KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
Møtende medlemmer:
Forfall:
Ikke møtt:
Møtende vara:
Fra sekretariatet:
Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

4/20.
10.09.2020.
kl. 10.00 – 15.15.
Kommunestyresalen, Sunndal rådhus.
26/20 – 35/20.
Halvard G. Hagen, leder (Sp).
Erling Rød (Frp).
Anveig Bjordal Halkjelsvik (Sp).
Edel Magnhild Hoem (Sv).
Jorunn Anne Solheim, nestleder (Ap).
Ingen.
Jon Kristian Schnell (Ap).
Sveinung Talberg, rådgiver.
Einar Andersen, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.
Tore Kvisvik, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.
Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør – sak 29/20.
Birgitte Ellen Røsgaard, styreleder i Kristiansund og
Nordmøre Havn IKS- sak 29/20.
Eilif Lervik, nestleder i styret i Kristiansund og
Nordmøre Havn IKS – sak 29/20.

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og
sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.
TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.
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PS 26/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2.JUNI 2020

Kontrollutvalgets vedtak
Protokollen fra møte 2.juni 2020 godkjennes.
Til å signere protokollen sammen med møteleder 2.juni 2020, velges:
1. Anveig Bjordal Halkjelsvik.
2. Erling Rød.
Kontrollutvalgets behandling
Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer. Det er ikke fremkommet
merknader til protokollen. Protokollen ble enstemmig godkjent. Leder fremsatte forslag på
Anveig Bjordal Halkjelsvik og Erling Rød til å signere protokollen fra 2.juni 2020.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder.
(5 voterende)
Sekretariatets innstilling
Protokollen fra møte 2.juni 2020 godkjennes.
Til å signere protokollen sammen med møteleder 2.juni 2020, velges:
1. …………..
2. …………..

PS 27/20

REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i sakene.
Referatsaker:
RS 30/20

PS 28/20 - Årsmelding for Sunndal kommune 2019
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 31/20

PS 29/20 - Sunndal Kommune - Årsregnskap 2019
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 32/20

PS 30/20 - Finansrapport 2019
Protokoll fra Sunndal formannskap 30.04.2020 (vedlagt).

RS 33/20

PS 32/20 - 1. tertialrapport Sunndal kommune 2020
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).
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RS 34/20

PS 33/20 - Finansrapport 1. tertial 2020
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 35/20

PS 35/20 - Budsjettreguleringer 1. tertial 2020
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 36/20

PS 36/20 - Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 – Rammer
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 37/20

PS 37/20 - Sunndal Energi KF - Årsberetning og Regnskap 2019
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 38/20

PS 38/20 - Sunndal Energi KF - disponering av overskudd 2019
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 39/20

PS 39/20 - Omsetning av konsesjonskraft
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 40/20

PS 41/20 - Sunndal Energi Holding AS - vedtekter, valg og generalforsamling
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 41/20

PS 43/20 - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - Havnerådsmøte 19.06.20
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

RS 42/20

PS 43/20 - Regnskapsrapport pr 30.06.2020
Innkalling m/vedlegg og protokoll, Sunndal formannskap 27.08.2020.
Innkalling sak 54/20, Sunndal kommunestyre 09.09.2020.

RS 43/20

Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskap i et
interkommunalt selskap IKS, Artikkel fra Jan F. Bernt videresendt fra RIR
24.6.2020 (vedlagt).

RS 44/20

Svar på spørsmål om tolkingen av kommuneloven § 23-5, brev datert 4.8.2020 fra
Kommunal og Moderniseringsdepartementet til Forum for kontroll og tilsyn (FKT)
(vedlagt).

RS 45/20

Årsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA, møteinnkalling og protokoll fra møte
19.06.20 (vedlagt).

RS 46/20

Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 24.8.2020
(vedlagt).

RS 47/20

Svar på henvendelse av 17.08.2020 om fjernmøter, e-post datert 26.8.2020 fra
Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
(vedlagt).

Orienteringssaker:
OS 09/20

RS 51/20 – Innkalling og protokoll fra generalforsamling den 16.12.19 og 25.03.20
– Sunndal Næringsselskap AS
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

OS 10/20

RS 53/20 – Generalforsamling 28.05.20 – Aursjøvegen AS
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).
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OS 11/20

RS 56/20 - Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Sunndal 02.06.20
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 16.06.2020 (vedlagt).

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

PS 28/20

REVIDERING AV REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget godkjenner sekretariatets forslag til revidert reglement.
Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets reviderte forslag til reglement for
kontrollutvalget.
Det legges inn følgende tilføying i reglementets § 5:
§ 5. Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kontrollutvalgets møter kan avholdes som fjernmøte jf. kommuneloven § 11-7.
Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretær innledet med å vise til saksutredningen og bakgrunnen for saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.
(5 voterende)
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner sekretariatets forslag til revidert reglement.
Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets reviderte forslag til reglement for
kontrollutvalget.
Det legges inn følgende tilføying i reglementets § 5:
§ 5. Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kontrollutvalgets møter kan avholdes som fjernmøte jf. kommuneloven § 11-7.
Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte.
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PS 29/20

OPPFØLGING AV ANBEFALINGER I SELSKAPSKONTROLL –
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS

Kontrollutvalgets vedtak
Kommunestyret tar kontrollutvalgets tilbakemelding til orientering og vedtar at
kontrollutvalget følger opp saken videre ved å føre den opp på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget rapporterer tilbake i egen sak til kommunestyret når kontrollutvalget anser
saken for avsluttet for videre oppfølging.
Kontrollutvalgets behandling
Styreleder i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS redegjorde for styrets arbeid med
anbefalingene og viste en presentasjon av dette. Det er laget en ny presentasjon etter at
sakene ble sendt ut til kontrollutvalget. Personalreglement og varslingsrutiner er nå vedtatt av
styret. Det gjenstår arbeid og avklaringer med hensyn til anløpsavgift og selvkost mot
departementet. Videre arbeides med strategiplan for selskapet i styret. Internkontroll er et
tema som selskapet skal arbeidet videre med å få på plass når ny havnefogd tiltrer. Det er i
forhold til anløpsavgift/selvkost, strategiplan og internkontroll kontrollutvalget vil følge opp
saken videre.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.
(5 voterende)
Sekretariatets innstilling
Kommunestyret tar kontrollutvalgets tilbakemelding til orientering og vedtar at
kontrollutvalget følger opp saken videre ved å føre den opp på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget rapporterer tilbake i egen sak til kommunestyret når kontrollutvalget anser
saken for avsluttet for videre oppfølging.

PS 30/20

FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 - KONTROLLARBEIDET I SUNNDAL
KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 med en ramme på kr 1 409 000 for
kontrollutvalget, vedtas.
Kontrollutvalget ber kommunestyret behandle utvalgets budsjettforslag i egen sak i
forbindelse med kommunens budsjettbehandling.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretær innledet med å vise til saksutredningen og bakgrunnen for saken. Leder fremmet
forslag om et tilleggspunkt i forhold til innstillingen, der kontrollutvalget ber kommunestyret
behandle utvalgets budsjettforslag i egen sak i forbindelse med kommunens
budsjettbehandling.
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Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling og tilleggsforslag fremsatt
i møtet av leder. (5 voterende)
Sekretærens innstilling
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 med en ramme på kr 1 409 000 for
kontrollutvalget, vedtas.

PS 31/20

FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 – SUNNDAL
KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak
1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Sunndal kommune sin plan
for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, med følgende tema:
• Kommunedirektørens internkontroll.
• Samarbeid og samhandling.
• Hjemmetjenester med særlig vekt på omstillingsarbeid.
• Offentlige anskaffelser.
2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for
å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskap eller
interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget
velge å prioritere å gjennomføre slik forvaltningsrevisjon sammen med eventuell
eierskapskontroll.
3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom tema for
forvaltningsrevisjon som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre
områder for forvaltningsrevisjon enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretær innledet med å vise til saksutredningen og bakgrunnen for saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende)
Sekretærens innstilling
1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Sunndal kommune sin
plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, med følgende tema:
• Kommunedirektørens internkontroll
• Samarbeid og samhandling
• Hjemmetjenester med særlig vekt på omstillingsarbeid
• Offentlige anskaffelser
2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov
for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskap eller
interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan
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kontrollutvalget velge å prioritere å gjennomføre slik forvaltningsrevisjon sammen
med eventuell eierskapskontroll.
3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom tema for
forvaltningsrevisjon som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere
andre områder for forvaltningsrevisjon enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.

PS 32/20

FORSLAG TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – SUNNDAL
KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak
1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Sunndal kommunes plan
for eierkapskontroll for perioden 2020-2023 som omfatter følgende
Aksjeselskap:
•
Sunndal Energi AS.
•
Sunndal Alpinsenter AS.
•
Sunndal Parkering AS.
•
Sunndal Næringsselskap AS.
•
Akvainvest Møre og Romsdal AS.
•
Aursjøvegen AS.
Andre selskap:
•
ReMidt IKS.
•
Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS.
•
Sunndalsøra Samfunnshus BA.
•
Møre og Romsdal Revisjon SA.
2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for
å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskap eller
interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget
velge å prioritere å gjennomføre slik forvaltningsrevisjon sammen med eventuell
eierskapskontroll.
3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom eierskap og selskap
som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre
eierskap og selskap enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretær innledet med å vise til saksutredningen og bakgrunnen for saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende)
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Sekretærens innstilling
1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Sunndal kommunes plan
for eierkapskontroll for perioden 2020-2023 som omfatter følgende
Aksjeselskap:
•
Sunndal Energi AS
•
Sunndal Alpinsenter AS
•
Sunndal Parkering AS
•
Sunndal Næringsselskap AS
•
Akvainvest Møre og Romsdal AS
•
Aursjøvegen AS
Andre selskap:
•
ReMidt IKS
•
Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS
•
Sunndalsøra Samfunnshus BA
•
Møre og Romsdal Revisjon SA
2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for
å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskap eller
interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget
velge å prioritere å gjennomføre slik forvaltningsrevisjon sammen med eventuell
eierskapskontroll.
3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom eierskap og selskap
som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre
eierskap og selskap enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.

PS 33/20

REVISJONS- OG KOMMUNIKASJONSPLAN 2020 – SUNNDAL KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for
revisjonsåret 2020 til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor presenterte kommunikasjons- og revisjonsplanen for
revisjonsåret 2020.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende)
Sekretærens innstilling
Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for
revisjonsåret 2020 til orientering.
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PS 34/20

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: Oppfølging av gjenstående ikke gjennomførte
anbefalinger i rapport fra selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, jf. Sak PS
28/20.
Følgende sak sendes kommunestyret til vedtak om 5 anbefalinger kontrollutvalget mener
kommunedirektøren bør følge i rapport fra undersøkelse av rutine for pasientjournaler i
Sunndal kommune, behandlet i kontrollutvalgets møte 02.06.2020, sak 23/20:
1.Kvalitet og kvalitetssikring;
- det gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte til å bruke kvalitetssystemet Compilo og sikre god
internkontrollkompetanse i hele organisasjonen.
2.Overordnede krav til pasientjournal;
- ved neste revisjon bør innhold og overskrifter i rutinebeskrivelsene gjennomgås slik at disse blir klarere og
lettere tilgjengelige.
3.Medvirkning og informasjon;
- helsetjenesten har i sin rutine ikke bestemmelser om hvordan og hvem som skal sikre medvirkning og
informasjon. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av rutinen.
- kommunen kan med fordel ta inn bestemmelser om at den informasjon som gis til pasienter og/ eller brukere
eller deres pårørende skal dokumenteres i pasientjournal. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av
rutinene.
4.Innsyn i journal;
- kommunen bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å ta inn informasjon om innsyn i journal for pasient og
pårørende på kommunens hjemmeside.
5.Tilgangskontroll;
- rutinen bør ved neste revisjon oppdateres iht hvor oversikten nå arkiveres.
Gjennomført kvalitetssjekk av journal i helsetjenesten har tidligere i liten grad blitt dokumentert.

Kontrollutvalgets behandling
Innsyn i pasientjournal.
Leder fremmet forslag om at de 5 anbefalingene i saken og rapporten om rutine for
pasientjournaler i Sunndal kommune, sendes kommunestyret for vedtak slik at
kommunedirektøren kan følge opp dette og rapportere tilbake til kontrollutvalget.
Prosjektregnskap til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har mottatt svar fra kommunedirektøren i epost 09.09.20 der restansen om at
kontrollutvalget ber om å få en samlet oversikt over ferdige investeringsprosjekt, svares ut.
Leder fremmet forslag om at dette restansepunktet avsluttes for videre oppfølging.
Bemanningsplan i Sunndal kommune.
Leder fremmet forslag om at saken avsluttes for videre oppfølging da det pågår prosesser i
kommunen på området, og som blir fulgt opp med egne saker og orienteringer fra
kommunedirektør til kommunestyret, jf. Heltidsprosjektet og administrativ organisering.
Leder fremmet forslag om at de andre sakene blir stående på oppfølgingslisten.
Side 9 av 12

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling og tilleggsforslag fremsatt
i møtet av leder. (5 voterende)
Sekretærens innstilling
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: Oppfølging av gjenstående ikke gjennomførte
anbefalinger i rapport fra selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, jf. Sak PS
28/20.
Følgende saker sendes kommunestyret til vedtak om de skal følges opp videre og med
anbefalinger fra kontrollutvalget om tiltak kommunedirektøren bør følge:…..
Følgende saker avsluttes på oppfølgingslisten: …….

PS 35/20

EVENTUELT

1. Ansettelse av biblioteksjef i Sunndal kommune
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget avslutter saken for videre oppfølging da utvalget anser at en videre
undersøkelse ikke gir mer utbytte i saken enn læring.
Kontrollutvalgets behandling
Leder fremm forslag om at saken avsluttes med bakgrunn i at utvalget anser at en videre
undersøkelse ikke gir mer utbytte i saken enn læring.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fremsatt i møtet av leder.
(5 voterende)
2. Innsyn i protokoller fra møter i kriseledelsen i Sunndal kommune
Kontrollutvalgets vedtak
Saken utsettes for å få en vurdering av kontrollutvalgsmedlem Erling Rød sin habilitet.
Kontrollutvalgets behandling
Jon Kristian Schnell mente Erling Rød var inhabil til å være med i behandlingen av saken da
det i saksutredningen står at han som privatperson er blitt nektet innsyn i protokollene fra
kriseledelsen. Dette handler da etter Schnell sitt syn om to forskjellige saker og at
representanten Rød ikke kan behandle en sak i kontrollutvalget han har tatt opp som
privatperson mot kommunen.
Erling Rød trådte ut av møtet under behandlingen.
Leder fremsatte forslag om at saken utsettes til neste møte da kontrollutvalget vil ha utredet
spørsmålet om habilitet.
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Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fremsatt i møtet av leder.
(4 voterende)
Erling Rød tiltrådte møtet igjen etter utvalgets vedtak og behandling.
3. Virksomhetsbesøk
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget ønsker i forbindelse med utvalgets neste møte å gjennomføre et
virksomhetsbesøk hos PP-tjenesten.
Kontrollutvalgets behandling
Leder framsatte forslag om at kontrollutvalget i forbindelse med utvalgets neste møte ønsker å
gjennomføre et virksomhetsbesøk hos PP-tjenesten.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fremsatt i møtet av leder.
(5 voterende)
4. Postjournal i Sunndal kommune
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget registrerer at spørsmålet om tilgjengelighet i postjournaler før juni 2019 var
tema i spørrehalvtimen til kommunestyret 09.09.2020 og avventer svar fra kommunen og hva
kommunen vil foreta seg i saken.
Kontrollutvalgets behandling
Leder viste til mottatt epost fra Erling Rød 02.09.2020 som sak til kontrollutvalgets møte om
at kommunen nå har tatt bort søkemulighetene på postjournaler før juni 2019. Leder viste til
at spørsmålet også var reist i spørrehalvtimen i kommunestyret 09.09.2020 av representanten
Rød. Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget avventer svar fra kommunen og hva
kommunen vil foreta seg i saken.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fremsatt i møtet av leder.
(5 voterende)
5. Godtgjørelse til representantskapets medlemmer
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget kommer tilbake til temaet i oppfølgingen av eierskapskontrollen i
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS samt at dette er aktuelt tema i forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroller i andre selskap kommende planperiode.
Kontrollutvalgets behandling
Leder viste til mottatt epost fra Erling Rød 04.09.2020 som sak til kontrollutvalgets møte om
at han har undersøkt forholdene rundt godtgjøring til representantskapet i NIR og ReMidt som
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Sunndal kommune er medeier i. Representantskapet har selv fastsatt sin godtgjørelse og
utbetalinger er foretatt i strid med kommuneloven.
Leder viste til at dette er tema i oppfølgingen av eierskapskontrollen i Kristiansund og
Nordmøre Havn IKS samt at dette er aktuelt tema i forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroller i andre selskap kommende planperiode som kontrollutvalget vil komme
tilbake til i den sammenheng.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fremsatt i møtet av leder.
(5 voterende)

Halvard G. Hagen
leder
Edel Hoem
medlem

Jon Kristian Schnell
varamedlem

Erling Rød
medlem
Anveig Bjordal
Halkjelsvik
medlem

Sveinung Talberg
rådgiver
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