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Behandling av saken: 

 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

24/21  Kontrollutvalget               25.08.21 

 

 

Virksomhetsbesøk ved Rennebu barne- og ungdomsskole – forslag til 

gjennomføring 
 
Saksdokumenter: 

- Kontrollutvalget sak 05/20 Virksomhetsbesøk 2020 – vurdering (ikke vedlagt) 

- Prosedyre for virksomhetsbesøk - vedlagt 
 

 
Saksframlegg: 

I møte den 22.01.20, sak 05/20 Virksomhetsbesøk 2020 – initiering, diskuterte utvalget 

aktuelle virksomheter som kunne være relevante for virksomhetsbesøk. 
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak: 

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. 

 
I etterkant av møtet kom korona-epidemien veltende inn over oss med strenge 

smitteverntiltak.  Det har følgelig ikke vært mulig å gjennomføre virksomhetsbesøk, men 
det vurderes dithen at det til neste møte i november bør være gjennomførbart. 

Sekretariatet har avklart med kommunedirektøren at virksomhetsbesøket kan 

gjennomføres den 10.november. Forslag til program er utarbeidet i samhandling med 
Gerd Staverløkk som er rektor ved Rennebu barne- og ungdomsskole og avdeling for 

integrering og kvalifisering.  

 
 

Med utgangpunkt i vedtatte prosedyre for virksomhetsbesøk, som er gjort kjent for 
rektor, ble aktuelle tema diskutert.  Hensikten med besøket for kontrollutvalget er bli 

kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent.  

Følgende tema foreslås: 
- Høre om skolens oppdrag og hvordan det løses. Skolen har jobbet med mange 

endringer, hva er det fokus på og hva ønsker man seg fremover.  

- Arbeidsoppgaver i avdeling for integrering og kvalifisering. 

- Skolens resultater. 

- Dette lykkes vi med. 

- Dette er våre utfordringer.  

- Beredskap, organisasjon og menneskelige ressurser herunder kompetanse. 

Hvordan strekker dette til i henhold til budsjettrammer og krav til skolen. 

- Erfaringer fra korona-situasjonen. 

 
 

Forslag til program og gjennomføring: 
Før møtestart gjennomføres besøk på skolen med oppmøte kl 10.00 utenfor 

hovedinngangen til skolen. Det settes av inntil 1 time til besøket. 
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Deretter møtes utvalget og rektor med øvrige ansatte som rektor ønsker skal delta i 
kommunestyresalen for en orientering. 

 
1. Kontrollutvalget presenterer seg og orienterer om kontrollutvalgets arbeid og 

hensikten med besøket, ca 10 minutter. 

2. Rektor og andre aktuelle medarbeidere deltar og orienterer om virksomheten 
ut fra foreslåtte tema, inntil 1 time. 

 
Det legges opp til en åpen og uformell dialog der utvalget løpende skal kunne stille 

spørsmål underveis. 

 
Selve gjennomføringen av møtet styres av utvalgets leder. 

 

Etter at program er gjennomført, fortsetter kontrollutvalget med ordinære saker i 
kommunestyresalen.   

 
 

 

 
Under behandlingen av saken oppfordres kontrollutvalgets medlemmer til å komme med 

innspill til det foreslåtte programmet. 
 

  

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Rennebu barne- og ungdomsskole onsdag 

10.november kl 10.00. Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes. 

  
 

Behandling: 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 


