Møteprotokoll
Utval
Møtestad
Dato
Tidspunkt

Representantskapet SKS IKS
Lerstadvegen 545, møterommet 4. etasje hos kommunerevisjonen.
19.10.2022
kl 12:00 - 13:00

Følgjande medlemmer møtte
Dag Oksnes
Gudmund Relling
Jan Ove Tryggestad
Leonhard Vårdal
Randi Karin Asbjørnsen
Åge Reidar Vikestrand
Forfall
Eva Vinje Aurdal
Frode Andresen
Håkon Lykkebø Strand
Jan Magnar Sandvik
Vebjørn Krogsæter
Andre som møtte
Kirsti Dale
Svein Rune Johannessen

Møtande varamedlem
Svein Rune Johannessen

Kirsti Dale
Stilling
Varamedlem
Varamedlem

Møtenotat
Frå styret i selskapet deltok Torill Velle.
Representanskapet valde onsdag 10. mai og onsdag 25. oktober, kl. 12.00, som datoar for
møte i 2023.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar SKS IKS
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Sakliste
PS 06/22
PS 07/22
OS 01/22

PS 08/22
PS 09/22

Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte
Orienteringar
Orientering for representantskapet om endring av
selskapsavtale på grunn av skiping av Ålesund 2024 og Haram
2024
Godtgjersle styret og representantskapet 2023
Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 SKS IKS
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PS 06/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige
møte
Tilråding til vedtak:
Representantskapet godkjenner innkalling og sakliste, samt møteprotokoll frå forrige møte
slik den ligg føre.
Representantskapet SKS IKS 19.10.2022
Behandling
RSKS - 06/22 vedtak
Representantskapet godkjenner innkalling og sakliste, samt møteprotokoll frå forrige møte
slik den ligg føre.

PS 07/22 Orienteringar

OS 01/22 Orientering for representantskapet om endring av
selskapsavtale på grunn av skiping av Ålesund 2024 og Haram 2024
Tilråding til vedtak:
Representantskapet tek orienteringa til vitande.
Representantskapet SKS IKS 19.10.2022
Behandling
RSKS - 01/22 vedtak
Representantskapet tek orienteringa til vitande.

PS 08/22 Godtgjersle styret og representantskapet 2023
Tilråding til vedtak:
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Godtgjering for arbeidet i representantskapet og styret er satt til 1.903,- per møte.



Leiar i representantskapet og leiar i styret skal ha fast årleg godtgjersle med tillegg av
godtgjersle per møte. Godtgjersle til styreleiar utgjer 25.666,-. Godtgjersle til leiar av
representantskapet utgjer 9.302,-. Dersom funksjonstida er under eit år blir den faste
godtgjersla avkorta forholds messig.



Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha 2.727,- i godtgjersle per
møte dersom dei må tre inn og leie møtet i leiaren sitt fråvær.

Representantskapet SKS IKS 19.10.2022
Behandling
RSKS - 08/22 vedtak


Godtgjering for arbeidet i representantskapet og styret er satt til 1.903,- per møte.



Leiar i representantskapet og leiar i styret skal ha fast årleg godtgjersle med tillegg av
godtgjersle per møte. Godtgjersle til styreleiar utgjer 25.666,-. Godtgjersle til leiar av
representantskapet utgjer 9.302,-. Dersom funksjonstida er under eit år blir den faste
godtgjersla avkorta forholds messig.



Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha 2.727,- i godtgjersle per
møte dersom dei må tre inn og leie møtet i leiaren sitt fråvær.

PS 09/22 Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 SKS IKS
Tilråding til vedtak:
1. Budsjett 2023 og økonomiplan for Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS blir vedteke slik
det ligg føre i vedlegg nr. 1, jf. også fordelingstabell vedlegg nr. 2
2. Deltakarkommunane betaler inn sin budsjetterte del av utgiftene med 1/3 med forfall
1.mars, 1. juli og 1. november i budsjettåret.
Representantskapet SKS IKS 19.10.2022
Behandling
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RSKS - 09/22 vedtak
1. Budsjett 2023 og økonomiplan for Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS blir vedteke slik
det ligg føre i vedlegg nr. 1, jf. også fordelingstabell vedlegg nr. 2
2. Deltakarkommunane betaler inn sin budsjetterte del av utgiftene med 1/3 med forfall
1.mars, 1. juli og 1. november i budsjettåret.
Styret SKS IKS 13.09.2022
Behandling
SSKS - 16/22 vedtak
1. Budsjett 2023 og økonomiplan for Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS blir vedteke slik
det ligg føre i vedlegg nr. 1, jf. også fordelingstabell vedlegg nr. 2
2. Deltakarkommunane betaler inn sin budsjetterte del av utgiftene med 1/3 med forfall
1.mars, 1. juli og 1. november i budsjettåret.
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