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KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE 

 
 

ÅRSRAPPORT 2020 
 

1. INNLEDNING 

 

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-1 er Molde kommune 

pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal på vegne av 

kommunestyret, sørge for det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. 

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen, er 

ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.  

 
 

2. UTVALGETS SAMMENSETNING 
 

Navn Funksjon Parti 

Vigdis Fjøseid Leder AP 

Magne Reiten* Nestleder SP 

Gudbjørg Frisvoll Medlem KRF 

Anders Talleraas Medlem H 

Tore Berg Medlem SV 
*medlem av kommunestyret 

 

Varamedlemmer 

For fellesliste H, Sp, Krf og V Funksjon Parti 

Gunnar Klemet Wentzel** Vara SP 

Per Øverbø Vara H 

John Helge Frøystad Vara KRF 

Målfrid Oddny Monge Vara H 

Oddlaug Hovdenak Vara SP 

For fellesliste SV og MDG   

Anne Lene Nerland Vara MDG 

Arbeiderpartiet   

Anne Brekke  Vara AP 

Oddbjørn Stensvold Vara AP 
** Kommunestyret gjorde i møte 17.9.2020, sak 111/20, suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalget - 

fellesliste for H, Sp, Krf og V. Magnhild Solli Sorthe var valgt til første varamedlem, men var ikke valgbar 

grunnet at hun hadde ledende stilling i selskap som kommunen har eierinteresser i.  

 

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter. 

 

 

3. SEKRETARIAT 
” Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 

tilfredsstiller utvalgets behov.”, jf. Kommuneloven § 23-7 1. ledd.  

 

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har 

fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene.  

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt 

samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre.  
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Fra 1.1.2020 består samarbeidet av Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og 

Vestnes kommuner. I 2019 godkjente kommunestyrene nye vedtekter og valgte å benytte seg 

av overgangsordningen som kommuneloven åpner for. Innen 2023 må samarbeidet velge en 

annen organisasjonsform enn § 27.     

Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets 

ansatte. Stig Holmstrøm, Vestnes kommune, er valgt til styreleder og Oddveig Gikling-

Bjørnå, Sunndal kommune, er valgt til nestleder.  
 

I 2020 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Molde ivaretatt av daglig leder i 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Jane Anita Aspen.  

 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. kommuneloven § 23-7 2. ledd. 
 

 

4. OPPGAVER OG VIRKSOMHET I 2020 

 

Kontrollutvalget har hatt 8 møter og behandlet i alt 69 protokollerte saker. Av disse er 14 

saker oversendt kommunestyret for endelig behandling. I tillegg er det i 2020 behandlet 42 

referatsaker og 1 orienteringssak. 

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak, i tillegg har 

kontrollutvalget oversendt flere saker til kommunestyret som referatsak. 

 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir i utgangspunktet avholdt på rådhuset. 

På grunn av pandemien har 4 møter vært avholdt på Microsoft Teams.  

 

Kontrollutvalget har på forespørsel fått orienteringer fra administrasjon og revisjon i saker 

som har vært til behandling i møtene. 

 

Reglement for kontrollutvalget 

Reglement for kontrollutvalget i Molde er vedtatt av kommunestyret i møte 19.12.2019, sak 

13/19 og revidert i møte 17.9.2020, sak 97/20.   

 

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

Kontrollutvalget utarbeider plan for kontrollutvalgets virksomhet for hver valgperiode. Planen 

utarbeides av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Kommunestyret 

godkjente planen i møte 23.04.2020, sak 16/20. På denne måten involveres kommunestyret i å 

sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Plan for 

kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 er en overordnet plan som blir konkretisert av 

kontrollutvalget i en årlig arbeidsplan.  

 

Konferanser/opplæring 

Utvalgsleder Vigdis Fjøseid deltok på NKRFs1 Kontrollutvalgskonferanse 2020 på 

Gardermoen 29.- 30. januar 2020. 

 

På grunn av pandemien har andre kurs og konferanser blitt avlyst.  

 

4.1 Påse-ansvar overfor revisjonen 

Ifølge kommuneloven § 23-2, skal kontrollutvalget påse at kommunens regnskaper blir 

revidert på en forsvarlig måte. 

 

Fellesnemda i nye Molde kommune valgte i møte 26.6.2019, sak 21/19, å inngå som deltager i 

Møre og Romsdal Revisjon SA og valgte samvirkeforetaket som revisor for kommunen.  I 

 
1 Norges Kommunerevisorforbund 
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vedtaket fikk kontrollutvalget mandat til å inngå oppdragsavtale med Møre og Romsdal 

Revisjon SA.  

 

Kontrollutvalget i Molde godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 7.12.2020, sak 67/20.  

I avtalen forutsettes det bl.a. at revisjonen legger til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle 

sitt påse-ansvar overfor revisjonen. I dette ligger det at revisjonen skal rapportere til 

kontrollutvalget fra sitt arbeid og ha et kvalitetssystem i samsvar med lov og revisjons-

standarder.   

 

Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon SA er Veslemøy E. Ellinggard. Ellinggard, hun var 

frem til 1.10.2020 også Molde kommunes oppdragsansvarlige revisor. Fra 1.10.2020 overtok 

Anne Jorunn Vatne som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Molde kommune.  

 

Utvalget har i 2020 fått seg forelagt følgende: 

▪ Regnskapsrevisjon – Rapport fra interimrevisjon 2019 

▪ Presentasjon årsoppgjør 2019 

▪ Kommunikasjons-/revisjonsplan 2020 

▪ Revisors vurdering av uavhengighet 

▪ Interimsrapport revisjon Molde kommune revisjonsåret 2020 

▪ Revisjonsberetninger for Molde kommune, Nesset kommune, Midsund 

kommune, Molde Eiendom KF, Moldebadet KF, Molde Havnevesen KF, Molde 

Vann og Avløp KF. 

 

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor. 

 

I tillegg har kontrollutvalget i møte i møte 7.9.2020, sak 41/20, behandlet en systematisk 

gjennomgang av revisjonens arbeid. Dette blir gjort årlig. Vurderingen ble gjennomført med 

bakgrunn i Forum for Kontroll og tilsyns (FKTs) veiledere for kontrollutvalgets påseansvar 

for regnskapsrevisjon. 

▪ Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar overfor regnskapsrevisor  

 

4.2 Uttalelse til regnskapene 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon § 3 

 

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskap for 2019 og gitt sin uttalelse for følgende 

årsregnskap:  
▪ Molde kommune 

▪ Nesset kommune 

▪ Midsund kommune 

▪ Molde Eiendom KF 

▪ Moldebadet KF 

▪ Molde Havnevesen KF 

▪ Molde Vann og Avløp KF 

 

Kontrollutvalget har i 2020 behandlet og kommet med uttalelse til følgende 

sluttrapport/sluttregnskap: 
▪ Nobel Bofellesskap 

 

I tillegg har utvalget fått seg forelagt kommunens tertialvise rapporteringer til kommunestyret, 

samt tertialrapportene fra Moldebadet KF (1. tertial), Molde Eiendom KF og Molde Vann og 

Avløp KF.  

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt, som referatsaker, det årlige skatteregnskapet fra 

skatteoppkrever samt skatteetatens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen for Molde, 
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Nesset og Midsund kommuner. Dette er siste året det vil mottas en kontrollrapport som denne, for 

skatteoppkrevingen i kommunen. Skatteoppkreverfunksjonen er overført til Skatteetaten fra 1. 

november 2020. 

 

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapene har vært tilfredsstillende. Det samme kan 

sies om kommunedirektørens årsmeldinger og skatteoppkreverens årsrapport. 

 

4.3. Nummererte brev 

I kommuneloven § 24-7, er det krav om at revisor i brev skriftlig skal påpeke nærmere angitte 

forhold overfor kontrollutvalget. Det er listet opp syv forhold som krever slik rapportering. 

Bestemmelsen er ikke til hinder for at revisor selv vurderer om det er andre forhold som også 

bør rapporteres til kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget har ikke mottatt nummererte brev i 2020.  

 

4.4 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i 

samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal senest 30. juni gi en skriftlig uttalelse til 

kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen, jf. 

Kommunelova § 24-9.   

Den nye loven trådte i kraft fra 1.1.2020 og reglene knyttet til regnskap, gjelder fra og med 

regnskapsåret 2020. Det ble likevel bestemt at det skulle gjennomføres en forenklet 

etterlevingskontroll for 2019, men da med enklere saksgang og risikovurdering. 

Det ble i 2020 gjennomført forenklet etterlevingskontroll på Beregning av tilskudd til 

private barnehager.  

Revisor fant at Molde kommune ikke hadde vedtatt satser for tilskudd for 2019 innen fristen 

som var 31.10.2018. I tillegg kom revisor med noen anbefalinger om forbedringer, som 

kommunestyret vedtok å anbefale kommunedirektøren å følge opp.  

 

4.5 Forvaltningsrevisjonsrapporter 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-3. 

 

Det er utarbeidet Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 som ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte 5.10.2020, sak 48/20 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 

15.10.2020, K-sak 113/20. 

 

Kontrollutvalget har i 2020 ikke behandlet noen nye forvaltningsrevisjonsrapporter.  

 

Kontrollutvalget har i møte 2.11.2020, sak 60/20 bestilte følgende forvaltningsrevisjons-

prosjekt: 

▪ Barnevernstjenesten for Molde, Aukra og Vestnes.  

 

Prosjektplan ble godkjent i møte 7.12.2020, sak 65/20. Rapport er forventet behandlet i 

kontrollutvalget i april 2021. 

 

Kontrollutvalget har i 2020 påsett at kommunedirektøren har fulgt opp anbefalinger som er 

vedtatt av kommunestyrene i Molde og Nesset kommune i følgende tidligere gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
 

Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger.  

Kontrollutvalget har mottatt skriftlig tilbakemelding både fra Molde kommune og fra Molde 

Eiendom KF. Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken i møte 5.10.2020, ved å be 

om at kommunedirektøren oversender mal for virksomhetsstyring og retningslinjer for 

avhending av fast eiendom, når dette foreligger. Molde Eiendom KF bes om å gi 

kontrollutvalget melding når alle eiendommene er registrert i FDVURsystemet. 
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Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune 

Kontrollutvalget har beholdt denne saken på sin oppfølgingsliste da den kunne være relevante 

for den nye kommune. Kontrollutvalget avsluttet oppfølging av denne saken i møte 

7.12.2020, da det er vanskelig å overføre oppfølging fra en kommune til en annen.  

 

4.6 Eierskapskontroll 

Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll følger av kommuneloven § 23-4. 

 

Det er utarbeidet Plan for selskapskontroll 2020-2023 som ble behandlet av kontrollutvalget 

i møte 2.11.2020, sak 61/20 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 19.11.2020, K-sak  

126/20. 

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding 

(retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert 

enkelt selskap). Det er opplyst at eierskapsmelding for Molde kommune skal vedtas i første 

kommunestyremøte 2021. Kommunestyret har i møte 14.5.2020, sak 43/20, Vedtatt strategi 

for kommunes eierskap i Istad AS.  

 

Kontrollutvalget har i 2020 ikke bestilt eller behandlet noen eierskapskontroller. 

 

4.7 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Med hjemmel i kommunelova § 23-6 kan kontrollutvalget kreve de opplysninger som er 

nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra IKS, interkommunale politiske råd, 

kommunale oppgavefelleskap og AS der kommunen alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller IKS direkte eller indirekte eier alle aksjer 

 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende 

organer og har rett til å være til stede i disse møtene.  

 

Kontrollutvalget blir i dag ikke varslet om generalforsamlinger, representantskapsmøter eller 

tilsvarende organ i interkommunale selskap (IKS), interkommunale politiske råd, kommunale 

oppgavefelleskap, eller aksjeselskap (AS) der kommunen alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 

aksjer.  

Det er kun fra RIR IKS at kontrollutvalget i dag mottar slike varsler. 

 

4.8 Særlige oppgaver for kontrollutvalget 

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskrift for kontrollutvalg og revisjon.  

 

Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Kontrollutvalget innstiller i slike saker til kommunestyret.  

 

Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeidet  

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 

skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til 

kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Sekretariat 

Kommunestyret velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 

4.9 Oppfølging av politiske vedtak 

Kontrollutvalget informerer kommunestyret om oppfølging av politiske vedtak ved 

fremleggelse egen sak til kommunestyret. Oversikten inneholder vedtak fattet av 
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formannskapet, kommunestyret og hovedutvalgene som av ulike årsaker ikke er iverksatt 

innen slutten av kalenderåret. 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 5.10.2020, sak 47/20, Oppfølging av politiske vedtak. 

Saken ble endelig vedtatt i kommunestyret 5.10.2020 sak 112/20. Dette gjelder vedtak som 

ikke var iverksatt pr 31.12.2019 i de tidligere kommunene.  

 

På bakgrunn av informasjon som kontrollutvalget mottok fra kommunedirektøren blir det 

vurdert at det er tilfredsstillende oppfølging av politiske vedtak både i tidligere Molde 

kommune og tidligere Nesset kommune. Det er opplyst at alle politiske vedtak fra tidligere 

Midsund kommune er avsluttet.  

 

4.10 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2020 er følgende: 

 

Saksnr/ 

dato 

Sakstittel Vedtak Merknad 

    
    
KU sak 

65/20 

07.12.20 

Prosjektplan 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Barnevernstjenesten for 

Molde, Aukra og Vestnes» 

Kontrollutvalget godkjenner den 

fremlagte prosjektplanen for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet  

” Barnevernstjenesten for Molde, 

Aukra og Vestnes” med de 

merknader og tilføyelser som måtte 

framkomme i møtet. 

Prosjektplanen danner grunnlag for 

gjennomføring av prosjektet.   

 

Kontrollutvalget blir underrettet fra 

revisjonen dersom det gjøres 

vesentlige endringer i 

problemstillinger og dersom det 

vurderes behov for endring i 

forhold til fremdrift eller omfang. 

Prosjektet er 

forventet levert i 

april 2021 

KU sak 

68/20 

7.12.20 

Oppfølgingsliste I oppfølgingslisten blir følgende 

saker videreført til 2021: 

• Oppfølging av politiske 

vedtak  

• Innkjøp og offentlige 

anskaffelser 

• Varslinger og rettstvister 

• Tilsyn med arkivholdet i 

Molde kommune 

• Personvernregelverk 

• Parkering 

• Internkontroll 

• Tilsynsrapport – 

Mattilsynet 

forhåndsvarsler vedtak om 

avvikshåndtering og 

leveringssikkerhet – 

Midsund Vassverk 

(Rakvåg Vassverk) 

• Undersøkelse av prosjekt 

Sjøfronten 

 

 



Side 7 av 9 

4.11 Spesielle undersøkelsesoppgaver 

Kommunestyret fattet i møte 14.5.2020, sak 40/20 følgende vedtak: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å bestille en ekstern gransking av prosjektet 

Sjøfronten. Rapporten skal være ferdig til kommunestyremøte 17. september 2020 og 

gjennomføres innenfor en øvre kostnadsramme på 750.000. Kostnaden belastes 

disposisjonsfondet. 

 

Kontrollutvalget bestilte en grundig undersøkelse som ble gjennomført av KPMG. Rapporten 

ble behandlet av kontrollutvalget i møte 7.9.2020, Kontrollutvalget merket seg funnene i 

rapporten «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten». Særlig den påviste manglende styring i 

prosjektet. Videre at endringene i byggefasen var direkte årsak til at opprinnelig 

kostnadsramme ble overskredet og at sentrale poster manglet i vedtatt investeringsbudsjett. 

Innenfor de tidsmessige og økonomiske rammer kontrollutvalget hadde til rådighet, gav 

rapporten et godt svar på gjennomføringen av prosjektet. Kontrollutvalget tok rapporten til 

etterretning og oversendte den til kommunestyret. 

 

Kommunestyret fattet bølgende vedtak i møte 17.9.2020, sak 89/20: 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette følgende tiltak:  

1. Sjøfronten 2 –  

a. Det utarbeides minimum styringsdokument og prosjektplan. 

b. Det gjennomføres en vurdering av usikkerheten i prosjektet utført av ekstern 

uavhengig aktør. 

c. Det gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakerne i Sjøfronten 1 og 3, med 

tanke på å finne konkrete og effektive forbedringspunkter.  

d. Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø følger prosessen tett gjennom jevnlig 

rapportering fra kommunedirektøren.  

2. Senere prosjekter –  

a. Det etableres en prosjektmodell med minstekrav til hvordan et prosjekt skal 

gjennomføres. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlag og 

beslutningspunkter mellom ulike faser. Den inneholder krav til styringsdokumenter, 

rutiner og saksgang. b. Det sørges for at kommunedirektøren har kontroll på all 

dokumentasjon også i prosjektet med eksterne aktører. Det sikres tilgang og løpende 

innsyn i kontraktuelle dokumenter og prosjektdokumentasjon.  

c. Det etableres instrukser for ivaretakelse av rollen som prosjekteier, medlem av 

prosjektråd og prosjektledelse.  

d. Det bør vurderes bruk av kompetansen i andre fagmiljøer, som Molde Eiendom KF. 

Molde Eiendom KF bør tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har utarbeidet til 

bruk for andre i kommunen.  

3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget status for oppfølging av tiltakene våren 2021. 

 

4.12 Varslinger og rettstvister 

For at kontrollutvalget skal kunne vurdere om omfang og type saker kan indikere 

systemsvikt/og eller rom for forbedring av kommunen sine rutiner og internkontroll, får 

kontrollutvalget en årlig statusrapport for varslingssaker. Oversikt over varslingssaker datert 

28.5.2020, ble lagt frem i møte 5.10.2020. Oversikten gav ikke grunnlag for å følge opp noe 

nærmer fra kontrollutvalgets side.   

 

For å skaffe seg et bilde på omfang av tvistesaker, type tvistesaker, mulig økonomisk tap og 

omdømme tap, får kontrollutvalget også en årlig oversikt over rettstvister. Kontrollutvalget 

fikk i møte 8.6.2020 fremlagt årlig statusrapporten knyttet til rettstvister Utvalget konkluderte 

med at omfanget av saker ikke ser ut til å være for høyt, eller gi noen indikasjoner på 

systemsvikt eller svak internkontroll i kommunen. 
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4.13 Virksomhetsbesøk 

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre 

kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal 

virksomhet, eller få en orientering fra en virksomhetsleder.   

 

Gjennomføring av virksomhetsbesøk/orienteringer gir kontrollutvalget et godt innblikk i den 

kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget. 

 

Koronapandemien har vanskeliggjort gjennomføring av virksomhetsbesøk for kontrollutvalget i 

2020. Utvalget har heller ikke hatt kapasitet til å få orienteringer fra virksomhetsledere i møte.   

 

4.14 Sentrale kommunale styringsverktøy 

En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende 

og hensiktsmessig internkontroll. 

 

Kommunedirektøren har ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et 

tilfredsstillende internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, 

måloppnåelse og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med 

hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken internkontroll som ligger inne i systemene. 

 

❖ Økonomireglement for Molde kommune (vedtatt 17.9.2020, sak 95/20) 

❖ Delegasjonsreglement for Molde kommune (vedtatt 14.11.2019, sak 11/19) 

❖ Finansreglement for Molde kommune (vedtatt 23.4.2010, sak 17/20). 

❖ Anskaffelsesstrategi 2020-2024 (vedtatt 17.12.2020, sak 152/20) 

❖ Reglement for politiske organ (vedtatt 14.11.2019, sak 11/19) 

❖ Rettesnora – kommunens elektroniske kvalitetsstyringssystem 

 

Reglementene dekker bl.a. områdene budsjettdelegasjon, attestasjon og anvising, 

rapporteringsrutiner og delegert beslutningsmyndighet. Finansreglementet regulerer 

plassering av ledig likviditet, langsiktige finansielle aktiva og forvaltning av kommunens 

gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.  

 

Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og 

hvilken internkontroll som ligger inne i systemene. 

 

4.15 Tilsyn fra andre 

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Molde kommune. For eksempel 

fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkivverket.   

Disse tilsynene kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving 

av tjenesteproduksjonen. 

En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, for å kunne løpende 

følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Molde kommune kvalitetssikres og 

forbedres. 

 

Kontrollutvalget har i 2020 fått seg forelagt følgende tilsynsrapporter: 

• Rapport fra tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale 

tjenester i Nav ved Molde kommune 2019, Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal datert 3.12.2019, (0) avdekte lovbrudd. Tilsynet er avsluttet.  

• Varsel om pålegg fra Mattilsynet til Midsund vassverk, saksframlegg styret for Molde 

Vann og Avløp KF 18.2.2020, sak 3/20, vedlagt tilsynsrapport datert 13.12.2019- 

Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikshåndtering og leveringssikkerhet (2 avvik).  

 

Kontrollutvalgssekretariatet har i 2020 deltatt på to digitale møter hos Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal der fokus har vært på samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner i 
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regi av kontrollutvalgene.  Fylkesmannen har ifølge kommuneloven et samordningsansvar for 

dette.  Det er nå opprettet en egen Tilsynskalender der alle planlagte og avholdte tilsyn fra alle 

statlige tilsynsorganer vil blir samlet. Kalenderen skal etter planen også inneholde oversikt 

over forvaltningsrevisjoner fra kontrollutvalgene.  

 

 

5. SAMMENDRAG 

 

Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse, så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne og innbyggerne. En aktiv og 

troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget opplever at arbeidsområdet er omfattende og saksmengden stor. Utvalget har 

derfor i 2020 avhold 8 kontrollutvalgsmøter, mot tidligere 6 eller 7 møter i året.   

Kontrollutvalget har i 2020 fått flere innspill fra innbyggere til forhold som de ønsker at 

kontrollutvalget skal se nærmere på. Kontrollutvalget har også fått mange henvendelser fra 

politikere i Molde kommune, noen også med ønske om å fremstå anonymt. Utvalget vurdere 

at noen av disse henvendelsene bør fremmes i hovedutvalg eller kommunestyret, og ikke i 

kontrollutvalget.   

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker 

som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Molde kommune.  

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål, er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret.  Dette er nødvendig å få gjennomslagskraft for 

forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 

målsetninger blir realisert. Utvalget vil gjerne ha en dialog med kommunestyret om hvordan 

utvalgets ressurser kan benyttes på best mulig måte.  

 

 

 

 

 

 
 Molde, 25. januar 2021 

 

 

 Kontrollutvalget i Molde kommune 

 

 

 

 

 

   

Vigdis Fjøseid Magne Reiten Gudbjørg Frisvoll 

leder nestleder medlem 

 

 

  

Anders Talleraas 

medlem 

 Tore Berg 

medlem 

 


