvalget) høring 
knyttet til arealdelen av kommuneplanen som ikke ble vedtatt i forrige 
bystyreperiode, fremsto faktisk flere velforeninger med budskapet om at de 
er best tjent med å ikke delta i kommunens medvirkningstilrettelegging.  
 
Årsaken er at deres deltakelse blir oppført i plandokumentene slik at det ser 
ut som om de har fått medvirke. Men, velforeningene opplevde selv å ikke 
bli hørt.  
 
De følte seg lurt.  
 
 
Oslo, 15. januar 2020 


 
 
Christian Sømme 


Medvirkningsombud (selvutnevnt) 
 
 
 
 
Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at man skal lytte 
til Medvirkningsombudet.  
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Til alle kommuner: 
Medvirkning er en lovpålagt, 
demokratisk rett. Alle berørte 
parter må få delta (ikke bare bli 
invitert) på like vilkår.  
 
Medvirkningsombudet (selvutnevnt) ønsker med dette brevet å belyse 
medvirkning bredt på tvers av ulike planprosesser. Målet er å synliggjøre 
hvordan medvirkning kan gjennomføres og forankres bedre blant 
innbyggere. Dette kan bidra til å styrke demokratiet og øke tempoet i 
planprosesser.  
 
En feil mange kommuner gjør er for eksempel bare å invitere til representativ 
medvirkning, mens loven krever gjennomføring for alle berørte på mest 
mulig like vilkår. En slik feil kan medføre at medvirkningen ikke følger loven. 
Gjennom vedtak av reguleringsplaner risikerer kommunestyrer da å 
nedstemme demokratiske prosesser.  
 
Utskrifter av dette dokumentet bør suppleres med pdf-versjonen som har  
mange relevante, klikkbare lenker.  
 
 
 
 
 
 
Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at kommuner skal lytte 
til Medvirkningsombudet, men kanskje kan det være nyttig. Christian 
Sømme opptrer som demokratiaktivist på frivillig basis som 
selvutnevnt Medvirkningsombud med www.medvirkning.no som 
nettsted.   
 

M
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Formålet med dette brevet  

Formålet med dette brevet er bidra til god medvirkning gjerne. Her er 
hovedpunktene:  

• Medvirkning er en lovregulert, demokratisk rett som alle kommuner 
må tilrettelegge for. God medvirkning forutsetter kjennskap til 
lovgivningen, fallgruver og hva som skaper god medvirkning.  

• Kommunen har ansvaret for å ivareta medvirkningen også når 
utbyggere lager reguleringsplaner.  

• For å gjennomføre medvirkning riktig er viktig å lese lovkommentar 
og juridiske veiledere.  

• Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og 
dialog i planprosesser, skriver Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  

• Medvirkning handler om å ha innvirkning på sitt nærmiljø og ikke føle 
seg overkjørt. Medvirkning handler også om folkehelse, miljø og 
inkludering. 

• Det er ofte diskutabelt om medvirkningstiltak gjennomføres innenfor 
loven. Medvirkningsombudet oppfordrer kommunene til å ta litt 
ekstra i for helt sikker å være innenfor.  

• Start medvirkningen så tidlig. Mange opplever at medvirkningstiltak 
som for eksempel høringer kommer for sent og i en fase hvor de 
viktigste premissene allerede er lagt (side 11). Kommunene bør derfor 
invitere til medvirkning i idéfasen – før planene er lagt. Mange starter i 
realiteten reguleringsplanprosesser lenge før kunngjøring. De kan få 
lite nytte av innbyggernes kompetanse og trigge mye motstand.  

• Medvirkning kan bidra til økt tempo i planarbeid, ikke omvendt. 
Medvirkning er en form medbestemmelse  om må balanseres med 
utbyggeres og politikeres besluttende rolle. 

• Innbyggernes ulike ombud kan være mer på ballen for å sikre at de 
som ikke gjennom makt i form av innsigelsesmyndighet eller andre 
ressurser kan komme til planleggingsbordet, ha mulighet til å gi 
innspill og være en del av plandialogen – for å sitere regjeringen.no. 
Det hjelper lite å komme inn i etterkant. Hvis ombudene selv ikke har 
anledning til å bidra tidlig i prosessen, kan de kanskje være 
gode veiledere.  
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Case: Evaluering av reguleringsplanprosesser i Oslo  

Medvirkningsombudet har gjennomgått Oslo kommune 
Kommunerevisjonens rapport 16/2019 «Medvirkning i reguleringsplaner».  
 
Rapporten er et positivt og interessant bidrag innenfor evaluering av det 
grunnleggende demokratiske prinsippet medvirkning i reguleringsplansaker 
(områdereguleringer og detaljreguleringer). Medvirkningsombudet 
anbefaler også andre kommuner og fylkeskommuner å sette seg inn i 
rapporten. Det er mye å lære av Oslo på godt og vondt.  
 
Rapporten er behandlet i Oslo kommunes kontrollutvalg. Kontrollutvalgets 
vedtak er på fire avsnitt. Avsnitt 2 har et viktig budskap til byråd for 
byutvikling som kan gi inspirasjon for andre kommuner:  
 

Kontrollutvalget understreker viktigheten av at byråd for byutvikling følger 
opp at planprosessene er forståelige, at medvirkningen er reell, at grupper som 
krever spesiell tilrettelegging for medvirkning hensyntas, og at nye metoder tas 
i bruk for å øke befolkningens deltagelse i byutviklingen. Kontrollutvalget 
understreker viktigheten av å sikre en sterkere lokal forankring i 
medvirkningsprosessen. Dette omfatter bl.a. tettere samarbeid med bydelene og 
bydelsutvalgene, lokalbefolkningen, lokale interesseorganisasjoner og 
virksomheter.  

 
 
Medvirkningsombudets tanker om rapporten er tilgjengelige her.   
 
 

Spør folk om idéer før forelskelse i egne planer 

Det er mange eksempler på at planforslag i store trekk er ferdige når 
planprosesser kunngjøres eller når innbyggere inviteres til medvirkning.  
 
En uheldig virkning av dette er at innbyggere kan føre seg ført bak lyset 
fordi planprosessene i realiteten har pågått måneder og kanskje år uten å 
være kunngjort. Folk syns ikke det virker redelig.  
 
En annen side av dette er at planmyndigheter og utbyggere ikke 
forstår eller verdsetter skillet mellom idé og fag. Folks idéer er ikke 
skumle. Tvert imot kan de være svært gode. Når folk får bidra 
med idéer i tidlig fase og blir hørt, kan dessuten konfliktnivået bli 
lavere gjennom hele planprosessen. Fagfolks ideer er ikke 
nødvendigvis bedre enn idéene til høyst bevisste og 
lokalkjente innbyggere. 
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Når fagfolk har forelsket seg i sine egne idéer og investert mye tid og 
millioner av kroner i planprosesser som for eksempel kan inkludere kostbare 
konsekvensvurderinger, skal det svært mye til for at innbyggermedvirkning 
kan føre til vesentlige endringer. Konfliktnivået blir da forutsigelig høyt. 
 
Det er Medvirkningsombudets syn at det i evaluering av mulighetene for 
reell medvirkning må vektlegges om innbyggerne har fått gi innspill før 
planer i realiteten er ferdige eller om de i stedet er blitt tildelt en rolle som 
ufrivillige sandpåstrøere.  
 

Gjennomfører ikke representativ medvirkning 

En observasjon Medvirkningsombudet har gjort, er at mange kommuner ikke 
gjennomfører medvirkningstiltak i plansaker for alle berørte på mest mulig 
like vilkår. Da blir ikke medvirkningen i henhold til plan- og bygningsloven 
som allerede i formålsparagrafen 1–1 fastslår at «Planlegging og vedtak skal 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter.»  
 
Andre verken inviterer til slike medvirkningstiltak for folk flest eller 
tilrettelegger for deltakelse for grupper og personer med særlig 
tilretteleggingsbehov (juridisk veileder side 3). Når det svikter på allerede 

fra tilrettelegging og invitasjon kan medvirkningen vanskelig være innenfor 

loven.  
 
Til tross for mangler på representativitet og utforming, kan kommuner i 
ettertid likevel hevde at medvirkning er gjennomført. Dette kan virke 
imponerende, men stemmer ikke når tiltakene i sum ikke oppfyller kravet 
om at de berørte på mest mulig like vilkår skal delta.  
 
Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (side 40–) henviser 
til § 5–1 om Medvirkning i plan- og bygningsloven og fremhever at 
«planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og 
tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med 
organiserte og uorganiserte interesser. Planmyndigheten skal 
tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i 
planprosessene. Bestemmelsen innebærer en plikt for 
planmyndighetene til å iverksette aktive tiltak for å få til den 
ønskede medvirkning.» 
 
Ofte kommer for eksempel nesten bare «godt voksne, etniske 
nordmenn med relativt god økonomi» på 
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medvirkningsarrangementer. Disse blir ofte fremhevet som dominerende i 
medvirkningssammenheng. Her et sitat fra byutviklingsbyråden i Oslo 
kommune:  
 

«Folkemøter er vel og bra, men ofte er det et visst segment av befolkningen 
som møter opp – godt voksne, etniske nordmenn med relativt god økonomi. Og 
selv om disse har mye viktig kunnskap å bidra med, er de ikke representative 
for alle som bor i byen og da kan innspillene bli litt ensporet.» 
 
 

Reguleringsplaner kan bety lite 

For utarbeidelse av den kommunale planstrategien er åpen medvirkning 
bare en anbefalt prosess. Dette er problematisk i og med at både 
byggesaker og detaljreguleringer kan fremmes med grunnlag i 
kommuneplaner (side 9).  
 
Ofte blir innbyggere først oppmerksomme på viktige detaljer i 
kommuneplaner som besegler planområders videre skjebne når de blir 

invitert til medvirkning tilknyttet reguleringsplaner.  
 
Medvirkningsombudet har observert at det da kan oppstå store konflikter. 
Innbyggerne retter skytset mot reguleringsplaner enda konfliktområdene er 
definert for lenge siden i kommuneplaner. Dette bidrar til mistillit, 
omkamper, forsinkelser og økte kostnader også for utbyggere.  
 
Derfor anbefaler Medvirkningsombudet gjennomføring av 
medvirkningstiltak også tilknyttet både små og store detaljer i 
kommuneplaner. Mange kommuner vet på forhånd på hvilke områder det vil 
bli konflikt. Da er medvirkning desto viktigere som åpenhetstiltak og for å 
skape tillit til at kommuneplanen kan respekteres og håndheves.  
Kommuner som ønsker en dekkende evaluering av medvirkning tilknyttet et 
planområde kan få et lite dekkende resultat dersom medvirkning rundt 
andre forhold (som kommuneplaner) ikke skjer. 
 
 

Forsiktighet med planverk utenfor loven 

Medvirkningsombudet har i to kommuner sett bruk av en slags 
midlertidige reguleringsplanverk som ikke er direkte regulert i 
plan- og bygningsloven. Et eksempel er «Byplangrep Skøyen». 
Slike planverk er kanskje ikke juridisk bindene eller politisk 
vedtatt, men blir likevel vektlagt i vurderingen av planforslag. 
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De kan lett bli forvekslet med og anvendt som reguleringsplaner som er 
definert i loven.  
 
Reguleringsplaner skal det medvirkes til, men hva i forhold til slike uformelle 
planverk?  
 
Medvirkningsombudet mener at det er ekstra viktig med medvirkning 
ettersom slike uformelle planverk i praksis kan få en posisjon som til 

forveksling er lik reguleringsplaner. I motsatt fall kan det blant innbyggerne 
oppstå manglende tillit til at steds- og byutvikling fungerer etter lovgivning 
og demokratiske spilleregler.  
 
 

Kan innbyggere få bedrefungerende ombud? 

Politikere har en viktig ombudsrolle for innbyggere. Kontrollutvalg/revisjon, 
Fylkesmenn og Sivilombudsmannen også.  
 
Medvirkningsombudet har utnevnt seg selv som ombud fordi det er et slags 
tomrom i forhold til den viktige demokratiske retten medvirkning er. En del 
av bildet er at de mange ulike ombudene først kommer inn i bildet for sent 
når områder og bygninger står ferdige. En annen del av bildet er at det kan 
være nøye regulert når de får lov til å komme inn i prosessene.  
 
Dette tomrommet kan være en medvirkende årsak til at demokratisk 
medvirkning ikke blir gjennomført etter plan- og bygningsloven. Det kan 
demokratiet og innbyggeres tro på politikere, etater og tjenestemenn lide 
under. Dersom ombudene ikke har rom for å gripe tidligere inn i prosesser, 
så kan de alltids komme med god hjelp og råd.  
 
 

Medvirkningstiltak må vurderes kvalitativt 

Case “Skøyen” (hvor ombudet holder til) 
 

Sommeren 2017 avholdt Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 

åpen kontordag som medvirkningstiltak for Skøyen 

områderegulering. «Innspillene som kom inn, ble ikke skrevet ned. 

Erfaringen i etaten var at åpen kontordag fungerte godt.». 
 
Dette fremgår av Oslo kommune Kommunerevisjonens rapport 
og illustrerer en meget viktig problemstilling i forbindelse med 
medvirkningsevaluering: Tiltak kan bli fremstilt som 
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medvirkningstiltak, uten å være lite annet enn skinnmedvirkning. For 
eksempel er kontordagen i plandokumenter for Skøyen områderegulering 
fremhevet som et medvirkningstiltak. Én kontordag med åpningstid mellom 
12 og 18 og som det ikke ble tatt notater fra kan knapt kalles medvirkning. 
 
Medvirkningsombudet får for øvrig stadig tilbakemeldinger på at det i hui og 
hast gjennomføres for eksempel «eldretråkk» og møter med en skoleklasse 
eller to for at man skal kunne hake av dette på medvirkningslisten.  
 
I evalueringen av medvirkningstiltak må man følgelig ikke vurdere tiltakene 
bare kvantitativt (antall), men også kvalitativt. Medvirkningsombudet har 
utformet Medvirkningstesten som er uferdig som verktøy basert på 
regjeringens metodeoversikt, men godt egnet til å illustrere ulike 
medvirkningstiltaks ulike verdi. En åpen kontordag som det ikke er notert 
noe fra kan for eksempel ha gitt de tilstedeværende fra planetaten noe å 
tenke på, er følgelig ikke uten verdi og kan da kanskje vektlegges som 
1/1000 (én promille) av den samlede medvirkningskvantifisering.  
 
Her viser Medvirkningsombudet til rapporten «Medvirkning 
med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale 
beslutningsprosessen» fra KS/UNI Rokkan/NIBR. Av side 18 fremgår: «I 
denne rapporten er temaet medvirkning, og vi vil i denne 
sammenheng ikke regne enveis informasjon fra kommunen ut til innbyggere 
som en form for medvirkning.» Det er i denne sammenheng også relevant å 
trekke frem rapporten «Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune»  av 
NIBR hvor det fremgår blant annet «Offentlige høringer blir i hovedsak 
betegnet som å fungere ”ganske godt” eller ”middels” i forhold til for å få 
innsikt i berørte parters synspunkter i saken.» 
 
Medvirkningsombudet har gjennomgått medvirkningsoversikten i Skøyen 
områderegulering-dokumentet i dette perspektiv: 
• Oppstart av områderegulering, høringsperiode. En høringsperiode uhjulpet 
av workshops o.a. må rangeres lavt som medvirkningstiltak 
• Workshop for grunneiere/utbyggere, byplangrepet. Dette er et tiltak for 
en begrenset målgruppe.  
• Åpent informasjonsmøte i Skøyen kirke, oppstart Skøyen OR. 
Énveis informasjon er ikke medvirkning. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering. Dette er et 
tiltak for en begrenset målgruppe  
• Deltakelse på informasjonsmøte for Ullern velforeninger. 
Dette er ikke et medvirkningstiltak ettersom det ikke skjedde i 
regi av Plan- og bygningsetaten.  
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• Medvirkningsseminar for barn- og unge på Skøyen. Kommunerevisjonen 
har grundig belyst det mangelfulle i tilretteleggingen for svake grupper 
• Informasjonsmøte for grunneier/utbyggere, EBY og PBE. Dette er et tiltak 
for en begrenset målgruppe. Informasjon er ikke medvirkning 
• Offentlig ettersyn, høringsperiode. Lavt estimert som medvirkning  
• Åpen kontordag på Skøyen (kl.12-18). Innspill ble ikke notert og er ikke 
medvirkning. Kun én dag for å møte en befolkning på over 30.000 i bydelen. 
Folk flest er på jobb eller på vei fra jobb mellom 12 og 17.  
• Åpent møte, Ingeniørenes Hus. Informasjon er ikke medvirkning. Møtet 
avholdt i annen bydel. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering.  Dette er et tiltak for en 
begrenset målgruppe. Gjentatt tiltak for samme målgruppe som følgelig er 
blitt sterkt prioritert. 
• Begrenset høring, varsling og høringsperiode.  Høring er lavt estimert som 
medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig 
• Begrenset høring/orientering (mindre endring av bestemmelse). Høring er 
lavt estimert som medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig 
• Til politisk behandling. At noe oversendes politisk behandling kan neppe 
anses som et medvirkningstiltak.  
• Nytt offentlig ettersyn, høringsperiode. Høring estimeres lavt som 
medvirkningstiltak 
• Åpent møte, Skøyen. Énveis informasjon anses ikke som medvirkningstiltak  
 
Ser man på totaliteten i dette så underbygger det; “Kommunerevisjonens 
samlede konklusjon er at Plan- og bygningsetaten ikke i tilstrekkelig grad 
sørget for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker.» Her 
kan ligge lærdom for alle kommuner.  
 
 

Snakker ned lovbestemt demokratisk rett  

Avslutningsvis vil Medvirkningsombudet henvise til en påstand mange tyr til 
og som kan undergrave medvirkning som demokratisk rett.  
 
Det er påstanden om at «medvirkning ikke er medbestemmelse».  

 
Mange steder har det vært fritt frem for utvikling av regimer hvor 
man noe forenklet anser medvirkning som bare å høre på folk uten 
å bry seg om hva de sier.  
 
Dette er langt unna intensjonen med lovgivningen.  
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Se gjerne kronikk i Teknisk Ukeblad om dette inkludert sakene kronikken 
lenker til. En del av polemikken er at det bare er folkevalgte politikerne som 
bestemmer og utbyggere fordi de har kapitalen. Har man ikke kapital eller 
sete i kommunestyret, så har man med andre ord ikke noe man skulle ha 
sagt.  
 
Det er feil.  
 
I vårt blandingsdemokrati er både represesentativt demokrati og 
medvirkning lovbestemt. Verken representative styrer eller medvirkning kan 
tilsidesettes. I stedet må bestemmelsesretten balanseres.  
 
Nedvurderingen av medvirkning i dag bidrar til at medvirkning lett bare blir 
til  skinnprosesser som folk opplever seg som gisler av.  
 
I Oslo kommune byutviklingskomitéens (nå byutviklingsutvalget) høring 
knyttet til arealdelen av kommuneplanen som ikke ble vedtatt i forrige 
bystyreperiode, fremsto faktisk flere velforeninger med budskapet om at de 
er best tjent med å ikke delta i kommunens medvirkningstilrettelegging.  
 
Årsaken er at deres deltakelse blir oppført i plandokumentene slik at det ser 
ut som om de har fått medvirke. Men, velforeningene opplevde selv å ikke 
bli hørt.  
 
De følte seg lurt.  
 
 
Oslo, 15. januar 2020 

 
 
Christian Sømme 

Medvirkningsombud (selvutnevnt) 
 
 
 
 
Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at man skal lytte 
til Medvirkningsombudet.  
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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet  

for Romsdal 

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 1/20 

Møtedato: 3.2.2019 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:15 

Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus 

Sak nr: 1/20– 8/20 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte:  

Aukra kommune: Olav Myrseth Oterhals 

Gjemnes kommune: Knut Sjømæling 

Hustadvika kommune: Kåre Vevang 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Rauma kommune: Gudrun Herje Langseth 

Sunndal kommune: Oddveig Gikling-Bjørnå, nestleder 

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Forfall:  

Ingen  

Møtende vara:  

Ingen  

Ikke møtt:  

Ingen  

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

 Sveinung Talberg, rådgiver 

Av øvrige møtte: Ingen 

  

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte 

  

Fungerende styreleder Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet gjennom sak 1/20. 

Det ble gjort en kort presentasjon av de fremmøtte. 

 

Gudrun Herje Langseth etterlyste sak om revidering av etiske retningslinjer. Denne saken stod 

på foreløpig sakliste, men var ikke tatt med i endelig møtedokument i samråd med styreleder. 

Saken blir fremlagt i neste styremøte.  Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

Etter at leder og nestleder ble valgt, fortsatte nyvalgt styreleder Stig Holmstrøm ledelsen av 

møtet. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

ST 01/20 KONSTITUERING AV STYRET – VALG AV LEDER OG NESTLEDER 

ST 02/20 DAGLIG LEDERS ORIENTERING 

ST 03/20 PERSONVERNÆRLKÆRING 

ST 04/20 GODKJENNING AV TJENESTEAVTALE MELLOM 
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KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL OG ROR-IKT 

ST 05/20 GODKJENNING AVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR 

ROMSDAL OG MOLDE KOMMUNE OM KJØP AV STABS- OG STØTTETJENESTER 

ST 06/20 MØTEPLAN 

ST 07/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

ST 08/20 EVENTUELT 

 

ST 01/20 KONSTITUERING AV STYRET – VALG AV LEDER OG NESTLEDER 

 

Styrets vedtak 

Stig Holmstrøm velges som leder til styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, for 

kommunevalgperiode 2019-2023 

 

Oddveig Gikling-Bjørnå velges som nestleder til styret for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal, for kommunevalgperiode 2019-2023 

 

Styrets behandling 

Kåre Vevang foreslår at Stig Holmstrøm fortsetter som styreleder. Trygve Grydeland foreslår 

at styrevervet går på omgang mellom kommunene, men kommer ikke med forslag til annen 

kandidat.  

 

Styret omforenes om følgende forslag: 

Stig Holmstrøm velges som leder til styret for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal, for kommunevalgperiode 2019-2023. 

 

Knut Sjømæling foreslår at Oddveig Gikling-Bjørnå velges som nestleder.  

 

Styret omforenes om følgende forslag: 

Oddveig Gikling-Bjørnå velges som nestleder til styret for Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal, for kommunevalgperiode 2019-2023. 

 

Daglig leders innstilling 

…….. velges som leder til styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, for 

kommunevalgperiode 2019-2023 

 

…….. velges som nestleder til styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, for 

kommunevalgperiode 2019-2023 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer (7 

voterende). 

 

 

ST 02/20 DAGLIG LEDERS ORIENTERING 

 

Styrets vedtak 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

Styrets behandling 
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Daglig leder gjennomgikk presentasjonen som var utsendt sammen med møtedokumentene. 

Styremedlemmene kommenterte og stilte spørsmål undervegs i orienteringen.   

 

Daglig leders innstilling 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende). 

 

 

ST 03/20 PERSONVERNERKLÆRING 

 

Styrets vedtak 

Styret godkjenner utkast til personvernerklæring 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leders innstilling 

Styret godkjenner utkast til personvernerklæring 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende). 

 

 

ST 04/20 GODKJENNING AV TJENESTEAVTALE MELLOM 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL OG ROR-IKT 

 

Styrets vedtak 

Styret godkjenner fremlagte tjenesteavtale mellom ROR-IKT og Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal. 

 

Styrets behandling 

Daglig leder orienterer om bakgrunnen for og prosessen med utarbeidelse avtalen. Styreleder 

gjør oppmerksom på at det er gjort endring i utkast til avtalen knyttet til oppsigelse, som er 

endret fra 2 til 1 års frist, etter ønske fra sekretariatet. Samt at det er korrigert skrivefeil i 

vedlegg 1. Styret er innforstått med at dette er korrigert.  

 

Daglig leders innstilling 

Styret godkjenner fremlagte tjenesteavtale mellom ROR-IKT og Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende). 

 

 

ST 05/20 GODKJENNING AVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET 

FOR ROMSDAL OG MOLDE KOMMUNE OM KJØP AV STABS- OG 

STØTTETJENESTER 

 

Styrets vedtak 

Styret godkjenner fremlagte avtale mellom Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og 

Molde kommune om kjøp av stabs- og støttetjenester. 

 

Styrets behandling 

Daglig leder orienterer om bakgrunnen for og prosessen med utarbeidelse av avtalen.  
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Daglig leders innstilling 

Styret godkjenner fremlagte avtale mellom Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og 

Molde kommune om kjøp av stabs- og støttetjenester. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende). 

 

 

ST 06/20 MØTEPLAN 

 

Styrets vedtak 

Styret godkjenner følgende møteplan: 

• Onsdag 1. april 

• Daglig leder, i samråd med styreleder, finner dato for møte i september 

• Onsdag 11. november 

 

Daglig leder får, i samråd med styreleder, fullmakt til å foreta endring i møtedato dersom det 

oppstår behov for dette.  

 

Styremøtene starter kl. 0930.  

  
Styrets behandling 

 

9. september kolliderer med kommunestyremøte i Sunndal. Daglig leder, i samråd med 

styreleder, finner dato for styremøte i september. Unngår også 7.9.2020. 

Det ble Gudrun Herje Langseth fremsatt forslag om å starte styremøtene tidligere eller senere 

på dagen. Forslaget ble diskuter, men det viste seg at møtetidspunktet 0930, var mest 

ønskelig.  

 

Det ble fremsatt følgende omforente forslag: 

Styret godkjenner følgende møteplan: 

• Onsdag 1. april 

• Daglig leder, i samråd med styreleder, finner dato for møte i september 

• Onsdag 11. november 

 

Daglig leder får, i samråd med styreleder, fullmakt til å foreta endring i møtedato 

dersom det oppstår behov for dette.  

 

Styremøtene starter kl. 0930.  

 

Daglig leders innstilling 

Styret godkjenner følgende møteplan: 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer (7 

voterende). 

 

 

ST 07/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Styrets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Styrets behandling 

 

Referatsaker: 

 

RS 01/20 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet 4.9.2019, elektronisk 

signert. 

 

Orienteringssaker: 

 

Ingen 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende). 

 

 

ST 08/20 EVENTUELT 

 

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:  

 

• Informasjon om  

o Opplæringssamling for nye kontrollutvalg – Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal, i samarbeid med kontrollsjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune, 

arrangerer opplæringssamling for kontrollutvalgene tilknyttet vårt sekretariat 

og fylkeskommunen sitt kontrollutvalg. Kontrollutvalgsmedlemmer i resten av 

fylket får også invitasjon til å delta. Invitasjonen sendes via deres sekretariat. 

Daglig leder gjennomgikk programmet for samlingen 17. mars 2020 på Hotel 

Alexandra i Molde.  
Styreleder oppfordret til at invitasjonen også går til styremedlemmene. Hver 

enkelt vurdere selv om de ønsker å delta. Invitasjon sendes ut i løpet av uka.  
 

 

     

  Stig Holmstrøm   

  styreleder   

     

     

Oddveig Gikling-Bjørnå 

nestleder 

 Olav Myrset Oterhals 

styremedlem 

 Kåre Vevang 

styremedlem 

     

     

     

Knut Sjømæling 

styremedlem 

 Trygve Grydeland 

styremedlem 

 Gudrun Herje Langseth 

 styremedlem 

     

     

     

Jane Anita Aspen     

sekretær     

 



Opplæring for nye 
kontrollutvalg – møte 2
Valgperioden 2019-2023



Lovgrunnlag - Kommunelov
§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet

Kontrollutvalget skal påse at

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte

b) et føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar 
med gjeldende bestemmelser og vedtak



Lovgrunnlag – Forskrift om kontrollutvalg og revisjon
§ 3. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 
avtaler med revisor

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til §
24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal 
kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.



Kontrollutvalgets oppgaver - kunnskapsgrunnlag

• For å ha grunnlag for å utføre oppgavene, er det nødvendig at 
kontrollutvalget:

• følger med på den økonomiske utviklingen gjennom året, i tertialrapportene 

• følger med på om kommunedirektøren gjennom året har fulgt lov og forskrift 
knyttet til budsjett og regnskap, i tertialrapporter og ved budsjettrevisjonen

• Følger med på at kommunen har en betryggende revisjon, bl.a. ved 
revisjonens presentasjon av planer og rapporter. 



Viktige aktører i økonomistyringen

• Hvordan jobber kommunen for å holde orden i økonomien?
• Og samtidig yte gode tjenester

• Viktige aktører:
• kommunedirektør

• Økonomisjef

• ledergruppa

• Formannskapet

• Kommunestyret



Styringsinformasjon
• Får de folkevalgte den informasjonen de ønsker og trenger fra 

administrasjonen?

• Er det tydelig hva som faktisk er den viktige styringsinformasjonen i 
kommunen?

• Har kommunen måltall og systematisk vurdering av utviklingen å 
sammenligne med?

• Lånegjeld
• Fondsstørrelse
• Resultatstørrelse
• Stemmer utviklingen i regnskapet med planlegging i budsjett?



Kommunestyret skal…
• Fra ny kommunelov:

• Ny regel om finansielle måltall!



Prinsipp for økonomistyringen

• Samordnede og realistiske planer for virksomhet og økonomi

• Ivareta kommunens handleevne over tid

• Årsbudsjettet er bindende

• Regnskapet skal vise all tilgang og bruk av midler

• All bruk av midler skal dekkes inn

• Ikke lån til drift – bare lov til investeringer

• Regler om minimumsavdrag på lån



Administrativ styring gjennom året

• Hvordan jobber administrasjonen internt?
• Fast rapportering til fra enhetene til kommunedirektør / økonomisjef?

• Oppfølging av rapporteringen
• Tar man tak i utfordringer?

• Blir utfordringer rapportert videre?

• Endring av budsjett?

• Endring av tjeneste, organisering?

• Treffer man godt med årsprognose i løpet av året?



Folkevalgt styring gjennom året

• Hvordan er folkevalgte organ involvert?
• tertialrapporter
• Budsjettendringer

• Hva rapporterer rådmannen?

• Får rapporteringene konsekvenser?
• Endret drift
• Endret budsjett
• På kort og/eller lang sikt?



Kontrollutvalgets rolle
• Uttalelse til kommunestyret (kopi til formannskapet)

• Utfører kontroll på kommunestyrets vegne
• Er regnskapet rett? (Uten vesentlige feil)
• Bør kommunestyret godkjenne regnskapet

• Sekretariatet legger frem sak til kontrollutvalget
• Revisjonsberetningen og eventuelt andre opplysninger fra revisor er det 

viktigste saksgrunnlaget
• Det varierer hvor mye kontrollutvalgene kommenterer utover 

godkjenning / ikke godkjenning

• Det er kommunedirektøren som er ansvarlig for regnskapet som blir 
lagt frem



Nøkkeltall
• Etter ny kommunelov skal kommunestyret vedta 

• finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi

• Sammenligning mellom kommuner:
• Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Minst 1,75% er en mal for sunn 

økonomi, jf. teknisk beregningsutvalg. 2018: (Molde 1 %, Nesset 1,4 %, Midsund 2,4 
%)

• Langsiktig gjeld: I prosent av driftsinntektene. Ikke over 50% er mal for sunn økonom. 
Landssnitt på ca. 97% i 2018 (2018: Molde 127,1 %, Nesset 98, 5%, Midsund 76,9 %). 

• Disposisjonsfond: I prosent av driftsinntektene. Det er anbefalt å ha et disp.fond på 
mellom 5-10 %. Landssnitt på ca. 10% i 2017. (2018: Molde 6,1 %, Nesset 2,0 %, 
Midsund 0,1%).



Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor innebærer mer enn «å føre tilsyn 
med» i det det forutsettes at man ved avvik også igangsetter og følger opp tiltak for 
å bringe forholdet i orden. (Knut Løken, Kontroll, 1996)



Veileder

Veilederen er utarbeidet som et praktisk arbeidsverktøy som skal hjelpe kontrollutvalgene 
og sekretariatene til å gjennomføre påse-ansvaret overfor revisor på en god og trygg 
måte. 

• https://www.fkt.no/nyheter/veileder-kontrollutvalgets-pase-ansvar-
overfor-regnskapsrevisor/

https://www.fkt.no/nyheter/veileder-kontrollutvalgets-pase-ansvar-overfor-regnskapsrevisor/


Anbefaling fra FKT
• Oppdragsavtale 

• Leveranseomfang
• Arbeidsform og arbeidsdeling
• Krav til revisor (kompetanse, honorar, orienteringer etc.)
• Åpenhetsrapport 

• Ikke et lovkrav, men anbefalt av FKT og NKRF 
• Påse-ansvaret kan bygges på åpenhetsrapporten dersom den gir faktisk innsikt i hvordan 

revisjonsselskapet sikrer kvalitet, uavhengighet og effektiv revisjon
• Eksempel på åpenhetsrapport - Møre og Romsdal revisjon IKS, http://mrrevisjon.no/

Kontrollutvalget har inngått oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS. Ny avtale 
må inngås med Møre og Romsdal Revisjon SA. 

http://mrrevisjon.no/


§ 24–2. Revisors ansvar og myndighet
• Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll 

som er bestemt i lov eller i medhold av lov.

• Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med 
lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk.

• Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.

• Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle opplysninger, 
redegjørelser eller dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å utføre sine 
oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser som han eller hun mener er nødvendige. 
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.

• Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

• Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor og 
begrensninger i revisors taushetsplikt.



§ 24-7. Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor
Revisor skal gi skriftlige meldinger om

a)vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon

b)vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger

c)vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen

d)manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik

e)enhver mislighet

f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller 
fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal 
bekrefte

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.



§ 24-7. Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 
(forts…)

Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren.

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal 
han eller hun straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når 
saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontroll-
utvalget, med kopi til kommunedirektøren.

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om 
forhold som er tatt opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som 
ikke er tilstrekkelig fulgt opp.



§24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 
vedtak.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal 
innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med 
kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.

NY REGEL I KOMMUNELOVEN!



Påse-ansvaret

Påse at årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte
a) Kvalifikasjonskrav
b) Vandel
c) Uavhengighet
d) Kvalitetskontroll-systemet i 

revisjonsforetaket

Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet

Orientering i hht. fasene i revisjonsarbeidet
a) planleggingsfasen
b) interimsfasen
c) årsoppgjørsfasen
d) etterlevelsekontroll

Påse at revisjonsarbeidet foregår i 
samsvar med

a) bestemmelser som følger av lov og 
forskrift, herunder kommunal 
revisjonsskikk (GKRS)

b) kontrakt, instrukser eller avtaler 
med revisor



1. Påse at årsregnskapet blir revidert på enn 
betryggende måte 

a) Kvalifikasjonskrav 
• Egenerklæring om utdanning, praksis og etterutdanning

b) Vandel
• Egenerklæring om system for vurdering av tilsettes vandel 

c) Uavhengigheit
• Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

d) Kvalitetskontrollsystemet i revisjonsforetaket
• Eksterne kvalitetskontrollrapportar
• Beskrivelse fra revisor om intern styringsstruktur og kvalitetskontrollsystem



2. Holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet

a) Orientering fra planleggingsfasen
• Revisjonsplan 

b) Orientering fra interimsfasen
• Status i forhold til revisjonsplanen

c) Orientering fra årsoppgjørsfasen
• Resultater fra revisjonsarbeidet

d) Orientering om etterlevelseskontroll
• Risiko- og vesentlighetsvurdering
• Skriftlig uttalelse til kontrollutvalget



3. Påse at revisjonsarbeidet foregår i 
overensstemmelse med lov, forskrift etc.

a) Sekretariatet innhenter
a) Revisjonsberetning

b) Administrasjonen sin vurdering av samspillet med revisor

c) Revisor sin oppsummering etter gjennomført revisjon.

b) Vurdering av revisjonsarbeidet med hensyn til kontrakt, 
avtaler og eventuelle instrukser



Kontrollutvalgets påse-ansvar

• Kontrollutvalget i Molde og Nesset har de to siste årene behandlet sak: 
Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for revisjon – revisjonsåret xxx 
(jf. sak 43/19, i møte 28.8.2019- Molde og sak 27/19. i møte 7.10.2019 -
Nesset )

• Saken oppsummerer de forholdene som ligger i kontrollrollutvalgets påse-
ansvar.  
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KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP – VIDERE OPPFØLGING 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra kommunedirektøren knyttet til følgende 

spørsmål: 

• Hva legger kommunedirektøren i at det skal utarbeides en «årlig handlingsplan»?  

• Er intranettside med regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer/rutiner, 

retningslinjer etc. nå oppdatert og gjort tilgjengelig for alle kommunene i samarbeidet? 

• Hva gjøres for å sikre at rammeavtaler, der det er aktuelt med eget punkt om lønns- og 

arbeidsvilkår, etiske krav eller miljøkrav, blir fulgt opp? 

• Hva gjøres for å sikre kontroll av oppfølging av avtaler og rammeavtaler? 

• Blir det vurdert å øke rapporteringen fra vertskommune til de andre 

samarbeidskommunene?  

• Er det i Molde kommune potensiale til å inngå flere rammeavtaler? 

• Hvor stor grad brukes rammeavtalen når den foreligger? Følges det opp at de ansatte 

bruker rammeavtalene? 

• Hvordan rapporteres det fra Innkjøpssjef til kommunedirektør/rådmannsutvalget.  

 

Saksopplysninger 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelov § 23-3. Av 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5 følger det at kontrollutvalget skal rapportere 

og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og resultatene av disse til 

kommunestyret, samt påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp.  

 

Kontrollutvalget i tidligere Molde kommune konkluderte i møte 28.8.2019, sak 46/19 

Eventuelt, følgende; 

Sekretær blir bedt om å forberede sak til møte 2.10.2019 om bestilling av en 

overordnet kartlegging av rutiner i ROR-innkjøp.  

Dette kan være et forarbeid for bestilling av et eventuelt større 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.  

 

I utvalgets møte 2.10.2019 ble utkast til prosjektplan for kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp 

godkjent.  

 

Kontrollutvalget bestilte en kartlegging av: 

• ROR-Innkjøp – organisering, styring og ledelse 

• Oppgaver 

• Rammeavtaler 

• Kontroller 



• Rapportering 

 

Det var satt en ramme på 50-100 timer, for arbeidet som bel utført av Møre og Romsdal 

Revisjon IKS. 

 

Rapporten ble behandlet Kontrollutvalget i Molde sitt siste møte, 3.12.2019. Utvalget gjorde 

følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og anmoder kontrollutvalget i nye Molde 

kommune om å vurdere den videre oppfølgingen av ROR-Innkjøp 

 

Revisjonens rapport, sammen med særutskrift av denne saken, sendes 

kontrollutvalgene i Aukra kommune og Rauma kommune. 

 

Vedlagt saken følgjer:  

• Kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp, rapport datert 18.11.2019 fra Møre og Romsdal 

Revisjon IKS.  

• Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp – mulighet for uttalelse, datert 26.11.19, 

v/rådmann Arne Sverre Dahl.  

 

VURDERING 

 

Kontrollutvalget i tidligere Molde komme bestilte kun en kartlegging, og ikke er en 

forvaltningsrevisjon.  

Metoden revisjonen benyttet var dokumentgjennomgang, intervju og observasjon.  

 

Innledningsvis i rapporten har revisjonen laget en oppsummering av hva de vurderer at 

kartleggingen viser: 

• Oppgaver og ansvar på innkjøpsområdet som er lagt til ROR-Innkjøp er omfattende, 

men dagens praksis avviker noe fra dette. 

• Det er etablert rutiner for opplæring på innkjøpsområdet 

• Det foreligger rutiner for etablering av rammeavtaler som ROR-innkjøp gjennomfører 

• Det foreligger rutiner for rapportering knyttet til arbeid som ROR-Innkjøp 

gjennomfører, men dagens praksis avviker fra dette 

• Det foreligger kontrollrutiner knyttet til avtaler som ROR-Innkjøp inngår, men disse 

følges ikke alltid.  

 

Sekretariatet vil kommentere noen av funnene som kommer frem i rapporten: 

 

Organisering, styring og ledelse: 

I rapporten fremkommer det at ROR-Innkjøp i perioder har hatt kapasitetsutfordringer på 

grunn av oppbygging av organisasjonen og fokus på gjennomføring av konkurranser. Dette 

har ført til at noen tillagte oppgaver i perioder har vært nedprioritert.  

 

Det er vedtatt en innkjøpsstrategi for perioden 2015-2022, som gir føringer for 

utviklingsarbeid.  

 

Innkjøpssamarbeidet har et reglement for innkjøp. I rapporten fremkommer det at ROR-

Innkjøp i perioder har hatt kapasitetsutfordringer. Dette har medført at de ikke har hatt 

kapasitet til å påse at kommunen bruker inngåtte avtaler.  

 

Rådmennene i samarbeidskommunene utgjør rådmannsutvalget for samarbeidet. Det har siden 

etablering av innkjøpsarbeidet vært avholdt kun tre møter (to i 2016 og ett i 2018). 



 

I henhold til samarbeidsavtalen skal rådmannen i vertskommunen (nå kommunedirektør) 

legge fram driftsrapporter og andre aktuelle saker om driften til rådmennene i 

samarbeidskommunen til orientering og drøfting. Det er definert hva rapporteringen skal 

inneholde. Det rapporters ikke tre ganger pr. år.  

 

Det opplyses i rapporten at ROR-Innkjøp har vært planlagt med leder og fem ansatte. Det 

opplyses at tilgjengelige ressurser i perioder i stor grad har vært benyttet til arbeid med 

rammeavtaler og e-handel. Dette har ført til at andre oppgaver har måttet bli vært 

nedprioritert.  

 

Kommunene har bare sporadisk brukt konkurransegjennomføringsverktøy (Mercell KGV) 

eller kontraktsadministrasjonsverktøy (Mercell KAV), selv om det i innkjøpsstrategien var 

bestemt at alle anskaffelser skal administreres av et sentralt KGV og at alle innkjøpsavtaler 

skal administreres i et sentralt KAV.  

Når det gjelder bruk av e-handel så opplyses det i rapporten at Molde Eiendom KF og Molde 

Vann og Avløp KF hittil har gjort lite i forhold til e-handel.   

 

Oppgaver og ansvar: 

Det opplyses i rapporten at ROR-Innkjøp ikke har hatt kapasitet til å bistå og følge opp alle 

innkjøp i kommunene. Den enkelte kommune følger opp arbeidsoppgaver som ikke er lagt til 

ROR-Innkjøp eller oppgaver som ROR-Innkjøp ikke har kapasitet til å gjennomføre.  

 

I revisjonens rapport fremgår det at i samarbeidsavtalen bestemmes det at det årlig skal 

utarbeides en handlingsplan i tråd med vedtatt 4-årig strategi for innkjøpsområdet. 

Handlingsplanen skal legges frem for samarbeidskommunen i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år.  

Revisjonen skriver også at det ikke er lagt fram dokumentasjon som viser at innkjøpstrategien 

er revidert.  

Sekretariatet ser ikke at det kommer frem i rapporten om det er laget en årlig handlingsplan, 

eller ikke.  

 

Det opplyses at det i perioder med kapasitetsutfordringer har deler av opplæring i regi av 

ROR-Innkjøp blitt nedprioritert 

 

Tilgang for de ansatte ute i kommunen til intranettside der regelverk, rammeavtaleoversikter, 

prosedyrer/rutiner, retningslinjer etc. er tilgjengelig har først vært gjort tilgjengelig fra 

sommeren 2019. Det opplyses at den forventes ferdigstilt i desember 2019. Tidligere var det 

kun ansatte i Molde kommune som hadde tilgang.  

 

Rammeavtaler: 

I rammeavtaler der dette er aktuelt, er det eget punkt om lønns- og arbeidsvilkår, og etiske 

krav. Der det er aktuelt, vil det være eget punkt om miljøkrav. I forbindelse med 

avtaleinngåelse stilles det ved behov krav om egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 

(HMS). Det opplyses at oppfølging av disse kravene vil variere ut fra arbeidskapasitet.  

 

Det opplyses at oppfølging av rammeavtalene tar tid og at dette i perioder med 

kapasitetsutfordringer har vært nedprioritert.  

 

Kontroller: 

Oppfølging av avtaler og rammeavtaler: Det opplyses i rapporten at i perioder med 

kapasitetsutfordringer har dette arbeidet vært nedprioritert.  

ROR-Innkjøp har ikke oppfølging av avtaler som enhetene i kommunen eller foretakene 

inngår.  



Det opplyses at det normalt ikke meldes avvik i forhold til innkjøp i kvalitetssystemet 

«Rettesnora». Feil og avvik tas opp i møter eller direkte med innkjøpssjef eller ansatte i ROR-

Innkjøp.  

 

Rapportering: 

Molde kommune som vertskommune skal minst tre ganger pr. år i forbindelse med 

tertialrapporteringen rapportere til samarbeidskommunene. Rapporteringen skal inneholde 

generell informasjon om driftssituasjonen inkludert økonomisk situasjon og framdrift i 

forhold til planlagt arbeid. Det opplyses at det ikke rapporteres om dette tre ganger hvert år.   

 

Innkjøpsstrategien skal følges opp gjennom virksomhetsplanlegging, lederavtaler og 

lederoppfølging, og resultater skal inntas i ordinær årshjulsrapportering. Revisjonen har ikke 

fått framlagt dokumentasjon på at dette gjennomføres.  

 

I protokoll fra møte i kontrollutvalget i Molde 3.12.2019, kommer det også frem at utvalget la 

merke til at det i rapporten vises til ganske store innkjøpsbeløp som ligger utenfor 

rammeavtalene. Dette er kanskje noe som kan være av interesse å se nærmer på. Hvilke 

økonomiske konsekvenser har dette for kommunene?  

  

KONKLUSJON 

 

Karleggingen som revisjonen har utført, på oppdrag fra kontrollutvalget i tidligere Molde 

kommune, viser at når Innkjøpssamarbeidet ble etablert, så ble det gjort et grundig arbeid med 

utarbeidelse av organisasjonsstruktur, rammeverk og rutiner for samarbeidet.   

 

Sekretariatet vurderer at utfordringene ser ut til å være at en del av det som ligger i 

samarbeidsavtalen og innkjøpsstrategien ikke har vært tilstrekkelig fulgt opp. Det blir gjentatt 

gjennom hele rapporten, at tillagte oppgaver ikke har blitt gjennomført grunnet 

kapasitetsutfordringer. ROR-Innkjøp har ifølge revisjonens kartlegging hovedsakelig brukt 

tillagte ressurser til fremforhandling og reforhandling av rammeavtaler, og arbeidet med e-

handel. Kapasitetsutfordringer har ført til at andre oppgaver har vært nedprioritert.   

 

Det er rådmannsutvalget for samarbeidet som er øverste styringsorgan. Rådmannen i Molde 

kommune (i dag kommunedirektør), som vertskommune, er leder. Rådmannsutvalget har hatt 

liten aktivitet. Det fremkommer ikke av kartlegging at det er tatt grep når en har sett at ROR- 

Innkjøp ikke har klart å følge opp det som ligger i samarbeidsavtalen og innkjøpsstrategien.  

 

Vedlagt saken ligger uttalelse datert 26.11.2019 fra rådmann i tidligere Molde kommune, 

knyttet til saksfremlegget som sekretariatet la frem for kontrollutvalget i tidligere Molde 

kommune 3.12.2019. Rådmannen er ikke helt enig i sekretariatets konklusjoner.   

 

Det er opplyst i rapporten at innkjøpsstrategien skal revideres i 2020. 

 

Sekretariatet vurderer at denne kartleggingen, sammen med forvaltningsrevisjonene som de 

siste årene har blitt gjennomført i Aukra og Rauma kommune på innkjøpsområdet, gir god 

innsikt i hvordan ROR-Innkjøp fungerer. Disse forvaltningsrevisjonsrapportene ligger på 

sekretariats hjemmeside, under fanen for disse kontrollutvalgene.  Sekretariatet ser ikke at en 

ny forvaltningsrevisjon på området for Molde kommunes del, ville gi vesentlig ny kunnskap. 

Det som allerede foreligger gir tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere at det ser ut til å 

være et behov for videre oppfølging.  

 

Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget følger opp det som fremkommer i rapporten, i 

første omgang ved å be kommunedirektøren om en orientering om; 



• Hva legger kommunedirektøren i at det skal utarbeides «årlig handlingsplan i tråd med 

vedtatt 4-årig strategi for innkjøpsområdet»? 

• Er intranettside med regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer/rutiner, 

retningslinjer etc. nå oppdatert og gjort tilgjengelig for alle innkjøperne i kommunene 

i samarbeidet? 

• Hva gjøres for å sikre at rammeavtaler, der det er aktuelt med eget punkt om lønns- og 

arbeidsvilkår, etiske krav og miljøkrav, alltid blir fulgt opp og ikke bare når det er 

kapasitet? 

• Hva gjøres for å sikre kontroll av oppfølging av avtaler og rammeavtaler? 

• Blir det vurdert å øke rapporteringen fra vertskommune til de andre 

samarbeidskommunene?  

• Er det i Molde kommune potensiale for å inngå flere rammeavtaler? 

• Hvor stor grad brukes rammeavtalen når den foreligger? Følges det opp at de ansatte 

bruker rammeavtalene? 

• Hvordan rapporteres det fra Innkjøpssjef til kommunedirektør/rådmannsutvalg?.  

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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SAMMENDRAG 
 

Kontrollutvalget bestilte i møte 28.8.2019 en kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp. Prosjektplan ble 
utarbeidet og vedtatt av utvalget i møte 2.10.2019. Kartleggingen er gjennomført i oktober og 
november 2019 av Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

Prosjektet er en overordnet kartlegging av rutiner i ROR-innkjøp. Kontrollutvalget opplyser at 
prosjektet kan brukes som grunnlag ved vurdering av om det skal gjennomføres et større 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. 

Med utgangspunkt i bestillingen er rollen til ROR-Innkjøp beskrevet (kapittel 2). I tillegg er rutiner på 
aktuelle områder beskrevet og/ eller kartlagt i rapporten. Områder som er beskrevet er:  

• Oppgaver og ansvar på innkjøpsområdet (kapittel 3) 
• Rutiner for etablering og oppfølging av rammeavtaler (kapittel 4) 
• Kontrollrutiner (kapittel 5) 
• Rutiner for rapportering (kapittel 6) 

 
 
Vår kartlegging viser at: 
 

• Oppgaver og ansvar på innkjøpsområdet som er lagt til ROR-Innkjøp er omfattende, men 
dagens praksis avviker noe fra dette 
 
Dette begrunnes med: 
Etter samarbeidsavtalen med vedlegg og informasjon på kommunens hjemmeside har ROR-
Innkjøp et større ansvar enn det som opplyses i kommunens årsrapport 2018 og dagens 
praksis i ROR-Innkjøp. ROR-Innkjøp har ifølge vår kartlegging hovedsakelig brukt tillagte 
ressurser til framforhandling og reforhandling av rammeavtaler, og arbeid med e-handel. 
ROR-Innkjøp har i perioder hatt kapasitetsutfordringer. Dette har ført til andre tillagte 
oppgaver i perioder har vært nedprioritert. 
 
I dag har seksjonen god bemanning. De er i gang med implementering og opplæring av 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). 

 
• Det er etablert rutiner for opplæring på innkjøpsområdet  

 
Dette begrunnes med: 
ROR-Innkjøp arrangerer grunnleggende kurs om lov og regelverket på innkjøpsområdet.  
Det gjennomføres nå opplæring av innkjøpere i basisfunksjonaliteter i KGV og KAV. Tidligere 
har det vært perioder kapasitetsutfordringer i ROR-Innkjøp, som har ført til redusert 
opplæring.  

 
• Det foreligger rutiner for etablering av rammeavtaler som ROR-Innkjøp gjennomfører 

 
Dette begrunnes med: 
I forbindelse med inngåelse av rammeavtaler benytter ROR-Innkjøp KGV og KAV. Verktøyene 
har rutiner som skal følges. ROR-Innkjøp har ikke i tillegg utarbeidet egne rutiner for 
utarbeidelse av rammeavtaler.  
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• Det foreligger rutiner for rapportering knyttet til arbeid som ROR-Innkjøp gjennomfører, 

men dagens praksis avviker noe fra dette 
 
Dette begrunnes med: 
Samarbeidsavtalen har bestemmelser om rapportering fra vertskommunen til samarbeids-
kommunene. Blant annet opplyses at det minst tre ganger pr. år skal rapportere til 
samarbeidskommunene. Rapporteringen skal inneholde generell informasjon om 
driftssituasjon inkludert økonomisk situasjon og framdrift i forhold til planlagt arbeid.  Det 
rapporteres ikke om dette tre ganger hvert år.  

 
Rådmannsutvalget har besluttet at det skal avgis statusrapport om pågående og nylig 
ferdigstilte prioriterte konkurranser om rammeavtaler og større investeringskjøp som 
gjennomføres av ROR-Innkjøp. Det skal rapporteres på dette hver måned på e-post. Normalt 
sendes dette til medlemmene i rådmannsutvalget og innkjøpsrådet for videreformidling 
internt i kommunen. I Molde kommune sendes dette også til enhetslederne og lederne i 
kommunale foretak. Fra oktober 2019 inneholder rapporten også informasjon om pågående 
prosjekter utenom konkurranser. 

 
• Det foreligger kontrollrutiner knyttet til avtaler som ROR-Innkjøp inngår, men disse følges 

ikke alltid  
 
Dette begrunnes med: 
ROR-Innkjøp skal gjennomgå innkjøpsavtalene og gjennomføre statusmøter med leverandør 
årlig. Leverandør skal i henhold til avtale sende statistikk over bruk av rammeavtalene hvert 
år. I perioder med kapasitetsutfordringer har dette arbeidet vært nedprioritert. Nye rutiner 
for kontraktsoppfølging er utarbeidet av ROR-Innkjøp. Disse er basert på mal utarbeidet av 
DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt).   
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1. INNLEDNING 
 
1.1 BAKGRUNN 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 28.8.2019 i sak 46/2019 bestilling av kartlegging av rutiner i ROR-
Innkjøp.  

I protokoll fra møte opplyses det følgende om prosjektet under overskriften konklusjon: 

«Sekretær blir bedt om å forberede sak til møte 2.10.2019 om bestilling av en overordnet 
kartlegging av rutiner i ROR-innkjøp.  
Dette kan være et forarbeid for bestilling av et eventuelt større forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området». 

Vi deltok på møte 23.9.2019 med representant fra kontrollutvalgssekretariatet der bestillingen ble 
gjennomgått og drøftet. Vi utarbeidet deretter forslag til prosjektplan som ble godkjent av 
kontrollutvalget i møte 2.10.2019. 

ROR-Innkjøp er organisatorisk plassert som en seksjon i økonomiavdelingen i Molde kommune.  

I Nye Molde kommune som etableres 1.1.2020 blir ROR-Innkjøp organisert i 
administrasjonsavdelingen under assisterende rådmann.  

 
1.2 METODE OG GJENNOMFØRING 

 
Metoden som er benyttet i kartleggingen er dokumentgjennomgang, intervju og observasjon.  

Revisjonen hadde 11.10.2019 et oppstartmøte med rådmann der vi informerte om og avklarte 
forhold om gjennomføring av kartleggingen. I møte deltok også økonomisjef, innkjøpssjef og 
prosjektleder i Nye Molde kommune.  

I møte og etter møte mottok vi en rekke styrende dokumenter som kommunen har på 
innkjøpsområdet. Dette var planer, retningslinjer, rutiner, sjekklister etc. 

Vi har gjennomført to møter med innkjøpssjef. I et av møtene deltok også prosjektleder for innføring 
av kontraktsgjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV).  

Vi har fått demonstrert bruk av innkjøpssystemene. 

Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Einar Andersen, oppdragsansvarligrevisor Marianne 
Hopmark og regnskapsrevisor Anne Oterhals i oktober og november 2019. 

 
1.3 OMRÅDER SOM SKAL BESKRIVES OG/ ELLER KARTLEGGES 

 
Basert på bestilling fra kontrollutvalget og plan for gjennomføring ble følgende områder trukket fram 
som aktuelle for å beskrive eller kartlegge.  

• ROR-Innkjøp 
o Organisering 
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o Styring og ledelse 
o Strategier  
o Internkontroll 
o Digitalisering 

• Oppgaver 
o Beskrive oppgaver som skal utføres for kommunene i innkjøpssamarbeidet 
o Beskrive oppgaver som skal utføres for Molde kommune 
o Rutiner for oppfølging av samarbeidsavtalene 
o Rutiner for opplæring 

• Rammeavtaler 
o Rutiner for utarbeidelse av rammeavtaler 
o Rutiner for oppfølging av rammeavtaler 
o Rutiner for kontroll av etterlevelse av rammeavtaler  
o Rutiner for oppdatering av oversikt over rammeavtaler 
o Rutiner for e-handel 

• Rapportering 
o Rutiner og ansvar for rapportering  
o Rutiner for avviksmeldinger 

• Kontroller 
o Kontroller som utføres av ROR-Innkjøp 
o Kontroller som utføres av kommunen 

 
1.4 STATUS FOR INNKJØP I MOLDE KOMMUNE 

 
I møte i kontrollutvalget i mars 2019 gav innkjøpssjef følgende oversikt over status for innkjøp:  

Kjøp utenom rammeavtaler 
Molde kommune hadde i 2018 kjøp av varer og tjenester for NOK 477 mill ekskl mva utenom 
rammeavtaler. Dette gjelder kjøp over NOK 100 000 pr enhet og fordeler seg slik: 

• Molde kommune: 265,5 mill 
• Molde Eiendom KF: 140,6 mill 
• Molde Vann og Avløp KF: 67,6 mill 
• Moldebadet KF:     3,1 mill 

 
Kjøp på rammeavtaler  
ROR-Innkjøp hadde i mars 2019 inngått 72 rammeavtaler, noen med flere leverandører. Av disse 
deltar Molde i 61 avtaler. Hovedårsak til avviket er at på flere avtaleområder er det inngått separate 
avtaler for den enkelte kommune. 

Beregnet volum for Molde kommune i 2018 for kjøp på rammeavtaler var NOK 133 mill ekskl mva 
fordelt på: 

• Molde kommune: 76,0 mill 
• Molde Eiendom KF: 23,9 mill 
• Molde Vann og Avløp KF: 30,9 mill 
• Moldebadet KF: 3,7 mill 
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2. ROR-INNKJØP 
 
ROR-Innkjøp ble etablert 1.1.2016 som et administrativt verskommunesamarbeid etter 
kommuneloven (1992) § 28-1 b. Kommunene i samarbeidet er Molde, Midsund, Nesset, Rauma og 
Aukra, der Molde er vertskommune. Kommunene i innkjøpssamarbeidet har siden 2004 hatt 
samarbeidet på innkjøpsområdet, da med Molde kommune som tjenesteyter til de andre 
kommunene.  
 
Kommunestyret i Molde kommune traff vedtak om interkommunalt innkjøpssamarbeid i møte 
3.9.2015 i sak 59/2015. Kommunestyrene i samarbeidskommunene traff høsten 2015 vedtak om 
deltakelse og godkjente avtale som regulerer samarbeidet. Molde kommune fikk som 
vertskommune delegert myndighet til å treffe vedtak av ikke prinsipiell karakter etter lov om 
offentlig anskaffelse og andre aktuelle lover og forskrifter. Innkjøpsstrategi for Molde kommune 
2015-2022 ble gjort gjeldende for samarbeidet, og Molde kommune fikk som vertskommune 
myndighet til å tilpasse strategidokumentet som følge av vertskommunesamarbeidet. Reglement for 
samarbeidet ble tatt til orientering. 

 
2.1 ORGANISERING 

 
ROR-Innkjøp er administrativt lagt til økonomiavdelingen i Molde kommune. Det opplyses i 
årsrapport 2018 at seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, 
Nesset, Rauma og Aukra. Videre opplyses det at seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, 
rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. 

ROR-Innkjøp består av innkjøpssjef og fem innkjøpsrådgivere. Høsten 2019 er det i tillegg et 
engasjement som varer ut året. På kommunens hjemmeside opplyses det at seksjonen har et 
kompetansefaglig ansvar overfor alle kommunale virksomheter.  

Molde kommune har som vertskommunen arbeidsgiveransvar for ansatte i ROR-Innkjøp.  

ROR-Innkjøp har ansvar for gjennomføring av sektorovergripende innkjøpskonkurranser og inngåelse 
av avtaler i henhold til disse. Det opplyses videre på kommunens hjemmeside at arbeidet med å fylle 
denne rollen er en utfordring, og seksjonen har derfor behov for samarbeid og innspill fra alle de 
aktører som ROR-Innkjøp er i kontakt med.  

Det opplyses i intervju at ROR-Innkjøp i perioder har hatt kapasitetsutfordringer på grunn av 
oppbygging av organisasjonen og fokus på gjennomføring av konkurranser. Dette har ført til at noen 
tillagte oppgaver i perioder har vært nedprioritert.  

I Nye Molde kommune som etableres 1.1.2020 blir ROR-Innkjøp organisert i 
administrasjonsavdelingen under assisterende rådmann.  

2.1.1 SAMARBEIDSAVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID  
Ved etablering av ROR-Innkjøp inngikk Molde kommune og samarbeidskommunene en avtale.  
 
Avtalen gir formålet og rammene for samarbeidet. Formålet er å få en effektiv innkjøpsordning som 
sikrer både effektive innkjøp og prosesser som tilfredsstiller regelverket på området. Videre skal det 
sikre en innkjøpskompetanse for kommunene. Samarbeidet skal også ivareta effektiv bruk av 
elektroniske system. Avtalen følger som vedlegg 1. 
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2.1.2 INNKJØPSSTRATEGI  
Kommunestyret i Molde kommune vedtok i møte 13.11.2014 en innkjøpsstrategi for perioden 2015-
2022. Dette var før ROR-Innkjøp ble etablert. Kommunene som får tjenester fra ROR-innkjøp gav i 
forbindelse med inngåelse av avtaler sin tilslutning til Molde kommune sin strategi.  Dokumentet er 
tilgjengelig på kommunens hjemmeside under vedtatte planer og er sist oppdatert 26.9.2016. 
Innholdsfortegnelsen følger som vedlegg 2.  

Innkjøpsstrategien gir føringer for utviklingsarbeid. Det er vedtatt at strategien skal revideres. Dette 
er planlagt gjennomført våren 2020. 

2.1.3 REGLEMENT FOR INNKJØP I AUKRA, MOLDE, NESSET, RAUMA, MIDSUND 
Innkjøpssamarbeidet har et reglement for innkjøp. Reglement er felles for kommunene som deltar i 
samarbeidet, og gir sammen med vedtatt samarbeidsavtale føringer for utøvelse av innkjøp. 
Reglementet gjelder også for alle underliggende heleide virksomheter i kommunene som er 
omfattet av regelverk for offentlige anskaffelser. 

Målet for kommunenes anskaffelsesvirksomhet er å anskaffe og forvalte nødvendige og riktige varer 
og tjenester det er behov for, på en måte som bidrar til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av 
kommunens ressurser. Alle innkjøp av de deltakende kommuner skal skje etter de til enhver tid 
gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser og reglement for innkjøp. 
Innholdsfortegnelsen følger som vedlegg 3. 

I kapittel 4 i reglementet vises det til lov om offentlige anskaffelser fra 1999 med tilhørende 
forskrifter. Ny lov ble vedtatt 17.6.2016, og trådte i kraft 1.1.2017. Fra samme tidspunkt ble loven fra 
1999 opphevet. 

Det opplyses at ROR-Innkjøp i perioder har hatt kapasitetsutfordringer. Dette har medført at de ikke 
har hatt kapasitet til å påse at kommunene bruker inngåtte avtaler.   

 
2.2 STYRING OG LEDELSE 

 
Styring og ledelse av innkjøp i Molde kommune er beskrevet i dokumenter knyttet til etablering av 
ROR-Innkjøp. ROR-Innkjøp har definerte oppgaver. De viktigste arenaene omtales under.  

2.2.1 RÅDMANNSUTVALG 
Rådmennene i samarbeidskommunene utgjør rådmannsutvalget for samarbeidet. Rådmannen i 
Molde kommune er leder for rådmannsutvalget. Praksis er at Molde kommune er representert i 
møtene med rådmann og økonomisjef. Innkjøpssjef er sekretær. 

Leder av rådmannsutvalget innkaller til møter. Det har siden etablering av innkjøpssamarbeidet vært 
avholdt tre møter (12.2.2016, 28.10.2016 og 25.2.2018). Det foreligger sakslister, utredninger og 
oppsummering/ referat fra møtene.   

I henhold til samarbeidsavtalen skal rådmannen i vertskommunen legger fram driftsrapporter og 
andre aktuelle saker om driften til rådmennene i samarbeidskommunene til orientering og drøfting. 
Vertskommunen skal i tillegg minimum tre ganger pr. år rapportere til samarbeidskommunene. 
Rapporteringen skal inneholde generell informasjon om driftssituasjon inkludert økonomisk 
situasjon og framdrift i forhold til planlagt arbeid.   
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Det opplyses at det ikke rapporteres tre ganger per år. Fra januar 2018 har rådmannsutvalget jevnlig 
fått rapportert status i arbeidet med inngåelse av rammeavtaler. Fra oktober 2019 inneholder 
rapporten også informasjon om pågående prosjekter utenom konkurranser. 

2.2.2 INNKJØPSRÅD  
Det er opprettet et innkjøpsråd med representanter fra deltakerkommunene. Samarbeids-
kommunene skal oppnevne medlem og tilrettelegge for at denne kan delta i arbeidet i 
innkjøpsrådet. Innkjøpsrådet sine oppgaver omtales i samarbeidsavtalen. Oppgaven er å sikre faglig 
medvirkning fra deltakerkommunene i utvikling av innkjøpssamarbeidet. Innkjøpsrådet skal blant 
annet utarbeide forslag til strategier og handlingsplaner som del av saksforberedelsen til rådmannen 
i vertskommunen. Handlingsplanen skal legges fram for samarbeidskommunene i forbindelse med 
budsjettbehandling hvert år. 

Økonomisjef i Molde kommune er leder av innkjøpsrådet. Innkjøpssjef er sekretær. 

2.2.3 INNKJØPSKOORDINATORER 
Representantene fra kommunene i innkjøpsrådet har rollen som innkjøpskoordinatorer for sin 
kommune. En viktig oppgave er å innhente innspill fra tjenesteområdene i egen kommune i forhold 
til prioritering av konkurranser framover. Det skal foreligge budsjett for anskaffelsen før arbeid med 
konkurranser starter. ROR-Innkjøp har eget skjema som benyttes for årlig prioritering av 
konkurranser.  
 
Innkjøpskoordinatorene er kontaktperson overfor ROR-Innkjøp. Koordinator representerer egen 
kommune i innkjøpsrådet, og har ansvar for å gi og innhente informasjon og innspill fra enhetene i 
egen kommune. 

Rollen som innkjøpskoordinator i Molde kommune ivaretas i praksis av innkjøpssjef. 

2.2.4 STRATEGISK INNKJØPSGRUPPE MOLDE KOMMUNE 
Molde kommune har etablert en strategisk innkjøpsgruppe som består av:  

• Innkjøpssjef ROR-Innkjøp (leder)  
• Kommunalsjef Plan og utvikling  
• Økonomisjef  
• Personal- og organisasjonssjef  
• Daglig leder Molde Eiendom KF (representerer KF-ene) 
• Driftssjef  

 
Innkjøpssjef innhenter årlig innspill til prioriterte konkurranser fra tjenesteområdene. Sak legges 
fram for strategisk innkjøpsgruppe som bestemmer hvilke konkurranser kommunen skal 
argumentere for at ROR-Innkjøp skal prioritere. Det er utarbeidet mandat for gruppen. 

2.2.5 KOMPETANSE OG KAPASITET  
I innkjøpsstrategi 2015-2022 omtales kompetanse og kapasitet i kapittel 3.2.3. Strategiske delmål er 
at kommunen skal ha tilstrekkelig anskaffelseskompetanse og kapasitet til å nå de øvrige delmål. 

I denne sammenheng skal det fokuseres på: 
• å styrke innkjøpsarbeidet  
• å øke kapasitet og kompetanse i den sentrale innkjøpsenheten 
• å øke innkjøpskompetansen i virksomhetene 
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Aktuelle tiltak for å nå delmålet: 
• Obligatoriske kompetansekrav og opplæringsprogram skal utvikles for alle definerte 

roller innen anskaffelsesfunksjonen og integreres i medarbeideropplæringen. 
• Tung anskaffelsesfaglig kompetanse skal beholdes samlet i den sentrale innkjøpsenheten. 
• Den sentrale innkjøpsenheten skal styrkes kapasitetsmessig og spesialiseres mer i retning 

av fag og kategorier. 

I forbindelse med etablering av ROR-Innkjøp ble det stilt krav om innsparing på innkjøpsområdet for 
Molde kommune og samarbeidskommunene. Det opplyses at det fra etablering har det vært stort 
fokus på innsparing. For å sikre dette har det vært arbeidet med å inngå rammeavtaler på de største 
og viktigste områdene.  

En ansatt har hovedoppgave knyttet til e-handel.  

De siste månedene har det vært arbeidet med etablering av KGV og KAV (se kapittel 2.3.1). Det er 
utarbeidet rutiner og opplæring gjennomføres høsten 2019.  

Det opplyses at ROR-Innkjøp har ansatte med god og relevant utdanning og arbeidserfaring. 

ROR-Innkjøp har fra etablering vært planlagt med leder og fem ansatte. Det opplyses at tilgjengelige 
ressurser i perioder i stor grad har vært benyttet til arbeid med rammeavtaler og e-handel. Dette har 
ført til at andre oppgaver i perioder har vært nedprioritert. 

2.2.6 DIGITALISERING 
I innkjøpsstrategi for Molde kommune gis det i kapittel 3.2.5 tiltak innen teknologi. Teknologi skal 
utnyttes og videreutvikles for en mest mulig effektiv anskaffelsesfunksjon. 

Det skal fokuseres på: 
• Elektronisk støtteverktøy gjennom hele innkjøpsprosessen 
• Felles konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 
• Felles elektronisk arkiv for kontrakter (KAV) 
• Felles eHandelsløsning 
• Felles eFakturaløsning 
• Felles maler og hjelpeverktøy 

 
Aktuelle tiltak for å nå delmålet: 
• Alle anskaffelser skal administreres i et sentralt konkurransegjennomføringsverktøy  

(pt Mercell KGV)  
• Alle innkjøpsavtaler skal administreres i et sentralt kontraktsadministrasjonsverktøy  

(pt Mercell KAV)  
• Alle virksomheter skal gjøre sine operative innkjøp via kommunens eHandelsløsning  

(pt Visma Enterprise). Dette gjelder alle innkjøp, ikke bare katalogbestillinger på 
eksisterende rammeavtaler.  

• Det skal kreves at alle leverandører skal sende sine fakturaer elektronisk gjennom 
kommunens eFakturaløsning (pt benyttes Visma som aksesspunkt og EHF som format).  

• Det skal utarbeides felles maler for konkurransegjennomføring og avtaleinngåelse/- 
oppfølging  

• Det skal vurderes anskaffelse av innkjøpsanalyseverktøy for:  
o oversikt over forbruk 
o overvåking av virksomhetenes lojalitet til inngåtte avtaler 
o skape grunnlag for prioritering av framtidige anskaffelsesplaner for optimal 

gevinstoppnåelse 
o overvåking av leverandørenes overholdelse av inngåtte avtaler 
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I kapittel 13 i reglement for innkjøp gis det bestemmelser om oppbevaring av dokumenter:   

«Kommuner skal ha rutiner for betryggende oppbevaring og makulering av all 
saksdokumentasjon knyttet til anskaffelsesvirksomheten. 
Saksdokumentasjon for hver anskaffelse skal oppbevares samlet, systematisk ordnet i 
hensiktsmessig arkivmateriell, og under slike forhold at innholdet ikke er tilgjengelig for 
uvedkommende. 
Ved alle anskaffelser uansett verdi skal det lages en anskaffelsesprotokoll som skal dokumentere 
alle faser i anskaffelsesprosessen. Denne skal oppbevares sammen med annen relevant 
dokumentasjon i forbindelse med anskaffelsen slik at en eventuell kontroll kan gjennomføres». 

 
2.3 PÅGÅENDE OG PLANLAGT UTVIKLINGSARBEID 

 
Molde kommune og samarbeidskommunene har inngått avtale om nytt saksbehandlingssystem. 
Valgt system er Public 360. Systemet vil i Molde kommune bli tatt i bruk 1.1.2020, og noe senere i 
samarbeidskommunene. Det opplyses at Mercell vil bli integrert med det nye 
saksbehandlingssystem. Dette betyr at Mercell skal kunne overføre dokumentasjon automatisk til 
Public 360.  

ROR-Innkjøp har opprettet en gruppe på Teams for innkjøpskoordinatorer og andre som er sentrale 
på innkjøpsområdet. Dette skal sikre informasjon og kommunikasjon til de som har oppgaver knyttet 
til innkjøp. 

2.3.1 KONKURRANSEGJENNOMFØRINGS- OG KONTRAKTSADMINISTRASJONSVERKTØY 
I innkjøpsstrategi for Molde kommune 2015-2022 gis det i kapittel 3.2.5 tiltak innen teknologi. 
Teknologi skal utnyttes og videreutvikles for en mest mulig effektiv anskaffelsesfunksjon. Det 
bestemmes at alle anskaffelser skal administreres i et sentralt KGV og at alle innkjøpsavtaler skal 
administreres i et sentralt KAV.  

Den sentrale innkjøpstjenesten i Molde kommune/ ROR-Innkjøp har siden 2010 benyttet KGV og 
KAV levert av Mercell. Enkelte av samarbeidskommunene har sporadisk brukt verktøyene. Det er 
bestemt at verktøyene skal tas i bruk i alle kommunene. Lisenser er kjøpt og opplæring 
gjennomføres høsten 2019. Verktøyene skal tas i bruk fra 1.1.2020. Bruk av Mercell er forankret i 
innkjøpsstrategien og i rådmannsutvalget.  

Rådmannsutvalget og Innkjøpsrådet mottok i e-post 8.11.2019 informasjon om pågående arbeid 
med innføring av KGV og KAV. 

2.3.2 E-HANDEL 
Innkjøpssamarbeidet har de siste årene hatt egne rutiner for e-handel. ROR-Innkjøp har tilbudt og 
gjennomført opplæring i e-handel. 
 
Det pågår et arbeid med å lage rutiner for å legge inn fritekstbestillinger i e-handelsmodulen. Dette 
er vesentlig for å ha dokumentasjon med og kontroll over hele prosessen fra bestilling til 
fakturabehandling, betaling og kontering. Systemet som er en del av porteføljen Visma Enterprise, 
skal konverteres til samme løsning i Nye Molde kommune. Dette arbeidet må gjøres manuelt og tar 
derfor tid.  

Det opplyses at Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF hittil har gjort lite i forhold til e-
handel. Det er iverksatt prosjekt med Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF om bruk av e-
handel og strukturering av innkjøpsfunksjonen. 
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2.3.3 PROSEDYRER OG RUTINER 
Det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for gjennomføring av anskaffelser for terskelverdiene 
knyttet til forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II.  Del I gjelder anskaffelser mellom kr. 100 
000 eks mva og kr. 1 300 000 eks mva. Del II gjelder anskaffelser mellom kr. 1 300 000 eks mva og kr. 
2 000 000 eks mva. Det skal også lages prosedyre og rutiner for gjennomføring av anskaffelser i del 
III, samt forsyningsforskriften som benyttes av Molde Vann og Avløp KF.  
 
2.3.4 MALER 
Det er en rekke maler tilgjengelig i Mercell. Det opplyses at det i tillegg til egne maler vil maler fra 
DIFI bli benyttet. 

2.3.5 OPPLÆRING 
ROR-Innkjøp har i høst arrangert grunnleggende kurs om lov og regelverket på innkjøpsområdet. 
Kurs har vært arrangert for sentrale innkjøpsmedarbeidere i Rauma og Aukra, og for ansatte i 
administrasjonen i Molde kommune. Det deltok 14 på kurs for ansatte i Molde kommune, og noen 
færre på kurs for ansatte i Rauma kommune og Aukra kommune.  

Det er planlagt tilsvarende kurs for innkjøpere i foretakene (Molde Eiendom KF og Molde Vann og 
Avløp KF) og Molde Bydrift.  

Det skal gjennomføres to dagskurs i Mercell KGV og KAV for innkjøpere i innkjøpssamarbeidet i 
slutten av november 2019. Kursene arrangeres for ansatte i Molde kommune (26.11.2019), og 
ansatte i Aukra kommune og Rauma kommune (27.11.2019). Kurset er knyttet til 
basisfunksjonaliteter i tjenestene som leveres av Mercell. 

 

3. OPPGAVER OG ANSVAR 
 
I innkjøpsstrategi for 2015-2022 gis det i kapittel 3.7.3 bestemmelser om internkontroll. Det 
opplyses at det for å sikre en effektiv og samtidig etisk god anskaffelsesfunksjon, må egenkontroll og 
internkontroll videreutvikles og følges opp. Det må i rutinene her skilles mellom ulike former for 
anskaffelser. 

Det vil være behov for enkle rutiner for oppfølging av enkeltkjøp og kjøp på rammeavtaler. Det 
opplyses videre at egenkontrollen er virksomhetenes løpende driftsansvar, mens internkontrollen er 
organisasjonens felles ledelsesansvar knyttet til rådmannen. 
 
For alle typer av anskaffelser er det viktig at ansvaret for eierskap og oppfølging er klart og entydig. 
Det opplyses videre at internkontrollen og egenkontrollen må være dokumenterte prosesser i 
kommunens ledelsessystem.  

Innkjøpsstrategien har i del II mål og tiltak. I kapittel 4 er det bestemmelser om oppfølging av 
strategien. 

 
3.1 OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES FOR KOMMUNENE I INNKJØPSSAMARBEIDET 

 
Innkjøpssamarbeidet skal gi kommunene en felles og effektiv innkjøpsordning som sikrer at innkjøp 
gjennomføres i tråd med lov og forskriftskrav. Videre skal samarbeidet sikre god innkjøps-
kompetanse som kan benyttes av kommunene. Samarbeidet skal også sikre effektiv bruk av 
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elektroniske system – både for å implementere innkjøpsavtalene og for å redusere 
transaksjonskostnadene ved innkjøp.  

Samarbeidsavtalen har bestemmelser om myndighet og ansvar. I kapittel 4 gis følgende føringer: 

«Molde kommune er som Vertskommune ansvarleg for administrasjon og drift av samarbeidet  
Vertskommunen pliktar innanfor denne samarbeidsavtalen, og etter delegert mynde frå  
Samarbeidskommunen, å utføre de oppgåver kommunen har etter alle aktuelle lover og 
forskrifter og vedteke reglement for innkjøpsområdet.  
Samarbeidskommunen delegerer vedtakskompetansen ved at kommunestyret gjev instruks til 
eigen administrasjonssjef/rådmann om delegasjon til rådmannen i Vertskommunen, jf. 
kommuneloven § 28-1b.  
Det er krav om at samarbeidskommunane følgjer vedteke reglement».  

 
På Molde kommune sin hjemmeside gis følgende informasjon om ROR-Innkjøp 
(www.molde.kommune.no, sist endret: 19.06.2019): 

«Den sentrale innkjøpsseksjonen i Molde kommune er hovedansvarlig for alle innkjøp i 
kommunene Molde, Midsund, Nesset, Aukra og Rauma. 
Vi har et kompetansefaglig ansvar overfor alle kommunale virksomheter. Vi har også ansvar for 
gjennomføring av sektorovergripende innkjøpskonkurranser og inngåelse av avtaler i henhold til 
disse. Arbeidet med å fylle denne rollen er en utfordring, og vi har derfor behov for samarbeid og 
innspill fra alle de aktører vi er i kontakt med».  

I årsrapport for 2018 for Molde kommune gis følgende informasjon om seksjonen ROR-Innkjøp: 

«Seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, Nesset, Rauma og 
Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av 
innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser». 

I intervju framkommer det at praksis er at den enkelte kommune/ virksomhet er ansvarlig for 
anskaffelser knyttet til bygg og anleggsinvesteringer. Ansvar for den enkelte anskaffelsen ligger på 
den kommune som foretar innkjøpet.  

 
3.2 OPPGAVER SOM ROR-INNKJØP SKAL UTFØRE FOR MOLDE KOMMUNE 

 
Ansvar og oppgaver lagt til ROR-Innkjøp er gitt i samarbeidsavtale. Det opplyses at prioritering av 
oppgaver som ROR-Innkjøp skal gjennomføre for den enkelte kommune styres av rådmannsutvalget 
og gjøres i praksis av innkjøpsrådet. Det opplyses at ROR-Innkjøp ikke har hatt kapasitet til å bistå og 
følge opp alle innkjøp i kommunene. Den enkelte kommune følger opp arbeidsoppgaver som ikke er 
lagt til ROR-Innkjøp eller oppgaver som ROR-Innkjøp ikke har kapasitet til å gjennomføre. 

Molde kommune har etablert en strategisk innkjøpsgruppe (se kapittel 2.2.4). Innkjøpssjef innhenter 
innspill til prioriterte oppgaver fra tjenesteområdene. Sak legges fram for strategisk innkjøpsgruppe 
som bestemmer hvilke oppgaver kommunen skal argumentere for at ROR-Innkjøp skal prioritere. 

Det opplyses at bygg- og anleggskontrakter normalt inngås av den enkelte kommune/ virksomhet 
selv. I disse sakene engasjeres ofte eksterne rådgivere som prosjektledelse. Prosjektledelsen har 
oppgave med å sikre at innkjøp skjer i henhold til lov og forskriftskrav. Noen prosjektledere tar 
kontakt med ROR-Innkjøp for å drøfte ulike forhold. 

 

http://www.molde.kommune.no/
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3.3 RUTINER FOR OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALEN 

 
I samarbeidsavtalen bestemmes det at det årlig skal utarbeides en handlingsplan i tråd med vedtatt 
4-årig strategi for innkjøpsområdet. Handlingsplanen skal legges fram for samarbeidskommunene i 
forbindelse med budsjettbehandling hvert år.  
 
Det er opprettet et innkjøpsråd med representanter for alle kommunene. Oppgaven til rådet er å 
sikre faglig medvirkning i utvikling av innkjøpssamarbeidet. Blant annet skal innkjøpsrådet utarbeide 
forslag til strategi og handlingsplan som del av saksforberedelsen til rådmannen i vertskommunen. 

Innkjøpsstrategien definerer mål og tiltak for perioden 2015-2022. Det går fram av dokumentet at 
målsettingen er at den sentrale innkjøpsenheten (ROR-Innkjøp) skal ha overordnet faglige ansvar for 
hele anskaffelsesfunksjonen.  

Det er ikke lagt fram dokumentasjon som viser at innkjøpsstrategien er revidert. Det opplyses at 
strategien skal revideres våren 2020.  

 
3.4 RUTINER FOR OPPLÆRING 

 
ROR-Innkjøp gjennomfører opplæring av ansatte med oppgaver knyttet til innkjøp. Det har vært 
opplæring i samarbeidskommunene, og samarbeidskommunene har vært invitert til felles 
opplæringsdager i Molde.  

Det opplyses at det i perioder med kapasitetsutfordringer har deler av opplæring i regi av ROR-
Innkjøp blitt nedprioritert. 

ROR-Innkjøp forholder seg til innkjøpskoordinator i den enkelte kommune og det forventes at 
koordinator videreformidler informasjon internt i kommunen. For Molde kommune formidler ROR-
Innkjøp informasjon direkte til enhetene. 

Innkjøpssystemene som kommunene nytter har ofte egne opplæringsmoduler og e-læringskurs. 
Dette gjelder for eksempel for Visma Enterprise og Mercell. 

 
3.5 RUTINER SOM SKAL SIKRE TILGANG TIL REGELVERK OG RETNINGSLINJER 

 
ROR-Innkjøp har intranettside der regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer/ rutiner, 
retningslinjer etc er tilgjengelig.  
 
Ansatte i samarbeidskommunene har siden sommeren 2019 hatt tilgang til intranettsiden. Det 
opplyses at dette fungerer greit. Tidligere var det kun ansatte i Molde kommune som hadde denne 
tilgangen. Aktuelle dokumenter ble distribuert til innkjøpskoordinatorene. 
 
Intranettsiden er i dag ikke komplett, men forventes ferdigstilt i løpet av første halvdel av desember 
2019. 

 

4. RAMMEAVTALER 
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I reglement for innkjøp gis det i kapittel 5 bestemmelser om innkjøpsrutiner. Det bestemmes i kapittel 
5.1 at:  

«Den til enhver tid gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelse skal anvendes ved alle 
tildelinger av offentlige vare-, tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter og gjelder kontrakter som 
omhandler kjøp, avbetalingskjøp, leasing eller leie.   

Der det finnes en gyldig rammeavtale, skal denne benyttes. Der det ikke finnes noen 
rammeavtale er hovedregelen at det skal foretas en anbudskonkurranse. Uansett hvilken måte 
det blir kjøpt inn på skal kjøpet baseres på reell konkurranse, lik behandling av leverandørene, 
ikke diskriminering av leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet, åpenhet, 
forutsigbarhet og etterprøvbarhet». 

 
4.1 RUTINER FOR UTARBEIDELSE AV RAMMEAVTALER 

 
I forbindelse med inngåelse av rammeavtaler benytter ROR-Innkjøp KGV og KAV. Verktøyene har 
rutiner som skal følges. ROR-Innkjøp har ut over de nevnte rutinene ikke utarbeidet egne rutiner på 
området. Slike vil bli innarbeidet med Mercell-rutinene i forbindelse med innføring av Mercell KGV 
og KAV i samarbeidskommunene i 2019.  

Det opplyses at tidligere har rammeavtalene blitt inngått med store rabatter for prefererte varer (de 
mest kjøpte varene) og mindre rabatter for andre varer. Nyere rammeavtaler har et større antall 
prefererte varer og dermed også større rabatter på flere varer. 

   
4.2 RUTINER FOR OPPFØLGING AV RAMMEAVTALER 

 
I rammeavtalene som ROR-Innkjøp har ansvar for foreligger det normalt punkt om oppfølging eller 
statusmøter med leverandører. 

I rammeavtaler der dette er aktuelt er det eget punkt om lønns- og arbeidsvilkår, og etiske krav. Der 
det er aktuelt vil det være eget punkt om miljøkrav. I forbindelse med avtaleinngåelse stilles det ved 
behov krav om egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS).   

Det opplyses at oppfølging av disse kravene vil variere ut fra arbeidskapasitet. 

Leverandør skal i henhold til avtale sende statistikk over bruk av rammeavtalene hvert år. ROR-
Innkjøp skal gjennomgå rammeavtalene årlig.  
 
Det opplyses at det er ønskelig at statistiker kan hentes ut fortløpende gjennom året. Det opplyses at 
oppfølging av rammeavtalene tar tid og at dette i perioder med kapasitetsutfordringer har vært 
nedprioritert. 
 
Nye rutiner for kontraktsoppfølging er utarbeidet av ROR-Innkjøp. Disse er basert på mal utarbeidet 
av DIFI. Kontraktsoppfølging skal planlegges i forbindelse med gjennomføring av konkurranse. 
Evalueringsskjema legges inn i konkurransedokumentene slik at leverandør blir kjent med dette 
tidlig.  
 
Oppfølging av avtaler og rammeavtaler sikres ved at oppgaver og dato legges inn i Mercell. Når dette 
gjøres vil den ansvarlige for oppfølgingen (saksbehandler) motta e-post når oppfølging eller 
evaluering skal gjennomføres. Det opplyses at dette er et godt verktøy for å sikre 
kontraktsoppfølging og evaluering. 
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4.3 RUTINER FOR OVERSIKT OVER RAMMEAVTALER 

 
ROR-Innkjøp har intranettside der regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer, retningslinjer etc 
er tilgjengelig. ROR-Innkjøp har oversikt over rammeavtaler i Excel på intranettsiden. Det gis blant 
annet informasjon om: 

• Produktområde 
• Avtaleleverandør 
• Dato når avtale utgår 
• Mulig prolongering 
• Hvilke kommuner avtalen gjelder 
• Ansvarlig for konkurransen/ avtalen 

 
Oversikten på ROR-Innkjøp sin intranettside skal til enhver tid være oppdatert. Ansatte i 
samarbeidskommunene har siden sommeren 2019 hatt tilgang til intranettsiden. Tidligere var det 
kun ansatte i Molde kommune som hadde denne tilgangen. Oversikt over rammeavtaler ble da 
sendt jevnlig til innkjøpskoordinatorene. 

Rammeavtalene er i stor grad tilgjengelige i e-handelsportal. Gjennom dette er avtalene tilgjengelig 
for den enkelte ansatt som bestiller varer og den som godkjenner kjøpet.  

 
4.4 RUTINER FOR E-HANDEL 
 
ROR-Innkjøp har utarbeidet opplæringsdokumenter og rutinebeskrivelser for e-handel. 
Dokumentene finnes ved bruk av lenke på forside til Visma Enterprise.  

Dokumenter som vi har fått forelagt er: 

• eHandel brukerveiledning, elektronisk bestilling av varer og tjenester fra bestilling til 
betaling, datert 10.10.2016. Innholdsfortegnelsen følger som vedlegg 4.  

• eHandel og regnskap 
• eHandel i ROR-Innkjøp 
• ROR-Innkjøp prosesskart 

Innkjøpssamarbeidet har de siste årene hatt egne rutiner for e-handel. ROR-Innkjøp har tilbudt og 
gitt opplæring i e-handel. 

  

5. KONTROLL 
 
5.1 RUTINER FOR KONTROLLER AV INNKJØP SOM UTFØRES AV ROR-INNKJØP 

 
ROR-Innkjøp skal gjennomgå innkjøpsavtalene årlig. Leverandør skal i henhold til avtale sende 
statistikk over bruk av rammeavtalene hvert år. 
 
Nye rutiner for kontraktsoppfølging er utarbeidet av ROR-Innkjøp. Disse er basert på mal utarbeidet 
av DIFI. Kontraktsoppfølging skal nå planlegges i forbindelse med gjennomføring av konkurranse. 
Evalueringsskjema legges inn i konkurransedokumentene slik at leverandør blir kjent med dette 
tidlig. 
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Oppfølging av avtaler og rammeavtaler sikres ved at oppgaver og dato legges inn i Mercell KAV. E-
postvarsel vil da komme til saksbehandler når oppfølging eller evaluering skal gjennomføres. Det 
opplyses at dette, når det tas i bruk, vil være et godt verktøy for å sikre kontraktsoppfølging og 
evaluering. 

Det opplyses at det i perioder med kapasitetsutfordringer har dette arbeidet vært nedprioritert. 

 
5.2 RUTINER FOR KONTROLLER AV INNKJØP SOM UTFØRES AV KOMMUNEN 
 
ROR-Innkjøp har ikke oppfølging av avtaler som enhetene i kommunen eller foretakene inngår. Det 
opplyses at ROR-Innkjøp gir råd og veiledning til enheter som tar kontakt. Oppfølging og kontroll 
ivaretas av den aktuelle kommune/ virksomhet. 

 
5.3 RUTINER FOR AVVIKSMELDINGER KNYTTET TIL INNKJØP 

 
Molde kommune har det elektroniske kvalitetsstyringssystemet «Rettesnora» som skal ivareta 
kravet om internkontroll og kvalitetskrav som lover, forskrifter og egne standarder stiller. 
Kvalitetssystemet har prosedyre for melding av avvik. Avvik kan meldes elektronisk i systemet. 

Det opplyses at det normalt ikke meldes avvik i forhold til innkjøp i dette systemet. Feil og avvik tas 
opp i møter eller direkte med innkjøpssjef eller ansatte i ROR-Innkjøp.   

 
5.4 ANDRE KONTROLLHANDLINGER 

 
Statlige tilsynsorgan har oppgaver knyttet til kontroll av eller tilsyn med ulike forhold knyttet til 
kontrakter. 
 
Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2019 tilsyn med hvordan Molde kommune sikrer etterlevelse 
av lønns og arbeidsforhold i bygge- og anleggskontrakter og enkelte tjenestekontrakter. I tillegg ble 
det undersøkt om det i inngåtte avtaler er bestemmelser om sanksjoner ved brudd. 
 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) håndterer klager som gjelder brudd på regelverket 
for offentlige anskaffelser. Molde kommune har de siste årene hatt få klager.  

 

6. RAPPORTERING 
 
6.1 RUTINER FOR RAPPORTERING FRA ROR-INNKJØP  
 
Samarbeidsavtalen har bestemmelser om rapportering fra vertskommunen til samarbeids-
kommunene. Det bestemmes at driftsrapporter og andre aktuelle saker som omhandler driften skal 
legges fram til orientering og drøfting med rådmennene i samarbeidskommunene. 
 
Videre bestemmes det at Molde kommune som vertskommune minst tre ganger pr. år i forbindelse 
med tertialrapportering skal rapportere til samarbeidskommunene. Rapporteringen skal inneholde 
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generell informasjon om driftssituasjon inkludert økonomisk situasjon og framdrift i forhold til 
planlagt arbeid. Det opplyses at det ikke rapporteres om dette tre ganger hvert år.  
 
Rådmannsutvalget har besluttet at det skal avgis statusrapport om pågående og nylig ferdigstilte 
prioriterte konkurranser om rammeavtaler og større investeringskjøp som gjennomføres av ROR-
Innkjøp. Det skal rapporteres på dette hver måned på e-post. Normalt sendes dette til medlemmene 
i rådmannsutvalget og innkjøpsrådet for videreformidling internt i kommunen. I Molde kommune 
sendes e-posten også til enhetslederne og lederne i kommunale foretak. I sommermånedene 
rapporteres det ikke. Siste rapport omtaler aktivitet per 31. oktober. Fra og med denne måned 
inneholder rapporten også informasjon om pågående prosjekter utenom konkurranser. 

I innkjøpsstrategi for Molde kommune 2015-2022 legges det til grunn at elementer fra vedtatt 
innkjøpsstrategi skal legges inn som en del av indikatorene for internkontroll. Det opplyses videre at 
det bør videreutvikles mål og måleindikatorer for å måle anskaffelser innenfor avtaler, og volumet 
av disse sammenholdt med de totale anskaffelsene ut fra definerte kostnadsarter. 

I Visma BI finnes det pr i dag kun én mulig måleindikator for innkjøp, andel e-handelskjøp. Her er det 
satt en målsetting på 30 % andel, mens dagens andel er målt til 12 %. Denne andelen er forventet å 
øke betraktelig når arbeidet med rutiner for og fritekstbestillinger i e-handel vinter/ vår 2020. 

Innkjøpsstrategien skal følges opp gjennom virksomhetsplanlegging, lederavtaler og 
lederoppfølging, og resultater skal inntas i ordinær årshjulrapportering. Vi har ikke fått framlagt 
dokumentasjon på at dette gjennomføres. 

 
6.2 INFORMASJON TIL KONTROLLUTVALGET 

 
Kontrollutvalget har de siste årene anmodet om, og mottatt, en årlig oppdatering av status på 
innkjøpsområdet. Statusoppdatering er gitt av innkjøpssjef i kontrollutvalget i møte på våren, og er i 
stor grad knyttet til status for rammeavtaler 
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VEDLEGG 
 

1. SAMARBEIDSAVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID  

 
Kommunestyret i Molde kommune vedtok opprettelse av et innkjøpssamarbeid i møte 3.9.2015 i sak 
59/2015. Tilsvarende vedtak ble truffet av kommunestyrene i de fire samarbeidskommunene høsten 
2015. 
 

Vedtaket i Molde kommunestyre i sak 59/2015: 
1) Molde kommune inngår interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet – gjeldande frå 

01.01.2016. Samarbeidet vert organisert som administrativ vertskommunesamarbeid etter 
Kommunelova § 28 b med Molde kommune som vertskommune. Vedlagt forslag til 
samarbeidsavtale godkjennast. 

2) Det vert teke omsyn til deltaking i samarbeidet ved handsaming av budsjettet for 2016. 
3) Innkjøpsstrategi for Molde kommune skal også gjelde for det interkommunale samarbeidet. 

Rådmannen i Molde kommune (vertskommunen) får mynde å tilpasse strategidokumentet  
som følgje av dette. 

4) Reglement for samarbeidet vert teke til orientering.  
 

 
Under gjengis innholdet i samarbeidsavtalen. 
 
Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid på innkjøpsområdet  

1. Om samarbeidsavtalen  
Denne avtalen gjeld interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet med heimel i Lov om 
kommunar og fylkeskommunar av 25. 09. 1992 nr. 107 (Kommunelova), organisert som 
administrativt vertskommunesamarbeid (Kommunelova § 28-1b).  
 
2. Avtaleparter  
Vertskommune: Molde kommune  
 
Samarbeidskommune: XXXXX kommune  
 
(Andre samarbeidskommunar: aa, bb, cc)  
 
3. Formål for avtalen  
1. Samarbeidskommunane skal gjennom samarbeidet ha ei felles og effektiv innkjøpsordning som 
sikrar både effektive innkjøp og prosessar som tilfredsstiller regelverket innanfor offentlige 
anskaffingar.  
 
2. Innkjøpssamarbeidet skal sikre ei sams innkjøpskompetanse som kan vere rådgivande ovanfor 
anskaffingar ute i kommunane.  
 
3. Innkjøpssamarbeid skal samstundes ivareta effektiv bruk av elektroniske system – både for å 
implementere innkjøpsavtalane og for å redusere transaksjonskostnadane knytt til innkjøp.  
 
4. Gjennom innkjøpssamarbeidet skal sekundære omsyn som miljø, sosial dumping, etiske 
retningslinjer, leverandørutvikling takast omsyn til m.m.»  
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4. Mynde  og ansvar  
Molde kommune er som Vertskommune ansvarleg for administrasjon og drift av samarbeidet  
 
Vertskommunen pliktar innanfor denne samarbeidsavtalen, og etter delegert mynde frå  
Samarbeidskommunen, å utføre de oppgåver kommunen har etter alle aktuelle lover og forskrifter 
og vedteke reglement for innkjøpsområdet.  
 
Samarbeidskommunen delegerer vedtakskompetansen ved at kommunestyret gjev instruks til eigen 
administrasjonssjef/rådmann om delegasjon til rådmannen i Vertskommunen, jf. kommuneloven § 
28-1b.  
 
Det er krav om at samarbeidskommunane følgjer vedteke reglement.  
 
5. Økonomi  
Samarbeidskommunen skal overføre tre gonger pr. år til Vertskommunen vederlaget for deltaking i 
det interkommunale vertskommunesamarbeidet. Vertskommunen fakturerer avtalt beløp.    
 
Det vert gjort ei avrekning ved årslutt kvart år. Eventuelt overskot tilbakeførast kommunane eller 
vertskommunen sender tilleggsfaktura for endeleg oppgjer i samsvar med fordelingsnøkkel.  
 
Kostnadene fordelast etter følgjande fordelingsnøkkel; 30 % lik del for alle deltakar kommunane og 
70 % etter innbyggjartal.  
 
Vederlaget skal dekke:  

Lønn og sosiale kostnader (inklusive pensjonsforpliktingar)  
Kontorlokale og felleskostnader knytt til desse   
Kompetansetiltak  
Reisekostnader 
Telefoni, PC og kostnader til lisensar som f.eks. Windows, Office ol,   
Lisenskostnader for fagsystem  
Administrasjon av vertskommunesamarbeidet ; Arkiv, økonomi, personal, informasjon m.m.  

  
Dersom ein felles konkurranse medfører erstatningskrav skal kostnadene fordelast etter same 
fordelingsnøkkel som kostnadene elles.   
  
6. Personal   
Vertskommunen Molde kommune har arbeidsgjevaransvar.  
  
7. Organisering, styringsdialog og samarbeidsrutiner  
Det skal årleg utarbeidast ein handlingsplan i tråd med vedteken 4-årig strategi for innkjøpsområdet 
som leggast føre samarbeidskommunane i samband med budsjettbehandlinga kvart år.  
 
Rådmannsutval:  
Rådmennene i Vertskommunen og samarbeidskommunane utgjer rådmannsutvalet for samarbeidet.  
 
Rådmannen i Vertskommunen er leiar for rådmannsutvalet.   
 
Rådmannen i vertskommunen legg fram driftsrapportar  og andre aktuelle saker som vedkjem drifta 
til rådmennene i Samarbeidskommunane til orientering og drøfting.  
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Vertskommunen skal minimum 3 gongar pr. år rapportere til Samarbeidskommunane. Rapporteringa 
skal innehalde generell informasjon om driftssituasjon inkl. økonomisk situasjon og framdrift i 
forhold til planlagt arbeid.   
  
Innkjøpsråd: 
Det opprettast innkjøpsråd med representantar for alle deltakarkommunane. 
Samarbeidskommunane pliktar seg til ei kvar tid å informere innkjøpssamarbeidet om kven 
kommunens representant i innkjøpsrådet er, og til å gje vedkomande anledning til å delta i arbeidet i 
innkjøpsrådet.  
 
Innkjøpsrådet si oppgåve er å sikre fagleg medverknad frå alle deltakarkommunane i utviklinga av 
innkjøpssamarbeidet. Mellom anna skal innkjøpsrådet utarbeide forslag til strategiar og 
handlingsplanar som del av saksførebuing til rådmannen i Vertskommunen.  
 
Produktansvarlig:  
For å sikre at kommunen til ei kva tid har ei innkjøpsordning som tener kommunens interesser ut fra 
eit produktfaglig brukarperspektiv, sørgjer innkjøpsansvarlige for at kommunene til ei kva tid har ein 
medarbeidar med det produkt- og brukerfaglege ansvaret for ordninga innan et nærare definert 
produktområde.  
  
8. Ved usemje  
Eventuell tvist søkjast løyst ved forhandlingar før den eventuelt vert bringa inn for dei ordinære 
domstolane.  
 
9.  Opphøyr av samarbeidet  
Uttreden av samarbeidet kan skje frå 1. januar kvart år.  
 
Oppseiing av avtalen skal sendast skriftleg til  vertskommunen seinast eit år før ønskje om å tre ut av 
samarbeidet. 
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2. INNKJØPSSTRATEGI  

 
Kommunestyret i Molde kommune vedtok i møte 13.11.2014 en innkjøpsstrategi for i perioden 
2015-2022. Dette var før ROR-Innkjøp ble etablert. Kommunene som får tjenester fra ROR-innkjøp 
gav i forbindelse med inngåelse av avtaler sin tilslutning til Molde kommune sin strategi. 
 
Under gis oversikt over innholdsfortegnelsen i innkjøpsstrategien.   
 

Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling 
1. Bakgrunn og hensikt med strategien 

1.1 Kommunens anskaffelsesfunksjon 
1.2 Regelverk om offentlige anskaffelser 
1.3 Utfordringer og risikoforhold 
1.4 Trender og utviklingstrekk 
1.5 Forhold til andre kommunale styringssystem 

2. Nåværende situasjon for anskaffelsesfunksjonen 
2.1 Innkjøpsmønster 
2.2 System og teknologi 

3. Ønsket framtidig utvikling 
3.1 Organisering 
3.2 Roller 
3.3 Kompetanse og kapasitet 
3.4 Prosesser 
3.5 Teknologi 
3.6 Samfunnsansvar 
3.7 Styring, oppfølging og internkontroll 

 
Del II Mål og tiltak 
1. Rammeverk 
2. Definisjoner 
3. Mål og strategiske veivalg 

3.1 Overordnede målsettinger 
3.2 Strategiske delmål og mulige tiltak for Molde kommune sin anskaffelsesfunksjon 

4. Oppfølging av strategien 
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3. REGLEMENT FOR INNKJØP I AUKRA, MOLDE, NESSET, RAUMA, MIDSUND 

 
Reglement er felles for kommunene som deltar i samarbeidet, og gir sammen med vedtatt 
samarbeidsavtale føringer for utøvelse av innkjøp. Reglementet gjelder også for alle underliggende 
heleide virksomheter i kommunene som er omfattet av regelverk for offentlige anskaffelser. 

Under gis oversikt over innholdsfortegnelsen i reglement for innkjøp.   

1. Innledning 
2. Mål for anskaffelsesvirksomheten 
3. Etiske prinsipper: 

3.1 Generelt 
3.2 Leverandør kontakt 
3.3 Personlige fordeler/ gaver 
3.4 Tjenestereiser 
3.5 Inhabilitet 

4. Lovgrunnlag 
4.1 Lov, forskrifter og bestemmelser 

5. Innkjøpsrutiner 
5.1 Generelt 
5.2 Anskaffelse på områder uten rammeavtale/kontrakt 

6. Sjekkliste ved anskaffelser 
7. Krav til leverandører 
8. Alminnelige regler for konkurransen 
9. Kriterier for valg av tilbud/ leverandør 
10. Kvalitet og miljøhensyn 
11. Inngåelse av kontrakter 
12. Leveranseoppfølging 
13. Dokumentbehandling/ arkivering 
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4. RUTINEBESKRIVELSER FOR E-HANDEL 

 
ROR-Innkjøp har utarbeidet et dokument med rutinebeskrivelser for e-handel. Dokumentet vi har 
fått forelagt er datert 10.10.2016 og er betegnet eHandel, elektronisk bestilling av varer og tjenester 
fra bestilling til (betaling).  
 

Startside på Visma Enterprise 
Startside på ehandel 
Mine parameterer 
Opprett ny handlevogn 
Bestilling av katalog vare 
Artikkeldetaljvindu av en katalog vare 
Send handlevogn til godkjenning 
Godkjenning av handlevogn 
Handleliste 
Bestilling av formular vare (fritekst) 
Bestilling vis ekstern nettbutikk (punchout) 
Varemottak 
Arkiv 
Fakturautligning 

 
   



Fra: Dahl, Arne Sverre
Til: Aspen, Jane Anita
Kopi: Roald, Britt Rakvåg; Thrana, Kurt Magne; Bye, Roar
Emne: SV: Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp - mulighet for uttalelse.
Dato: 26. november 2019 12:03:59

Kontrollutvalget i Molde kommune
v/Jane Anita Aspen
 
 
Viser til e-post mottatt sist fredag ettermiddag, 22.11.19 med mulighet for å gi uttalelse til
mottatt saksframlegg i løpet av tirsdag 26.11.19. Rådmannen konstaterer at det gis svært korte
tidsfrister for å avgi uttalelse.
 
Rådmann har hatt en god dialog med revisjonen under deres arbeid med kartleggingen og har
ingen ytterligere kommentarer til rapporten.
 
Det er rådmannen sin oppfatning at revisjonen sin kartlegging gir en mer nyansert og helhetlig
beskrivelse av rutiner og hvordan disse praktiseres enn hva som kommer fram i
saksframlegget. Rådmannen har merket seg revisjonen sin oppsummering og vurdering av hva
kartleggingen viser.
 
Rådmannen vil bemerke følgende:
 

Det står i rapporten at ROR Innkjøp har jobbet mye med å bistå kommunene i
anskaffelsesprosesser, mens det i saksframlegget skrives at de kun har prioritert
rammeavtaler og e-handel.
Det fremheves at det ikke har vært rapportert til kommunene jfr avtale, men sies
ingenting om at det i stedet sendes månedlige rapporter om aktivitet og at det utarbeides
årlig handlingsplan/prioritering av avtaler etter en omfattende prosess som er beskrevet i
kartleggingen.
Det fremheves at rådmannsutvalget kun har hatt tre møter, men nevner ikke
møteaktiviteten i innkjøpsrådet, både i Molde og det interkommunale.
Det skrives at det ikke er tatt grep når ROR-Innkjøp ikke har klart å følge opp det som
ligger i samarbeidsavtalen og innkjøpsstrategien. ROR Innkjøp har blitt styrket med en
midlertidig ressurs utover den bemanningsplan som en er omforent om i samarbeidet.
Knapphet på ressurser er det mange tjenesteområder som opplever og må derfor gjøre
nødvendige prioriteringer og justering av rutiner. I ROR Innkjøp gjelder det bl.a. hvordan
det rapporteres og gjennomføres opplæring.
Når har en strategi blitt å betrakte nærmest som en forskrift, noe som er absolutt, ref.
punktet om konkurransegjennomføringsverktøy? Arbeidet med dette er godt omtalt i
kartleggingen.
Innkjøpsstrategien er gjeldende for perioden 2015-2022. Det er opplyst at strategien vil bli
revidert i 2020 etter etableringen av nye Molde kommune.

 
Rådmannen avstår fra ytterligere kommentarer til saksframlegget.
 
Med hilsen
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Arne Sverre Dahl   
 

Fra: Aspen, Jane Anita <jane.anita.aspen@molde.kommune.no> 
Sendt: 22. november 2019 14:26
Til: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>
Emne: Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp - mulighet for uttalelse.
 
Hei
 
Revisjonen har gjort en kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp på bestilling fra Kontrollutvalget i
Molde kommune. Revisjonen har sendt kartleggingen til uttale til rådmannen.
 
Sekretariatet har på bakgrunn av kartleggingen utarbeidet et saksfremlegg som skal legges frem
for kontrollutvalget i Molde kommune (det avtroppende) 3.12.2019.
 
Rådmannen gis her mulighet til å komme med en uttalelse, dersom det er ønskelig.
Møteinnkallingen må sendes ut til utvalget tirsdag 28.11.
 
 
Jane Anita Aspen
daglig leder
 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Tlf:                                71 11 15 79/91 37 11 12
e-post:                        postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
                                      jane.anita.aspen@molde.kommune.no
Hjemmeside:            http://www.kontrollutvalgromsdal.no
Besøksadresse:        Hamnegata 35, 4. etg., Molde
Org.nr.:                       912 503 771
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kontrollutvalgromsdal.no%2F&data=02%7C01%7C%7Cc09970bfa1b641be605f08d7726054ac%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637103630386385307&sdata=Tnbpa6%2BkvCtck798fMbgvKfRtwC74HVK0Uk4SRmnzOU%3D&reserved=0
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 Kommunestyret  

 

 

PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, 

godkjennes.  Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

  

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes.   

 

Saksopplysninger 

 

I tillegg til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, har utvalget flere 

dokument som danner rammeverk for kontrollutvalgets virksomhet; 

• Reglement for kontrollutvalget, som revideres av avtroppende kontrollutvalg. 

Godkjent av kommunestyret i møte 19.12.2019, sak  

• Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS, erstattes av ny oppdragsavtale 

med Møre og Romsdal Revisjon SA.  

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, vedtas i løpet av 2020 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2023, vedtas i løpet av 2020 

• Årsmelding, blir sendt til kommunestyre hvert år, unntatt 1. år etter valg 

• Virksomhetsrapport, legges frem av avtroppende kontrollutvalg   

 

I forrige valgperiode ble det for første gang utarbeidet en Plan for kontrollutvalgets 

virksomhet i valgperioden. Planen ble konkretiseres i en årlig tiltaksplan/arbeidsplan. Siden 

planen ble etablert først i 2017, så ble den bare lagt frem for kommunestyret som referatsak. 

 

Vedlegg:  

• Utkast til Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023. 

 

VURDERING 

 

Sekretariatet ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en Plan for 

kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget, i 

løpet av første år etter nytt valg. Planen sendes til kommunestyret for godkjenning, slik det 

gjøres med plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. På denne måten kan 

kommunestyret involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende 

valgperiode.  

 

Siden planen vil være gjeldende for en hel valgperiode, så kan den ikke være konkret på tiltak 

og aktiviteter, da disse vil ha en kortere planleggingshorisont. En vet ikke hvilke 



forvaltningsrevisjonsprosjekt eller kontrolltiltak som skal gjennomføres 2-3 år frem i tid. Det 

vil derfor være behov for at kontrollutvalget har en årlig tiltaksplan/arbeidsplan, som kan 

justeres av utvalget i løpet av året. Her vil det komme frem hva kontrollutvalget vil fokusere 

på dette året f.eks.; bestilte forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller, oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt/eierskapskontroller, orienteringer fra revisjonen, orienteringer 

fra administrasjonen, virksomhetsbesøk osv.   

 

Sekretariatet legger her frem et utkast til Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023. 

Kontrollutvalget vedtar Arbeidsplan for 2020, i sak 05/20, i samme møte.        

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 



 

 

 

 

 

 

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 

2020-2023 

 

 

 
 

 

 

Kontrollutvalget i Molde kommune 

 

 

Vedtatt av kommunestyret i Molde xx.xx.2020, sak xx/20  
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1. INNLEDNING 

 

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-1 skal kommunestyret 

velge et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen, er 

ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.  
 

Kommunestyret har vedtatt et eget reglement for kontrollutvalget i Molde kommune 

(kommunestyret 19.12.2019, sak 33/19) 

 

§ 1. Kontrollutvalgets formål 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt 

arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Molde kommune, 

og at kommunen leverer sine tjenester effektivt og målrettet i henhold til lov, forskrifter, 

statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak. 
 

Utvalgets oppgaver er knyttet til kontroll av den kommunale forvaltningen, kontroll av 

kommunen sitt eierskap i selskap og til å påse at kommunen sine regnskap blir revidert på en 

betryggende måte. Kommuneloven har et eget kapittel som regulerer kontrollutvalgets 

virksomhet; Kapittel 23. Med hjemmel i loven er det også fastsatt Forskrift om kontrollutvalg 

og revisjon.  

 

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller 

utvalget sitt behov. Sekretariatet skal påse at de saker som kontrollutvalget behandler, er 

forsvarlig utredet, og at utvalget sine vedtak blir sett i verk. Kontrollutvalget i Molde har 

sekretariatstenester fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.  

 

Kontrollutvalget vil i tillegg til Plan for virksomheten ha en egen Arbeidsplan for hvert år, 

med planlagte tiltak og oppgaver. Arbeidsplanen blir oppdatert fortløpende og vil være 

tilgjengelig på https://www.kontrollutvalgromsdal.no/nye-molde 
 

 

2. UTVALGETS SAMMENSETNING 

 

Funksjon Navn Parti  Navn Varamedlemmer Parti 

    For Ap  

Leder Vigdis Fjøseid AP  Anne Brekke AP 

    Oddbjørn Steinsvoll AP 

    For H, Sp, Krf og F  

Nestleder Magne Reiten* SP  Magnhild Solli Sorthe SP 

Medlem Anders Talleraas H  Per Øverbø H 

Medlem Gudbjørg Frisvoll KRF  John Helge Frøystad KRF 

    Målfrid Oddny Monge H 

    Oddlaug Hovdenak SP 

    For Sv og Mdg  

Medlem Tore Berg SV  Anne Lene Nerland MDG 
*medlem av kommunestyret 

 

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/nye-molde.509487.no.html
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3. MØTEPLAN 

 

• Møteplan legges i første kontrollutvalgsmøte i hvert kalenderår. 

• Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører på lik linje som andre kommunale 

utvalg.  

• Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid. 

• Kontrollutvalget i Molde skal avholde minst 7 møter hvert kalenderår.  

• Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i møteplanen. En oppdatert møteplan 

ligger til enhver tid tilgjengelig på https://www.kontrollutvalgromsdal.no/nye-molde 
 

 

4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER 
 

4.1. TILSYN MED FORVALTNINGEN 

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med blant annet følgende tiltak:  

• Orienteringer fra kommunedirektøren knyttet til saker på kontrollutvalgets 

oppfølgingsliste.  

• Kontrollutvalget får fremlagt tertialrapportene for Molde kommune, Molde Eiendom 

KF og Molde Vann og Avløp KF. 

• Oppfølging av politiske vedtak. 

• Rapporter fra eksterne tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging knyttet til disse.  

• Innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg ligger 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

• Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomhet på de ulike områdene slik mellom 

utvalgsmedlemmene:  

 Saker fra formannskapet -  

 Saker fra hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø-  

Saker fra hovedutvalg for helse og omsorg -  

Saker fra hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd -    

Saker fra foretakene –  

• Kontrollutvalget kan be om informasjon om ulike områder/temaer eller fra ulike 

enheter. Risiko- og vesentlighetsanalyser som utarbeides som grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon vil være et godt hjelpemiddel for kontrollutvalgets tilsyn med 

forvaltningen. Ved å etterspørre informasjon fra enheter og områder som ikke blir 

prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon eller andre undersøkelse, så får 

kontrollutvalget fulgt opp et større område av forvaltningen.  

• Virksomhetsbesøk/alternativt orientering fra en enhetsleder. 

• Følge opp saker fra publikum ut fra et systemperspektiv. Kontrollutvalget avgjør selv 

om saker skal følges opp ut fra om de representerer en tilstrekkelig risiko for 

manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.  
 

4.2. OPPGAVER KNYTTET TIL REGNSKAPSREVISJON 

• Ved behandlingen av kommunens og foretakenes regnskap, vil kontrollutvalget avgi 

en uttalelse, som stiles til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik 

at den følger innstillingen til kommunestyret.  

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/nye-molde.509487.no.html


  

KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE  

 

Side 4 av 6 

 

• Alle nummererte brev eller andre typer revisjonsmerknader som revisjonen ønsker at 

kontrollutvalget skal følge opp, behandles fortløpende. Nummererte brev som ikke blir 

godt nok fulgt opp av administrasjonen, sendes kommunestyret til videre behandling.  

• I første møtet hver høst orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret. 

Videre skal utvalget få presentert rapport fra interimsrevisjon og årsoppgjørsrevisjon.   

• Revisjonens årsavslutningsbrev følges opp av revisjonen, med orientering til 

kontrollutvalget. 

 

4.3. OPPGAVER KNYTTET TIL FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 

MED ØKONOMIFORVALTNINGEN 

• Revisjonen skal se etter om kommunen sin økonomiforvaltning hovedsakelig skjer i 

samsvar med regler og vedtak. 

• Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges 

frem for kontrollutvalget.  

• Revisor skal senest 30.06 gi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.  
 

4.4. OPPGAVER KNYTTET TIL FORVALTNINGSREVISJON 

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven § 23-3 minst en gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. 
 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal være et verktøy for 

kontrollutvalget i utarbeidelse av Plan for forvaltningsrevisjon. Risiko- og 

vesentlighetsvurderingen skal vise hvor i kommunens virksomhet eller i virksomhet i 

kommunens selskap, det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret selv, etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

På bakgrunn av Plan for forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget bestille 

forvaltningsrevisjoner eller andre undersøkelser. 

 

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter eller andre undersøkelser blir lagt frem for 

kommunestyret for behandling.  Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om 

forvaltningsrevisjon blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om anbefalingene blir 

fulgt opp av administrasjonen. Kontrollutvalget rapporterer om dette i årsrapporter og 

virksomhetsrapport.  
 

4.5. OPPGAVER KNYTTET TIL EIERSKAPSKONTROLL 

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven § 23-4 minst en gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres eierskapskontroll. 
 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal være et verktøy for 

kontrollutvalget i utarbeidelse av Plan for eierskapskontroll. Risiko- og 

vesentlighetsvurderingen av eierskapet, skal vis hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  

 

Planen skal vedtas av kommunestyret selv, etter innstilling fra kontrollutvalget. 
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På bakgrunn av Plan for eierskapskontroll bestille eierskapskontroller. 

 

Alle eierskapskontroller blir lagt frem for kommunestyret for behandling.  Kontrollutvalget 

skal påse at kommunestyrets vedtak om eierskapskontroll blir fulgt opp og skal rapportere til 

kommunestyret om anbefalingene i eierskapskontrollen blir fulgt opp. Kontrollutvalget 

rapporterer om dette i årsrapporter og virksomhetsrapport.  
 

 

4.6. OPPGAVER KNYTTET TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN 

• Kontrollutvalget behandler forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Molde kommune i 

første møte hver høst. I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, 

revisjonens virksomhet og sekretariatets virksomhet.  

• Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken fra formannskapet til 

kommunestyret. Det er bare kommunestyret som kan korrigere i forhold til 

kontrollutvalgets forslag til budsjett, det kan ikke gjøres av administrasjonen.  

• Budsjettet vedtas av kommunestyret 
 

4.7. OPPGAVER KNYTTET TIL TILSYN MED REVISJONSORDNINGEN 

• Kontrollutvalget inngår oppdragsavtale med revisjonen. Avtalen setter rammer for de 

revisjonstjenestene som revisjonen skal levere til kommunen.   

• Revisjonen rapporterer om sin virksomhet gjennom revisjonens åpenhetsrapport. 

• Oppdragsansvarlig revisor både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon legger 

fram sine uavhengighetserklæringer for kontrollutvalget.  

• I første møtet hver høst orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret. 

Revisjonens plan for Molde kommune er til enhver tid tilgjengelig for  

• Kontrollutvalget skal motta rapport fra interimrevisjonen og årsoppgjørsrevisjon.  

• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon gjennomføres i tråd 

med Forum for kontroll og tilsyns (FKTs) veileder for kontrollutvalgets påseansvar 

over for regnskapsrevisor. Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar med 

forvaltningsrevisor gjennomføres i tråd med Norges kommunerevisjons (NKRFs) 

veiledere. Dette behandles i første møte hver høst.  

• Øvrige tiltak går fram av kontrollutvalgets tiltaksplan.  
 

4.8. OPPGAVER KNYTTET TIL RAPPORTERING 

• Kontrollutvalget sin årsrapport fra forrige år, blir behandlet i det første møte hvert år. 

Første år etter valget blir det ikke lagt frem årsrapport. 

• Det avtroppende kontrollutvalget legger frem rapport til kommunestyret fra 

kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden. 

• Årsrapport/virksomhetsrapport blir sendt kommunestyret til orientering. 

• I årsrapporten/virksomhetsrapporten rapporterer kontrollutvalget til kommunestyret 

om resultat av gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt om resultat 

fra oppfølging av vedtak.   

•  Eventuelle oppfølginger av nummererte brev blir også rapportert i 

årsrapport/virksomhetsrapport. Kontrollutvalget vurderer ved hvert nummererte brev, 

om det er nødvendig å rapportere til kommunestyret fortløpende.    
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• Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, eventuelt andre 

undersøkelser blir sendt fortløpende til kommunestyret for behandling.  

 
 

5. OPPLÆRINGS- OG ERFARINGSUTVEKSLING 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og en ser behov for en jevnlig oppdatering av 

kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en 

post til opplæring/kursvirksomhet.  

• Kontrollutvalget velger selv om de ønsker å være representert med medlemmer på 

Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) kontrollutvalgskonferanse som arrangeres i 

januar/februar hvert år. NKRF`s kontrollutvalgskonferanse er en stor konferanse med 

deltakere fra hele landet.  

• Molde kommune er medlem i Forum for kontroll og tilsyn (FKT). FKT`s formål er å 

være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsyn 

i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. I juni hvert år avvikles årsmøte og 

fagkonferanse.  Kontrollutvalget velger selv om de ønsker å være representert med 

medlemmer på denne møteplassen.  

• Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inviterer hvert år til en opplæringsdag for 

kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer i kommunene tilknyttet sekretariatet.  

• Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll 

arbeid, blant annet gjennom sekretariatets hjemmeside 

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/ og ved å oppfordre kommunen til å orientere 

om kontrollutvalgets virksomhet på kommunens hjemmeside.  

 

 

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/
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MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020 

 

Sekretariatets innstilling 

 

1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes: 

 
Uke Dato Møte   

8 17.02 1/20 • Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

• Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 

• Interimrapport regnskapsrevisjon 2019 

• Kartlegging av rutiner Ror-Innkjøp – videre 

oppfølging 

14 30.03 2/20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og 

vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap 

• Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon 

SA 

• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder? 

17 24.04 3/20 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 

2019, Molde kommune, Nesset kommune, 

Midsund kommune, Moldebadet KF, Molde 

Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF og 

Molde Havnevesen KF 

• Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

24 08.06 4/20 • Økonomirapporter 1. tertial 

• Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og 

vesentlighetsvurdering virksomhet og eierskap 

37 07.09 5/20 • Oppfølging av politiske vedtak  

• Revisjonsplan for 2020 

• Revisjonens rapport fra forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.  

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2023 

44 26.10 6/20 • Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021 

• Økonomirapport 2. tertial 

50 07.12 7/20 • Bestilling av forvaltningsrevisjon eller 

eierskapskontroll 

• Interimrapport regnskapsrevisjon 2020.  

 

2. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer 

av møtedatoer dersom det blir nødvendig. 

 

3. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i 

møte. Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte. 

 

 



Saksopplysninger 

 

Det er hensiktsmessig at kontrollutvalget i størst mulig grad planlegger sin virksomhet. Dette 

for at møtedatoer skal være forutsigbare for utvalgsmedlemmer, kommunes administrasjon, 

revisjonen og for publikum. Det er også en fordel at kontrollutvalgets arbeid er mest mulig 

planlagt, slik at kontrollutvalget kan forberede seg og påvirke arbeidet, at revisjonen kan 

planlegge sin aktivitet knytet til å levere bestillinger, og at sekretariatet får anledning til å 

forberede saker i tilstrekkelig tid før møte.  

 

Forslag til møteplan er koordinert med de øvrige kontrollutvalgene for å unngå 

møtekollisjoner for revisjon og sekretariat, samt med Molde kommunes møteplan for politiske 

møter i 2020. 

 

Det er lagt opp til 7 ordinære møter i 2020.  

 

Vedlagt følger: 

• Utkast til arbeidsplan for kontrollutvalget i Molde kommune 2020 

 

VURDERING 

 

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 behandler utvalget i dagens møte, sak 04/20. 

Dette er en overordnet plan som her konkretiseres i en årlig arbeidsplan 

 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til en Arbeidsplan 2020 som tar utgangspunkt i 

kontrollutvalgets oppgaver som fremkommer i kommunelov og forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon. Det legges opp til at denne planen skal kunne justeres/suppleres av kontrollutvalget i 

hvert møte.  

 

Dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det vil være behov for flere møter, vil det 

bli vurdert i hvert enkelte tilfelle.  

 

Den største utfordringen er å finne møtedato for kontrollutvalgets behandling av 

årsregnskapene 2019 for Molde kommune, Midsund kommune og Nesset kommune samt 

foretakene. Dette møtet må være etter 15.4, som er revisjonens frist for avleggelse av 

revisjonsberetning, men før formannskapets behandling av årsregnskapet som er 28.4. Den 

eneste muligheten sekretariatet kan se, er da 24.4. Dette forutsetter ettersending av uttalelsene 

til formannskapet. Sekretariatet sender ut saksdokumentene til utvalgsmedlemmene fredag 

17.4, som er en uke før møte. Siden det er første året i valgperioden, og syv regnskap som 

utvalget skal komme med uttalelser til, så bør det ikke være mindre enn en uke for 

utvalgsmedlemmene for å kunne sette seg inn i saksdokumentene.  

 

Utvalget bes om å ta stilling til sekretariats utkast til arbeidsplan som følger vedlagt.  

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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Tilsyn med forvaltningen 

 
Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 

Fortløpende rapportering  

 
• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.  

• Magne Reiten er kommunestyrets representanter i kontrollutvalget. 

• Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse for 

kontrollutvalget, har utvalget fordelt ansvar slik: 
- Saker i formannskapet –  

- Saker knyttet til hovedutvalg teknisk, plan næring og miljø 

- Saker knyttet til hovedutvalg for helse og omsorg 

- Saker knyttet til hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd  

- Saker fra foretakene –  

• Rapporter fra eksterne tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging  

• Mislighetssaker 

Aktuell 

informasjon/orienteringer 

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

forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra 

administrasjonen på ulike områder, risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet og virksomhet i kommunes selskaper, er et viktig verktøy for dette. Slik 

informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.  

Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste 

17.02.20 • Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalget i Molde 

• Kartlegging av rutiner Ror-Innkjøp – videre oppfølging  

30.03.20 • Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra Skatteetaten til 

orientering 

• Status på innkjøpsområdet 

• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder 

24.04.20 • Rettsaker og varslinger 

08.06.20 • Økonomirapport 1. tertial 

• Statusrapport rettsaker og varslinger 

07.09.20 • Oppfølging av politiske vedtak  

26.10.20 • Økonomirapport 2. tertial 

07.12.20 •  

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

 Utgangspunktet for oppgavene er i hovedsak knyttet til reglene i Komml. § 23-2 og 

kap.24 samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 

17.02.20 • Interimrapport regnskapsrevisjon – regnskapsår 2019 

30.03.20 •  

24.04.20 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019, Molde kommune, Nesset 

kommune. Midsund kommune, Moldebadet KF, Molde Eiendom KF, Molde Vann 

og Avløp KF og Molde havnevesen KF 

• Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2019. 

08.06.20 •  

07.09.20 • Orientering om revisjonsplan for revisjonsåret 2020. 

• Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

26.10.20  

07.12.20 • Interimrapport regnskapsrevisjon - regnskapsår 2020  
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og reglene i komml. § 

23-3 og kap 24, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

17.02.20 •  

30.03.20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og 

virksomhet i selskap 

24.04.20 •  

08.06.20 • Dialogmøte2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og 

virksomhet i selskap 

07.09.20 • Plan for forvaltningsrevisjon 

26.10.20 •  

07.12.20 • Bestilling av forvaltningsrevisjon 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
 

Møte Oppgaver knyttet til eierskapskontroll 

 Utgangspunktet for oppgåvene er plan for eierskapskontroll, kommunelova §§ 23-4 og 

23-6, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

17.02.20 •  

30.03.20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt 

eierskap 

24.04.20 •  

08.06.20 • Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt 

eierskap 

07.09.20 • Plan for eierskapskontroll 

26.10.20 •  

07.12.20 • Bestilling av eierskapskontroll? 

 

 

Tilsyn med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 

 Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.  

Revisjonens plan for Molde kommune og er til enhver tid tilgjengelig for 

kontrollutvalget.  

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til reglene i koml. § 23-2 og Kap 24, 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 2 og 3, samt oppdragsavtale med revisjonen.   

17.02.20  

30.03.20 • Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

24.04.20 •  

08.06.20 • Åpenhetsrapport fra revisjonen 

07.09.20 • Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2020) gjennomgås. 

• Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Molde kommune for 

revisjonsåret 2020. 

• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon, jf. FKT sin 

veileder. Vurdering av kontrollutvalget sitt tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon, jf. 

NKRF sin veileder. 

26.10.20 •  

07.12.20 •  
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Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. 

17.02.20  

30.03.20  

24.04.20  

08.06.20  

07.09.20  

26.10.20 • Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Molde kommune for 2021 

07.12.20  

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 

 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til reglene i koml. § 23-5 og forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

Forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller blir rapportert straks. Det blir 

utarbeidet årsrapporter hvert år uten første år etter nytt valg, da denne er erstattet av 

kontrollutvalget sin virksomhetsrapport som ble lagt frem av avtroppende 

kontrollutvalg. Oppfølging av anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporter/eierskapskontroller skal gå frem av kontrollutvalgets 

årsrapport/virksomhetsrapport. 

17.02.20 • Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

30.03.20 •   

24.04.20 •  

08.06.20 •  

07.09.20 •  

26.10.20 •  

07.12.20 •  
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REGNSKAPSREVISJON – RAPPORT FRA INTERIMSREVISJON 2020  

 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjon 2019 –til orientering.  

 

Saksopplysninger 

 

Kommunelovens § 23-2 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, omhandler 

kontrollutvalgets ansvar og myndighet. 

 

I henhold til kommunelovens § 23-2 1. ledd a), skal kontrollutvalget påse at kommunens 

regnskaper blir revidert på en betryggende måte.  

 

Forskriften presiserer nærmere hva dette innebærer: 

 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser 

og avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 

og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-

7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal 

kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Interimrapporten er en undervegsrapport, der revisjonen rapporterer hvor langt de er kommet i 

revisjonsarbeidet. 

 

Rapporteringen fra revisor er viktig for at kontrollutvalget skal kunne holde seg løpende 

orientert om framdriften i revisjonsarbeidet og for å vurdere behovet for å sette i gang andre 

kontroll- og tilsynsaktiviteter.  

 

Vedlagt følger: 

• Kommunikasjons-/revisjonsplan 2019 Molde kommune, behandlet i møte 28.8.2019, 

sak 42/19. 



• Kommunikasjons-/revisjonsplan 2019 Nesset kommune, behandlet i møte 7.10.2019, 

sak 24/19. 

 

VURDERING 

 

Grunnlaget for denne interimrapporteringen er Kommunikasjons-/revisjonsplan 2019 for 

Molde kommune som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 28.8.2019, sak 42/19. Samt 

Kommunikasjons/- og revisjonsplan 2019 for Nesset kommune som ble behandlet i 

kontrollutvalgets møte 7.10.2019, sak 24/19. Kontrollutvalget i Midsund kommune har ikke 

behandlet revisjonsplanen for 2019 i kontrollutvalgsmøte. Siden revisjonsplanene ble 

behandlet i kontrollutvalget før valget, så legges det ved planene for Molde og Nesset, slik at 

det nye kontrollutvalget kan gjøre seg kjent med hvilken planer det nå skal rapporteres i 

forhold til.  

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor/daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon SA, Veslemøy 

E. Ellinggard, vil i kontrollutvalgets møte presentere interimrapport fra regnskapsrevisjonen 

2019. Revisor vil da utdype hva som er utført av arbeid, revisjonstilnærming og funn. Revisor 

har opplyst at hun vil ta med innhold vedr interimsrevisjonen for Nesset og Misund når hun 

presenter Molde sin. 

Utvalget vil få tilsendt presentasjonen sammen med møteprotokollen.   

 

Forutsatt at det ikke fremkommer vesentlige mangler ved rapporten, anbefaler sekretariatet at 

kontrollutvalget rar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering.  

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder  
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MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA 

FRA 01.01.2020

25 ansatte med høy 

kompetanse

Kontor i Kristiansund, Ålesund, 
Molde og en ansatt i Surnadal.

Et betydelig kompetansemiljø i 
Møre og Romsdal.

Representerer 219 000 

innbyggere

Nye Ålesund kommune, nye 
Molde kommune, Hustadvika 
kommune sammen med 19 
andre kommuner, samt Møre 
og Romsdal fylkeskommune

Estimert omsetning på 

om lag MNOK 30

Regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll, attestasjoner 
og rådgivning

2
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VÅR KOMPETANSE

 Vi kjenner kommunene våre og 

kommunal sektor godt

 Vi har et bredt fagmiljø som består 

av:

 Statsautoriserte revisorer

 Registrerte revisorer

 Samfunnsvitere

 Statsvitere

 Diplomert internrevisor

 Jurist m.m.

3
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REVISJONSHONORAR

 Honorar gjeldende kommune: 

 2020 estimat: TNOK 1850 inkl. handlinger for Nye Molde kommune som 

utføres høsten 2020, samt forvaltningsrevisjon og overordnet analyser. *

 Honoraret bestemmes av faktisk medgått tid og blir fakturert i 

kategoriene:

 Revisjonshonorar inkl. møter

 Attestasjoner

 Forvaltningsrevisjon 

 Ev. andre særskilte bestillinger

4

*: Avslutning av Nesset kommune og Midsund kommune inngår ikke i dette estimatet.



MRR
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VIRKSOMHETSSTYRING – «ORDEN I EGET HUS»
5

Internkontroll i 
forretningsprosesser/

tjenesteproduksjon

Inntekter

Tildelinger og tilskudd

Innkjøp (drift og investering)

Lønn og sosiale kostnader

Periodeavslutning

Finansiell rapportering

Årsregnskap

Budsjett

Delårsregnskap

Driftsrapporter
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K

O

RISIKO

I

FINAN-

SIELL 

RAPPOR-

TERNG

Effektiv kontroll i 

forretnings-

prosessene/ 

tjeneste-

produksjon gir 

kvalitet i finansiell 

rapportering.

Revisjonens 

forretnings-

orienterte og 

kontrollorienterte 

angrepsvinkel
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MODENHETSNIVÅ FOR INTERNKONTROLL 6



MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

PLAN FOR KOMMUNIKASJON

• Presentere revisjonsplan i 
kontrollutvalg

• Gjennomgang av funn og 
forslag til forbedringer til 
administrasjonen

• Presentere oppsummering 
fra interimsrevisjon i 
kontrollutvalg

• Revisjonsberetning

• Presentasjon av 
oppsummering fra 
årsoppgjørsrevisjon i 
kontrollutvalg og med 
administrasjonen

• Ev. oppsummering av 
interimsrevisjonen i 
kontrollutvalg hvis ikke 
gjennomført i 4. kvartal

1. 
Kvartal

2. 
Kvartal

3. 
Kvartal

4. 
Kvartal

7
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REVISJONSPLAN 2019
MOLDE KOMMUNE
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OPPFØLGINGSPUNKTER FRA 2018

 Årsavslutningsprosess

 Bruk av formelle sjekklister

 Realisme i budsjettering, budsjettendringer og 

forklaringer

 Fordelte utgifter i driftsregnskapet (art 690)

 Mva – justeringsmoms 

 Delegering av attestasjon- og anvisningsmyndighet

 Vedtak av videredelegeringer
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RISIKOPUNKTER 2019
 Generelle risikopunkter

 Lov om offentlige anskaffelser

 Transaksjoner med nærstående

 Skille drift- og investeringsutgifter

 Mva-kompensasjon

 Minimumsavdrag

 Særskilte risikopunkter

 Sjøfronten og Idrettens hus: Aktivering, estimat og noteopplysninger

 Avslutning av Molde kommune og oppstart av Nye Molde kommune

10
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GJENNOMFØRING

 Planfase August - Oktober 

 Foreløpig vurdering av risiko

 Foreløpig vurdering av internkontroll

 Vesentlighetsgrenseberegning

 Ressursplanlegging

11
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GJENNOMFØRING INTERIM (OKT-DES)

 Kartlegging internkontroll og testing

 Substanshandlinger inkl. analyser

 Lov om offentlige anskaffelser inkl. rammeavtaler og oppfølging av disse

 Transaksjoner med nærstående

 Delegasjon/fullmakter

 Gjennomgang av skille drift/investering for inneværende år og for neste 
budsjettår

 Attestasjoner

 Mva-kompensasjon

 Attestasjon av prosjektregnskaper 

Gjennomføres ved revisjonsbesøk hos kommunen, besøk enheter og 
kontorrevisjon.
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FORBEREDELSE ÅRSOPPGJØR (NOV-DES)

 Tilbakemeldinger etter interim

 Utsending av PBC-liste for forventningsavklaring for 

dokumentasjon og avstemminger

13
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GJENNOMFØRING ÅRSOPPGJØR

 Kontroll av avstemminger

 Kontroll av årsoppgjørsposteringer

 Avsetninger

 Låneavdrag

 Tapsavsetninger

 Verdivurderinger

 Ev. Saldoforespørsler

 Ev. Advokatbrev/Bankbrev

 Fullstendighetserklæring

14
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GJENNOMFØRING ÅRSOPPGJØR FORTS.

 Gjennomgang av årsregnskapet

 Gjennomgang av noter

 Gjennomgang av årsmelding

 Kontroll av budsjett i årsregnskapet (budsjettvedtak 

og vesentlige avvik)

 Vurdering av avsetning/bruk av fond

 Kontroll av sjekklister utfylt av kommunen

15
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RAPPORTERING TIL ADMINISTRASJONEN

 Revisjonsplan og risikovurdering – September

 Interimsrapportering – Desember

 Rapportering etter årsoppgjøret – Mai-Aug. 2019

16
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REVISJONSTEAM REGNSKAPSREVISJON

 Oppdragansvarlig revisor: Veslemøy Ellinggard

 Team manager/kontaktperson : Anne Oterhals

 Team medarbeidere: Hilde Myrvang, Britt Mari Skuseth

Egne team for forvaltningsrevisjon og kommunale foretak. 

Øvrige revisorer i MRR er tilgjengelige ved behov.
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“
”

Vi vil bidra til at innbyggerne i 

vårt distrikt får enda bedre 

kommuner å bo i

- Møre og Romsdal Revisjon IKS

18
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KOMMUNIKASJONS- OG 
REVISJONSPLAN

NESSET KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET – 7. OKTOBER 2019
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MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA 
FRA 01.01.2020

25 ansatte med høy 
kompetanse
Kontor i Kristiansund, Ålesund, 
Molde og en ansatt i Surnadal.

Et betydelig kompetansemiljø i 
Møre og Romsdal.

Representerer 219 000 
innbyggere
Nye Ålesund kommune, nye 
Molde kommune, Hustadvika 
kommune sammen med 19 
andre kommuner, samt Møre 
og Romsdal fylkeskommune

Estimert omsetning på 
om lag MNOK 30
Regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll, attestasjoner 
og rådgivning

2
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VÅR KOMPETANSE

 Vi kjenner kommunene våre og 
kommunal sektor godt

 Vi har et bredt fagmiljø som består 
av:

 Statsautoriserte revisorer

 Registrerte revisorer

 Samfunnsvitere

 Statsvitere

 Diplomert internrevisor

 Jurist m.m.

3
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Møre og Romsdal Revisjon IKS

 Honorar Nesset kommune:

 2019 Estimat: Kr 700 000  

 2019 Korrigert estimat: Kr 519 000

  Honoraret bestemmes av faktisk medgått tid og blir fakturert i 
kategoriene:

 Revisjonshonorar inkl. møter

 Attestasjoner

 Forvaltningsrevisjon 

 Ev. andre særskilte bestillinger

4
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Virksomhetsstyring – «orden i eget hus» 5
Internkontroll i 

forretningsprosesser/

tjenesteproduksjon

Inntekter

Tildelinger og tilskudd

Innkjøp (drift og investering)

Lønn og sosiale kostnader

Periodeavslutning

Finansiell rapportering

Årsregnskap

Budsjett

Delårsregnskap

Driftsrapporter
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RISIKO

I

FINAN-
SIELL 

RAPPOR-
TERNG

Effektiv kontroll i 
forretnings-
prosessene/ 
tjeneste-
produksjon gir 
kvalitet i finansiell 
rapportering.

Revisjonens 
forretnings-
orienterte og 
kontrollorienterte 
angrepsvinkel
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Modenhetsnivå for internkontroll 6
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Plan for kommunikasjon

•
• Presentere revisjonsplan i 

kontrollutvalg

• Gjennomgang av funn 
med forslag til 
forbedringer

• Presentere oppsummering 
fra interimsrevisjon i 
kontrollutvalg

• Revisjonsberetning
• Presentasjon av 

oppsummering fra 
årsoppgjørsrevisjon i 
kontrollutvalg

• Ev. oppsummering av 
interimsrevisjonen i 
kontrollutvalg hvis ikke 
gjennomført i 4. kvartal

1. 
Kvartal

2. 
Kvartal

3. 
Kvartal

4. 
Kvartal
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REVISJONSPLAN 2019
NESSET KOMMUNE
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Risikopunkter i plan for 2019
 Generelle risikopunkter

 Lov om offentlige anskaffelser

 Transaksjoner med nærstående

 Skille drift- og investeringsutgifter

 Merverdiavgiftskompensasjon

 Minimumsavdrag

 Særskilte risikopunkter

 Sammenslåingsprosessen Nye Molde kommune - betydning for 
internkontroll.
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Oppfølgingspunkter fra 2018

 Årsavslutningsprosessen – Fond (bruk og avsetning) og 
lånefinansiering 

 Transaksjoner med nærstående: Gjennomføre kartlegging, gjøre 
vurderinger og se på mulige tiltak

 Særattestasjoner – Kvalitetssikring av grunnlag før oversendelse til 
revisjonen.
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Gjennomføring

 Planfase August - September
 Foreløpig vurdering av risiko

 Foreløpig vurdering av internkontroll

 Vesentlighetsgrenseberegning

 Ressursplanlegging
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Gjennomføringsfase interim
(sept. – des.)
 Oppdatere opplysninger om internkontroll 
 Test av IK
 Substanshandlinger inkl. analyser
 Gjennomgang av skille drift/investering
 Attestasjoner

 Merverdiavgiftskompensasjon

 Attestasjon av prosjektregnskaper – 3 byggeregnskaper og to 
spillemiddelregnskap innmeldt

Gjennomføres ved revisjonsbesøk hos kommunen og 
kontorrevisjon.
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Forberedelse årsoppgjør (nov-des)
 Tilbakemeldinger etter interim – sak til ku

 Gjennomgang av årsregnskapet 2018 med tanke på 
forbedringspunkter

 Utsending av PBC-liste for forventningsavklaring for 
dokumentasjon og avstemminger

 MRR-dagen 2019 foreløpig dato 13. november
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Gjennomføring årsoppgjør
 Gjennomgang av PBC-oversikt for å se at kommunen har 

gjort sine vurderinger.
 Revisjon av avstemminger/ sjekklister
 Revisjon av årsoppgjørsposteringer

Avsetninger
 Fond
 Låneavdrag
 Tapsavsetninger
Verdivurderinger

 Ev. Saldoforespørsler
 Ev. Advokatbrev/Bankbrev
 Fullstendighetserklæringer
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Gjennomføring årsoppgjør forts.

Gjennomgang av årsregnskapet

Gjennomgang av noter

Gjennomgang av årsmelding

 Kontroll av budsjett i årsregnskapet (budsjettvedtak 
og vesentlige avvik)
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Rapportering 

 Revisjonsplan og risikovurdering – September

 Interimsrapportering – Januar 2020

 Rapportering etter årsoppgjøret – Mai 2020
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Revisjonsteam regnskapsrevisjon

 Oppdragansvarlig : Ronny Rishaug

 Teammanager : June Beøy Fostervold

 Teammedarbeider : Line Bjermeland

Øvrige revisorer i MRR er tilgjengelige ved behov.
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Vi vil bidra til at innbyggerne i 
vårt distrikt får enda bedre 
kommuner å bo i

- Møre og Romsdal Revisjon IKS
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MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1506/01 

033 

Sveinung Talberg 

9.2.2020 

Saksframlegg 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 07/20 Kontrollutvalget 17.2.2020 

 

MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget i Molde kommune ønsker å tegne medlemskap i Forum for kontroll og 

tilsyn. Kontingenten legges årlig inn i kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet 

i Molde kommune. 

 

Saksopplysninger 

 

Det er i dag to organisasjoner som ivaretar kontrollutvalgenes interesser i Norge og driver 

informasjon, opplæring og utviklingsarbeid.  Dette er Norges Kommunerevisor Forbund 

(NKRF) og Forum For Kontroll og Tilsyn (FKT).   

 

NKRF er en yrkesfaglig landssammenslutning og et serviceorgan som er åpen for alle som 

arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 

Kontrollutvalg og medlemmer av disse kan ikke tegne medlemskap i NKRF, men vil kunne få 

tilgang til NKRF’s ulike tilbud gjennom sitt sekretariat.  Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal er i dag medlem av NKRF. 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for 

mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og 

fylkeskommuner. De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin 

kontroll- og konstitusjonskomité, samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i 

forumet.  

 

Forum for Kontroll og Tilsyn har sendt en e-post der de inviterer kontrollutvalget i Molde 

kommune til å bli medlem. Kontrollutvalgene i Molde og Nesset har vært medlem fram til 

31.12 2019. Kontrollutvalget i Midsund kommune har ikke hatt medlemskap hos FKT 

 

Vedlagt følger: 

• Invitasjon til medlemskap hos FKT, e-post datert 6.1.2020 

• Brosjyre med informasjon om FKT 

• Vedtekter for FKT 

 

VURDERING 

 

Kontrollutvalgets sekretær, Jane Anita Aspen, er 2. varamedlem til styret i FKT. Denne saken 

er derfor saksbehandlet av Sveinung Talberg.  

 



Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan FKT tilby 

konferanser, veiledere, opplæring og undervisningsmateriell for kontrollutvalg og sekretariat.  

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag ca. 200 medlemmer inkludert 23 

sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget 

sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo.   

 

Sekretariatet ser det som nyttig for kontrollutvalget å være med på å bygge opp 

organisasjonen FKT gjennom å tegne medlemskap i organisasjonen.  Det er nyttig for 

kontrollutvalget å ha en organisasjon som har som hovedoppgave å støtte opp om det arbeidet 

som kontrollutvalget har ansvar for.  FKT er, i motsetning til NKRF, en organisasjon som 

arbeider rendyrket for kontrollutvalg og sekretariat. NKRF skal først og fremst fremme en 

sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og 

fylkeskommuner. Selv om NKRF også tilbyr råd, veiledning, informasjon kurs og opplæring 

som er nyttig for kontrollutvalgene. Medlemskapet i FKT koster kr 12 000,- pr år for 

kontrollutvalget i Molde kommune.  Kontingenten er knyttet til innbyggertall.  Det er i 

budsjett for kontrollarbeidet i Molde kommune 2020, budsjettert med midler til medlemskap i 

FKT.  

 

 

 

Sveinung Talberg 

 

rådgiver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn
Til: vigdis.fjoseid@gmail.com
Kopi: Aspen, Jane Anita
Emne: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
Dato: 6. januar 2020 14:59:31
Vedlegg: image001.png

FKT_brosjyre2019.pdf
FKT Vedtekter.pdf

Til Vigdis Fjøseid, leder av kontrollutvalget i Molde kommune
 
Godt nyttår!
 
Et nytt år er i gang med nye kommuner og kontrollutvalg. Forum for Kontroll og Tilsyn vil med
dette invitere kontrollutvalget i Molde kommune til å bli medlem hos oss.  Molde og Nesset har
vært medlem fram til 31.12 2019. Vi håper at det nye kontrollutvalget i nye Molde kommune vil
fortsette medlemskapet.
 
FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT. Vi mener
det er  avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og
engasjerte i samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis
muligheten til å være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle
og funksjon i det kommunale egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor
sentrale myndigheter. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske
kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.
 

Litt informasjon om FKT:

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag ca. 200 medlemmer inkludert 23

sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat

med en generalsekretær lokalisert i Oslo.
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby:

Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.

Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller
av revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.
Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke
før valget i 2019, arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen.

Mer Informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no

 

Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.
Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden:  www.fkt.no/bli-medlem eller ved å sende en e-
post til fkt@fkt.no
 
Kontingentsatser for 2020:
Kommune 0 – 5 000 innb.:                       kr 3 500
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:            kr 7 000
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:          kr 9 000
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:          kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 000
Fylkeskommuner:                                      kr 15 000

mailto:fkt@fkt.no
mailto:vigdis.fjoseid@gmail.com
mailto:Jane.Anita.Aspen@molde.kommune.no
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fkt.no&data=02%7C01%7C%7Cc7748f79a388465099d708d792b0a53c%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637139159702004229&sdata=TLbimL4qvZj7iXng%2FAGxh%2FoUGJqaLvNglXQUE6SRLHA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fkt.no%2Fbli-medlem&data=02%7C01%7C%7Cc7748f79a388465099d708d792b0a53c%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637139159702014221&sdata=G1kvVQkcvEV%2FXBIhaeY6aQsdJetqyQGwKYoAM3pPe7o%3D&reserved=0
mailto:fkt@fkt.no




Leder Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)


Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat


Nestleder Dag Robertsen (2018-20)


Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune


Styremedlem Marit Gilleberg (2018-20)


Leder kontrollutvalget, Tolga kommune


Styremedlem Ivar Mork (2018-20)


Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune


Styremedlem


Styremedlem


Einar Ulla (2019-21)


Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune


Liv Tronstad (2019-21)


Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS


Styret 2019-2020


Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 


det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:


Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 905 89 043


www.fkt.no


www.fkt.no


- en møteplass for kontrollutvalgene og 


deres sekretariat.



mailto:benedikte.vonen@temark.no





For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –


kontakt sekretariatet: 


E-post: fkt@fkt.no


Generalsekretær: 


Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166


En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 


med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og 


fylkeskommuner


✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 


kontroll og tilsyn


✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 


kontrollutvalgene og sekretariatene


✓ være en arena for erfaringsutveksling


✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 


som bestiller av revisjonsoppdrag


Forumet sitt formål:


Forumet sine primære oppgaver:


Forumet jobber gjennom å: 


✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn


✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat


✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 


myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn


✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 


kontrollutvalgene, www.fkt.no


✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.


✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 


opplæring av kontrollutvalg


✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.


Medlemsfordeler:


✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 


✓ billigere konferanser


✓ faglig påfyll


✓ informasjonsutveksling


✓ egen medlemsinformasjon utvikles


✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg


✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat


✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 



http://www.fkt.no/






 


 


  


 


 
Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no       


 
Telefon 
41471166 
 


 
www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159   


 


 


En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 


 
VEDTEKTER 


 
1. FORMÅL. 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker 
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 
 


2. MEDLEMMER. 
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, 
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 
 


3. HOVEDOPPGAVER. 
Forumet sine primære oppgaver er: 


• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 


• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 


• Være en arena for erfaringsutveksling. 


• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 
 
Andre oppgaver kan være: 


• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 


• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 


• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er. 


• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 


• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 


 
4. KONTINGENT. 
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter 
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer. 
 


5. ÅRSMØTE. 
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet 
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller 
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 


• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 


• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før 
møtedagen. 


• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 


• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 
 
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har 
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de 
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir 
dirigenten sin stemme avgjørende. 







 


 
Til behandling foreligger: 


• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 


• Innkalling. 


• Sakslisten. 


• Styret sin årsmelding. 


• Regnskap og revisor sin melding. 


• Fastsetting av kontingent. 


• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 


• Innkomne saker. 


• Vedtektsendringer. 


• Separate valg av: 
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra 


sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag 


fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag 


fra valgkomiteen. 
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra 


styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår. 


o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg). 
 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever 
det. 
 


6. STYRE. 
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det 
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 
 
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De 
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 
 
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer 
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 
 
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
 


7. ENDRING AV VEDTEKTENE. 
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 


• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 


• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om 
vedtektsendring. 


• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget. 
 


8. OPPLØSING AV FORUMET. 
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker 
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 
 


*************************** 







 


Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16. 







Sekretariater:                                              kr 9 000
 

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær

________________________

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo  |  E-post:fkt@fkt.no  |  Tlf.:41471166 

|www.fkt.no |  www.twitter.com/@FKT_no   www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat
 

 

mailto:fkt@fkt.no
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fkt.no%2F&data=02%7C01%7C%7Cc7748f79a388465099d708d792b0a53c%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637139159702014221&sdata=xlWr%2FIPjW9C5hHuOTYNdz%2BWLhdkdsz9w8CbAih0OOTA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2F%40FKT_no&data=02%7C01%7C%7Cc7748f79a388465099d708d792b0a53c%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637139159702024215&sdata=t4dX8dt0erbdcJR55FPMjW8A%2F5qP0EGaib1ubixhsM8%3D&reserved=0
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Leder Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)

Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder Dag Robertsen (2018-20)

Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem Marit Gilleberg (2018-20)

Leder kontrollutvalget, Tolga kommune

Styremedlem Ivar Mork (2018-20)

Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune

Styremedlem

Styremedlem

Einar Ulla (2019-21)

Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Liv Tronstad (2019-21)

Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Styret 2019-2020

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 

det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 905 89 043

www.fkt.no

www.fkt.no

- en møteplass for kontrollutvalgene og 

deres sekretariat.

mailto:benedikte.vonen@temark.no


For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –

kontakt sekretariatet: 

E-post: fkt@fkt.no

Generalsekretær: 

Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 

med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og 

fylkeskommuner

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 

kontroll og tilsyn

✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 

kontrollutvalgene og sekretariatene

✓ være en arena for erfaringsutveksling

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 

som bestiller av revisjonsoppdrag

Forumet sitt formål:

Forumet sine primære oppgaver:

Forumet jobber gjennom å: 

✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn

✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat

✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 

myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn

✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 

kontrollutvalgene, www.fkt.no

✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.

✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 

opplæring av kontrollutvalg

✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 

✓ billigere konferanser

✓ faglig påfyll

✓ informasjonsutveksling

✓ egen medlemsinformasjon utvikles

✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg

✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat

✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 

http://www.fkt.no/


 

 

  

 

 
Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no       

 
Telefon 
41471166 
 

 
www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159   

 

 

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
VEDTEKTER 

 
1. FORMÅL. 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker 
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 
 

2. MEDLEMMER. 
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, 
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 
 

3. HOVEDOPPGAVER. 
Forumet sine primære oppgaver er: 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 

• Være en arena for erfaringsutveksling. 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 
 
Andre oppgaver kan være: 

• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 

• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 

• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er. 

• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 

• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 

 
4. KONTINGENT. 
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter 
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer. 
 

5. ÅRSMØTE. 
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet 
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller 
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 

• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 

• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før 
møtedagen. 

• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 

• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 
 
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har 
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de 
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir 
dirigenten sin stemme avgjørende. 



 

 
Til behandling foreligger: 

• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 

• Innkalling. 

• Sakslisten. 

• Styret sin årsmelding. 

• Regnskap og revisor sin melding. 

• Fastsetting av kontingent. 

• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 

• Innkomne saker. 

• Vedtektsendringer. 

• Separate valg av: 
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra 

sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra 

styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår. 

o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg). 
 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever 
det. 
 

6. STYRE. 
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det 
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 
 
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De 
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 
 
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer 
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 
 
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
 

7. ENDRING AV VEDTEKTENE. 
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 

• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 

• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om 
vedtektsendring. 

• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget. 
 

8. OPPLØSING AV FORUMET. 
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker 
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 
 

*************************** 



 

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16. 
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ANMODNING OM Å FØLGE OPP SAK – DETALJREGULERING 

JULSUNDVEGEN 91 OG 93. 

 

Sekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget kan ikke gå inn i problemstillinger fra klagen til Aunan og Bolghaug, 

knyttet til Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93, som er til klagebehandling hos 

kommunen/fylkesmannen. Heller ikke problemstillinger som er til behandling hos 

datatilsynet eller som er meldt til politiet, kan kontrollutvalget gå inn i.  

   

2. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet at klagebehandlingen, for å kunne 

lære av deres behandling av saken. 

 

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet sikre at innbyggere som henvender seg til 

kontrollutvalget får informasjon om at kontrollutvalget som hovedregel ikke behandler 

enkeltsaker, men benytter henvendelsene i et systemperspektiv for å sikre at 

kommunen har rutiner og regelverk på plass, og at dette etterleves.  

 

4. Kontrollutvalget ønsker informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen 

generelt har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også informasjon 

om hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og hvordan det følges 

opp varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over om kommunen har fått 

noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på personverndirektivet.  

 

Saksopplysninger 

 

Kommunestyret har med hjemmel i kommuneloven § 23-1 valgt et kontrollutvalg som skal 

føre løpende kontroll på deres vegne. Kapittel 23 i kommuneloven omhandler 

kontrollutvalgets virksomhet. I tillegg er det med hjemmel i kommuneloven opprettet en 

forskrift; Forskriften om kontrollutvalg og revisjon. 

 

Kommunestyret i Molde har i tillegg vedtatt Reglement for kontrollutvalget. I reglementet 

fremgår det i § bl.a. følgende: 

 

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger 

innenfor kontrollutvalgets mandat. I tillegg må kontrollutvalget vurdere om saken 

representerer en tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse 

eller vedtaksoppfølging.  

 

Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører 

som mener de har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget avgjør selv om 



henvendelsen hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et 

klageorgan.  

 

Vedlagt saken følgjer:  

• Kopi av klage på kommunestyrevedtak sak 66 I 2019; Detaljregulering Julsundvegen 

91 og 93, Klage til Molde kommunestyre fra Trond Aunan og Marianne Bolghaug 

datert 14.1.2020 (vedlagt) 

• GDPR-brudd, erstatning, e-post sendt kommunedirektøren fra Trond Aunan og 

Marianne Bolghaug datert 30.1.2020 (vedlagt).  

• Anmodning til kontrollutvalget, e-post fra Trond Aunan og Marianne Bolghaug datert 

7.2.2020 (vedlagt). 

 

VURDERING 

 

Kontrollutvalget i tidligere Molde kommune, fikk den første henvendelsen fra Trond Aunan 

og Marianne Bolghaug på telefon til sekretariatet 30.4.2018 og på e-post 4.6.2018. 

Henvendelsen gjaldt detaljregulering av Julsundvegen 91 og 93, som er på deres nabotomt. 

Det ble hevdet at plansaken bar preg av lovbrudd og mangelfull saksutredelse fram til saken 

kom på høring i februar 2018. Henvendelsen ble tatt opp til diskusjon i kontrollutvalgets møte 

13.6.2018, sak 28/18 Eventuelt. Det ble gjort følgende konklusjon: 

 

Kontrollutvalget tar informasjonen med i sin vurdering av problemstillinger knyttet til 

forvaltningsrevisjonsprosjektet som utvalget ønsker å bestille innen Plan- og 

byggesaksbehandling. Utvalget er ellers forsiktig med å involveres i saker som er 

under behandling i forvaltningen. Sekretariatet i samråd med utvalgsleder sender en 

skriftlig tilbakemelding på henvendelsen.  

 

Det ble sendt tilbakemelding om kontrollutvalgets konklusjon, i brev datert 28.6.2018.  

 

Kontrollutvalget bestilte i samme møte sak 26/18 forvaltningsrevisjonsprosjekt; Plan og 

byggesaksbehandling. 

Prosjektplan for prosjektet ble behandlet i møte. Det ble definert følgende problemstillinger 

for prosjektet; 

• Sikrer Molde kommune nødvendig samarbeid og samhandling ved behandling av plan 

og byggesaker? 

• Sikrer Molde kommune forsvarlig saksbehandling av reguleringsplaner? 

• Sikrer Molde kommune forutsigbarhet, effektivitet og likeverdig behandling av 

byggesaker? 

Ved bestilling av prosjektet gav utvalget i møte uttrykk for at det var viktig å få rettet inn 

prosjektet slik at det kunne bidra til at innbyggerne føler at de blir ivaretatt både som 

tiltakssøkere og som naboer.  

 

15.11.2018 mottok kontrollutvalget kopi av brev til Molde kommune ved rådmann, fra Aunan 

og Bolghaug. I brevet ble det gitt utrykk for at de er misfornøyd med at kommunen ikke 

orienterer dem om status i saken, og manglende fremdrift i saken.  

 

Brevet ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 5.12.2018, sak 55/18 Eventuelt. Konklusjon: 

 Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 

 

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 18.3.2019, sak 11/19. med 

følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Plan og 

byggesaksbehandling i Molde kommune til etterretning og slutter seg til følgende 

anbefalinger: 



• Molde kommune bør benytte kommunens kvalitetssystem inkludert 

avvikssystemet i henhold til føringer for dette. 

• Molde kommune bør vurdere om det i større grad skal dokumenteres hvilke 

temaer som er tatt opp i samhandlingsmøtene 

• Molde kommune bør videreutvikle system som gir innbyggerne informasjon 

om planarbeid, og påvirke forslagsstillere til i større grad invitere naboer, 

grunneiere og andre til informasjonsmøter når reguleringsplaner varsles.  

• Molde kommune bør innføre rutiner og kvalitetssystem som sikrer etterlevelse 

av lovpålagte frister i byggesaker, kontroll ved mottak av byggesøknader og 

utsendelse av foreløpig melding.    

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at 

dette arbeidet gjennomføres. 

3. Kommunestyret ber rådmannen til kontrollutvalgets møte 6.6.2019, utarbeid en 

skriftlig plan for hvordan anbefalingene skal følges opp.   

 

Kommunestyret gjorde vedtak i tråd med kontrollutvalgets innstilling i møte 28.3.2019, sak 

12/19.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten hadde altså en problemstilling som er direkte knyttet til det 

som henvendelsen tar opp; 

 

• Sikrer Molde kommune forsvarlig saksbehandling av reguleringsplaner?  

 

 

Ved bestilling av prosjektet gav utvalget i møte uttrykk for at det var viktig å få rettet inn 

prosjektet slik at det kunne bidra til at innbyggerne føler at de blir ivaretatt både som 

tiltakssøkere og som naboer.  

 

Revisjonen skriver i sin konklusjon i rapporten dette: 

 
Molde kommune har en forsvarlig saksbehandling av reguleringsplaner, men våre 

undersøkelser viser at det er noen forbedringspunkter. Forbedringspunktene er knyttet til 

videreutvikling av system for at innbyggere får informasjon om og kan engasjerer seg i 

planarbeid. 
 

Sekretariatet gjør oppmerksom på at planprosessen i denne saken ikke var gjenstand for 

revisjonens gjennomgang av flere reguleringsplanprosesser i forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

Årsaken til dette er at planprosessen fremdeles var under behandling.  

 

Revisjonen kom i rapporten med følgende anbefaling: 

• Molde kommune bør videreutvikle system som gir innbyggerne informasjon om 

planarbeid, og påvirke forslagsstillere til i større grad invitere naboer, grunneiere og 

andre til informasjonsmøter når reguleringsplaner varsles.  

 

Rådmannen rapporterte til kontrollutvalget 6.6.2019, både skriftlig og muntlig om plan for 

oppfølging av anbefalingene fra rapporten. Når det gjelder anbefalingen som knyttet seg til 

innbyggerinvolvering, så rapporteres det om at Molde kommune i mai 2019 har fått tilskudd 

til etablering av en innbyggerlab som bl.a. skal sikre innbyggerne lett tilgang til informasjon 

om aktuelle planarbeid. Det jobbes samtidig med å utvikle nettsidene og systemene for 

tilbakemelding på plansaker under arbeid. Når det gjelder private planarbeid, så opplyses det 

om at kommunen i oppstartsmøte med tiltakshaver vil kreve dokumentasjon på hvordan 

naboer og grunneiere har blitt involvert i planarbeidet når forslag til reguleringsplan blir 

fremmet.  

 



Det blir vurdert at anbefalingen blir godt oppfulgt, om planen iverksettes.  

 

Det er slått fast i kommuneloven § 23-3 at kontrollutvalget i starten av hver 

kommunestyreperiode skal lage en plan for hvilke forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller 

de ønsker å gjennomføre. Planen skal godkjennes av kommunestyret. Før denne planen skal 

lages, skal det gjennomføres en risiko- og vesentlighetsvurdering for å finne ut hvor det er 

størst behov for forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll. Det er denne risiko- og 

vesentlighetsvurderingen som i stor grad må være styrende for kontrollutvalgets arbeid. Selv 

om kontrollutvalget ikke har ressurser til å gjennomføre så mange undersøkelser eller 

forvaltningsrevisjonsrapporter, så kan risiko- og vesentlighetsanalysen også benyttes til å 

stille spørsmål til kommunedirektøren eller be om orienteringer. Dette benytter 

kontrollutvalgene seg av i stor grad.   

 

19.2.2019 mottok kontrollutvalget en e-post Detaljregulering Julsundvegen 91 og 93. Eposten 

var også sendt til fylkeskommune, fylkesmannen, Molde kommune v/rådmann, ordfører og 

leder for plan og utvikling, samt Møre og Romsdal Revisjon IKS. E-posten inneholdt et 

dokument med Aunan og Bolghaugs brev til arkitekt BBW, og ett dokument som er BBWs 

brev til byggesak og geodata i Molde kommune, med Aunan og Bolghaugs kommentarer.  

 

Fremleggelse av brevene stod på møteinnkallingen til kontrollutvalgets møte 18.3.2019, dvs, 

samme møte som forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet. Ved en feil var dessverre ikke 

brevene tatt med til møte for fremleggelse som u-trykt vedlegg. Kontrollutvalget ble i møte 

informert om at det i brevet ble uttrykt stor misnøye med hvordan private planprosesser 

foregår.  

 

Kontrollutvalget konkludert med følgende: 

Saken tatt til orientering og avsluttet.  Kontrollutvalget vil i neste møte ha framlagt 

brevet som skulle ha blitt framlagt som et u-trykt vedlegg. 

 

Kontrollutvalget fikk fremlagt brevet som referatsak RS 19/19 i møte 2.5.2019, uten at dette 

endret kontrollutvalgets konklusjon.   

 

Kommunestyret i tidligere Molde kommune sluttbehandlet reguleringssaken i møte 

21.11.2019, sak 66/19 Plan nr 201609 - Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93 – 

Sluttbehandling. 

 

Kontrollutvalget har mottatt kopi av en e-post fra Aunan og Bolghaug til kommunedirektøren 

datert 30.1.2020.  I e-posten fremholdes det at kommunen har avvist deres krav om erstatning 

knyttet til brudd på GDPR i forbindelse med plansaksbehandlingen. Bruddet gjaldt 

helseopplysninger som det er hevdet ikke ble sladdet tilstrekkelig. Det etterlyses i brevet også 

klageinstans og klagefrist. Det ble også bedt om innsyn i kommunes kommunikasjon med 

datatilsynet.    

 

Aunan og Bolghaug har i brev 12.1.2020 klaget på kommunestyrevedtaket. Kontrollutvalgets 

leder har mottatt kopi av epost med klagen sendt 14.1.2020 til gruppelederne i 

kommunestyret. Det er fylkesmannen som er endelig klageinstans for klagen, dersom 

kommunen ikke selv omgjør sitt vedtak. Klagen følger som vedlegg til saksfremlegget. Det 

gjengis her hovedpunktene i klagen, med utgangspunkt i overskrifter: 

▪ Planen radbrekker adkomsten deres 

▪ Det stilles spørsmål ved om nabo og eier av Julsundvegen 91 har brutt granneloven 



▪ Grove saksbehandlingsfeil/lovbrudd 

▪ Politianmeldelse av sannsynlig forfalskning 

▪ Brudd på GDPR-lovgivningen 

▪ Kommunestyrets sluttbehandling manglet vesentlige saksdokumenter 

▪ Ikke tatt hensyn til deres standpunkt eller eindom da plansaken ble 

sendt på høring i 2018 

▪ Kontrollutvalget unnlot kontroll 

▪ Ikke utredet hvodan sikt- og slydbilde blir ved støyskjerming 

▪ Ikke diskutert for tap ved reguleringsplan 

▪ Manglende legitimitet for seiorbolig 

▪ Administrasjonen har skapt inhabilitet for politikere, speislet PPU ved 

ikke å ha vurdert deres innspill 

▪ Grensesetting mellom eiendommene 

▪ Oppsettende virkning fvl. § 42 og manglenderåd og veiledning om dette 

 

7.2.2020 mottok kontrollutvalget en anmodning fra Trond Aunan og Marianne Bolghaug om 

å sette deres klage på dagsorden i møte. Det bes om at kontrollutvalget iverksetter full 

gjennomgang av samtlige dokumenter/korrespondanse i plansaken, den sannsynlige 

forfalskningen og GDPR-bruddet. De ønsker at en ekstern uhildet instans bør gjennomgå 

prosess og resultat.  

 

 

KONKLUSJON 

 

Kontrollutvalgets ansvar er å føre løpende kontroll på kontrollutvalgets vegne. Men det er 

slått fast i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 1 Rammer for kontrollutvalgets 

myndighet:  

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunes eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer 

 

Kontrollutvalget er ikke noe klageorgan. Det vil si enkeltvedtak som det kan klages på, skal 

behandles av oppnevnt klageinstans. Det blir derfor ikke riktig av kontrollutvalget å gå inn i 

en pågående klagebehandling. Fylkesmannen vil ved klagebehanldingen vurdere om en sak er 

forsvarlig saksbehandlet for å fatte vedtak.  

 

Kontrollutvalget kan ikke behandle samme problemstillinger som er til behandling hos andre 

instanser som fylkesmann, politiet eller datatilsynet. Kontrollutvalget avventer da behandling 

i disse instanser.   

 

Det blir i klagen hevdet at kontrollutvalget i tidligere Molde kommune unnlot kontroll, 

undersøkte ikke deres begrunnede påstander om saksbehandlingsfeil, og lot dem feilaktig tro 

at kommunerevisjonen skulle se på problemstillingene deres. Etter deres skjønn utførte ikke 

utvalget oppgaven de er satt til å gjøre.  

 

Kontrollutvalget er avhengig av å få slike henvendelser som fra Aunan og Bolghaug for å 

avdekke områder som det kan være behov for nye rutiner eller kontroll av at rutiner og 

regelverk følges. Kontrollutvalget valgte derfor å benytte henvendelsen til å la revisjonen 

undersøke problemstillingen;  

 

Sikrer Molde kommune forsvarlig saksbehandling av reguleringsplaner?  

 

Som det vises til tidligere i saksfremlegget, så viser forvaltningsrevisjonsrapporten at 

kommunen sikrer forsvarlig saksbehandling av reguleringssaker, men at det er noen 



forbedringspunkt. Kontrollutvalget i tidligere Molde kommune fikk både skriftlig og muntlig 

inntrykk av at administrasjonen tok tak i disse forbedringspunktene.  

Sekretariatet er derfor ikke enig i påstanden i klagen om at kontrollutvalget ikke har 

undersøkte deres påstander. Men der er korrekt at kontrollutvalget ikke har undersøkt deres 

sak konkret.  

 

Det som også er problematisk i en sak som dette, som er under fortsatt behandling, er at 

kontrollutvalget ikke må legge seg bort i en pågående saksbehandlings- og politisk prosess. 

Dette er en sak som ikke var vedtatt før i november, og som det er klagemulighet på. Men 

kontrollutvalget er ikke klageinnstas. 

 

Sekretariatet vil understreke at det ikke er kontrollutvalgets oppgave å gå inn i enkeltsaker for 

å undersøke om det er begått saksbehandlingsfeil i en konkret sak. Kontrollutvalget har ikke 

ressurser til å gjøre dette. Dersom det skulle være aktuelt, så ville det måttet være en sak som 

har stor betydning for svært mange innbyggere i kommunen.  Kontrollutvalget har ressurser 

til å gjennomføre ca. en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll i året. Eventuelt noen 

mindre undersøkelser. Dersom disse ressursene skal brukes på en effektiv måte til nytte for 

flest mulig innbyggere i Molde kommune, så må kontrollutvalget benytte ressursen til å sikre 

at kommunen har system og regelverk på plass, og for å sikre seg at dette benyttes. Det gir 

likevel ikke garanti for at det ikke kan gjøres saksbehandlingsfeil i enkelte saker. Det er derfor 

at det er opprettet klageorgan for å håndtere slike tilfeller.  

 

Sekretariatet ser at vi kanskje bør hjelpe kontrollutvalget til å bli enda tydeligere på, når 

utvalget får slike henvendelser knyttet til enkeltsaker, hva som er kontrollutvalgets oppgave; 

nemlig et systemperspektiv og at kontrollutvalget ikke kan løse enkeltsaker. Det kan hende at 

noen av de som henvender seg til kontrollutvalget får falske forhåninger om at 

kontrollutvalget kan løse deres sak. Det er likevel et dilemma knytte til dette, og det er at 

kontrollutvalget er helt avhengig av å få slike henvendelser for å få synliggjort områder som 

det er behov for forbedringer på. Det viktigste verktøyet for å synliggjøre forbedringsområder 

er forvaltningsrevisjon eller andre undersøkelser som kontrollutvalget kan bestille fra 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ikke bestille en forvaltningsrevisjon på behandlingen av en 

enkelt sak, for da vil læringseffekten og ressursbruken bli for dårlig.  

 

Kontrollutvalget har likevel også andre verktøy, som nevnt tidligere i saksfremlegget; Det å 

stille spørsmål til kommunes administrasjon og be om orienteringer.  

 

Sekretariatet har i sak 09/19 Oppfølgingsliste anbefalt kontrollutvalget fortsetter å ha 

Personvernregelverk på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. I saksframlegget fremgår det 

følgende: 
Personvernregelverk  

I 2008 fikk Norge ny personvernopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og 

EUs personvernforordning (GDPR –General Data Protection Regulation). 

Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god 

internkontroll og god informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behanlder 

personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget 

å skaffe seg informasjon om hvordna kommunen har inrettet seg etter 

personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene kan få store konsekvenser for de 

det gjelder og føre til store børter for kommunene.  

 

Når det gjelder det som fremkommer i kopi av e-post til kommunedirektøren, så fremgår det 

at det er klaget på et brudd på GDPR-regelverket, og at det er fremmet et erstatningskrav på 

kr 1 000 000,-. Kontrollutvalget kan ikke behandle dette kravet eller vurdere dette bruddet. 

Dette er det andre instanser, som datatilsynet som må gjøre. 

 



Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget til et senere møte ber kommunedirektøren om 
informasjon hvordan kommunen generelt har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det 

kan da også bes om informasjon om hvordan klagesaker på brudd på personvernregelverket behandles 

og hvordan det følges opp varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget kan også be om oversikt over om 

kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på personverndirektivet.  
 

Sekretariatet vil på bakgrunn av dette anbefale kontrollutvalget følgende: 

1. Kontrollutvalget kan ikke gå inn i problemstillinger fra klagen til Aunan og Bolghaug, 

knyttet til Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93, som er til klagebehandling hos 

kommunen/fylkesmannen, Heller ikke problemstillinger som er til behandling hos 

datatilsynet eller som er meldt til politiet kan kontrollutvalget gå inn i.    

2 Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet at klagebehandlingen, for å kunne 

lære av deres behandling av saken. 

3 Kontrollutvalget ber sekretariatet hjelpe til med å sikre at innbyggere som henvender 

seg til kontrollutvalget får informasjon om at kontrollutvalget som hovedregel ikke 

behandler enkeltsaker, men benytter henvendelsene i et systemperspektiv for å sikre at 

kommunen har rutiner og regelverk på plass, og at dette etterleves.  

4 Kontrollutvalget ønsker informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen 

generelt har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også informasjon 

om hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og hvordan det følges 

opp varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over om kommunen har fått 

noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på personverndirektivet.  
 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Til  

Molde kommune 

Molde kommunestyre 

Fylkesmannen         12. januar 2020 

 

 

 

KLAGE PÅ KOMMUNESTYREVEDTAK 66/19;  

Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93, plan nr 201609 - Sluttbehandling 

 

Primært standpunkt:   Vedtaket er ugyldig 

Subsidiært standpunkt:  Vår adkomst til hus og garasje inkludert snurettighet, holdes utenom planen. Det skal 

være et fysisk skille mellom plan og vår eiendom. Dette bekostes av utbygger. 

(Kompensasjon kreves, se Del 4 pkt G). 

   

DEL 1 

 

Planen radbrekker adkomsten vår. 

 

Plangrepet er løst for utbygger. For oss blir det stor utrygghet for framtida og stort planskapt verditap på 

eiendom. Våre innspill er verken vurdert eller hørt. 

 

 

• Plankartet eksproprierer vår adkomst. 

 

• Plankartet viser bolig- og blokkbebyggelse over vår adkomst til hus og garasje.  

 

• Plankartet fjerner vår hevda rett til tilkomst til hus og garasje, inkludert snumulighet. (Julsundvegen 91 har 

tilsvarende rett på vår eiendom). 

 

• Vegrett har økonomisk verdi. Ingen kompensasjon foreligger. 

 

• Vedtaket bygger på feil faktum. Planen er offentlig. Det er kommunen som er eier av planen. Spørsmål om vår 

adkomst blir i den sammenhengen offentligrettslig. Planen derimot bygger på at adkomsten er av privatrettslig 

karakter. 

 

• Planvedtaket bygger også på feil faktum da planvedtaket blir legitimert ved at vi bygger ny garasje med egen 

adkomst. Hvem betaler for dette? Det vil heller ikke være noe sikkerhet i at denne løsningen i neste omgang ikke 

vil bli ekspropriert vekk om/når hagen vår ryker fordi Statens Vegvesen ønsker dette. 

 

• Det er lagt opp til fri ferdsel over vår eiendom. 

 

• Planen legger til rette for og sannsynliggjør framtidig ekspropriasjon av vår eiendom. Dermed raseres 

eiendommen, verdien, og opplevd bokvalitet. 

 

Punktene over er overgrep vi ikke aksepterer.  

 

Det er heller ikke akseptabelt at et slikt planarbeid skal skape presedens for andre eiendommer i Nye 

Molde kommune. Med en slik plansaksbehandling kan ingen lenger være trygge. 

 

Konklusjon: 

Planen har ikke løst oppgaven. 



DEL 2 

 

Har nabo og eier av Julsundvegen 91, Bjørn Otterlei, brutt granneloven? 

Bjørn Otterlei har ikke vist noen interesse av å finne en løsning på sitt utbyggingsprosjekt som ivaretar vår 

eiendom. Vi har vært utsatt for usannheter og overrumpling. Dette har vi dokumentert i dokumenter det er vist til 

under. 

 

Naboloven §2: Ingen må gjera eller eller setja i verk noko som er urimeleg eller uturvande er til skade eller 

ulempe på granneeigedom. 

 

I juli 2017 etterspurte vi i e-post til BBW rettslige forhold ved adkomsten til Julsundvegen 91 og 93. I august 

samme år responderer BBW i e-post: «Detaljer i de juridiske forholdene omkring den felles adkomsten mellom 

89 og 91 kjenner ikke BBW til». I 2019 skrev BBW til Molde kommune: «BBW har mottatt spørsmål om 

privatrettslige forhold for denne vegen. Dette er besvart i møte med eierne av JV 89 i september 2017 og møte i 

februar 2018». Vi ser dette på som ren løgn. 

I vårt brev til Molde kommune av 11. februar 2019 viser vi til at dette ikke er besvart, og etterlyser svaret. 

 

Brevet vårt til Molde kommune av februar 2019 er et vesentlig motsvar på mange uriktige/unyanserte påstander 

gjennom hele prosessen. Dokumentet skulle vært lagt ved sluttbehandlinga. 

 

Vi ser ikke igjen våre innspill da planen kom på høring i 2018 (jf. dokument 4 og 5). Vi mener Otterlei /BBW 

har underslått våre synspunkter. 

 

Dokument 2 og 3 dokumenterer hvorfor vi mener at  Otterlei/BBW aktivt har overrumplet oss gjennom hele 

prosessen. 

 

 

Viser til dokumenter: 

1. Svar på brev 16/3183; Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93.Tilleggshøring vedrørende 

endring av tilkomstveg til Julsundvegen 89  

       (2. april 2019) 

        2.         Brev til Molde kommune datert 11. februar 2019  (Vårt tilsvar på BBWs brev til Molde     

kommune/Byggsak og Geodata: Svar på merknad fra nabo, Julsundvegen 89)   

3. Merknader til planforslag Detaljregulering – Julsundvegen 91 og 93, plan nr 201609 (PU-sak 

01/18) (20. april 2018) 

4. Utbygging Bjørset? (e-post til BBW, 17. juli 2017) 

5. E-post til BBW og Bjørn Otterlei, datert 16. august 2017 

6. E-post fra BBW 3. august  

 

 

 

DEL 3 

 

A) Ikke samsvar mellom planvedtakets juridiske dokumenter; plankart og planbestemmelser 

Plankart og planbestemmelsen §7-6 er juridisk bindende. Dokumentene samsvarer ikke. 

Planbestemmelsen §7-6 er ikke nedfelt i plankartet: 

 

Vegmyndighetene eller Molde kommune kan kreve at avkjørselen til Julsundvegen stenges dersom man gjennom 

senere planlegging i området finner alternative løsninger.  

 

Vegmyndighetene eller Molde kommune kan kreve at avkjørselen til Julsundvegen stenges dersom man gjennom 

senere planlegging i området finner alternative løsninger. Fra Statens vegvesen sin side er det en forutsetning for 



denne planen at det skal legges til rette for at Julsundvegen 89, og boliger øst for 89 kan koble seg på over 

planområdet. Dette er ikke vist i plankartet. Planbestemmelsen sammen med planbeskrivelsen gir «mulighet» for 

samleveg utenfor planområdet. Faktum er at det som beskrives som «mulighet» er en begrensning for området 

rundt. Det er ikke riktig å legge fram begrensninger utenfor planområdet.  

 

All argumentasjon fra Statens vegvesen, meglingsmøtet, samt planbeskrivelsen viser at adkomst for 

Julsundvegen 89 når som helst blir tvunget over 91 og 93. Statens vegvesen har hele tiden vært mot denne 

frimerkereguleringen. Planen har en intensjon om at vegen over 91 og 93 skal bygges. Det er eksplisitte «signal» 

om at adkomst over 91 og 93 skal bygges. Stat og kommune har lagt til rette for en automatisk «innløsningsrett» 

av vår adkomst. Dette er selvføgelig helt uakseptabelt! 

 

Planen er vedtatt som «detaljregulering». Siden den legger føringer for området rundt, samt føringer for evt 

fremtidig utvikling av området, er dette en «kamuflert» områderegulering. Endringen av områdets karakter, fra 

villa til blokk, og graden av fortetting tilsier at planforslaget skulle ha vært behandlet som en dispensasjonssak. 

Vi kan ikke akseptere en slik aggresiv fortetting. 

 

Konklusjon: 

Plankartet kamuflerer at influensområdet er større enn planområdet.  

 

 

B) Plan og planbestemmelsens §7-6 oppfattes som et ekspropriasjonsinngrep 

I planbestemmelsen står det at kommune og stat kan kreve avkjørselen til Julsundvegen stengt om man i «området» 

finner alternative løsninger. Julsundvegen 89 er i «området». Det er allerede her «funnet» alternativ til løsning; 

over 91 og 93. Vi oppfatter det som et skjult/tåkelagt ekspropriasjonsinngrep. Vi aksepterer ikke at planprosesser 

tåkelegger ekspropriasjon og det som blir klare og uheldige føringer for oss/ «området rund». 

 

 

DEL 4 

 

Grove saksbehandlingsfeil / Lovbrudd 

 

A) POLITIANMELDELSE AV SANNSYNLIG FORFALSKNING 

Har noen forfalsket vår høringsuttalelse? Har Molde kommune brukt et forfalsket dokument i 

sluttbehandlinga? Har Molde kommune anskaffet forfalsket dokument? Det er stor sannsynlighet for at 

Molde kommune to ganger la fram et forfalsket dokument for Plan- og utviklingsutvalget to ganger i høst. 

Det er særdeles oveveraskende at ordfører/rådmann ikke stoppet saksgangen med en gang for å undersøke 

saken nærmere. En påstand om teknisk feil grunnet skanning holder ikke. Dokumentet framsto som 

«ekte»/»uforfalsket». Dokumentet hadde fortsatt 18 sider og var undertegnet med våre navn. Til sammen 

var likevel 5-6 sider vekke fra dokumentet «her og der». 

 

Hovedpoeng, viktig argumentasjon og konklusjon var vekke fra teksten. Mye svart tekst mot hvit 

bakgrunn. Hele setninger var vekke. Det var ikke halve eller deler av setninger. Sidene var ikke opp-ned, 

og det var heller ikke noe «rart med teksten», slik som f. eks at ord var borte eller skravert over. 

 

Teknisk feil? Neppe. Den sannsynlige forfalskningen er politianmeldt. 

 

Klageinstansen må sammenlikne ekte og falskt dokument for å få oversikt over den ekstreme 

alvorlighetsgraden i dette. 

 

B) BRUDD PÅ GDPR-LOVGIVINGEN 

I den politiske sluttbehandlingen brøt Molde kommune GDPR-lovgivningen, og gikk ut med 

personsensitiv informasjon. Bruddet var så alvorlig at kommunen selv koblet inn Datatilsynet. Vi har hatt 



korrespondanse med Molde kommune om dette, samt krevd erstatning etter Personvernforodningen 

artikkel 82 pkt 1: «enhver person som har lidd materiell eller ikke-materiell skade som følge av en 

overtredelse av denne forordning, skal ha rett til å motta erstatning fra den behandlingsansvarlige eller 

databehandleren for den forvoldte skaden». Erstatning er av Molde kommune, avvist med begrunnelse 

av at den sensitive informasjonen ikke var lesbar. Selv personvernombudet i Møre og Romsdal sier at 

teksten er godt lesbar ved lys skjerm! Vi krever erstatning for dette alvorlige personvernbruddet. 

 

 

C) KOMMUNESTYRETS SLUTTBEHANDLING MANGLET VESENTLIGE 

SAKSDOKUMENTER 

Sluttbehandlingen manglet dette dokumentet: Brev til Molde kommune datert 11. februar 2019  (Vårt 

tilsvar på BBWs brev til Molde     kommune/Byggsak og Geodata: Svar på merknad fra nabo, 

Julsundvegen 89) 

At dette viktige dokumentet ikke var lagt ved i saksbehandlingen er et klart brudd på prinsippet om 

kontradiksjon – vår rett til å forsvare våre interesser! 

I sluttbehandlingen kom det heller ikke fram hvordan våre høringssvar var tatt ut og inn av sakskartet. 

Historikken var vekke fra alle særutskrifter/protokoller. 

  

E-postene vi skrev til BBW i 2017 burde også vært lagt med. 

 

D) Ikke tatt hensyn til våre standpunkter eller eiendom da plansaken ble sendt på høring i 2018 

Vi legger til grunn for hele klagen også våre to høringssvar som er nevnt over. 

Her står det blant annet om manglende planprogram/konsekvensutredelse/mm. 

Vi har stilt mange spørsmål vi ikke har fått svar på, blant annet om adskillelse mellom eiendommene. 

 

E) KONTROLLUTVALGET UNNLOT KONTROLL 

- Fire ganger hadde kontrollutvalget vår henvendelse på sitt bord. 

- Kontrollutvalget undersøket ingen våre begrunnede påstander om saksbehandlingsfeil. 

- Kontrollutvalget lar oss tro at kommunerevisjonen vil se på problemstillingene våre. Her blir vi 

regelrett lurt. 

Etter vårt skjønn utførte ikke utvalget her oppgaven de er satt til  gjøre. 

 

Hele saken er åpenbart brudd på kontradiksjonsprinsippet – vår lovfestede rett til å forsvare våre 

interesser er ikke ivaretatt. 

 

F) Vedtaket bygger på støyskjerming i front og på sidene for Julsundvegen 91 og 93. Heller ikke dette er 

utredet hvor sikt- og lydbilde med dette for oss i Julsundvegen 89. 

 

G) Erstatning for tap ved reguleringsplan er ikke utredet. «Når en eiendom bebygges i henhold til 

reguleringsplan som gir den vesentlig bedre utnytting enn andre eiendommer i området, og verdien av 

disse  som følge av dette er blitt betydelig forringet, kan deres eiere ved skjønn tilkjennes erstatning hos 

eieren av den førstnevnte eiendom». Denne problemtilnærmingen har aldri vært diskutert. Som 

kompensasjon for at Julsundvegen 91 og 93 får en vesentlig høyere utnyttelsesgrad, krever vi at vår 

adkomst oppgraderes til dagens standard.  

 

H) Legitimiteten – seniorboliger faller på steingrunn. Alle kan kjøpe uansett alder, kjønn og funksjonsnivå. 

 

I) Administrasjonen har skap en inhabilitet for politikere, spesielt i PUU, da rådmannen ikke har vurdert 

våre innspill, våre merknader. Våre skriftlige innspill i 2017 ble ikke på noe tidspunkt lagt ved noen 

møtepapirer. Rot med sakspapirer og sannsynlig forfalskning av våre dokumenter forteller det meste. 

Ikke rart at vi er bekymret for vår rettssikkerhet i denne prosessen. 

 



Når prosessen innehar så mange feil og mangler i seg, så burde saken ha vært stoppet. I stedet hastet den 

gjennom PUU, formannskapet og kommunestyret. Prosessen burde i stedet ha vært kvalitetssikret og 

gransket. Nye råd og utvalg var allerede etablert, og saken burde ha blitt sett på med nye øyne. 

 

J) Vi har vært opptatt av hvordan grensesettingen mellom eiendommene skal være. Det eneste vi vet, og 

som for oss er fullstendig uakseptabelt, er åpningen for fri ferdsel mellom planforslaget og vår eiendom 

Julsundvegen 89. 

 

 

Oppsettende virkning fvl. § 42 

 

20. desember 2019 sendte vi e-post til Molde kommune og ba om at iverksettelsen av 

planvedtaket må utsettes, oppsettende virkning. I svar fra Molde kommune ble vi orientert om 

at forespørselen må behandles i Hovedutvalget, Teknisk, Plan, Næring og Miljø sammen med 

klagen. 

 

Ingen i Molde kommune har heller ikke her gitt oss råd og veiledning om fvl. § 42. Dette burde 

vel ha stått i planvedtaket? Men som mange ganger tidligere, er vi også denne gangen overlatt 

til vår egen «kompetanse». 

 

Vi kreve oppsettende virkning. 

 

 

Avbrutt klagefrist etter Forvaltningsloven 

 

På grunn av mangelfullt begrunnet planvedtak, har vi avbrutt klagefrist. Vår frist er 12. januar 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Bolghaug 

Trond Aunan 

 

Julsundvegen 89       Molde, 12. januar 2020 



Fra: Marianne Bolghaug
Til: Dahl, Arne Sverre
Kopi: Dahl, Torgeir; Heggemsnes, Eirik; Aspen, Jane Anita
Emne: GDPR-brudd, erstatning
Dato: 30. januar 2020 11:57:16

Hei!

Molde kommune har avvist vårt krav om erstatning for kommunens GDPR-brudd.

Rådmannen konkluderte med at sladdet tekst ikke var lesbar. Konklusjonen viste ikke til undersøkelser som
ledet fram til konklusjonen.

Vi har e-post fra personvernombudet og brev fra Datatilsynet dokumentasjon på at teksten er lesbar. «Merkelig»
at rådmann/kommunalsjef kategorisk konkluderte med at teksten ikke er lesbar. Har du/dere i det hele tatt
undersøkt saken?

Vi prøvde å gå i dialog med kommunen angående erstatningsspørsmålet, men ble altså blankt avvist.
Avvisningen/avslaget er et kommunalt enkeltvedtak. Etter forvaltningsloven skal klageadgang oppgis.

Vi ber om å få oppgitt klageinstans med frist for klagen.

Vi er selvfølgelig mottakelig for dialog, framfor en klageprosess. Det er i tilfelle rådmannen/ordføreren som må
bestemme om han/de vil spille ut dialogkortet. Vi har prøvd, men lykkes ikke.

Vi setter kontrollutvalget i loop med e-posten da vi ganske snart sender over sak til kontrollutvalget angående
erstatningskravet hvis ordfører og rådmann fortsatt ikke er interessert i dialog.

Som kjent skjedde GDPR-bruddet i en plansaksbehandling. I samme plansaksbehandling har vi anmeldt en
sannsynlig dokumentforfalskning av et av våre høringssvar. Politiet vil derfor  også bli orientert om Molde
kommunes arrogante håndtering av GDPR-bruddet, slik at de kan se den sannsynlige dokumentforfalskningen i
en større sammenheng.

Vi ba om innsyn i kommunens korrespondanse med Datatilsynet angående GDPR-bruddet. Molde kommune
har åpenbart ikke lagt alle kort på bordet for tilsynsmyndigheten.
Vi kan ikke se at Molde kommune meldte fra om at sensitiv helseinformasjon også ble sendt til et 40-50-talls
personer per e-post!

Erstatningskrav for tap av kontroll på helseinformasjon / Krav om oppreisning:
Kr 1 000 000,-

Vi hører fra dere.

Mvh.

Trond Aunan og Marianne Bolghaug
Julsundvegen 89

Sendt fra min iPad

mailto:m.bolghaug@hotmail.no
mailto:Arne.Sverre.Dahl@molde.kommune.no
mailto:Torgeir.Dahl@molde.kommune.no
mailto:Eirik.Heggemsnes@molde.kommune.no
mailto:Jane.Anita.Aspen@molde.kommune.no


Hei! 
 
Kontrollutvalget har snart møte. 
Vi håper at utvalget setter vår klage på det gamle Molde kommunestyre sitt planvedtak på 
dagsorden, Julsundvegen 91 og 93. 
 
Klagen har fire vesentlige innholdselementer: 
 
- Planprosess uten medvirkning av reell karakter. Mange andre vesentlige 
saksbehandlingsfeil/lovbrudd. 
- Plankart som i grunnen gjør at vi ikke lenger har rett til å bruke bil til egen eiendom. Ligger an til 
rettslig prosess. 
- Det er god grunn til å tro at ett av våre høringssvar kan ha blitt forfalsket. Politianmeldt. Om 
rettsforfølgelse av dokumentforfalskning trer straffeloven inn. 
- Brudd på GDPR-lovgivningen. Erstatning kreves. Ligger an til rettslig prosess. Vi etterlyser forøvrig 
klageinstans på Rådmannen sitt avslag om erstatning.  
 
Vi ber om at Kontrollutvalget iverksetter full gjennomgang av samtlige dokumenter/korrespondanse i 
plansaken, den sannsynlige forfalskningen og GDPR-bruddet. En ekstern uhildet instans bør også 
gjennomgå prosess og resultat.  
 
Vi har ellers bedt om oppsettende virkning, og håper at Kontrollutvalget kan støtte dette. 
 
Vi er sjokkert og dypt rystet over gamle Molde kommune sin lemfeldige omgang med demokratiske 
prinsipper. Den psykiske belastningen, og tida som har gått med, ved å utsettes for denne type 
maktmisbruk er ubeskrivelig! 
 
Vi er den enkle kvinne og mann som ber om HJELP!  
 
 
 
Mvh. 
Trond Aunan og Marianne Bolghaug 
Julsundvegen 89 



MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Dato:  

2020-1506/01 

033 

Jane Anita Aspen 

9.2.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 09/20 Kontrollutvalget 17.2.2020 

OPPFØLGINGSLISTE 

Sekretariatets innstilling 

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: 

Saksopplysninger 

Oppfølgingslisten er kontrollutvalget og sekretariatets «huskeliste» for saker som det er 

ønskelig med oppfølging av over tid. Noen saker følges over tid, fordi kontrollutvalget ønsker 

å følge med til administrasjonen har kommet i mål med et arbeid. Andre saker følges opp 

fordi kontrollutvalget ønsker halvårlige eller årlige statusrapporter på områder som utvalget 

generelt ser på som et risikoområde.  

Kontrollutvalget fikk i sitt første møte, 19.11.2019, fremlagt oppfølgingslistene fra Molde og 

Nesset og Molde kommuner for å gi utvalget et innblikk i hva kontrollutvalgene har fulgt opp 

av saker det siste året. Kontrollutvalget i tidligere Midsund kommune har ikke hatt en slik 

oppfølgingsliste.  Kontrollutvalget fattet i dette møte vedtak om at sekretariatet skulle 

utarbeide et forslag til oppfølgingsliste. 

Vedlagt følger: 

• Ajourført oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Molde pr. 3.12.2019

• Ajourført oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Nesset pr. 7.11.2019

• Brev fra kontrollutvalget i Nesset til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 
20.11.2019

• Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal som svar på henvendelse fra 
kontrollutvalget i Nesset, datert 29.1.2019

VURDERING 

Sekretariatet har vært i kontakt med tidligere sekretær for kontrollutvalget i Midsund 

kommune. Han opplyste at det ikke var saker knyttet til Midsund kommune, som det var 

behov for å følge opp videre.  

Sekretariatet har ført opp saker som kontrollutvalgene i tidligere Molde kommune og tidligere 

Nesset kommune har hatt på sine oppfølgingslister og som ikke er avsluttet. I tillegg er det 

foreslått en ny sak på oppfølgingslisten: 

Oppfølging av politiske vedtak 

Administrasjonen rapporterer oppfølging av politiske vedtak til kontrollutvalget som i sin tur 

rapporterer til kommunestyret. Oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, 

kommunestyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er 



iverksatt innen slutten av kalenderåret. Det skal skilles mellom saker som er avsluttet og saker som 

fremdeles er under oppfølging. Oversikten skal også inneholde oppfølging av interpellasjoner og 

oversendingsforslag. Samt status knyttet til saker fra tidligere år, som ikke er avsluttet. Saken føres 

opp på oppfølgingslisten hvert år. 

 

Innkjøp og offentlige anskaffelser  

Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er dette et risikoområde som det er viktig at 

kontrollutvalget følger opp. Kontrollutvalget i Molde har tidligere fulgt opp brudd på regelverk som er 

avdekket fra revisjonen. Molde kommune er også vertskommune for innkjøpssamarbeidet ROR-

Innkjøp. Kontrollutvalget i Molde fikk i sitt møte 03.12.19, sak 57/19 fremlagt rapport bestilt fra 

revisjonen - Kartlegging av rutiner i Ror-Innkjøp. Kontrollutvalget anbefalte at kontrollutvalget i nye 

Molde kommune vurderte videre oppfølging av rapporten. Kontrollutvalget ønsker en årlig 

oppdatering av status på innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler. 

 

Varslinger og rettstvister 

Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren årlig gir kontrollutvalget en oversikt over 

varslingssaker.   

For å skaffe seg et bilde på omfang av tvistesaker, type tvistesaker, mulig økonomisk tap og 

omdømme tap, ønsker kontrollutvalget også at kommuneadvokaten årlig blir bedt om å legge frem en 

oversikt over rettstvister fra foregående og inneværende år. Dette for at kontrollutvalget skal kunne 

vurdere om omfang og type saker kan indikere systemsvikt/og eller rom for forbedring av kommunen 

sine rutiner og internkontroll.  

 

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 

Rapporten etter tilsyn med Molde kommunes arkivhold, datert 12.2.2015 viste 7 pålegg om å utbedre 

avvik. Avvikene var knyttet til følgende forhold: Flere arkivskapere i samme arkiv, periodisering i 

Ephorte, interkommunale samarbeid, kvalitetssikring, behandling av post og saksdokument, 

arkivlokaler og avlevering av elektronisk materiale. Arkivverket har i brev 16.1.2018 avsluttet dette 

tilsynet. I avslutningsbrevet står det: «De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over 

arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver, som på sikt kan svekke både 

individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale. Gjenstående avvik må føres inn 

i kommunens system for internkontroll (). Arkivverket vil vurdere å politianmelde avvikene som 

brudd på arkivforskriften».  

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og 

vedlikehold av utleieboliger»  

Kontrollutvalget i Molde behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 30.11.17 sak 42/17. Saken ble 

oversendt kommunestyret for endelig behandling i møte 14.12.17, K-sak 85/17. Oppfølging av 

rapporten ble behandlet mars 2019, der utvalget vedtok videre oppfølging av anbefalingene i 

rapporten. Ny behandling ble behandlet i møte i august. Kontrollutvalget forutsetter at oppfølging av 

kulepunkt 2, 4, og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 gjennomføres i forbindelse med etablering av nye 

Molde kommune. Utvalget vil holde seg orientert om arbeidet med vedlikeholdsplaner, når 

registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er avsluttet.  

 

Personvernregelverk  

I 2018 fikk Norge ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett 

regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god 

informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, 

sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om 

hvordan kommunen har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene 

kan få store konsekvenser for de det gjelder og føre til store bøter for kommunene.  

  

Parkering 
Kontrollutvalget i Molde fattet følgende vedtak i sak 13/19, 18.3.2019: 

1.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre likebehandling dersom det inngås nye leieavtaler 

om parkeringsplasser, selv om det ikke er hensiktsmessig å utarbeide et eget reglement.  



2.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre innkreving av rettmessige leieinntekter, ved å 

benytte seg av retten til konsumprinsregulering av avtalene. 

3.Kontrollutvalget ber om en kort skriftlig tilbakemelding om hvordan rutinene for håndheving av 

antall parkeringsplasser blir praktisert under byggesaksbehandlingen.  

Kontrollutvalget ber rådmannen v/kommuneadvokaten om å se på leieavtalene og en mulighet for 

reforhandling.  I sak 40/19 anmodet kontrollutvalget om at rådmannen forsøker å få til en 

reforhandling av leieavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune, samt følge opp en reforhandling 

av leieavtalen med KS Roseby AS.  

 

Avtaleoppfølging 
Gjennom arbeid knyttet til oppfølging av parkeringsavtaler, har kontrollutvalget stilt seg spørsmål om 

at det kan være behov for å få mer kunnskap om hvordan avtaleoppfølgingen i Molde kommune 

fungerer, også knyttet til andre typer leieavtaler. Blir avtaler reforhandlet? Blir muligheter for 

prisjusteringer som ligger i mange avtaler fulgt opp? Er det noen som sitter med oversikt over hvilke 

avtaler kommunen har? 

 

Kvalitetssikring i saksbehandlingen av investeringsprosjekt 

Saken har utgangspunkt i sak 06/19 – Kontrollutvalget i Nesset. Kontrollutvalget hadde registrert at 

flere prosjekt har utviklet seg eller har tatt nye vendinger etter at de har blitt vedtatt av kommunestyret. 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke kvalitetssikringen i saksforberedelse før vedtak og oppfølging av 

prosjektet med tilleggsbevilgninger er tilfredsstillende.  

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, oppfølging og 

rapportering i Nesset kommune» 

Oppfølging av prosjektet bel behandlet i KU i Nesset 03.06.19, sak 17/19. Rådmannen gav skriftlig 

tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene i rapporten. Kontrollutvalget merket seg særlig at 

anbefalingene blir tatt med inn mot dannelsen av nye Molde kommune og at en hadde nedprioritert 

arbeidet med å vurdere å følge anbefalingen pga. ressursmangel i administrasjonen. Eller var det gitt 

tilbakemelding om at rådmannen prøver å følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg god nytte av 

anbefalingen som mulig. Feltet medarbeidersamtaler og folkehelse synes å være godt ivaretatt.  

 

Reguleringsplan i tråd med kommuneplanens arealdel? 

Kontrollutvalget i Nesset kan ikke se at spørsmålet om reguleringsplanen er i tråd med 

kommuneplanens arealdel er vurdert hverken når saken er fremmet for Nesset kommunestyre 23.05.19 

eller når fylkesmannen har kommet med sin uttalelse. Arealdelen er juridisk bindende og gjeldene 

arealdel i kommuneplanen omfatter ikke den virksomhet som Bergmester Raudsand har fremmet 

reguleringsplan på. Kan de søkes om dispensasjon fra arealdelen i en slik reguleringsplan? Det kan en 

ikke se er gjort eller saksutredet. Kan kommunen komme i et erstatningsansvar hvis vedtaket ikke e 

lovlig fattet? Kontrollutvalget bad i brev av 20.11.19 fylkesmannen om en vurdering om 

reguleringsplanen fra Bergmester Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

Internkontroll (Ny) 

Kommuner skal ha interkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være 

systematisk og tilpasset virksomheten størrelse, egenart, aktiviteter g risikoforhold, jf. Komml. § 25-1. 

Herunder skal det være nødvendige rutiner og prosedyrer og system for å avdekke og følge opp avvik 

og risiko for avvik. Molde kommune benytter bl.a et elektronisk system for internkontroll 

«Rettesnora». Det holder ikke at kommunen etablerer et slikt system, det viktigste forkontrollutvalget 

vil være at systemet brukes og fungerer.  

 

Det er viktig at utvalgsmedlemmene vurdere om det er noen av disse sakene dere ikke ser 

grunn for å følge opp videre/ha på oppfølgingslisten. Eller om det er andre saker dere over tid 

ønsker å følge opp, og dermed ønsker å føre opp på oppfølgingslisten.  

 

Jane Anita Aspen  

daglig leder  
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KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE 
 

SAKSOPPFØLGING 
 (ajourført pr. 3.12.2019) 

09.03.16 

Oppfølging av politiske vedtak 

 

Ansvar: Adm./sekr 

 

Merknad: Status: 
Ifølge kommunens årshjul skal restanseliste 

for oppfølging av politiske vedtak 

oversendes kontrollutvalget som i sin tur 

skal rapportere til kommunestyret. Denne 

oversikten skal inneholde vedtak fattet av 

formannskapet, kommunestyret og andre 

politiske utvalg med beslutningsmyndighet, 

og som av ulike årsaker ikke er iverksatt 

innen slutten av kalenderåret. Det skal 

skilles mellom saker som er avsluttes og 

saker som fremdeles er under oppfølging. 

Oversikten skal også inneholde oppfølging 

av interpellasjoner og oversendelsesforslag. 

Fra 2018 ber kontrollutvalget også om at 

oversikten inneholder status knyttet til 

saker fra tidligere år, som ikke er avsluttet. 

Saken føres opp på oppfølgingslisten hvert 

år.   

20.06.16: Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en slik oversikt i 

kontrollutvalgets møte i september. 

21.09.16: Oversikt over oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.15 

framlagt i dagens møte, jf. sak 31/16. 

01.03.17: Utvalgsleder opplyste om at det under fremleggelsen av 

denne saken for K-styre i 2016, så ble det i debatten etterlyst en 

synliggjøring av hva som er gjennomført av vedtak, ikke bare igangsatt. 

Utvalget ønsker å følge det opp ved årets rapportering. 

21.09.17: Oversikt over oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.16 

framlagt i dagens møte, jf. sak 26/17.  

30.04.18: Kontrollutvalget ber om at oversikten også inneholder 

oppfølging av interpellasjoner.  

12.09.18: Oversikt over oppfølging av politiske vedtak 2017 ble 

framlagt i dagens møte, jf. sak 32/18. Kontrollutvalget ønsker at 

rapporteringen for 2018 også inneholder oppfølging av 

oversendingsforslag. 

22.10.18: Under kommunestyrets behandling fremkom det ønske om at 

oversikten også inneholder status knyttet til saker fra tidligere år, som 

ikke er avsluttet. Kontrollutvalget vil for fremtidige rapporteringer be 

om at oversikten fra administrasjonen også inneholder slik status. 

28.08.19: Oversikt over oppfølging av politiske saker, interpellasjoner 

og oversendelsesforslag 2018, samt orientering om restanser 2017 ble 

framlagt i dagens møte, jf. sak 39/19. 

02.10.19: Saksprotokoll fra kommunestyrets behandling av K-sak 48/19 

Oppfølging av politiske vedtak ble fremlagt, jf. RS 39/19. Utvalgsleder, 

i samarbeid med sekretær, utformer et leserinnlegg som svar på 

leserinnlegget i Romsdal Budstikke publisert 25.09.19, der det var 

kommentert avslutning av sak PUU 1/18.   

01.03.17 

Kommunereform 

 

Ansvar: Adm./sekr. 

Merknad: Status: 
Kommunestyret i Molde har fattet vedtak 

om å slå seg sammen med Nesset og 

Midsund kommuner. Kontrollutvalget har 

en tilsynsfunksjon på vegne av 

kommunestyret og skal påse at prosessene 

blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale 

spørsmål blir drøftet og gjennomført. 

Kontrollutvalget bør jevnlig bli orientert 

om prosessen. 

01.03.17: Kontrollutvalget ønsker å be om en orientering i neste 

kontrollutvalgsmøte.   

24.04.17: Sekretær har ikke bedt administrasjonen om orientering i 

dette kontrollutvalgsmøte, da det er mange saker og administrasjonen 

deltar på KS-samling om kommunereformen denne dagen.  

21.06.17: Prosjektleder for nye Molde kommune; Britt Rakvåg Roald 

orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 14/17. Kontrollutvalget ønsker å 

invitere kontrollutvalgene i Midsund og Nesset til et felles 

kontrollutvalgsmøte der kontrollutvalgene får diskutert felles 

problemstillinger og får presentere for hverandre hva som er særegent 

for det enkelte kontrollutvalg. Det foreslås lagt til utvalgets siste møte i 

2017; 30. november. 

30.04.18: Utvalgsleder opplyser at styret i Kontrollutvalgssekretariatet 



Side 2 av 6 

 

for Romsdal har oppfordret til at utvalgslederne i kommunene som skal 

sammenslås, oppfordres til å følge opp sak om fremtidig 

sekretariatsordning for den nye kommunen. Dette fordi sekretariatet er 

inhabile til å forberede denne saken. 

05.12.18: Kontrollutvalget konkluderte med at de ønsker å få 

protokollene fra Fellesnemndas møter som referatsaker. Det bes om en 

ny statusrapport fra prosjektleder/prosjektrådmann i første møte 2019. 

Det er ønskelig at orienteringen seier noe om grensegang mellom 

kommunestyret og fellesnemda og om status for interkommunale 

selskap/samarbeid. 

15.01.19: Ass.rådmann/prosjektleder nye Molde kommune, Britt 

Rakvåg Roald, gav kontrollutvalget en statusrapport. Se OS 02/19. 

18.03.19: Kontrollutvalget har hatt til behandling protokoll fra 

fellesnemdas møte 22.2.19.  Se RS 12/19 i sak PS 10/19.  

Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt protokollene fra møtene i 

fellesnemda som referatsaker.   

02.05.19: Utvalget fikk fremlagt protokoll fra fellesnemdas møte 

20.03.19 jf. RS 15/19.  

06.06.19: Utvalget fikk fremlagt protokoll fra fellesnemda 29.5.2019, jf. 

RS 33/19.  

28.08.19: Utvalget fikk fremlagt protokoll fra fellesnemda 26.6.2019, jf. 

RS 34/19. 

02.10.19: Utvalget fikk fremlagt protokoll fra fellesnemda 18.9.2019, jf. 

RS 40/19 

31.01.18 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – 

styring og rapportering 

 

Ansvar adm./sekr. 

Merknad: Status: 
Kontrollutvalget behandlet 

forvaltningsrevisjonsrapport i møte 

07.12.16 sak 44/16. Saken ble oversendt 

kommunestyret som behandlet rapporten i 

K-sak 1/17, i møte 16.02.17. Oppfølging av 

rapporten er ventet våren 2018  

07.03.18: Sekretær har bedt om en skriftlig tilbakemelding som etter 

planen kan behandles i møte 30.04.18.  

30.04.18: saken utsettes til neste møte, grunnet mange saker på dagens 

sakskart.    

13.06.18: Oppfølging av rapporten ble behandlet i dagens møte jf. sak 

25/18. Kontrollutvalget ønsker å følge opp om kommunens 

målsetninger i ny helse og omsorgsplan kommer tydeligere frem i neste 

økonomiplan. 

15.01.19: Sekretær opplyste utvalget at det ikke ser ut til at det er gjort 

noen endringer i Økonomiplanen når det gjelder kobling til mål i Helse 

og sosialplan. Det ser ut til at samme mal er brukt.  Kontrollutvalget vil 

avvente til et senere møte og ta stilling til hvordan dette eventuelt bør 

følges opp. 

02.10.19: Det skrives et brev til rådmannen der det konstateres at det 

ikke ser ut til at det er gjort noen endringer i Økonomiplanen når det 

gjelder kobling til mål i Helse og sosialplan. Det forventes at 

rådmannen tar med seg anbefalingen fra forvaltningsrevisjonsprosjektet 

over i nye Molde kommune, og at kontrollutvalget avslutter 

oppfølgingen av prosjektet.  

31.01.18 

Innkjøp og offentlige anskaffelser 

 

Ansvar adm./sekr.  

 

Merknad: Status: 

Anskaffelsesregelverket er omfattende og 

erfaringsvis er dette et risikoområde som 

07.03.18: Innkjøpssjef Roar Bye gav utvalget en statusrapport i dagens 

møte jf. OS 05/18.   
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det er viktig at kontrollutvalget følger opp. 

Kontrollutvalget har tidligere fulgt opp 

brudd på regelverk som er avdekket fra 

revisjonen. Molde kommune er også 

vertskommune for innkjøpssamarbeidet 

ROR Innkjøp. Kontrollutvalget ønsker en 

årlig oppdatering av status på 

innkjøpsområdet.  Dette innbefatter bl.a. 

status for rammeavtaler.   

12.09.18: På bakgrunn anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapportene 

gjennomført på området innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma og 

Aukra kommuner, ønsker kontrollutvalget en tilbakemelding om 

hvordan disse forholdene er ivaretatt i Molde kommune. 

Kontrollutvalget ønsker at tilbakemeldingen gis i samme møte som den 

årlige statusrapporten fra innkjøpsområdet. 

18.03.19: Kontrollutvalget fikk i behandling av OS 03/19 i sak PS 

10/19 en statusoppdatering fra innkjøpssjef ROR-innkjøp. 

02.10.19: Kontrollutvalget bestilte en kartlegging av rutiner i ROR-

Innkjøp i dagens møte, jf. sak 49/19. 

03.12.19: Kontrollutvalget behandlet sak om kartlegging av rutiner i 

ROR-Innkjøp i dagens møte, jf. sak 57/19. Utvalget anmoder 

kontrollutvalget i nye Molde kommune om å vurdere den videre 

oppfølgingen av ROR-Innkjøp. Revisjonens rapport, sammen med 

særutskrift av saken, sendes kontrollutvalgene i Aukra kommune og 

Rauma kommune. 

31.01.18 

Innbyggerhenvendelse nedre Fuglset. 

 

Ansvar: Adm./revisjon/sekr. 

 

Merknad: Status: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse 

til Molde kommune, fra en innbygger i 

kommunen. Det stilles spørsmål ved om det 

har vært forskjellsbehandling ved salg av 

kommunal grunn. Søker opplyser at han i 

1999 kontaktet kommunen med ønske om å 

kjøpe kommunal grunn. Det ble forklart at 

arealet ikke kunne selges, da det var uklart 

hvor mye av dette som ville gå med til 

fremtidig vegbygging. Innbygger hevder at 

han i 2016 ble klar over at kommunen i 

2012 hadde solgt tomten uten at han, eller 

eventuelt andre potensielle kjøpere var blitt 

kontaktet. 

Benevnelsen på saken i oppfølgingslisten 

endres i 2019 fra «Henvendelse vedrørende 

kommunalt tomtesalg på nedre Fuglset», til 

«Innbyggerhenvendelse nedre Fuglset» 

 

18.03.19: Kontrollutvalget behandlet saken i sak PS 14/19 og vedtok å 

avslutte sin behandling av henvendelser om 

tomtesalgsavtale/opsjonsavtale nedre Fuglset. 

07.03.18 

Varslinger og rettstvister 

Ansvar: Adm./sekr 

 

Merknad: Status: 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en 

oversikt over varslingssaker.   

For å skaffe seg et bilde på omfang av 

tvistesaker, type tvistesaker, mulig 

økonomisk tap og omdømme tap, har 

kontrollutvalget også bedt 

kommuneadvokaten om en oversikt over 

rettstvister fra foregående og inneværende 

år. Dette for at kontrollutvalget skal kunne 

vurdere om omfang og type saker kan 

indikere systemsvikt/og eller rom for 

forbedring av kommunen sine rutiner og 

internkontroll. 

07.03.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt oversikt over 

varslingssaker, jf. RS 13/18 og rettstvister, jf. RS 14/18. 

Kontrollutvalget ønsker årlig tilsvarende oversikter over varslingssaker 

og rettstvister. Kontrollutvalget ber til neste møte kommuneadvokaten 

om en tilbakemelding om det er noen av rettstvistene som det vises til i 

oversikten som har stor økonomisk eller omdømmemessig betydning.    

12.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 40/18 fremlagt 

brev fra rådmannen datert 18.04.18, som svar på oppfølgingsspørsmål 

fra kontrollutvalget. Rådmannen opplyser at dette er ordinære saker som 

etter rådmannens vurdering ikke gir spesielle utfordringer hverken 

økonomisk eller omdømmemessig.   

02.05.19: Utvalget fikk fremlagt oversikt over rettstvister der 

kommuneadvokaten har bistått som prosessfullmektig i 2018 og frem til 
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utgangen av uke 14/2019, jf. RS 20/19. Oversikt over varsel mottatt og 

behandlet av Molde kommunes varslingsmottak i 2018, ble også lagt 

frem i møte, jf. RS 21/19.  

 

 

 

30.04.18 

Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunal avlastningsbolig 

 

Ansvar: Adm./sekr./fylkesmann 

Merknad: Status: 

Fylkesmannen har hatt tilsyn med helse- og 

omsorgstjenester til barn i kommunal 

avlastningsbolig. Tilsynet avdekket 3 

avvik. 1)Molde kommune sikrer ikke at de 

fysiske rammene i Røbekk avlastningsbolig 

er tilpasset hvert enkelt barns særlige 

behov. 2)Molde kommune sikrer ikke at det 

alltid blir innhentet politiattest før personell 

starter i kommunal avlastningsbolig. 3) 

Molde kommune sikrer ikke at alt personell 

som arbeider i kommunale 

avlastningsboliger har fått tilstrekkelig 

opplæring.  

30.04.18: Molde kommunes svar på endelig tilsynsrapport var vedlagt 

dagens saksfremlegg, RS 26/18. Kommunalsjef drift, Ann-Mari 

Abelvik, opplyste i møte at fylkesmannen har svart kommunen og bl.a. 

bedt om noe innstramming i tidsplanen kommunen har skissert. 

Kontrollutvalget ber om at fylkesmannens svarbrev og kommunens nye 

brev sendes sekretariatet.  

12.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 42/18 fremlagt 

Oversendelse av korrespondanse mellom fylkesmannen og tiltak 

funksjonshemmede i forhold til tilsynsrapport av 13.2.2018, brev datert 

12.3.2018 fra Molde kommune til FM i 

M&R, brev datert 6.4.2018 fra FM i M&R til Molde kommune og brev 

datert 4.5.2018 fra Molde kommune til FM i M&R.  

02.05.19: Sekretær undersøker med administrasjonen til neste møte hva 

status er.  

06.06.19: Utvalget fikk fremlagt brev datert 20.3.2019 fra Molde 

kommune til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, jf. RS 32/19. 

Kontrollutvalget konstaterer at det er satt i verk tiltak for å lukke de to 

avvikene som stod igjen for oppfølging. Utvalget vil avvente 

fylkesmannens avslutning av tilsynet, evt. videre oppfølging, før saken 

avsluttes på oppfølgingslisten. Det bes om at avslutnings-

/oppfølgingsbrev fra fylkesmannen, oversendes kontrollutvalget.  

02.10.19: Utvalgt fikk fremlagt i møte fylkesmannens brev datert 

18.07.19 om avslutning av tilsyn, jf. RS 41/19. På bakgrunn av dette 

avslutter kontrollutvalget den videre oppfølgingen. 

22.10.18 

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 

 

Ansv. Adm./arkivverket/sekret. 

Merknad: Status: 
Rapporten etter tilsyn med Molde 

kommunes arkivhold, datert 12.2.2015 

viste 7 pålegg om å utbedre avvik. 

Avvikene var knyttet til følgende forhold: 

Flere arkivskapere i samme arkiv, 

periodisering i Ephorte, interkommunale 

samarbeid, kvalitetssikring, behandling av 

post og saksdokument, arkivlokaler og 

avlevering av elektronisk materiale. 

Arkivverket har i brev 16.1.2018 avsluttet 

dette tilsynet. I avslutningsbrevet står det: 

«De gjenstående avvikene gir grunn til 

fortsatt bekymring over arkivdanningen og 

forvaltningen av kommunens eldre arkiver, 

som på sikt kan svekke både individuelle 

og kollektive rettigheter om innsyn i 

gjeldende materiale. Gjenstående avvik må 

22.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 48/18 fremlagt 

Oversendelse av korrespondanse mellom Arkivverket og dokument- og 

arkivtjenesten i Molde kommune i forhold til tilsyn med arkivholdet i 

Molde kommune 26.11.2014, samt Varsel om stedlig tilsyn med 

arkivholdet i Molde kommune 5.12.2018, brev datert 2.7.2018 fra 

Arkivverket til Molde kommune, jf. RS 49/18. Kontrollutvalget ønsker 

å følge opp resultatet av nytt tilsyn og ber om å få tilsendt rapport etter 

gjennomført tilsyn. 

05.12.18: Sekretær orienterte utvalget om håndteringen av revisjonens 

arkiv i Storgata 31.   

15.01.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 01/19 Foreløpig 

tilsynsrapport med varsel om mulige pålegg – Molde kommune (7 

mulige pålegg).  

18.03.19: Kontrollutvalget har hatt til behandling endelig tilsynsrapport 

fra Arkivverket.  Se RS 10/19 i sak PS 10/19.    Kontrollutvalget ønsker 

på bakgrunn av de 7 påleggene og fristen 1.8.19 med å lukke påleggene, 

å få en statusrapport fra arkivleder til møtet 28.8.19. 
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føres inn i kommunens system for 

internkontroll.(). Arkivverket vil vurdere å 

politianmelde avvikene som brudd på 

arkivforskriften» 

28.08.19: Arkivleder Martha Beinset, supplert av personal og 

organisasjonssjef Mette Jane Holand, gav kontrollutvalget statusrapport 

om oppfølging av arkivtilsynet, jf. 06/19. Det var sendt inn skriftlig 

rapport i brev datert 13.8.2019, i tillegg til at det ble gitt muntlig 

orientering til utvalget.  

 

15.01.19 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av 

utleieboliger 

 

Ansv. Adm./Molde Eiendom KF/sekret. 

Merknad: Status: 
Kontrollutvalget behandlet 

forvaltningsrevisjonsrapport i møte 

30.11.17 sak 42/17. Saken ble oversendt 

kommunestyret for endelig behandling i 

møte 14.12.17,K-sak 85/17. Oppfølging av 

rapporten er ventet våren 2019. 

 

18.03.19: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten i sak PS 12/19 der kontrollutvalget 

vedtok videre oppfølging av anbefalingene i rapporten.  

28.08.19: Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble 

behandlet i dagens møte, sak 41/19. Utviklingssjef Randi Myhre og 

leder for avd. eiendomsforvaltning i Molde Eiendom KF Hege Frisvold 

orienterte og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget forutsetter at 

oppfølging av kulepunkt 2,4 og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 

gjennomføres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. 

Utvalget vil holde seg orientert om arbeidet med vedlikeholdsplaner, 

når registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er 

avsluttet.  

15.01.19 

Nytt personvernregleverk 

 

Ansv. Adm./sekret. 

 

Merknad: Status: 
I 2018 har Norge fått en ny 

personopplysningslov. Loven består av 

nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR - General 

Data Protection Regulation). Forordningen 

er et sett regler som gjelder for alle 

EU/EØS-land. Gjennom å ha god 

internkontroll og god 

informasjonssikkerhet kan kommunen sikre 

at den behandler personopplysninger lovlig, 

sikkert og forsvarlig. Det er interessant for 

kontrollutvalget å skaffe seg informasjon 

om hvordan kommunen har innrettet seg 

etter de nye personvernopplysnings-

reglene. 

 

02.05.19 

Parkering 

 

Ansv: Adm./sekr 

 

Merknad: Status: 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i 

sak 13/19, 18.3.2019: 

1.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om 

å sikre likebehandling dersom det inngås 

nye leieavtaler om parkeringsplasser, selv 

om det ikke er hensiktsmessig å utarbeide 

et eget reglement.  

02.05.19: Sekretær informert om at rådmannen har gitt tilbakemelding 

om at det er behov for mer tid for å svare ut pkt. 4. Pkt. 3 mener 

rådmannen er svart ut i brev av 31.01.19. Sekretær tar kontakt med 

rådmann for å avklar utvalgets ønske.  

06.06.19: Utvalget fikk i møte fremlagt en kort skriftlig orientering om 

hvordan rutinene for håndheving av antall parkeringsplasser blir 

praktisert under byggesaksbehandlingen, jf. RS 31/19.  
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2.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om 

å sikre innkreving av rettmessige 

leieinntekter, ved å benytte seg av retten til 

konsumprinsregulering av avtalene. 

3.Kontrollutvalget ber om en kort skriftlig 

tilbakemelding om hvordan rutinene for 

håndheving av antall parkeringsplasser blir 

praktisert under byggesaksbehandlingen.  

Kontrollutvalget ber rådmannen 

v/kommuneadvokaten om å se på 

leieavtalene og en mulighet for 

reforhandling.   

28.08.19: Sak 40/19 Leieavtaler parkeringsareal behandlet i dagens 

møte. Kontrollutvalget vil anmode om at rådmannen forsøker å få til en 

reforhandling av leieavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune, 

samt følge opp en reforhandling av leieavtalen med KS Roseby AS. 

Utvalget ønsker å følge opp saken til resultatet foreligger. Saken legges 

frem som referatsak til kommunestyret.  

 

03.12.19 

Avtaleoppfølging 

 

Ansv. Adm./sekr 

Merknad: Status: 

Gjennom arbeid knyttet til oppfølging av 

parkeringsavtaler, har kontrollutvalget stilt 

seg spørsmål om at det kan være behov for 

å få mer kunnskap om hvordan 

avtaleoppfølgingen i Molde kommune 

fungerer, også knyttet til andre typer 

leieavtaler. Blir avtaler reforhandlet? Blir 

muligheter for prisjusteringer som ligger i 

mange avtaler fulgt opp? Er det noen som 

sitter med oversikt over hvilke avtaler 

kommunen har? 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE 
 

SAKSOPPFØLGING 
 (ajourført pr. 07.11.2019) 

Saker som er tatt 

opp: 

Dato: Til oppfølging: Status: 

PS 06/19 i KU 

Kvalitetssikring i 

saksbehandling av 

investeringsprosjekt 

 

29.11.16 

Vedtak: 

Kontrollutvalget registrerer at flere prosjekt har utviklet seg 

eller har tatt nye vendinger etter at de har blitt vedtatt av 

kommunestyret.  Kontrollutvalget ønsker å undersøke om 

kvalitetssikringen i saksforberedelse før vedtak og 

oppfølging av prosjektet med tilleggsbevilgninger er 

tilfredsstillende. 

03.06.2019: 

Rådmannen gikk inn på kvalitetssikring i saksbehandling av 

investeringsprosjekt og de enkelte større investeringsprosjekt ble 

kommentert og hva som var og er status. 

07.11.2019: 

Kontrollutvalget beholder fortsatt saken på oppfølgingslisten da den kan 

være relevante for kontrollutvalget i Nye Molde kommune.   

 

 

PS 17/19 og 19/19 

Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsr

apporten «Helhetlig 

planlegging, 

oppfølging og 

rapportering i Nesset 

kommune» 

 

03.06.19 Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen på 

oppfølging til orientering 

 

Kontrollutvalget setter saken på oppfølgingslisten der en 

følger videre opp arbeidet med de anbefalinger som gjenstår 

 

03.06.19: 

Rådmannen svarte ut skriftlig oppfølging av anbefalingene dagen etter 

at sakene gikk ut til kontrollutvalget.  Svaret ble ettersendt pr epost til 

utvalget.  Rådmannen gikk igjennom svaret i møtet.  Det er særlig 

forholdet at rapporten og anbefalingene blir tatt med inn mot dannelsen 

av Nye Molde kommune og at en har nedprioritert arbeidet med å 

vurdere å følge anbefalingene på grunn av ressursmangel i 

administrasjonen som er vesentlig å merke seg.  Ellers prøver 

rådmannen å følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg så god nytte 

av anbefalingene som mulig.  Både feltet medarbeidersamtaler og 

folkehelse synes nå å være godt ivaretatt.  Kontrollutvalget ønsker 

likevel å følge opp rapporten videre og vurdere om en anbefaler at det 

nye kontrollutvalget for Molde kommune skal ta inn rapporten på 

oppfølgingslisten.     

07.11.2019: 

Kontrollutvalget beholder fortsatt saken på oppfølgingslisten da den kan 

være relevante for kontrollutvalget i Nye Molde kommune.   

PS 36/19 jf. PS 37/19 07.11.19 Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand.  
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Oppfølging av svar 

fra Fylkesmannen på 

spørsmål fra 

kontrollutvalget  

Kontrollutvalget kan ikke se at spørsmålet om 

reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel er 

vurdert hverken når saken er fremmet i Nesset 

kommunestyre 23.05.19 eller når Fylkesmannen har kommet 

med sin uttalelse.  Arealdelen er juridisk bindende og 

gjeldende arealdel i kommuneplanen omfatter ikke den 

virksomheten som Bergmesteren Raudsand har fremmet 

reguleringsplan på.  Kan det søkes om dispensasjon fra 

arealdelen i en slik reguleringssak?  Det kan en ikke se er 

gjort eller saksutredet.  Kan kommunen komme i et 

erstatningsansvar hvis vedtaket ikke er lovlig fattet?   

 

Kontrollutvalget ber Fylkesmannen om en vurdering om 

reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand er i tråd med 

kommuneplanens arealdel. 

 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 

 

 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2019-449/STA 1543-047 Molde, 20.11.2019 

 

 

 

Nesset kommune - Spørsmål om Kommuneplanens arealdel og dens betydning for 

reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS 

 
Bergmesteren Raudsand AS har fremmet en privat reguleringsplan for området Bergmesteren på Raudsand.  

Reguleringsplanen var til behandling i Nesset kommunestyre 23.05.2019, sak PS 44/19 og ble vedtatt i tråd 

med rådmannens innstilling.   

 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for massedeponi, stein- og masseuttak i fjell, mottak og 

gjenvinning av uorganisk farlig avfall, deponering av stabiliserte masser i fjellhaller, etablering av 

industriområde og utvidelse av kaianlegg og pukkvirksomhet. 

 

I saksutredningen avslutter rådmannen med følgende: 

 

Konklusjon:  

«Ut fra ovenstående og etter en helhetsvurdering mener rådmannen at tiltakshaver Bergmesteren Raudsand 

AS har i henhold til vedtatt planprogram dokumentert at området er egnet til omsøkt formål. Rådmannen 

tilrår at Nesset kommunestyre vedtar reguleringsplanen med plankart og tilhørende bestemmelser.»   

 

Betydning for folkehelse: 

«Området som er omfattet av reguleringsplanen er i kommuneplanens arealdel satt av til masseuttak, erverv 

og gruvedrift, og slik ikke en naturlig del av befolkningens område for aktivitet og ferdsel.»   

 

Dette er det eneste som er nevnt om kommuneplanens arealdel i saksutredningen fra rådmannen.   

 

Nesset kommunestyre har i møte 29.03.2012, sak 030/12 vedtatt ny kommuneplan for Nesset.  

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

 

Plan- og bygningsloven § 11-5 omhandler kommuneplanens arealdel.  § 11- 6 omhandler rettsvirkning av 

kommuneplanens arealdel.  Der står det følgende: 

 

«Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak 

bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6.  

Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 11-16.  

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt 

bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. 

 

Kontrollutvalget i Nesset har behandlet rådmannens saksutredning i saken i to møter og stilt spørsmål ved 

sammenhengen mellom kommuneplanens arealdel og dens bindende virkning for reguleringsplanen. 

 

Kontrollutvalget i Nesset 

kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 99160260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 2 av 2 - 2 - - 2 - - 2 - Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

Tiltaket som reguleringsplanen omhandler er et nytt tiltak etter kontrollutvalget mening da det omhandler et 

deponi og ikke et tiltak etter gjeldende innhold i arealdelen som beskrevet i kommuneplanen: 

«I hele området har det tidligere vært gruvedrift. Foreligger godkjent driftsplan for prøveuttak av stein fra 

deler av området. Krav om reguleringsplan for videre utnytting av området etter avsluttet prøvedrift.» 

 

Kontrollutvalget hevder det samme hvis en definerer tiltaket som utvidelse av eksisterende tiltak som ikke er 

omhandlet i arealdelen. 

 

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 07.11.19, sak 37/19 der utvalget med 4 mot 1 stemme vedtok 

at en ber Fylkesmannen om en vurdering av om reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand er i 

tråd med kommuneplanens arealdel.   

 

Kontrollutvalgets oppsummering, konklusjon og spørsmål: 

 

1. Kontrollutvalget hevder at kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningsloven  

§ 11-6 er bindende for nye reguleringsplaner og at tiltaket som Bergmesteren Raudsand skal 

iverksette primært er et nytt, sekundert er en utvidelse av eksisterende tiltak. 

 

2. Kontrollutvalget kan ikke se at forholdet til kommuneplanens arealdel og dens bindende 

virkning i forhold til reguleringsplanen er omtalt i rådmannens saksutredning i sak PS 44/19 

til Nesset kommunestyre 23.05.2019.  Rådmannen skal etter kommuneloven § 23 nr. 2 påse at 

de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.  Kontrollutvalget kan 

ikke se at dette er gjort i denne saken. 

 

3. Kontrollutvalget kan ikke se at forholdet til kommuneplanens arealdel og videre dens 

bindende virkning reguleringsplanen er omtalt når Fylkesmannen har uttalt seg i saken 

16.08.2019. 

 

4. Kontrollutvalget vil ha svar på hvilke konsekvenser det har hvis vedtaket ikke er hjemlet i 

kommuneplanens arealdel. 

 

5. Kontrollutvalget vil ha svar på om det kan søkes om dispensasjon fra arealdelen i en slik 

reguleringssak.  En kan ikke se at dette er omtalt i reguleringssaken. 

 

6. Kontrollutvalget vil ha svar på om kommunen kan komme i et erstatningsansvar til 

tiltakshaver hvis vedtaket i sak PS 44/19 blir kjent ugyldig på bakgrunn av at arealdelen er 

juridisk bindelende for reguleringsplanen.   

 

 

 
 Kontrollutvalget i Nesset  

 

 

   

 Jostein Øverås (s)  

 leder 

 

 

 

         Sveinung Talberg (s) 

            kontrollsekretær  
 

 
 
 
 
Kopi: 

- Klima- og miljødepartementet 



       
       
E-postadresse: 
fmmrpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2520 
6404 Molde 

 Besøksadresse: 
Julsundvegen 9 

 Telefon: 71 25 84 00 
www.fylkesmannen.no/mr 
 
Org.nr. 974 764 067 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.01.2020  2016/1777 
     

  Dykkar dato:  Dykkar ref: 

  19.12.2019  2019-449/STA 
   

 Saksbehandlar, innvalstelefon 

 Kristin Eide, 71 25 84 33 
  
 
 
  

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 
Att. Talberg, Sveinung 
 

  
Molde kommune – Nesset 
Svar på spørsmål fra Kontrollutvalget i Nesset – reguleringsplan for 
Bergmesteren Raudsand AS 
 
Fylkesmannen har mottatt brev fra Kontrollutvalget i Nesset datert 19.11.2020, med purring 
19.12.2019, der vi er stilt spørsmål om forholdet mellom kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan. Spørsmålene (uthevet nedenfor) er relatert til reguleringsplan Bergmesteren 
Raudsand. 
 
Kontrollutvalget hevder at kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningsloven 
§ 11-6 er bindende for nye reguleringsplaner og at tiltaket som Bergmesteren Raudsand skal 
iverksette primært er et nytt, sekundert er en utvidelse av eksisterende tiltak. 
Fylkesmannen informerer om at kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende plan for 
arealbruken i kommunen, jf. pbl. § 11-6. Det er ikke et krav at ny reguleringsplan skal samsvare 
med arealformålet gitt i kommuneplanens arealdel. Det er likevel et uttrykt mål at det bør, men 
ikke må være samsvar med arealbruken i kommuneplanen og ny reguleringsplan for et areal. Slik 
samsvar av arealbruk vil bidra til ei langsiktig og forutsigbar arealdisponering i kommunen. Vi 
viser her til Reguleringsplanveileder kap. 2.  
  
Dersom det er ønske om annen arealbruk enn det som går fram av arealdelen må dette 
fastsettes i reguleringsplan, eller unntaksvis kan det gis dispensasjon fra formålet i 
kommuneplanen. For å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst skal alle forslag til 
reguleringsplan ha en planomtale som beskriver formål, hovedinnhold og virkninger av 
tiltaket/arealbruken, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, 
jf. pbl. § 4-2 første ledd.  
 
Kontrollutvalget kan ikke se at forholdet til kommuneplanens arealdel og dens bindende 
virkning i forhold til reguleringsplanen er omtalt i rådmannens saksutredning i sak PS 44/19 
til Nesset kommunestyre 23.05.2019. Rådmannen skal etter kommuneloven § 23 nr. 2 påse at 
de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Kontrollutvalget kan 
ikke se at dette er gjort i denne saken. 
Forvaltningsloven § 17 inneholder et generelt krav til offentlig saksbehandling om at ei sak skal 
være så godt opplyst som mulig før vedtak blir gjort. Det er for utarbeiding av reguleringsplaner i 
tillegg lovfestet konkrete saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/


  Side: 2/2 

Rådmannens saksframlegg vil sammen med de øvrige dokumentene i plansaken utgjøre de 
samlede saksopplysningene i saken. 
 
Kontrollutvalget kan ikke se at forholdet til kommuneplanens arealdel og videre dens 
bindende virkning reguleringsplanen er omtalt når Fylkesmannen har uttalt seg i saken 
16.08.2019. 
Utgangspunktet er at det ikke er et krav at ny reguleringsplan skal samsvare med arealformålet 
gitt i kommuneplanens arealdel (se svar på første spørsmål). 
 
Fylkesmannen har uttalt seg til offentlig ettersyn, med vekt på egne ansvarsområder. Etter vår 
vurdering ga reguleringsplanen tilstrekkelig med opplysninger om rammer og retningslinjer som 
gjaldt for området både ved planoppstart og ved offentlig ettersyn, og vi fant derfor ikke grunn til 
å bruke ressurser på å kommentere dette ytterligere.  
 
Kontrollutvalget vil ha svar på hvilke konsekvenser det har hvis vedtaket ikke er hjemlet i 
kommuneplanens arealdel. 
Vi viser til svar på første spørsmål om at det ikke er et lovbestemt krav at ny reguleringsplan 
behøver være i samsvar med kommuneplanen. Vedtak om reguleringsplan må være hjemlet i 
plan- og bygningsloven kapittel 12.  
 
Kontrollutvalget vil ha svar på om det kan søkes om dispensasjon fra arealdelen i en slik 
reguleringssak. En kan ikke se at dette er omtalt i reguleringssaken. 
Ved regulering skal alle aktuelle moment avklares i plansaken, og det er ikke nødvendig med 
dispensasjon.  
 
Kontrollutvalget vil ha svar på om kommunen kan komme i et erstatningsansvar til 
tiltakshaver hvis vedtaket i sak PS 44/19 blir kjent ugyldig på bakgrunn av at arealdelen er 
juridisk bindelende for reguleringsplanen. 
Spørsmål om erstatning er et privatrettslig forhold, og er dermed ikke noe fylkesmannen ut fra 
våre myndighetsområder kan ta stilling til. 
 
 
Fylkesmannen håper at svarene var til hjelp. 
 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Kristin Eide 
fagsjef-plansamordning  senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
Saksbehandler justis: Bente Thornes Kosberg, tlf. 71 25 84 78 
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PS 10/20 Kontrollutvalget 17.2.2020 

 

EVENTUELT 

 

 Norges kommunerevisorforbunds (NKRFs) Kontrollutvalgskonferanse  
Utvalgsleder Vigdis Fjøseid som deltok på konferansen fra utvalget, gir et kort resyme. Ved å 

trykke på linken finner du opptak og presentasjoner fra konferansen. 

https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020 

 

Opplæringssamling for kontrollutvalgene, 17.3.2020, Molde 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, har sammen med kontrollsjefen i Møre og Romsdal 

fylkeskommune planlagt en opplæringssamling for kontrollutvalgsmedlemmer 

/varamedlemmer knyttet til kontrollutvalgene i Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma, 

Sunndal, Vestnes og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi håper vi har klart å sette sammen 

et program som skal være nyttig for kontrollutvalgene nå i starten av valgperioden. Tema; 

Systemsvikt i kommunal sektor, Tilstandsrapport for infrastrukturen, 

kommuneøkonomi - kommunale måltall, Hvordan forstå kommunalt regnskap? 

Eierskapsforvaltning. Samlingen blir arrangert på Scandic hotell Alexandra i Molde. 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal dekker kostnader for konferansepakke (lunsj + 

møterom) og foredragsholdere for utvalgsmedlemmer/varamedlemmer knyttet til de 

kontrollutvalgene vi er sekretariat for. Kostnader for reise og evt. 

møtegodtgjørelse/taptarbeidsfortjeneste dekkes av kontrollutvalgets budsjett etter kommunens 

gjelde reglement.  
Det blir også sendt invitasjon til de andre kontrollutvalgene i fylket, via deres sekretariat.  

Påmeldingsfrist fredag 28.2.2020 – postmottak@kontrollutvalgromsdal.no 

 

Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin Kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020 

Forum for kontroll og tilsyns (FKTs) primære oppgaver er å styrke kontrollutvalgene og 

sekretariatenes arbeid med kontroll og tilsyn, være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 

kontrollutvalgene og sekretariatene, være en arena for erfaringsutveksling og styrke 

kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 

 

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere. 

Vi har fått en ny kommunelov som styrker kontrollutvalgets rolle i den kommunale 

egenkontrollen.  Opplegget for opplæringen er noe mer enn en ordinær konferanse. En går 

dypere inn i den viktige rollen det er å være KU-leder, håndtering av henvendelser, hva 

kontrollutvalget kan – og ikke kan gjøre mm. 

 

Viser til lenke: https://www.fkt.no/konferanser/kontrollutvalgsskolen-2020/ 

og vedlagte program for samlingen. 

Påmeldingsfristen er 9. mars 

 

 

https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020
mailto:postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
https://www.fkt.no/konferanser/kontrollutvalgsskolen-2020/


FKTs fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020 

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat der en setter 

søkelyset på saker og problemstillinger som er aktuelle for kommunale kontrollutvalg. I 2020 

vil FKT ha ulike innlegg om hvordan det er å være ny i kontrollutvalget, forventninger fra 

blant annet ordfører og rådmann. 

 

Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.  

 

Viser til lenke: https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2020/fagkonferansen-2020/ og 

vedlagte program for samlingen. 

Påmeldingsfrist 8. april 

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2020/fagkonferansen-2020/


Folkevaldopplæring –17.3.2020 -Alexandra Hotel, Molde 

Tidspunkt Tema Foredragsholder 

09:00 – 09:30 REGISTRERING og noe å bite i 

09:30 - 09:35 Innledning Daglig leder Jane Aspen, 

Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal 

09:35 – 10:30 Systemsvikt i kommunal sektor 

- Rettslige krav til forvaltningens systeminnretning 
 

Professor Erik Magnus Boe, 

UiO 

 

10:30-10:45 PAUSE 

10:45 – 11:45 State of the Nation 

- Hva er tilstand i Norge for kommunale og fylkeskommunale bygg, 
veier, vannforsyning og avløpsanlegg?  

- Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sin tilstandsanalyse av 
infrastrukturen i Norge vil bli presentert og gjennomgått 
 

o Kommunale og fylkeskommunale bygg:  
https://www.rif.no/wp-
content/uploads/2019/08/Bygg.pdf 

 

o Kommunale og fylkesveier: https://www.rif.no/wp-
content/uploads/2019/08/Vei.pdf 

 
o VA-anleggene og –nettet: https://www.rif.no/wp-

content/uploads/2019/08/Vann-Avløpsanlegg.pdf 
 

- Hvilken rolle bør kontrollutvalgene ta ovenfor sine kommuner? 
 

FoU-leder Tom Baade-

Mathiesen, Norconsult   

11:45 – 12:30 LUNSJ 

12:30 – 13:10 Kommuneøkonomi 

- Finansielle måltall 
 

Ikke avklart foredragsholder.  

13:10– 13:45 Økonomi for ikke-økonomer 

- Hvordan lese og forstå kommuneregnskaper 
 

Kommunalsjef økonomi, 

teknisk og næring Åge 

Sandsengen, Nord-Aurdal 

kommune 

13:45 – 14:00 PAUSE 

14:00 – 15:00 ….forts  Økonomi for ikke-økonomer 

- Hvordan lese og forstå kommuneregnskaper 
- Sentrale regnskapsmessige forhold som kontrollutvalgene bør 

være opptatt av 
 

Kommunalsjef økonomi, 

teknisk og næring Åge 

Sandsengen, Nord-Aurdal 

kommune 

15:00-15:15 PAUSE – med kaffe og kake 

15:15 – 16:15 Eierskapsforvaltning 

- Prinsipper for god eierskapsutøvelse 

Avdelingsdirektør Georg Rabl, 

Eierskapsavdelingen i 

Næringsdepartementet 

16:15-16:30 PAUSE 

16:30 – 17:00 Hvordan bør kontrollutvalgene følge opp eierskapsforvaltningen Kontrollsjef Tor Harald Hustad, 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

 

https://www.rif.no/wp-content/uploads/2019/08/Bygg.pdf
https://www.rif.no/wp-content/uploads/2019/08/Bygg.pdf
https://www.rif.no/wp-content/uploads/2019/08/Vei.pdf
https://www.rif.no/wp-content/uploads/2019/08/Vei.pdf
https://www.rif.no/wp-content/uploads/2019/08/Vann-Avløpsanlegg.pdf
https://www.rif.no/wp-content/uploads/2019/08/Vann-Avløpsanlegg.pdf
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