
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Rennebu kommune 
 
Arkivsak: 23/132 
Møtedato/tid: 15.03.2023 kl 10:00 – 16:00 
Møtested: Kommunestyresalen, Rennebu kommunehus 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Olav Aasmyr   
Ola Torgeir Lånke   
Arve Withbro   
Anne Karin Nyberg   
 
Forfall: 

 

Sigrid Svahaug, ingen varamedlem kunne møte.   
        
        
 
 
 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sak 12/23 ble behandlet før sak 10/23. 
  
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/23 Virksomhetsbesøk “Forvaltning” -  Samfunnsutvikling og drift 
09/23 Orientering om kommunens reglement 
10/23 Orientering om status for arbeidet med kommunens kommunikasjonsstrategi 
11/23 Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune - ny behandling 
12/23 Orientering om arbeidet i næring og kultur 
13/23 Referatsaker 
14/23 Eventuelt 
15/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 08/23 Virksomhetsbesøk “Forvaltning” -  Samfunnsutvikling og drift 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 15.03.2023 08/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 
 
Behandling: 
Deltagere fra «Forvaltning» (byggesak, plan og oppmåling): 
Lill Hemmingsen Bøe - kommunalsjef for samfunnsutvikling og Drift,  Ingebrigt Drivstuen - 
Oppmåling, Anita Samuelsen - Plan,  Else Grete Vagnild - Byggesak og Thiri Tun - 
Byggesak. 
Virksomhetsbesøket ble gjennomført i henhold til plan, og utvalget fikk en god dialog og 
informasjon om hvordan virksomheten jobber. 
  
Virksomhetens presentasjon legges ved protokollen. 
  
Kontrollutvalget kom frem til følgende endringsforslag: 
Kontrollutvalget takker for et interessant og godt møte, og tar informasjonen til orientering. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget takker for et interessant og godt møte, og tar informasjonen til orientering. 
 

 
 
Sak 09/23 Orientering om kommunens reglement 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 15.03.2023 09/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunes reglement for folkevalgte organ til 
orientering. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget tok saken til orientering. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunes reglement for folkevalgte organ til 
orientering. 
 

 
 
Sak 10/23 Orientering om status for arbeidet med kommunens 
kommunikasjonsstrategi 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 15.03.2023 10/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken om status for arbeidet med kommunikasjonsstrategien til 
orientering. 
 



 
Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 
 

 
 
Sak 11/23 Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune - ny 
behandling 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 15.03.2023 11/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar ”Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune” , og legger 
saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune” slik det 
fremkommer av saken. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet hadde en gjennomgang av reglementet og de endringer som er innarbeidet. 
Kontrollutvalget vedtar reglementet slik det foreligger. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar ”Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune” , og legger 
saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune” slik det 
fremkommer av saken. 
 

 
 
Sak 12/23 Orientering om arbeidet i næring og kultur 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 15.03.2023 12/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om arbeidet i næring og kultur til orientering. 
 
 
Behandling: 
Koordinator for kultur og næring, Marit Bjerkås hadde en gjennomgang av oppgaver og 
status for arbeidet. Hennes presentasjon legges ved protokollen.  
Kontrollutvalget takker for grundig informasjon, og det innarbeides i vedtaket. 
  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget takker for grundig informasjon, og tar informasjonen om arbeidet i næring og 
kultur til orientering. 
 



 
 
Sak 13/23 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 15.03.2023 13/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Behandling: 
Referatsakene ble gjennomgått.  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 

 
 
Sak 14/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 15.03.2023 14/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Disse sakene ble diskutert: 
 

• Invitasjon fra Oppdal kontrollutvalg om å delta på orientering om barnevernstjenesten 
i Oppdal og Rennebu tirsdag 2.mai kl 13:30 – 15:00 i møterom Kullsjøen på rådhuset. 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget takker for invitasjonen fra kontrollutvalget i Oppdal til orientering om 
barnevernet. 3 av kontrollutvalgets medlemmer vil delta på orienteringen. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  
  

• I lokalavisen OPP fra den 7.februar, er det en artikkel om en søknad om tilskudd fra 
Rennebu-Bjelken. Det ble gitt et feilaktig tilskudd på grunn av en tidligere tildeling fra 
tildeling i 2021, men at tildelingen ikke ble gitt i henhold til vedtekter i næringsfondet. 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
I lokalavisen OPP fra den 7.februar 2023, er det en artikkel “Politikere beklager glipp og 
avventer næringsstøtte”. Her omtales en søknad om tilskudd fra Rennebu-Bjelken. Det 
kommer frem av saken i avisa at det er en feilaktig saksgang fra 2021, og at tildelingen ikke 
ble gitt i henhold til vedtekter i næringsfondet.  
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saken og saksgangen for 
omtalte sak på kontrollutvalgets møte den 2.juni 2023. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget takker for invitasjonen fra kontrollutvalget i Oppdal til orientering om 
barnevernet. 3 av kontrollutvalgets medlemmer vil delta på orienteringen. 
  



2. I lokalavisen OPP fra den 7.februar 2023, er det en artikkel “Politikere beklager glipp 
og avventer næringsstøtte”. Her omtales en søknad om tilskudd fra Rennebu-Bjelken. 
Det kommer frem av saken i avisa at det er en feilaktig saksgang fra 2021, og at 
tildelingen ikke ble gitt i henhold til vedtekter i næringsfondet.  
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saken og saksgangen 
for omtalte sak på kontrollutvalgets møte den 2.juni 2023. 

 

 
 
Sak 15/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 15.03.2023 15/23 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.03.2023, godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.03.2023, godkjennes. 
 

 
 
 


	Sakliste:

