
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Rennebu kommune 
 
Arkivsak: 23/59 
Møtedato/tid: 25.01.2023 kl 10:00 – 14:30 
Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 

Sigrid Svahaug   
 
 
Andre møtende: 
Hanne Marit Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA, deltok i sak 1. 
Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste 
 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Tidlig innsats i Rennebu kommune 
02/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
03/23 Planlegging av virksomhetsbesøk 
04/23 Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune 
05/23 Referatsaker 
06/23 Eventuelt 
07/23 Godkjenning av dagens protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Tidlig innsats i Rennebu 
kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 25.01.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjon, og oversender rapporten til kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak:   
Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om tidlig innsats i Rennebu kommune til 
orientering. 
Kommunestyret gir honnør til skolen og barnehagene for arbeidet med tidlig innsats ved at 
det: 

1. arbeides systematisk for å avdekke  barn og unges utviklings- og læringsutfordringer 
2. iverksettes tiltak for å motvirke skjevutvikling hos barn og unge med identifiserte 

utviklings- og læringsutfordringer 
3. er en PP-tjeneste som har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til å yte riktig 

hjelp til riktig tid. 
  
 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor Hanne Marit Bjerkan deltok fra Revisjon Midt-Norge, og  presenterte 
rapporten. 
  
Kontrollutvalget kom frem til et endringsforslag i pkt 3: 
PP-tjenesten yter riktig hjelp til riktig tid. 
Nytt tilleggsforslag som et siste avsnitt:: 
Kommunestyret har merket seg at PP-tjenesten er en sårbar tjeneste som følge av at den er 
liten, og kommunestyret ber kommunedirektøren om at det gjøres tiltak slik at denne risikoen 
kan minimaliseres. 
Forslag til vedtak med kontrollutvalgets endrings- og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjon, og oversender rapporten til kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak:   
Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om tidlig innsats i Rennebu kommune til 
orientering. 
Kommunestyret gir honnør til skolen og barnehagene for arbeidet med tidlig innsats ved at 
det: 

1. arbeides systematisk for å avdekke  barn og unges utviklings- og læringsutfordringer 
2. iverksettes tiltak for å motvirke skjevutvikling hos barn og unge med identifiserte 

utviklings- og læringsutfordringer 
3. PP-tjenesten yter riktig hjelp til riktig tid. 

Kommunestyret har merket seg at PP-tjenesten er en sårbar tjeneste som følge av at den er 
liten, og kommunestyret ber kommunedirektøren om at det gjøres tiltak slik at denne risikoen 
kan minimaliseres. 
 

 
 
Sak 02/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 25.01.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2022, og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  



Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom utkastet, og endringene ble innarbeidet i møtet.  
Kontrollutvalget diskuterte hvilke punkter som bør løftes frem i presentasjonen i 
kommunestyret; 

• Kontrollutvalget fungerer godt 
• Samarbeidet med kommunestyret, sekretariatet og revisjonen oppleves som godt. 
• Gjennomfører årlige virksomhetsbesøk for å bli kjent med organisasjonen, og slik at 

organisasjonen blir kjent med kontrollutvalget.  
• Si litt om gjennomført forvaltningsrevisjon for tidlig innsats. 
• Kommentere hva oppfølgingen av forvaltningsrevisjon «Drift og vedlikehold på 

teknisk» består av. (Behandlet den 16.mars, se sak 17/22.)  
  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2022, og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering. 
 

 
 
Sak 03/23 Planlegging av virksomhetsbesøk 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 25.01.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xx den 15.mars 2023 fra kl 1000 - 1130.  

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt 
interessert i å høre om hvordan det arbeides med  

a. xx 
b. xx 

  
 
 
Kontrollutvalgets endringsforslag 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved forvaltning (byggesak, plan og oppmåling) den 22.mars 
2023 fra kl. 10:00 - 11:30 dersom det er mulig.  
Kontrollutvalget ønsker en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i 
å høre om: 

• hvordan det arbeides i henhold til vedtatte planer og strategier 
• eventuelle etterslep og om tidsfrister holdes 
• hvordan ressurser og bemanning er i forhold til arbeidsoppgaver 
• saker virksomheten synes de lykkes godt med og er “gode på”  
• saker virksomheten synes er krevende og utfordrende  

 Kontrollutvalget ønsker å møte kommunalsjef og representanter for de ulike fagområdene. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte aktuelle virksomheter og kom frem til et endringsforslag (se eget 
avsnitt “kontrollutvalgets endringsforslag”). 
Sekretariatets forslag med kontrollutvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved forvaltning (byggesak, plan og oppmåling) den 22.mars 
2023 fra kl. 10:00 - 11:30 dersom det er mulig.  
Kontrollutvalget ønsker en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt interessert i 
å høre om: 

• hvordan det arbeides i henhold til vedtatte planer og strategier 
• eventuelle etterslep og om tidsfrister holdes 
• hvordan ressurser og bemanning er i forhold til arbeidsoppgaver 
• saker virksomheten synes de lykkes godt med og er “gode på”  
• saker virksomheten synes er krevende og utfordrende  

 Kontrollutvalget ønsker å møte kommunalsjef og representanter for de ulike fagområdene. 
 

 
 
Sak 04/23 Reglement for kontrollutvalget i Rennebu kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 25.01.2023 04/23 
 
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. 
 
 
Kontrollutvalgets endringsforslag 
Reglementet legges frem til ny behandling i neste møte. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av utkast til reglement. 
Reglementet ble gjennomgått, og noen endringsforslag ble diskutert. Sekretariatet sjekker ut 
ønskede endringer med Konsek sine jurister. 
  
Kontrollutvalget fremmet et endringsforslag som ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Reglementet legges frem til ny behandling i neste møte. 
 

 
 
Sak 05/23 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 25.01.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget hadde en kort gjennomgang av referatsakene.  
  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 

 



 
Sak 06/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 25.01.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget fikk i sak 1322 orientering om kommunens arbeid med 
kommunikasjonsstrategi. 
Hva er status for arbeidet med kommunikasjonsstrategien?   
Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding  
 
  

2. Har alle kommunenes utvalg utarbeidet reglement for saksbehandling? 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en oversikt over reglement for 
kommunens utvalg. Svaret kan gis skriftlig. 
 
  

3. Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan det arbeides innen næring og 
kultur siden dette er en forholdsvis ny virksomhet.  

a. Har virksomheten funnet sin arbeidsform? 
b. Hvilke retningslinjer har kommunen for søknader til fond for næring og 

kultur? 
c. Hva er status for næringsplan og vedtekter til næringsfondet? 

            Kontrollutvalget ber om en status og gjennomgang på kontrollutvalgets møte i mai. 
 
Behandling: 
Følgende saker ble diskutert: 

1. Kontrollutvalget fikk i sak 1322 orientering om kommunens arbeid med 
kommunikasjonsstrategi. 
Utvalget har ikke registrert noen sluttbehandling av dette. 
 
  

2. Har alle kommunenes utvalg utarbeidet reglement for saksbehandling? 
Kontrollutvalget ønsker en enkel oversikt over om det eksisterer, ikke hvordan det 
enkelte reglement er utformet. . Svaret kan gis skriftlig. 
 
  

3. Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan det arbeides innen næring og 
kultur siden dette er en forholdsvis ny virksomhet. 
Kontrollutvalget ber om en orientering fra virksomhetsleder om hvordan det arbeides i 
den nye virksomheten. 

  
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget fikk i sak 1322 orientering om kommunens arbeid med 
kommunikasjonsstrategi. 
Hva er status for arbeidet med kommunikasjonsstrategien?   
Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding  
 
  



2. Har alle kommunenes utvalg utarbeidet reglement for saksbehandling? 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en oversikt over reglement for 
kommunens utvalg. Svaret kan gis skriftlig. 
 
  

3. Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan det arbeides innen næring og 
kultur siden dette er en forholdsvis ny virksomhet.  

a. Har virksomheten funnet sin arbeidsform? 
b. Hvilke retningslinjer har kommunen for søknader til fond for næring og 

kultur? 
c. Hva er status for næringsplan og vedtekter til næringsfondet? 

            Kontrollutvalget ber om en status og gjennomgang på kontrollutvalgets møte i mai. 
 

 
 
Sak 07/23 Godkjenning av dagens protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Rennebu kommune 25.01.2023 07/23 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.01.2023, godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet.  
  
Møtet ble avsluttet kl. 14:30.  
  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.01.2023, godkjennes. 
 

 
 
 


	Sakliste:

