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Møteprotokoll      

Sunndal kontrollutvalg 
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Sted: Kommunestyresalen, Sunndal Rådhus. 
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(Sp), Erling Rød (Frp), Edel Magnhild Hoem (Sv). 
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Fra administrasjonen 
møtte: 
Fra revisjonen møtte:        

Ingen. (Ingen innkalt) 
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Godkjenning av innkalling 
 
 

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Innkalling og sakliste ble godkjent.   
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Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
48/20 20/00066-1 Sak PS 54-20 Regnskapsrapport 30.06.20, vedtak i 

kommunestyret 09.09.20.PDF 
 

49/20 20/00066-2 Sak PS 54-20, Regnskapsrapport pr 30.06.2020, 
saksframlegg.PDF 
 

50/20 20/00066-3 Sak PS 54-20, Regnskapsrapport pr 30.06.20, vedlegg.PDF 
 

51/20 20/00070-1 Sak PS 57-20 Årsrapport 2019 Sunndal Næringsselskap AS, 
vedtak i kommunestyret 09.09.20.PDF 
 

52/20 20/00070-2 Sak PS 58-20 Årsrapport 2019 Sunndal Næringseiendom AS, 
vedtak i kommunestyret 09.09.20.PDF 
 

53/20 20/00068-1 Interpellasjon om eierskap.PDF 
 

54/20 20/00070-3 Kommunedirektørens ansvar for internkontroll.pdf 
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Orienteringssaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
12/20 20/00070-4 Referatsaker i kommunestyret 09.09.20.pdf 

 
13/20 20/00069-1 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 

Sunndal kommune.pdf 
 

14/20 20/00070-5 Oppvekstprofil-2020-nb-1563-Sunndal.pdf 
15/20  Virksomhetsbesøk hos PP-tjenesten 29.10.2020 kl. 0900. 

 
Kontrollutvalget avviklet virksomhetsbesøk hos PP-tjenesten i kommunestyresalen fra kl. 0900.  Til 
stede fra tjenesten var leder og ansatte.  Leder i PP-tjenesten åpnet og viste en 
powerpointpresentasjon der ulike spørsmål som var sendt på forhånd ble besvart.   
 
PPT-virksomheten er regulert i opplæringsloven kap. 15 og barnehageloven kap. 19.  
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet 4 kvalitetskriterier for PPT.  PPT skal være faglig kompetent. 
PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhet og sammenheng.  PPT skal arbeide forebyggende og 
PPT skal bidra til tidlig innsats.  I tillegg har Stortingsmelding nr.6 (2019/2020) satt krav til PPT.  Dette 
utgjør rammeverket til PPT. 
 
PP-tjenesten har ny organisering fra 01.01.2020 og betjener Tingvoll kommune og Sunndal 
kommune.  PPT betjener 17 enheter som bestiller tjenester fra en handlingsplan. 
 
PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering i saker før det tas en beslutning og tiltak mot enkeltbarn. I 
Skolen gjelder det mot tiltak som spesialundervisning.  En opplever at en ikke klarer å løfte de 
elevene som presterer svakest gjennom bruk av spesialundervisning.  Spørsmålet er da hva en kan 
gjøre for å løfte kvaliteten på den ordinære undervisningen for at disse elevene skal få en tilpasset 
opplæring der. 
 
En har sett på utviklingen i spesialundervisning, driftsutgifter pr. elev pr. år opp mot utviklingen i 
grunnskolepoeng som er en målestokk på kvaliteten i skolen.  En kan ikke se at det er en 
sammenheng mellom ressursinnsats og resultatet målt ved skolepoeng.  Sunndal bruker forholdsvis 
mye ressurser pr. elev i forhold til andre kommuner, fylket og landet uten at dette gir seg utslag i 
flere skolepoeng enn de kommunene som bruker færre ressurser på området. 
 
Det er forholdsvis mange henvisninger til PPT både fra barnehage og skole i Sunndal.  Få henvisninger 
blir avvist.  Det har skjedd en økning i antallet henvisninger og sakene blir mer sammensatt og 
komplisert, noe som tar mye ressurser. 
 
Når det gjelder samhandling med andre som barnevern, lege og psykisk helse samt koordinering av 
innsats, mener PPT-leder at Sunndal kan bli bedre på dette området. 
 
Bemanningsmessig er PPT-tjenesten under snittet i fylket.  Tjenesten er også på grensen i størrelse til 
å ha en faglig forsvarlig tjeneste.  En får ikke utviklet og spesialisert kompetansen slik en ønsker.  En 
ble færre ansatte etter omorganiseringen som gjør at de ansatte nå må dekke flere områder enn før.  
Dette er en utfordring når en skal utvikle og heve kompetansen hos de ansatte.  
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En selger også tjenester til Fylkeskommunen (Sunndal videregåande skole).  En er helt avhengig av å 
ha en faglig oppdatert og god nok bemanning for at fylkeskommunen som kunde skal være tilfreds 
med tjenesten.   Fylkeskommunen melder tilbake at det er i grenseland forsvarlig.   
 
En har få møter med den administrative ledelsen i kommunen der tjenesteleveransen er avstemt.  En 
opplever at det er et forventningsgap mellom det PPT kan levere og det enhetene forventer blir 
levert. 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i sakene. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Saker til behandling 

36/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.SEPTEMBER 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 36/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Leder fremmet forslag om at Erling Rød og Edel Magnhild Hoem signerer protokollen fra møtet 
10.september 2020, og at Jorunn Anne Solheim og Anveig Bjordal Halkjelsvik velges til å signere 
protokollen fra møtet 29.oktober 2020. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. 
(5 voterende) 
 
Sunndal kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Protokollen fra møte 10.september 2020 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen fra møtet 10.september 2020 sammen med møteleder, velges: 
1.  Erling Rød. 
2.  Edel Magnhild Hoem. 
 
Til å signere protokollen fra møtet 29.oktober 2020 sammen med møteleder, velges: 
1.  Jorunn Anne Solheim. 
2.  Anveig Bjordal Halkjelsvik. 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
Protokollen fra møte 10.september 2020 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen fra møtet 10.september 2020 sammen med møteleder, velges: 
1.  ………….. 
2.  ………….. 
 
Til å signere protokollen fra møtet 29.oktober 2020 sammen med møteleder, velges: 
1.  ………….. 
2.  ………….. 
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37/20 KONTROLLUTVALGET SIN REPRESENTASJON I ÅPNE OG LUKKEDE 
MØTER I SUNNDAL KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 37/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Leder refererte til innstillingen og åpnet saken for debatt.  Ingen debattering, og saken ble tatt opp til 
votering. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
Sunndal kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget sin leder har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organ i Sunndal kommune, 
med de begrensninger som går frem av kommunelovens bestemmelser.  I de tilfeller at leder ikke kan 
utøve denne retten, så kan leder la ett av de andre utvalgsmedlemmene utøve denne retten.   
 
Det skal framgå av protokollen fra det enkelte møte at kontrollutvalget sin representant har vært til 
stede på møtet. 
 
Vedtak innarbeides i kontrollutvalget sitt reglement ved neste revisjon av reglementet.   
 

 
Sekretariatets innstilling: 

 
Kontrollutvalget sin leder har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organ i Sunndal kommune, 
med de begrensninger som går frem av kommunelovens bestemmelser.  I de tilfeller at leder ikke kan 
utøve denne retten, så kan leder la ett av de andre utvalgsmedlemmene utøve denne retten.   
 
Det skal framgå av protokollen fra det enkelte møte at kontrollutvalget sin representant har vært til 
stede på møtet. 
 
Vedtak innarbeides i kontrollutvalget sitt reglement ved neste revisjon av reglementet.   
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38/20 VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR 
REGNSKAPSREVISOR 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 38/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Leder refererte til innstillingen og åpnet saken for debatt.  Ingen debattering, og saken ble tatt opp til 
votering. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
Sunndal kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet «Kontrollutvalget sitt 
påse-ansvar for regnskapsrevisor 2019» 
 
Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Sunndal kommune 
har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. 
 
Kontrollutvalget vil følge opp de forholdene som ikke er på plass. 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet «Kontrollutvalget sitt 
påse-ansvar for regnskapsrevisor 2019» 
 
Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Sunndal kommune 
har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. 
 
Kontrollutvalget vil følge opp de forholdene som ikke er på plass. 
 
 
39/20 UTTALELSE FRA REVISJONEN OM FORENKLET KONTROLL MED 
ETTERLEVELSEN AV ØKONOMIFORVALTNINGEN I SUNNDAL KOMMUNE 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 39/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 
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Møtebehandling 

Leder refererte til innstillingen og åpnet saken for debatt.  Revisor viste til presentasjonen og 
kommenterte kontrollhandlinger og funn. Saken ble tatt opp til votering.  Saken med 
kontrollutvalgets innstilling oversendes kommunestyret for behandling. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
Sunndal kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapportering om «Oppholdsbetaling sykehjem – 
langtidsopphold 2019» til orientering der kontrollutvalgets konklusjon er at Sunndal kommune sine 
rutiner og praksis på området er tilfredsstillende. 
 
Sekretariatets innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapportering om «Oppholdsbetaling sykehjem – 
langtidsopphold 2019» til orientering der kontrollutvalgets konklusjon er at Sunndal kommune sine 
rutiner og praksis på området er tilfredsstillende. 
 
 
 
40/20 2.TERTIALRAPPORT 2020 – SUNNDAL KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 40/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Leder refererte til innstillingen og åpnet saken for debatt.  Ingen debattering, og saken ble tatt opp til 
votering. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
Sunndal kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar 2.tertialrapport 2020 – Sunndal kommune til orientering. 
 
Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økonomiske utviklingen i Sunndal kommune. 
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Sekretariatets innstilling: 

 
Kontrollutvalget tar 2.tertialrapport 2020 – Sunndal kommune til orientering. 
 
Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økonomiske utviklingen i Sunndal kommune. 
 
 
 
41/20 FINANSRAPPORT 2.TERTIAL 2020 – SUNNDAL KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 41/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Leder refererte til innstillingen og åpnet saken for debatt.  Ingen debattering, og saken ble tatt opp til 
votering. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
Sunndal kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar finansrapport 2.tertialrapport 2020 – Sunndal kommune til orientering. 
 
Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar finansrapport 2.tertialrapport 2020 – Sunndal kommune til orientering. 
 
 
 
42/20 BUDSJETTREGULERINGER 2.TERTIAL 2020 – SUNNDAL KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 42/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Leder refererte til innstillingen og åpnet saken for debatt.  Ingen debattering, og saken ble tatt opp til 
votering. 
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Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
Sunndal kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar budsjettreguleringer 2.tertial 2020 – Sunndal kommune til orientering. 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar budsjettreguleringer 2.tertial 2020 – Sunndal kommune til orientering. 
 
 
43/20 SLUTTRAPPORT 07330 - INVESTERINGSPROSJEKTET «LOKALER TIL 
AKTIV HVERDAG OG TILBYGG TIL BRANNSTASJONEN 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 43/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Leder refererte til innstillingen og åpnet saken for debatt.  Ingen debattering, og saken ble tatt opp til 
votering. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
Sunndal kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget har vurdert «Sluttrapport 07330 – Lokaler til aktiv hverdag og tilbygg til 
brannstasjonen» opp mot investeringsreglementet pkt. 7.1. 
 
Innvilget budsjettramme var på 5 mill. kr og er dermed innenfor det beløp som gjelder for 
avleggelse av byggeregnskap etter pkt. 7.1. 
 
Det fremgår ikke av rapporten når anlegget ble overlevert, men det fremgår av rapporten at 
siste del av prosjektet ble sluttført i mars 2020 og anlegget ble tatt i bruk første halvår 2020.  
En tolker dermed rapporten slik at byggeregnskapet er fremlagt så snart som mulig etter at 
anlegget er overlevert, og senest ett år etter at det er overlevert slik reglementet 
bestemmer. 
 
Det foreligger byggeregnskap og uttalelse fra revisor, men saksframlegget til kommunestyret 
foreligger ikke slik reglementet bestemmer. 
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Revisor har avgitt sin uttalelse i tråd med reglementet og avtale. 
 
Opplysninger om alle politiske vedtak i saken er redegjort for inkludert kostnad og 
finansiering. 
 
Det er redegjort for utlysning av prosjektet og valg av entreprenør. 
 
Det er redegjort for tidspunktene for oppstart og avslutning av prosjektet, men ikke om 
dette er i henhold til avtalte tidspunkt for oppstart og avslutning med entreprenør. 
 
Det er redegjort for gjennomføringen av prosjektet. 
 
Prosjektregnskap er utarbeidet og det er ikke avvik i forhold til innvilget budsjettramme. 
 
Revisor har avgitt sin uttalelse i tråd med reglement og avtale og har ikke funnet avvik på de 
4 kontrollpunktene de har gjennomført i tilknytning til prosjektet. 
 
På denne bakgrunn anbefaler kontrollutvalget i Sunndal at kommunestyret godkjenner 
sluttrapport for prosjekt 07330 – Lokaler til aktiv hverdag og tilbygg til brannstasjonen slik 
den foreligger.  
 

 
Sekretariatets forslag til uttalelse: 

 
Kontrollutvalget har vurdert «Sluttrapport 07330 – Lokaler til aktiv hverdag og tilbygg til 
brannstasjonen» opp mot investeringsreglementet pkt. 7.1. 
 
Innvilget budsjettramme var på 5 mill. kr og er dermed innenfor det beløp som gjelder for 
avleggelse av byggeregnskap etter pkt. 7.1. 
 
Det fremgår ikke av rapporten når anlegget ble overlevert, men det fremgår av rapporten at 
siste del av prosjektet ble sluttført i mars 2020 og anlegget ble tatt i bruk første halvår 2020.  
En tolker dermed rapporten slik at byggeregnskapet er fremlagt så snart som mulig etter at 
anlegget er overlevert, og senest ett år etter at det er overlevert slik reglementet 
bestemmer. 
 
Det foreligger byggeregnskap og uttalelse fra revisor, men saksframlegget til kommunestyret 
foreligger ikke slik reglementet bestemmer. 
 
Revisor har avgitt sin uttalelse i tråd med reglementet og avtale. 
 
Opplysninger om alle politiske vedtak i saken er redegjort for inkludert kostnad og 
finansiering. 
 
Det er redegjort for utlysning av prosjektet og valg av entreprenør. 
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Det er redegjort for tidspunktene for oppstart og avslutning av prosjektet, men ikke om 
dette er i henhold til avtalte tidspunkt for oppstart og avslutning med entreprenør. 
 
Det er redegjort for gjennomføringen av prosjektet. 
 
Prosjektregnskap er utarbeidet og det er ikke avvik i forhold til innvilget budsjettramme. 
 
Revisor har avgitt sin uttalelse i tråd med reglement og avtale og har ikke funnet avvik på de 
4 kontrollpunktene de har gjennomført i tilknytning til prosjektet. 
 
På denne bakgrunn anbefaler kontrollutvalget i Sunndal at kommunestyret godkjenner 
sluttrapport for prosjekt 07330 – Lokaler til aktiv hverdag og tilbygg til brannstasjonen slik 
den foreligger.  
 
 
 
44/20 OPPFØLGINGSLISTE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 44/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Prosjektregnskap til kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget har som restanse at kommunen bør vurdere å revidere investeringsreglementet. 
Kontrollutvalget registrerer at kommunedirektøren i sak PS 87/20 til kommunestyret 04.11.2020 
legger frem forslag til nytt økonomireglement der investeringsreglementet inngår.  Leder fremmet 
forslag om at saken av den grunn avsluttes på oppfølgingslisten. 
 
Sunndalsøra Samfunnshus. 
Kontrollutvalget registrerer at generalforsamling er avholdt 05.09.20 og at protokoll foreligger 
15.10.20.  En registrerer at det er enighet om at Sunndal kommune overtar eierskapet, men at 
vilkårene for dette ikke er avklart.  Leder fremmet forslag om at saken av den grunn beholdes på 
oppfølgingslisten. 
 
Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune. 
Kontrollutvalget registrerer at Arkivverket vil avholde tilsyn med arkivforholdene i Sunndal 5.11. og 
6.11.20.  Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget vil be om at den foreløpige tilsynsrapporten 
blir forelagt kontrollutvalget til neste møte.  Leder fremmet forslag om at saken av den grunn 
beholdes på oppfølgingslisten. 
 
Innsyn i pasientjournal 
Kontrollutvalget registrerer i saken som ble oversendt til kommunestyret etter siste møte i 
kontrollutvalget ble utsatt behandlet da kommunestyret i møte 21.10.20 ba om at rapporten fra 
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revisor ble tilsendt før saken ble behandlet. Leder fremmet forslag om at saken av den grunn 
beholdes på oppfølgingslisten. 
 
Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eigedom 
Formannskapet behandlet saken i møte 22.08.2019:  Orientering og videre håndtering av bygging av 
molo i Horrvika. På forespørsel fra formannskapet gjorde fungerende plansjef Harriet Berntsen og 
byggesaksrådgiver Tina Ness rede for status etter vedtak i formannskapet (økonomi- og planutvalget) 
26.09.2017, i ØP-sak 109/17; Gnr 91, bnr 20, Horrvikvegen 201. Etter redegjørelsen fattet 
formannskapet følgende enstemmige vedtak: Formannskapet ber administrasjonen følge opp 
tiltakshaver for å avklare videre oppfølging av påbygd molo. På bakgrunn av dette skal det opprettes 
tilsynssak/ulovlighetssak for å få brakt tiltaket til lovlige former, enten ved ny søknad og 
godkjennelse eller tilbakeføring av tiltak. 
 
Kontrollutvalget har hatt saken på oppfølgingslisten siden 25.04.2019 kan ikke se at saken er 
ekspedert av kommunedirektøren som forutsatt, og leder fremmet forslag om at saken på den 
bakgrunn blir oversendt kommunestyret med henstilling om at kommunedirektøren følger opp 
formannskapets vedtak av 22.08.2019. 
 
Næringsarbeidet i Sunndal kommune. 
Kontrollutvalget registrerer at restansepunktene ennå ikke er svart ut. 
Leder fremmet forslag om at saken av den grunn beholdes på oppfølgingslisten. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder.  
(5 voterende) 
 
Sunndal kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Saken om Prosjektregnskap til kontrollutvalget avsluttes på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. 
 
Saken om Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eigedom oversendes kommunestyret 
med henstilling om at kommunedirektøren følger opp formannskapets vedtak av 22.08.2019. 
 
De øvrige sakene beholdes på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. 
 
Sekretariatets innstilling: 

Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten til videre behandling:…… 
Følgende oppdateringer foretas i saken på oppfølgingslisten:…. 
Følgende sak(er) avsluttes på oppfølgingslisten:……... 
 
 
 
45/20 EVENTUELT 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020 45/20 

 
 
Møtebehandling i Sunndal kontrollutvalg 29.10.2020: 
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Innsyn i protokoller fra møter i kriseledelsen i Sunndal kommune. 

Møtebehandling 

Det ble fra leder fremmet forslag om at Erling Rød var inhabil til å delta i behandlingen av saken jf. 
Forvaltningsloven § 6, 2.ledd bokstav a) som part i saken.  Erling Rød sluttet seg til denne vurderingen 
før han trådte til side under voteringen og behandlingen av saken. 
 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget v/sekretariatet med hjemmel i Kommuneloven § 23-2, 
3.ledd vil ha innsyn og tilsendt utskrift av protokoller fra møter i kriseledelsen i 2020. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder.  
(4 voterende) 
 
Erling Rød tiltrådte møtet etter voteringen. 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer det slik at Erling Rød i denne saken har opptrådt som 
privatperson og at han da etter Forvaltningsloven § 6, 2.ledd bokstav a) er part i saken når 
kontrollutvalget behandler saken. 
 
Erling Rød er inhabil til å behandle saken i kontrollutvalget.   
 
 
Vedtak om tvangsmulkt 3.kvartal 2020, kulturtjenesten. 
 
Møtebehandling 
Erling Rød viste til et dokument 20/00721-8 på postlisten til Sunndal kommune der det fremkommer 
at kulturtjenesten er ilagt en tvangsmulkt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for manglende rapportering 
av stillinger for 3.kvartal 2020.  Erling Rød fremmet forslag om at kontrollutvalget ber 
kommunedirektøren om svar på om Sunndal kommune har flere lignende tilfeller?  Er det gode nok 
rutiner for å følge opp slik rapportering til SSB? Hva er den bakenforliggende årsaken i dette tilfellet? 
Hva vil kommunedirektøren gjøre av forbedringstiltak for å hindre gjentakelse? 
 
Votering 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
«Vinnutrappa» 
 
Møtebehandling 
Leder viste til kommunen sin hjemmeside om «Vinnutrappa» samt kommunestyrets vedtak i sak 
33/19 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2021-2023 i Sunndal kommunestyre 12.12.2019 der det står at 
det de senere årene har det blitt etablert en sti opp langs Vinnu, og det er nå planer om å bygge en 
sherpatrapp opp langs fossen. Dette prosjektet har stort potensiale som en bærekraftig attraksjon 
som også fremmer folkehelsa. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber derfor Kulturtjenesten om å følge opp 
dette arbeidet, når nødvendig i samarbeid med Plan-, miljø- og næringstjenesten, for og bidra til at 
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dette prosjektet realiseres på best mulig måte. Ved behov for kommunale bidrag og ressurser, legges 
sak om dette fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget og/eller Formannskapet.»  
 
Ut fra dette fremmet leder forslag om å legge frem følgende spørsmål for kommunedirektøren: 

1. Betrakter kommunedirektøren dette som et kommunalt prosjekt? 
2. Hvordan innretter kommunedirektøren seg etter budsjettvedtaket? 
3. Kontrollutvalget registrerer på kommunens hjemmeside at prosjektleder er kommunens 

kultursjef.  Hvem er kultursjefen prosjektleder for? 
 
Votering 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
Henvendelse til kontrollutvalget om oppfølging av domsavsigelse. 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgssekretær viste til mottatt henvendelse fra et advokatfirma på vegne av en klient 
bosatt i Sunndal der de anfører at kontrollutvalget bør følge opp at kommunedirektøren ikke følger 
opp vedtak og domsavsigelse i en sak.  Kontrollutvalgssekretær viste til at saken gjelder en avsagt 
dom i Nordmøre Tingrett som ligger utenfor kontrollutvalgets mandat å følge opp at 
kommunedirektøren etterkommer.  En kan legge til at kommunedirektøren mener kommunen har 
etterkommet kravene i dommen tidligere.  Kontrollutvalgssekretær har kommunisert til 
advokatfirmaet at dette er en klagesak som bør rettes til Fylkesmannen.   
Kontrollutvalget sluttet seg til kontrollutvalgssekretær sitt syn i saken og følger ikke opp saken videre. 
 
Votering 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
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