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 Rennebu kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Møtested: Formannskapssalen, Rennebu kommunehus 

Møtedato: Onsdag, 22.januar 2020 

Tid:  Kl. 11:00 

Saknr.  1-8 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:      Forfall:   

Olav Aasmyr, leder     Anne Karin Nyberg 

Ola T Lånke, nestleder    Sigrid Svahaug 

Arve Withbro 

 

       

 

Varamedlem: 

Arnhild Gorsetbakk 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:     Ragnhild Aashaug  

Fra administrasjonen i Rennebu kommune:  rådmann Per Øyvind Sundell, i sak 0520

                     

 

Annet:  

Innføringen i temaet «Habilitet» utsettes til neste møte.     

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 14.45. 

 

 

 

 

Onsdag, 22.januar 2020 

 

Ragnhild Aashaug   

møtesekretær 

 

 

 

Neste ordinære møte: onsdag 18. mars 2020 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rennebu
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01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 22.01.20 godkjennes.  

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 22.01.20 godkjennes.  

 

 

 

 

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 13.11.19 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagt møteprotokoll fra møte 13.11.19 godkjennes. 

 

Behandling: 

Protokoll utsendt på mail 13.11.19.  Godkjent av utvalget i svarmailer med noen 

redaksjonelle endringer. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 13.11.19 godkjennes.  

 

 

03/2020 Manglende behandlingen av kontrollutvalgets 

budsjett for 2020 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

 

 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte saken, og kom frem til følgende forslag til vedtak: 

Utvalget tar orienteringen fra kommunedirektøren til orientering og ber om at 

underdekningen tas inn ved første budsjettrevidering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Utvalget tar orienteringen fra kommunedirektøren til orientering og ber om at 

underdekningen tas inn ved første budsjettrevidering. 

 

 

 

04/2020 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 
2019 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. 
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Behandling:  

Utvalget diskuterte årsmeldingen. Det ble uttrykt ønske om at kontrollutvalgets arbeid og 

ansvar blir presentert i kommunestyremøtet hvor årsmeldingen behandles. 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

 

 

05/2020      Virksomhetsbesøk 2020 – initiering og info 
om ny organisering 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Informasjon om ny organisering tas til orientering. Virksomhetsbesøk gjennomføres ved 

…………… 6. mai 2020. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 

4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

Behandling: 

Kommunedirektør Per Øyvind Sundell orienterte om prosessen frem til ny organisering. 

Prosessen har gått over 1,5 år med implementering i all hovedsak fra 1.januar 2020. 

Det er utarbeidet et motto «Ett lag sammen for Rennebu». Ny organisering er som 

vedlegg 2 i saken. 

 

 

Utvalget diskuterte hva man ønsker å oppnå med et virksomhetsbesøk. 

Rådmannen orienterte om at det er nye folk og oppgaver i en del av virksomhetene nå, 

og anbefaler utvalget å besøke noen av virksomhetene under oppvekst. 

KOSTRA-tall viser at skolene bruker mer enn gjennomsnittet. 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøket ved Rennebu barne- og 

ungdomsskole. 

 

Sekretariatets forslag med utvalgets forslag om å besøke Rennebu barne- og 

ungdomsskole ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Informasjon om ny organisering tas til orientering.  

 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Rennebu barne- og ungdomsskole den 6. mai 2020. 

Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 

4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

 

 

06/2020 Egenvurdering av revisors uavhengighet i 
henhold til forskrift om revisjon 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring. 

  

Behandling: 

Egenvurderingen ble diskutert. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring. 

 
 
07/2020 Orienteringssaker 
 

 

Orienteringssaker 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

 Orienteringssak 1 

Oppfølgingssaker 

 

Oppfølgingssakene ble gjennomgått. 

 

 
 Orienteringssak 2: 

Status sammenslåingsprosessen mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon 

Midt- Norge SA.  
 
Sekretariatet orienterte om møtet som er avholdt mellom MidtNorge Revisjon og 

sekretariatet i kontrollutvalg Fjell. 
 
 

 Orienteringssak 3: 

Inngått forlik  

 

Utvalget ble orientert om saken. 
 
Sekretariatets vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 
 

08/2020 Eventuelt 
 
Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 



 Kontrollutvalget i Rennebu kommune 

Møteprotokoll, møte 22.01.20  Side 5 av 6 

Sak 1: 

Noen av utvalgets medlemmer stilte spørsmål med hva som er status til arbeidet med 

aktivitetspark i kommunen. Følgende spørsmål stilles: 

 

- Hvordan er byggesaken behandlet i henhold til plan- og bygningsloven? 

- Er prosjektet satt i gang? 

- Hvordan er den politiske behandlingen? 

- Hvordan er finansieringen av prosjektet? 

 

Utvalget ønsker at ordfører og kommunedirektør orienterer om saken på neste møte. 

 

Utvalgets forslag til vedtak: 

Utvalget ønsker at ordfører og kommunedirektør orienterer på neste møte om status til 

arbeidet med aktivitetspark i kommunen. Følgende spørsmål ønskes besvart: 

 

- Hvordan er byggesaken behandlet i henhold til plan- og bygningsloven? 

- Er prosjektet satt i gang? 

- Hvordan er den politiske behandlingen? 

- Hvordan er finansieringen av prosjektet? 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

Sak 2: 

 

Dialogmøte med ordfører er satt opp på neste møte. Sekretariatet ber om en 

tilbakemelding på hvilke områder utvalget ønsker at ordfører skal forberede seg på. 

Følgende punkter ble diskutert: 

 

 Kontrollutvalgets rolle i forhold til kommunestyret. Hvilke forventninger har 

kommunestyret til utvalget? 
 Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget skal ha et ekstra fokus på? 
 Samspillet mellom rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av politiske vedtak. 

Finnes det en oppfølgingsoversikt av politiske vedtak? 
 Finnes det en eierstrategi for kommunale eierskap og hvordan følges denne opp? 
         Aktuelle saker i Rennebu kommune 

 

Utvalgets forslag til vedtak: 

Ordfører bes forberede seg på følgende punkter til dialogmøtet den 18.mars: 

 

 Kontrollutvalgets rolle i forhold til kommunestyret. Hvilke forventninger har 

kommunestyret til utvalget? 
 Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget skal ha et ekstra fokus på? 
 Samspillet mellom rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av politiske vedtak. 

Finnes det en oppfølgingsoversikt av politiske vedtak? 
 Finnes det en eierstrategi for kommunale eierskap og hvordan følges denne opp? 
         Aktuelle saker i Rennebu kommune 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 
 

Vedtak: 

1. Utvalget ønsker at ordfører og kommunedirektør orienterer på neste møte om 

status til arbeidet med aktivitetspark i kommunen. Følgende spørsmål ønskes 

besvart: 

 

- Hvordan er byggesaken behandlet i henhold til plan- og bygningsloven? 

- Er prosjektet satt i gang? 
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- Hvordan er den politiske behandlingen? 

- Hvordan er finansieringen av prosjektet? 

 

2. Ordfører bes forberede seg på følgende punkter til dialogmøtet den 18.mars: 

- Kontrollutvalgets rolle i forhold til kommunestyret. Hvilke forventninger har 

kommunestyret til utvalget? 
- Samspill rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av politiske vedtak. 

Finnes det en oppfølgingsoversikt av politiske vedtak? 
- Finnes det en eierstrategi for kommunale eierskap og hvordan følges denne 

opp? 
- Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget skal ha et ekstra fokus på? 
- Aktuelle saker i Rennebu kommune 

 

 

 


