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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet  

for Romsdal 

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 2/20 

Møtedato: 1.4.2020 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 10:45 

Møtested: Skype 

Sak nr: 09/20– 17/20 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte:  

Aukra kommune: Olav Myrseth Oterhals 

Gjemnes kommune: Knut Sjømæling 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Rauma kommune: Gudrun Herje Langseth 

Sunndal kommune: Oddveig Gikling-Bjørnå, nestleder 

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Forfall:  

Hustadvika kommune: Kåre Vevang 

Møtende vara:  

Hustadvika kommune: Lisbeth Valle 

Ikke møtt:  

Ingen  

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

 Sveinung Talberg, rådgiver 

Av øvrige møtte: Ingen 

  

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte 

 

Styreleder Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet, som ble gjennomført på Skype. 

 

Gudrun Herje Langseth etterlyste sak om revidering av etiske retningslinjer. Saken skulle blitt 

fremlagt i dette styremøte, men er utelatt fra saklisten pga. mange saker og usikkerhet i 

forhold til avvikling av det første møtet på Skype.  

 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

Avslutningsvis i møte ble det tatt en grundigere presentasjon av styret og administrasjonen, 

enn det var tid til i forrige møte.  

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

ST 09/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3. FEBRUAR 2020.  

ST 10/20 DAGLIG LEDERS ORIENTERING 

ST 11/20 ÅRSMEDLDING FOR 2019 

ST 12/20 ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
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ST 13/20 ØKONOMIRAPPORT PR. 25. MARS 2020 

ST 14/20 VURDERING AV FORTSATT MEDELMSKAP I NKRF 

ST 15/20 OGANISERING AV FORHANDLINGER OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

ST 16/20 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL DAGLIG LEDER 

ST 17/20 EVENTUELT 

 

ST 09/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3. FEBRUAR 2020 

 

Styrets vedtak 

Protokoll fra styremøte 3. februar godkjennes.  

 
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. Oddveig Gikling-Bjørnå 

2. Olav Myrset Oterhals 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder opplyser at det står feil årstall i vedlagt møteprotokoll, dette blir korrigert før 

utsending til signering. 

 

Styreleder fremsatte forslag om at Oddveig Gikling-Bjørnå og Olav Myrset Oterhals velges til 

å underskrive protokollen sammen med møteleder.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styreleders forslag (7 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Protokoll fra styremøte 3. februar godkjennes.  

 
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. …… 

2. ……. 

 

 

ST 10/20 DAGLIG LEDERS ORIENTERING 

 

Styrets vedtak 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder gav informasjon knyttet til følgende 

• Registret av styret i Brønnøysundregistret 

• Avvikling av kontrollutvalgsmøter i alle kommunene i februar.  

• Utfordringer knyttet til Koronapandemien 

o 1 kontrollutvalgsmøte avlyst 

o Avvikling av kontrollutvalgsmøter som fjernmøter 

o Avlyste samlinger  
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• Saks- og arkivsystemet P 360. Fikk gjort en del med implementeringen i starten på 

mars. Fra midten av mars og frem til starten av mai er det vanskelig for daglig leder å 

ha kapasitet til å følge opp tilstrekkelig. Målet er å få det oppe å gå før sommeren. 

• Daglig leder tok opp spørsmålet om vi skal innhente tilbud på revisjonstjenester igjen. 

Styret konkluderte med at det er ønskelig.  

• Digitalt system for reiseregninger er tilgjengelig.  

 

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

 

Daglig leders innstilling 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

 

ST 11/20 ÅRSMELDING FOR 2019 

 

Styrets vedtak 

Årsmelding for 2019 godkjennes.  

 

Styrets behandling 

Daglig leder tok opp spørsmål om styret synes det er problematisk å godkjenne årsmeldingen 

som beskriver året før sittende styret startet opp, om de evt. ønsker å endre vedtak til 

Årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

Styret var enig om at de ønsket å vedta årsmelding 2019 slik daglig leders innstilling er 

fremlagt og med signering av styret.   

 

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

 

Daglig leders innstilling 

Årsmelding for 2019 godkjennes 

 

 

ST 12/20 ÅRSREGNSKAP FOR 2019 

 

Styrets vedtak 

Årsregnskap for 2019 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes. 

 

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 190 617,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med 

vedtektene § 9.  

 

Styrets behandling 

Revisjonsberetningen som skulle være vedlegg til saken var uteglemt. Denne ble ettersendt til 

styremedlemmene i går. I tillegg ble det på forespørsel fra Gudrun Herje Langseth i går 

utsendt til styremedlemmene en spesifisering av balansen.    

 

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

 

Daglig leders innstilling 

Årsregnskap for 2019 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes. 

 

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 190 617,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med 

vedtektene §9.  
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ST 13/20 ØKONOMIRAPPORT PR. 25. MARS 2020 

 

Styrets vedtak 

Økonomirapport pr. 25.3.2020 tas til orientering.  

 

Styrets behandling 

Gudrun Herje Langseth framsatte ønske om at økonomirapportene også viser regnskapstall for 

foregående år. 

 

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

 

Daglig leders innstilling 

Økonomirapport pr. 25.3.2020 tas til orientering.  

 

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

 

 

ST 14/20 VURDERING AV FORTSATT MEDELMSKAP I NKRF 

 

Styrets vedtak 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fortsetter sitt medlemskap i NKRF, så lenge 

flertallet av sekretariatene er medlem.  

  
Styrets behandling 

 

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

 

Daglig leders innstilling 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fortsetter sitt medlemskap i NKRF, så lenge 

flertallet av sekretariatene er medlem.  

 

 

ST 15/20 ORGANISERING AV FORHANDLINGER OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

 

Styrets vedtak 

1. Styret tar organisering av forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår til etterretning.    

 

2. Styret fastsetter årlig ramme for lønnsforhandlingene. Dette gjøres etter at det sentrale 

oppgjøret er avsluttet.   

  

3. Det velges følgende forhandlingsutvalg for valgperioden: 

a. Forhandlingsutvalg for lokale lønnsforhandling for rådgiver; Styreleder, 

nestleder i styret og daglig leder. 

b. Forhandlingsutvalg for lokale lønnsforhandlinger for daglig leder; Styreleder 

og nestleder i styret.  

c. Forhandlingsutvalg for arbeidsvilkår for sekretariatets ansatte; Styreleder og 

nestleder i styret.  

 

4. Det føres protokoll ved alle forhandlinger. Forhandlingsutvalget orienterer styret om 

resultat av forhandlingene i påfølgende styremøte.   
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Styrets behandling 

 

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

 

Daglig leders innstilling 

1. Styret tar organisering av forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår til etterretning.    

 

2. Styret fastsetter årlig ramme for lønnsforhandlingene. Dette gjøres etter at det sentrale 

oppgjøret er avsluttet.   

  

3. Det velges følgende forhandlingsutvalg for valgperioden: 

a. Forhandlingsutvalg for lokale lønnsforhandling for rådgiver; Styreleder, 

nestleder i styret og daglig leder. 

b. Forhandlingsutvalg for lokale lønnsforhandlinger for daglig leder; Styreleder 

og nestleder i styret.  

c. Forhandlingsutvalg for arbeidsvilkår for sekretariatets ansatte; Styreleder og 

nestleder i styret.  

 

4. Det føres protokoll ved alle forhandlinger. Forhandlingsutvalget orienterer styret om 

resultat av forhandlingene i påfølgende styremøte.   

 

 

16/20 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL DAGLIG LEDER 

 

Styrets vedtak 

Fremlagt delegasjonsreglement for daglig leder for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

godkjennes.  

 

Delegeringen gjelder ut valgperioden.  

 

Styrets behandling 

Det ble fra Gudrun Herje Langseth stilt spørsmål om hvor lenge delegeringen skulle vare.  

 

Styreleder fremsatte forslag om følgende tillegg i vedtaket: 

Delegeringen gjelder ut valgperioden.  

 

Daglig leders innstilling, vedtas med tilleggsforslag, slik:  

Fremlagt delegasjonsreglement for daglig leder for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal godkjennes. 

Delegeringen gjelder ut valgperioden. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremsatt forslag i møte (7 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Fremlagt delegasjonsreglement for daglig leder for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

godkjennes.  

 

 

17/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Styrets vedtak 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.  
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Styrets behandling 

 
Referatsaker 

RS 02/20 Registrering av endring i Enhetsregistret, brev datert 27.2.2020 fra 

Brønnøysundregistrene. 

 
RS 03/20 Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 

fylkeskommuner for å begrense spredning av Cocid-19, brev datert 13.3.2020 fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Orienteringssaker: 

 

Ingen 

 

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

 

Daglig leders innstilling 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.  

 

 

 

     

  Stig Holmstrøm   

  styreleder   

     

     

Oddveig Gikling-Bjørnå 

nestleder 

 Olav Myrseth Oterhals 

styremedlem 

 Lisbeth Valle 

varamedlem 

     

     

     

Knut Sjømæling 

styremedlem 

 Trygve Grydeland 

styremedlem 

 Gudrun Herje Langseth 

 styremedlem 

     

     

     

Jane Anita Aspen     

sekretær     

 


