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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     

 


