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KONTROLLUTVALGET I 

GJEMNES KOMMUNE  

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 3/20 

Møtedato: 25.6.2020 

Tid: Kl. 12.00 – kl. 15.00 

Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus/Teams 

Sak nr: 16/20 – 22/20 

Møteleder: Olav Sæter, nestleder (Sv) 

Møtende medlemmer: Britt Karin Flemmen Vaagbø (Ap) 

 Anna Britt Haas (H) 

 Stein Asle Brubæk (Sp) 

Forfall: Odd Steinar Bjerkeset, leder (Krf) 

Ikke møtt: Ingen 

Møtende vara: Kristine Måløy (Krf) 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  

 June Beøy Fostervold, regnskapsrevisor 

Av øvrige møtte: Birgit Eliassen, rådmann (sak 19/20-20/20) 

 Nima Håkon Ebrahimsen, økonomisjef (sak 19/20-20/20) 

 Alf Høgset, driftsleder Areal og drift (RS 12/20 og OS 

02/20) 

  

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling ble godkjent. Det ble forslått at sak 

17/20 ble behandlet etter sak 20/20. Sakliste ble godkjent med denne korrigeringen.  

Møtet ble avviklet som fjernmøte med tre utvalgsmedlemmer i kommunestyresalen og de 

øvrige via Teams  

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 16/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. APRIL 2020 

PS 17/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 18/20 REGNSKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2019 

PS 20/20 GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT 1. KVARTAL 2020 

PS 21/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 22/20 EVENTUELT 

 

PS 16/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. APRIL 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 2. april 2020 godkjennes. 
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Til å signere protokollen velges: 

1. Britt Karin Flemmen Vaagbø 

2. Olav Sæter 

 

Signering vil skje elektronisk 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Protokollen fra møte 2. april 2020 godkjennes 

 

Det foreslås at Britt Karin Flemmen Vaagbø og Olav Sæter velges til å underskrive 

protokollen. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 2. april 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

Signering vil skje elektronisk.  

 

 

PS 17/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

Referatsaker: 

RS 12/20 Gjemnes svømmehall – Gjemnes kommune - Tilsynsrapport, rapport datert 

29.4.2020 fra Sintef Norlab på vegne av miljørettet helsevern i kommunen (5 

avvik og 3 anmerkninger). 

 Alf Høgset, driftsleder Areal og drift, opplyser at ansvaret for Gjemnes 

svømmehall er delt mellom Kultur og Areal og drift. Det er ønskelig å ta en 

gjennomgang av det organisatoriske, da delt ansvar gir noen utfordringer. 

Høgset gjennomgikk avvikene i tilsynet. Det meste av avviksoppfølgingen er 

gjort, og det er ikke kostnader med å få dette på plass. Instruksene og 

merkingen som manglet var laget, men ikke hengt opp. Høgset opplyser at det 

var sendt inn vannprøver til analyse, men at det i 2018 var sendt inn feil prøve. 

Det opplyses også at en del av det som var påpekt ved tilsynet også var påpekt i 

tilsyn i 2017. Kommunen har frist til 1.10.2020 med å gi skriftlig melding om 

lukking av avvik til Sintef Norlab. Kontrollutvalget ber om at kommunens 

tilbakemelding og Sintef Norlabs tilbakemelding om avslutting av tilsyn eller 

videre oppfølging, sendes til kontrollutvalget  
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RS 13/20 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

1.4.2020. 

 

RS 14/20 Kontrollutvalget - Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, 

saksprotokoll Gjemnes kommunestyre 26.5.2020, sak 16/20. 

 

RS 15/20 Kontrollutvalget – Selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, 

saksprotokoll Gjemnes kommunestyre 26.5.2020, sak 17/20. 

 

Orienteringssaker: 

OS 02/20 Vannforsyning i Gjemnes kommune 

 Dette er en sak på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Det er til dagens møte 

bedt om en orientering.  

Alf Høgset, driftsleder Areal og drift, startet med å kommentere det som 

fremkom i folkehelseprofil 2020 om vannkvalitet. I profilen fremkom det at 

bare 16 % av innbyggerne i Gjemnes kommune hadde god vannkvalitet. 

Høgset opplyser at han har undersøkt hvilke indikatorer som ligger til grunn for 

dette. Dette er 1) E.coli: Det var tatt en prøve ved Høgset vannverk som viste 

E.coli, i tillegg så var oppfølgingsprøven, som også viste E.coli registrert. Dette 

var en feil. Dette ble derfor registret som 2 målinger. 2) Stabil leveranse: Her er 

det rapportert minimalt med avbrudd. 3) Årsmelding: Det er ikke levert 

årsmelding for alle vannverkene. Kommunen har ikke oversikt over levering av 

årsmeldinger fra de private vannverkene. E.coli og manglende årsmeldinger har 

dratt ned skåren for Gjemnes kommune. Høgset viste eksempel på en slik 

årsmelding for Høgset vannverk.  

Alf Høgest opplyser at det blir tatt vannprøver hver måned, i tillegg til utvidede 

prøver hvert år. Dette blir gjort av alle vannverkene i Gjemnes, også de private. 

Det ble vist eksempel på en prøveplan.  

 

Høgset viste oversikt over kommunale og private vannverk i kommunen. 

Oversikten viste antall abonnenter og vanngebyr. Høgset opplyser at det også 

er mange husstander i kommunen som ikke er knyttet til verken privat eller 

kommunalt vannverk, men som har egne brønner.    

 

Når det gjelder oppfølging av påleggene som Mattilsynet har kommet med 

knyttet til tilsyn med vannverkene på Høgset, Søvika og Øra, så er dette 

arbeidet satt bort til «Driftsassistansen». Pga. sykdom er arbeidet forsinket, 

men Mattilsynet har innvilget utsettelse til 17.12.20.  Noe av det som skal 

kartlegges er bla. Hvor i ledningsnettet det er riktig å ha prøvetakingspunkt.  

 

Når det gjelder arbeid som blir gjort for å sikre god vannforsyningen, så 

opplyser Alf Høgset at det det jobbes med samarbeid mellom vannverk.  

Det blir vurdert en oppgradering av vannverket på Høgset. Det pågår også en 

stor utbygging av det private vannverket Batnfjord vannverk.  

Regelmessig vedlikehold av ledningsverket er viktig for å sikre god 

vannkvalitet. Det satses også på oppgradering av personale.  

Høgset opplyser også at det nå ikke lenger er lov til å etablere private 

vannverk.  

 

 Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 
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Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

  

PS 18/20 REGNSKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2019 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.  

 

Kontrollutvalget anmoder om at revisjonens merknader og forslag til forbedringer blir fulgt 

opp av rådmannen. 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om merknader og forslag til 

forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.   

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ronny Rishaug gjennomgikk presentasjon fra 

årsoppgjørsrevisjonen og svarte på spørsmål fra utvalget.   

 

 Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.  

 

Kontrollutvalget anmoder om at revisjonens merknader og forslag til forbedringer blir fulgt 

opp av rådmannen. 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om merknader og forslag til 

forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.   

 

 

PS 19/20 GJEMNES KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019 

 

Kontrollutvalgets uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 25.6.2020 i sak 19/20 behandlet Gjemnes kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Årsregnskap 2019, Årsmelding 2019, samt revisors 

beretning datert 11.juni 2020. 

 

Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift). 

 

Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.  

 

Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 170 882 084.- til fordeling til drift, og 

et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 568 909.-. Netto driftsresultat er negativt med  

kr 892 418.- mot positivt kr 10 067 684 i 2018. 
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Årsregnskap og årsberetning er ikke avlagt innen fristene som følger av forskrift. Fristen er 

henholdsvis 15.2 og 31.3. 

 

Kontrollutvalget har også i år noen kommentarer til presentasjonen av årsregnskapet. Utvalget 

gjentar nok en gang at det er viktig at forskriftsfestede noter blir tatt med, at de inneholder det 

de skal og at det blir brukt notehenvisninger i regnskapet. Det er viktig å være kritisk til hva 

som tas med av tilleggsopplysninger som er for detaljerte og ikke er forskriftsfestede. For 

detaljert informasjon fører til en viss grad til at vesentlig informasjon blir vanskelig 

tilgjengelig.  

 

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift, og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Gjemnes kommune per 

31.12.19 og av resultatet for regnskapsåret.  

Selv om det er forbedringer å spore, så hadde kontrollutvalget forventet at rådmannen i enda 

større grad hadde fulgt opp de anbefalinger om forbedringer som revisjonen har kommet med 

de siste årene.  

 

Kontrollutvalget vurderer at rådmannens årsberetning er avlagt i det alt vesentlige i samsvar 

med kommunelovens krav til årsberetning, jf. §14-7.  

 

Etter utvalgets gjennomgang av Regnskap 2019, kommunens Årsmelding 2019, samt revisors 

beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen gir et forsvarlig uttrykk 

for resultatet av Gjemnes kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling 

pr. 31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Gjemnes kommune for 2019, slik det er avlagt. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Rådmann Birgit Eliassen orienterte utvalget, supplert av økonomisjef Nima Håkon 

Ebrahimsen. Det ble svart på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.  

 

 Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets forslag til uttalelse (5 

voterende) 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 25.6.2020 i sak 19/20 behandlet Gjemnes kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Årsregnskap 2019, Årsmelding 2019, samt revisors 

beretning datert 11.juni 2020. 

 

Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift). 

 

Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.  

 

Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 170 882 084.- til fordeling til drift, og 

et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 568 909.-. Netto driftsresultat er negativt med  

kr 892 418.- mot positivt kr 10 067 684 i 2018. 

Årsregnskap og årsberetning er ikke avlagt innen fristene som følger av forskrift. Fristen er 

henholdsvis 15.2 og 31.3. 
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Kontrollutvalget har også i år noen kommentarer til presentasjonen av årsregnskapet. Utvalget 

gjentar nok en gang at det er viktig at forskriftsfestede noter blir tatt med, at de inneholder det 

de skal og at det blir brukt notehenvisninger i regnskapet. Det er viktig å være kritisk til hva 

som tas med av tilleggsopplysninger som er for detaljerte og ikke er forskriftsfestede. For 

detaljert informasjon fører til en viss grad til at vesentlig informasjon blir vanskelig 

tilgjengelig.  

 

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift, og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Gjemnes kommune per 

31.12.19 og av resultatet for regnskapsåret.  

Selv om det er forbedringer å spore, så hadde kontrollutvalget forventet at rådmannen i enda 

større grad hadde fulgt opp de anbefalinger om forbedringer som revisjonen har kommet med 

de siste årene.  

 

Kontrollutvalget vurderer at rådmannens årsberetning er avlagt i det alt vesentlige i samsvar 

med kommunelovens krav til årsberetning, jf. §14-7.  

 

Etter utvalgets gjennomgang av Regnskap 2019, kommunens Årsmelding 2019, samt revisors 

beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen gir et forsvarlig uttrykk 

for resultatet av Gjemnes kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling 

pr. 31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Gjemnes kommune for 2019, slik det er avlagt. 

 

 

PS 20/20 GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT 1. KVARTAL 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar økonomisk rapport 1. kvartal 2020, sammen med økonomisjefens 

muntlige redegjørelse til orientering.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen orienterte utvalget, supplert av rådmann Birgit 

Eliassen. Det ble svart på spørsmål undervegs i orienteringen.  

 

Det blir opplyst at rapport fra 1. halvår blir lagt frem for kommunestyret i september. Det blir 

også finansrapport. Det blir også arbeidet med å få på plass nytt økonomireglement i løpet av 

høsten.  

 

 Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar økonomisk rapport 1. kvartal 2020, sammen med økonomisjefens 

muntlige redegjørelse til orientering.  

 

 

PS 21/20 OPPFØLGINGSLISTE 
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Kontrollutvalgets vedtak 

 

Det gjøres følgende endringer i oppfølgingslisten: 

 
Tilsynsrapporter 

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Gjemnes kommune. For eksempel 

fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkivverket. Disse tilsynene kan avdekke avvik 

eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen. Det er 

formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, for å kunne løpende følge opp 

at den samlede tjenesteproduksjonen i Gjemnes kommune kvalitetssikres og forbedres. 

Kontrollutvalget ber om at rådmannen alltid sender kontrollutvalget endelig rapport fra 

gjennomførte tilsyn. Samt kommunens plan for lukking av eventuelle avvik og tilsynsetatens 

brev om oppfølgingen/lukking av tilsyn. 

25.06.20: Utvalget fikk i dagens møte, sak 21/20, fremlagt e-post fra ass. rådmann 

Svein Arild Eikemo om at alle avvik nå er lukket etter tilsyn med kommunal 

beredskapsplikt. Kontrollutvalget avslutter da sin oppfølging av dette tilsynet.  

 

Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 12/20, fremlagt «Gjemnes Svømmehall – 

Gjemnes kommune-Tilsynsrapport» fra Sintef Norlab datert 29.4.2020. Det er 5 avvik 

og 3 anmerkinger. Driftsleder Areal og drift, Alf Høgset orienterte utvalget i møte. 

Utvalget ønsker tilsendt kommunens tilbakemelding om lukking av avvikene, med 

frist 1.10.2020, samt Sintef Norlabs avslutning av tilsyn eller videre oppfølging.     
 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, 

Fræna og Eide 

Kontrollutvalget i Eide har fått gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og 

forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide. Eide kommune er vertskommune for 

PPT. Rapporten viser at det over tid har vært utfordringer med å sikre nødvendig kapasitet.  

Eide kommune bør sikre at: 

-Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere 

-Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid 

-Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er 

utarbeidet 

-Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og opparbeides 

-Det avsettes tid og ressurser til å hjelpe barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og 

organisasjonsutvikling  

-Avvikssystem etableres 

Kontrollutvalget ønsker å følge med på oppfølging av anbefalingene og hva som skjer videre 

med PPT for Gjemnes kommune.   

25.06.20: Rådmannen opplyser at PPT for Ytre Nordmøre, PPT for Sunndal og 

Tingvoll, samt PPT for Hustadvika, er kartlagt for eventuell avtale. Det har skjedd 

positive endringer hos PPT for Hustadvika som i dag leverer tjenester. Det er i dag 

mest sannsynlig at det blir anbefalt å inngå en avtale med PPT for Hustadvika. Det vil 

bli lagt frem sak for behandling i kommunestyret.   
 

Barneverntjenesten i Gjemnes kommune  

Rapportering 1. halvår 2018 fra Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes viser  

viser at det i prosent er 40 % av sakene som ikke ble undersøkt innen fristen på 3 mnd.  

Sekretær har i møte med fylkesmannen fått opplyst at det vil bli gjennomført tilsyn med 

Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Kontrollutvalget avventer rapporten fra 

tilsynet, før det blir vurdert om det er behov for at kontrollutvalget følger opp nærmere. 

Rapporten datert 14.10.2019 viste at fylkesmannen velger å ikke avslutte sitt tilsyn, men 

avventer tilbakemelding på om utarbeidet tiltaksplan faktisk blir fulgt.  

25.06.20: Kontrollutvalget fikk fremlagt brev datert 25.5.2020 fra Barnevernstjenesten 

i Kristiansund, Averøy og Gjemnes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal – Tilsyn 

med barnevernstjenesten - arbeid med tiltaksplan. Utvalget vil avvente fylkesmannens 

vurdering i forhold til avslutning av tilsyn eller videre oppfølging. Utvalget fikk også 
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fremlagt avtale om interkommunal barnevernstjeneste for Kristiansund, Averøy og 

Gjemnes datert 15.01.14.  

 

Kontrollutvalget ønsker at orienteringen som ble utsatt i tidligere møte, blir 

gjennomført i møte 21.09.20. I tillegg til de stikkordene som var oversendt tidligere, så 

stiller kontrollutvalget spørsmål om dommene knyttet til barnevernssaker i 

menneskerettighetsdomstolen fører til endringer i arbeidet til barnevernstjenesten.   
 

Vannforsyning i Gjemnes kommune  

Det går frem av kommunes hjemmeside at Gjemnes kommune har flere vannverk. Høgset, 

Søvika og Øra er kommunale vannverk. I tillegg er det flere private vannverk i kommunen, 

uten at det er nevnt hvilke dette er. Mattilsynet har også nylig hatt tilsyn med Høgset, Søvik og 

Øre vannverk og gitt pålegg om å utarbeid farekartlegging-/ROS analyse og prøvetakingsplan. 

Det er interessant for kontrollutvalget å holde seg orientert om hvordan Gjemnes kommune 

siker vannforsyningen i kommunen. 

25.06.20: Kontrollutvalget i dagens møte, jf. OS 02/20 orientering om vannkvalitet i 

kontrollutvalgets fra Alf Høgset, driftsleder Areal og drift.  
 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS  

Gjemnes har sammen med 10 andre kommuner eierandeler i selskapet. Gjemnes sin del er 6 

%. Sunndal, Kristiansund, Hitra og Hemne kommuner har nylig fått gjennomført 

eierskapskontroll og selskapskontroll i selskapet. Det fremkommer i rapporten følgende 

anbefalinger: Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å ivareta daglige 

økonomirutiner, rapportering til havnestyret og havnerådet, regler og rutiner for offentlige 

anskaffelser og interne kontrollrutiner. Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning. 

Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de endringene som 

selskapet står overfor. Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra 

Samferdselsdepartementet, og avklare selvkostberegningene for 2012 – 2015. Selskapet bør 

etablere og regelmessig gjennomgå og oppdatere: o Personalreglement o Etiske retningslinjer 

o Varslingsrutiner. Kontrollutvalget ønsker å følge med til dette er på plass.  

25.06.20: Saksprotokoll fra kommunestyrets sak 17/20, i møte 26.05.20, fremlagt i 

dagens møte jf. RS 15/20.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Det ble gitt orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten: 

• Vannforsyning i Gjemnes kommune, jf. OS 02/20. 

 

Utvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslista.   

 

Det ble ikke foreslått å føre opp nye saker på oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten: 

 

 

PS 22/20 EVENTUELT 

 

RIR IKS  
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Det er gitt tilbakemelding om at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal kan formidle 

møteinnkallinger og møteprotokoller fra representantskapsmøter i RIR IKS til 

kontrollutvalgene i alle medlemskommunene.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

Sekretær informerte om at det er mottatt en møteinnkalling med protokoll. Disse vil bli 

fremlagt i neste møte 

 

Konklusjon   

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ønsker at dokumentene fra RIR IKS blir 

fremlagt.  

 

Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalget i Gjemnes 

Det blir gjort følgende korrigeringer i arbeidsplanen: 

 

Det blir korrigert møtedatoer slik at arbeidsplanen stemmer med avholdte møter våren 2020, 

og endret dato for møte i september..  

 

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 

02.04.20 Orientering fra Barnevernstjenesten for Averøy, Kristiansund og Gjemnes 

21.09.20 Orientering fra Barnevernstjenesten for Averøy, Kristiansund og Gjemnes 

21.09.20 Forberedelse til senere orientering om hvordan personvernopplysningsreglene 

overholdes 

26.11.20 Orientering om hvordan kommunen sikrer at personvernopplysningsreglene 

overholdes 

 

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 

02.04.20 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

21.09.20 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

 

Jordmortjenester i Gjemnes kommune 

Et utvalgsmedlem var blitt kjent med at kommunen for tiden er uten jordmortjeneste. På 

forespørsel var det blitt opplyst at dette er Hustadvika kommunes ansvar. 

 

Kontrollutvalgets behandling  

Utvalget diskuterte om dette er en sak det er ønskelig å følge opp. 

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget ber om informasjon om hvordan kommunen ivaretar ansvaret for 

jordmortjenester til innbyggerne i Gjemnes.  

 

Fysiske møter 

Utvalgsmedlem Stein Asle Brubæk tok opp ønske om fysiske møter i kontrollutvalget igjen. 

 

Kontrollutvalgets behandling  

Utvalget diskuterte dette 

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført fysiske møter fra september, så sant 

smittesituasjonen ikke endrer seg dramatisk. Utvalgsmedlemmer som av helsemessige årsaker 

ikke kan delta fysisk, skal kunne delta via Teams.  
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