Møtereferat
Fellesmøte Kontrollutvalgene i Moss og Rygge

Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:

18.06.2018,
fra kl. 17.00 til kl. 18.15
Moss Rådhus Fellesmøte med KU-Rygge om nye Moss kommune,
møterom Formannskapssalen

Frammøteliste
KU Rygge
Leder Johnny Trandem

KU Moss
Nestleder Dag Robertsen

Nestleder Aud-Kristin Løken

Ole Podorny

Per Christian Saastad
Tone Holm, (varamedlem)

Helene Eriksen
Geir Hovland

Arve Eie, (varamedlem)

Berit Caroline Haaland
Kirsti Grimsmo Rodin
(varamedlem)
Erling Hagen
(varamedlem)
Ellen Braaten Wickstrand
(varamedlem)

Andre
Inger-Lise Skartlien, leder av
fellesnemd
Thale Westvik,
prosjektkoordinator
fellesnemden
Laila Nagelhus, adm.dir ØKR
Bjørnar Buvik Holmedahl,
seksjonsleder ØKR
Jolanta Betker, seksjonsleder
ØKR
Anita Dahl Aannerød, daglig
leder ØKUS
Bjørn Gulbrandsen, rådgiver
ØKUS

Referat:
Johnny Trandem ønsket velkommen og innledet formålet med møtet. Det ble gjort en
presentasjonsrunde av tilstedeværende.
Thale Westvik informerte om prosessene så langt og organisasjon i den nye kommunen.
Inger-Lise Skartlien informerte om politisk delprosjekt 2: Eierskap og samarbeid. Det ble sagt
at de kommunale foretakene opprettholdes som KF også etter sammenslåing.
Når det gjelder andre IKS, samarbeid, etc. så ligger dette til saksbehandling per dags dato og
det skal legges frem for politisk behandling i løpet av høsten 2018.
Eierskapsmelding skal trolig behandles i løpet av høsten 2018.
Kontrollutvalgene skal innstille til fellesnemd når det gjelder revisjon og sekretariat. Sekretariat
saksbehandler for kontrollutvalgene. Det ble foreslått at kontrollutvalgsledere saksbehandler
innstilling på sekretariatsordning.

Kurstilbud fra FKT ble vurdert som positivt av kontrollutvalgsmedlemmene, og det avventes
eventuell videre invitasjon fra FKT.
Det ble ytret ønske om at kontrollutvalgene ved neste fellesmøte skal få en informasjon om
prosessene vedrørende sammenslåing av barnevernstjenestene/avdelingene i kommunene.
Referent;
Anita Dahl Aannerød
Kontrollutvalget Moss møte 18.06.2018

Agenda for møtet:
 Generell orientering fra fellesnemda om status, evt. utfordringer for
sammenslåingsprosessen?
 Informasjon om politisk delprosjekt 2: Eierskap og samarbeid.
 Hvilke fullmakter har fellesnemda fått, skal kontrollutvalgene innstille til sine respektive
kommunestyrer/bystyrer, eller skal de innstille til fellesnemda.
 Når skal innstillingene fra kontrollutvalgene sendes, og er det aktuelt å sende
likelydende innstillinger?

Andre aktuelle temaer som kontrollutvalgene kan drøfte:
 Prosess valg av revisor og sekretariat til den nye kommunen.
 Hvordan skal det ordnes med settesekretariat for saksbehandling av innstilling på
sekretariatsordning?
 Kurstilbud fra FKT (Forum for kontroll og tilsyn), se vedlegg.

