HUSTADVIKA KOMMUNE
Kontrollutvalget
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Aud Oddrun Lindset Drågen (Sp)
Jarle Ugelstad Klavenes (Ap)
Arnfinn Magne Ugelstad (SV)

Møtende
varamedlemmer:

Iver Brevik (Sp) for Jon Ivar Bøe (MDG)

Fra revisjonen:

Ronny Rishaug, Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Einar Andersen, Forvaltningsrevisor – sak 9/21

Fra administrasjonen
møtte:

Per Sverre Ersvik, Kommunedirektør – sak 9/21
Ole Rådal, Økonomisjef

Protokollfører:

Sveinung Talberg

Merknader:
Permisjoner:
Representanten Aud Oddrun Lindset Drågen, ble innvilget permisjon fra kl. 14.50
og deltok ikke under behandlingen av deler av sak 12/21 og hele sak 13/21.
Vararepresentanten Iver Brevik, ble innvilget permisjon fra kl. 15.00
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Elnesvågen, 23.04.2021

Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft
Leder i utvalg
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Godkjenning av innkalling

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.
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kommunestyret 18.02.21
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21/00025-10

Orientering om tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp, PS 521 i kommunestyret 18.02.21

8/21

21/00025-11

Åpningsbalanse Hustadvika kommune, PS 6-21 i
kommunestyret 18.02.21

9/21

21/00025-12

Endring i Finansreglement for Hustadvika kommune, PS 7-21 i
kommunestyret 18.02.21

10/21

21/00025-13

Rådgivende folkeavstemning målform for Aureosen og
Jendem skolekrets, PS 11-21 i kommunestyret 18.02.21

11/21

21/00025-14

Protokoll - Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal, 270121
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Orienteringssaker
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Arkivsak
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Skifte av daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon SA
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FKT - Medlemsinfo febr. 2021

5/21

21/00025-17

FKT - Svar på spørsmål angående kommuneloven § 24-9,
forenklet etterlevelseskontroll
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21/00025-18

FKT - Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon

Ingen merknader til referat- og orienteringssakene. Referat- og orienteringssakene ble tatt til
orientering.
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Saker til behandling

8/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.FEBRUAR 2021
Behandlet av
1 Hustadvika kontrollutvalg

Møtedato
23.04.2021

Saknr
8/21

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.04.2021:
Møtebehandling
Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 12.februar 2021 godkjennes og at Iver Brevik og
Arnfinn Magne Ugelstad velges til å underskrive protokollen fra møtet 23.april 2021 sammen med
møteleder.

Votering
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder.
(5 voterende).

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling
Protokollen fra møtet 12.februar 2021 godkjennes.
Til å signere protokollen fra møtet 23.april 2021 sammen med møteleder, velges:
1. Iver Brevik
2. Arnfinn Magne Ugelstad

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet 12.februar 2021 godkjennes.
Til å signere protokollen fra møtet 23.april 2021 sammen med møteleder, velges:
1. …………………………………….
2. …………………………………….
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9/21 RAPPORT FRA UNDERSØKELSE - INNKJØPSOMRÅDET
Behandlet av
1 Hustadvika kontrollutvalg

Møtedato
23.04.2021

Saknr
9/21

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.04.2021:
Møtebehandling
Forvaltningsrevisor redegjorde for undersøkelsen. Det ble fra leder spurt hvorfor ikke de moment
som ble drøftet i sist kontrollutvalgsmøte var med i undersøkelsen. Forvaltningsrevisor sa seg enig i
at det i rapporten burde ha stått årsaken til at dette ikke ble undersøkt. Årsaken var at Covid-19
gjorde det vanskelig å undersøke momentene behandlet i sist kontrollutvalgsmøte.
Jarle Ugelstad Klavenes etterlyste omtale av de områder kommunen ikke har rammeavtaler på. Hva
er på plass av avtaler på de 7 områdene revisjonen rapporterte det manglet på i sist møte?
Forvaltningsrevisor svarte at de ikke hadde vurdert de områdene det var rapportert på.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor opplyste at slike kontroller vil gjennomføres fremover i
regnskapsrevisjonen, men at kommunen ikke har rukket å gjøre så mye på dette området siden sist
møte. Kommunedirektør svarte at kommunen kommer til å gjøre en kraftig innsats fremover på
innkjøpsområdet. Økonomisjef svarte at de fleste innkjøpsområder er omfattet av rammeavtaler,
men at nye avtaler eller utgåtte avtaler ikke er gjort noe med pga. kapasitetssituasjonen i Nordmøre
interkommunale innkjøpstjeneste (NII). Kommunen må også bli bedre til å dokumentere innkjøp og
innkjøpsprosessene gjennom saksbehandlingssystemet. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
poengterte at kommunen uansett må sørge for konkurranse også på enkeltkjøp uten rammeavtale.
Jarle Ugelstad Klavenes etterlyste omtale av de større kjøpene i undersøkelsen.

Votering
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen. (5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling
Kontrollutvalget tar rapport fra undersøkelse på innkjøpsområdet, og funn i undersøkelsen til
orientering.
Kontrollutvalget vil på et senere tidspunkt vurdere å bestille en forvaltningsrevisjon på området
innkjøp basert på spørsmålsstillinger og funn i undersøkelsen.

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rapport fra undersøkelse på innkjøpsområdet, og funn i undersøkelsen til
orientering.
Kontrollutvalget vil på et senere tidspunkt vurdere å bestille en forvaltningsrevisjon på området
innkjøp basert på spørsmålsstillinger og funn i undersøkelsen.
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10/21 PRESENTASJON ÅRSOPPGJØRSREVISJON 2020 – HUSTADVIKA
KOMMUNE
Behandlet av
1 Hustadvika kontrollutvalg

Møtedato
23.04.2021

Saknr
10/21

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.04.2021:
Møtebehandling
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for årsoppgjørsrevisjonen og rapporten. Innenfor
innkjøpsområdet er det viktig at kommunen får kontroll på områder uten rammeavtaler. På
finansområdet ble det gjort en stor jobb med å rydde i fond og klassifisering høsten 2020. På ITområdet vil revisjonen fortsette med kartlegging av IT-miljø og testing i 2021. Årsregnskapet mangler
notehenvisninger.

Votering
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen. (5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjørsrevisjonen 2020 til orientering.
Kontrollutvalget ber revisjonen om å melde tilbake til kontrollutvalget om forbedringspunkt og
merknader i rapporten blir fulgt opp av kommunedirektøren.

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjørsrevisjonen 2020 til orientering.
Kontrollutvalget ber revisjonen om å melde tilbake til kontrollutvalget om forbedringspunkt og
merknader i rapporten blir fulgt opp av kommunedirektøren.

11/21 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING 2020 – HUSTADVIKA KOMMUNE
Behandlet av
1 Hustadvika kontrollutvalg

Møtedato
23.04.2021

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.04.2021:
Møtebehandling
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Saknr
11/21

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjorde rede for årsoppgjørsrevisjonen, funn og grunnlag for
revisjonsberetningen. Økonomisjefen gikk igjennom årsrapporten som inneholder årsberetningen.
Kommunen ville anslagsvis hatt 20 mill. kr mer i netto merutgifter uten Covid-19.
Leder viste til revisor sine konklusjoner under sak 10/21 om at årsregnskapet mangler
notehenvisninger og fremmet forslag om å ta inn følgende ordlyd i kontrollutvalgets uttalelse:
Årsregnskapet mangler notehenvisninger. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å legge inn
notehenvisninger i årsregnskapet.

Votering
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med forslag til uttalelse fra sekretariatet og med
tillegg til uttale fra leder fremsatt i møtet. (5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling
1. Kontrollutvalget godkjenner kontrollutvalgssekretariatets forslag til uttalelse med tillegg om at
årsregnskapet mangler notehenvisninger. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å legge inn
notehenvisninger i årsregnskapet.
2. Kontrollutvalget sin uttalelse blir sammen med grunnlagsdokument for kontrollutvalgets uttalelse,
lagt ved saken når den behandles i formannskapet og kommunestyret.

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte uttalelse som kontrollutvalget sin uttalelse til årsregnskap og
årsberetning 2020 for Hustadvika kommune.
2. Kontrollutvalget sin uttalelse blir sammen med grunnlagsdokument for kontrollutvalgets uttalelse,
lagt ved saken når den behandles i formannskapet og kommunestyret.

12/21 OPPFØLGINGSLISTE I MØTE 23.04.2021
Behandlet av
1 Hustadvika kontrollutvalg

Møtedato
23.04.2021

Saknr
12/21

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.04.2021:
Møtebehandling
Leder gikk gjennom sakene på oppfølgingslisten.
Innkjøpsområdet.
Med henvisning til rapport fra egen undersøkelse på området behandlet i sak 9/21 og
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin tilbakemelding, fremmet leder forslag om at saken fortsatt
blir stående på oppfølgingslisten.
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Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (5 voterende)
Pensjon.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og økonomisjef redegjorde for arbeidet med å kvalitetssikre
budsjettet og prognoser for regnskapet. En føler at en har bedre kontroll på verktøyet nå.
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken på bakgrunn av at
det når ser ut til at kommunen har bedre kontroll på området.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (5 voterende)
Internkontroll – kvalitetssystemet.
På bakgrunn av at kontrollutvalget har fått orienteringer, demonstrasjoner og at kommunedirektøren
vier dette stor oppmerksomhet bla. i årsberetningen, fremmet leder forslag om at kontrollutvalget
avslutter videre oppfølging av saken.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (5 voterende)
Eierskap – eierskapsmelding.
På bakgrunn av at det ennå ikke foreligger eierskapsmelding for Hustadvika kommune, fremmet
leder forslag om at kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (5 voterende)
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og
anleggsledelse.
Kontrollutvalget registrerer at kommunen arbeider med sakene i restanse og implementering.
På denne bakgrunn fremmet leder forslag om at saken fortsatt står på kontrollutvalgets
oppfølgingsliste.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (5 voterende)
Arkiv og arkivtilsyn.
Kontrollutvalget registrerer at det nå står igjen ett tiltak fra tilsynet inkludert avslutning av arkivene
for Eide og Fræna. På denne bakgrunn fremmet leder forslag om å avslutte saken på
oppfølgingslisten, men å bli orientert om status om en stund.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (5 voterende)
Saksbehandlingsrutiner.
Jarle Ugelstad Klavenes viste til svaret fra kommunedirektør i saken om informasjon angående
journalføring av brevet fra Eide IL og Eide og Omegn Fotballklubb. Han mente det ikke er gitt
spesifikk og god nok veiledning fra kommunen til nevnte lag og klubb fra kommunen. Leder fremmet
forslag om at kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken «saksbehandlingsrutiner» på
kontrollutvalgets oppfølgingsliste.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (5 voterende)
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Beredskapsplan.
Leder viste til saken om rassikring av boligfeltet i Malmefjorden som er omtalt i Romsdals Budstikke.
I den anledning fremmet leder forslag om at kontrollutvalget stiller følgende spørsmål til
kommunedirektør som en ønsker besvart til neste møte:
1. Hvorfor har det tatt så lang tid fra rapporten forelå i 2018 til saken og rapporten nå gjøres
kjent og saken fremmes?
2. Hvorfor har ikke berørte parter blitt informert om innholdet i rapporten og hvordan
kommunen vil arbeide videre med saken?
3. Hvorfor ble informasjon gitt først når Romsdals Budstikke satte søkelys på saken?
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (5 voterende)
Vannforsyning.
Da hovedplan for vann ennå ikke er vedtatt og gjenstående punkter i saken ikke er svart ut, fremmet
leder forslag om at saken fortsatt står på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (5 voterende)
Aud Oddrun Lindset Drågen hadde bedt om permisjon fra kl. 1450. Permisjon ble innvilget og hun
forlot møtet etter behandling av denne saken på oppfølgingslisten.
Oppfølging av rapport fra tilsyn med Spesialundervisning-PPT 24.09.2020, Hustadvika kommune.
Tilsynet avdekker at PPT i Hustadvika kommune ikke følger alle lovkravene på de kontrollerte
områdene. Leder viste til at kommunen har frist til 18.05.2021 med å svare ut pålegg om retting og
fremmet forslag om at saken fortsatt står på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (4 voterende)
Selskapsgjennomgang av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.
Leder fremmet forslag om a saken fortsatt står på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (4 voterende)
Oppvekstprofil.
Kommunedirektøren viste i sist møte til at det arbeides med en oppvekstplan der data fra
oppvekstprofilen vil bli brukt. Leder fremmet forslag om at saken fortsatt står på oppfølgingslisten.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (4 voterende)
Tilsyn.
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten til
kommunedirektøren viser en plan for hvordan tilsynsrapporter skal behandles og evt. rapporteres til
politisk nivå.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (4 voterende)
Informasjonssikkerhet.
Med henvisning til dataangrepet Østre Toten ble utsatt for i januar og at en påfølgende rapport fra
hva som skjedde snart vil foreligge, fremmet leder forslag om at en vil se på innholdet i rapporten og
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om det kan berøre spørsmål som kontrollutvalget ønsker å stille kommunedirektøren. Saken
beholdes på oppfølgingslisten.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (4 voterende)
Iver Brevik ba om permisjon etter behandling av denne saken og gikk kl. 1500. Permisjon ble innvilget
og han forlot møtet etter behandling av denne saken på oppfølgingslisten.
Habilitet og gråsoner.
Kommunedirektøren opplyste i møtet 12.02.21 at det skal være folkevalgtopplæring om temaet
11.03.21. Dette vil også ta for seg temaet etikk. Denne folkevalgtopplæringen er utsatt til 29.04.21.
På denne bakgrunn fremmet leder forslag om at saken fortsatt står på kontrollutvalgets
oppfølgingsliste.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (3 voterende)

Votering
Se votering under den enkelte sak på oppfølgingslisten.

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling
Følgende sak blir ført opp på oppfølgingslista:
-

Språkopplæring. (fra sak 13/21)
Grendeutvalgene. (fra sak 13/21)
Hovedplan for veg i Hustadvika 2021-2028. (fra sak 13/21)

Følgende saker blir avsluttet på oppfølgingslista:
-

Pensjon.
Internkontroll-kvalitetssystemet.
Arkiv og arkivtilsyn.
Saksbehandlingsrutiner.

Sekretariatets innstilling:
Følgende sak blir ført opp på oppfølgingslista:
Følgende sak får endret status på oppfølgingslista:
Følgende sak blir avsluttet på oppfølgingslista:
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13/21 EVENTUELT I MØTE 23.04.2021
Behandlet av
1 Hustadvika kontrollutvalg

Møtedato
23.04.2021

Saknr
13/21

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.04.2021:
Møtebehandling
Språkopplæring.
Jarle Ugelstad Klavenes spurte om hva kommunedirektøren mente med følgende ordlyd i svarbrevet:
FAU ved Sylte og Malme skule har blitt informert om at praksisen i høve til målform ved skulen har
vore lovstridig, og har blitt oppmoda om å søke om å få halde ei rådgjevande røysting på same måte
som Jedem skule har gjort. Ved ein søknad om å avhalde ei slik rådgjevande folkeavstemming vil
administrasjonen legge til rette for ei slik gjennomføring. I etterkant av begge dei to rådgjevande
røystingane vil kommunestyret i Hustadvika kommune ta stilling til målform. Vedtak i
kommunestyret vil legge føringane for korleis ein skal legge opp framdrifta med tanke på å innfri
lovkravet om målform ved Jendem og Sylte og Malme skule.
Hvorfor vil kommunedirektøren bringe inn rådgivende folkeavstemming i Sylte og Malme i denne
saken. Er ikke dette to separate saker? En sak for Aureosen/Jendem og en sak for Sylte/Malme.
Er det en frist kommunestyret må forholde seg til jf. at de må ta stilling til målform i forhold til nytt
skoleår?
Leder fremmet forslag om at saken føres opp på oppfølgingslisten.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (3 voterende)
Grendeutvalgene.
Jarle Ugelstad Klavenes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om status på grendeutvalgenes til
orientering. Kontrollutvalget ser at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en oppfyller
kommunestyrets vedtak fra 11. juni 2020. Kontrollutvalget ser det som positivt at det nå har blitt
tatt grep for å få på plass konstituerende møte til de respektive grendeutvalgene. Kontrollutvalget
ønsker oppdatert status i forkant av neste kontrollutvalgsmøte i juni 2021 der en deriblant får innsikt
i status på avholdte konstituerende møter.
Leder fremmet forslag om at saken føres opp på oppfølgingslisten.
Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. (3 voterende)
Hovedplan for veg i Hustadvika 2021-2028.
Det var stilt følgende spørsmål i saksutredningen:
Hvordan vil kommunedirektøren innlemme forhold i rapport og forslag til hovedplan veg inn mot
økonomiplanen slik at formuesbevaringsprinsippet og generasjonsprinsippet blir ivaretatt?
Vurderer kommunedirektøren å gjøre tilsvarende beregninger eller foreligger det beregninger for
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vedlikeholdsbehov for den øvrige anleggsmassen til kommunen?
Vurderer kommunedirektøren å opplyse om vedlikeholdsbehovet i tilknytning til årsrapporteringen
eller i form av f.eks. en note til regnskapet?
Leder fremmet forslag om at spørsmålene stilles til kommunedirektør og at saken føres opp på
oppfølgingslisten.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (3 voterende)
Leder fremmet følgende nye sake under Eventuelt:
Fokusområder etter NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 21.4.-22.4.21.
Kontrollutvalget i Hustadvika deltok på den digitale konferansen. Leder ba om at følgende tema
settes på kontrollutvalgets agenda fremover:
- Hva blir konsekvensene i Hustadvika kommune etter at Covid-19 er over?
En viser til mange forvaltningsrevisjoner som kontrollutvalget i Bergen gjennomfører. Det kan være
aktuelt å gå gjennom rapportene og se på hvilke problemstillinger kontrollutvalget i Bergen vil ha
svar på.
-Varslinger.
Hvordan blir varslingsreglementet i Hustadvika kommune presentert?
Sommerskole.
Regjeringen har bevilget midler til sommerskole i kommunene i forbindelse med Covid-19.
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget ber om svar fra kommunedirektør hvordan midlene til
sommerskole er tenkt brukt.
Enstemmig vedtak i tråd med leders forslag. (3 voterende)

Votering
Se votering under den enkelte sak.

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling
Språkopplæring.
Kontrollutvalget vil ha svar på om det er en frist kommunestyret må forholde seg til jf. at de må ta
stilling til målform i forhold til nytt skoleår. Saken føres opp på oppfølgingslisten.
Grendeutvalgene.
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om status på grendeutvalgenes til
orientering. Kontrollutvalget ser at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en oppfyller
kommunestyrets vedtak fra 11. juni 2020. Kontrollutvalget ser det som positivt at det nå har blitt
tatt grep for å få på plass konstituerende møte til de respektive grendeutvalgene. Kontrollutvalget
ønsker oppdatert status i forkant av neste kontrollutvalgsmøte i juni 2021 der en deriblant får innsikt
i status på avholdte konstituerende møter. Saken føres opp på oppfølgingslisten.
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Hovedplan for veg i Hustadvika 2021-2028.
Kontrollutvalget stiller følgende spørsmål til kommunedirektør:
Hvordan vil kommunedirektøren innlemme forhold i rapport og forslag til hovedplan veg inn mot
økonomiplanen slik at formuesbevaringsprinsippet og generasjonsprinsippet blir ivaretatt?
Vurderer kommunedirektøren å gjøre tilsvarende beregninger eller foreligger det beregninger for
vedlikeholdsbehov for den øvrige anleggsmassen til kommunen?
Vurderer kommunedirektøren å opplyse om vedlikeholdsbehovet i tilknytning til årsrapporteringen
eller i form av f.eks. en note til regnskapet?
Saken føres opp på oppfølgingslisten.
Fokusområder etter NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 21.4.-22.4.21.
Kontrollutvalget setter følgende saker på agendaen til kontrollutvalget for senere behandling:
- Hva blir konsekvensene for tjenestemottakerne i Hustadvika kommune etter at Covid-19 er over.
-Varslinger.
Sommerskole.
Kontrollutvalget ber om svar fra kommunedirektør om hvordan midlene til sommerskole er tenkt
brukt.

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar svaret fra kommunedirektøren i saken om språkopplæring til orientering og vil
orientere kommunestyret om saken i form av stilte spørsmål, kommunedirektørens svar og
kontrollutvalgets behandling.
Kontrollutvalget tar svaret fra kommunedirektøren i saken om grendeutvalgene til orientering og vil
orientere kommunestyret om saken i form av stilte spørsmål, kommunedirektørens svar og
kontrollutvalgets behandling.

Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft
Protokollunderskriver

Iver Brevik
Protokollunderskriver
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Arnfinn Magne Ugelstad
Protokollunderskriver

