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Saknr Sakstittel Vedtak Oppfølging Status 
2718 Forvaltningsrevisjonsrapport 

«Kommunenes fastsetting 
av gebyrer og 
behandlingstid for 
tjenestene 
oppmålingsforretninger og 
byggesak.» 

Kontrollutvalgets vedtak: Rådmannen bes rapportere til 
kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. april 2019. 
 
Kommunestyrets vedtak, den 31.01.19: Rådmannen bes 
rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 15. juni 
2019 
 

Svart ut i sak 03/2021 A 

1120 Årsregnskap Uttalelse med tillegg om Berkåk aktivitetspark: «Det 
bør legges fram sak for kommunestyret med plan for 
finansiering av prosjektet.» 
 

Sak om aktivitetspark ble 
behandlet i 
kommunestyret i juni uten 
vedtak om finansiering, 
Har saken vært opp til 
behandling? 

A 
 
 
 
U 

2520 Eventuelt Evaluering av Teams-møte. Sekretariatet sjekker hvilke 
muligheter som finnes for å gjennomføre avstemming i vedtak. 

Sekretariatet har fått noen 
erfaringer og det kn gjøres 
en gjennomgang på det. 

U 

2120 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 

Oversendt kommunestyret Vedtatt i PS 53 og deretter 
58/2020   

A 

3120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0821 

Årsplan og møteplan  Vedtatt. På kontrollutvalgets første møte ønsker kontrollutvalget 
dialogmøte med ordfører og kommunedirektør om: 
«Kommunedirektør og ordfører innkalles til 1.møte i 2021 for å 
etterspørre liste over vedtak fra formanskapets/kommunestyret 
og oversikt tilsynsrapporter fra statlige tilsyn. Det bes om 
informasjon om hvordan innbyggernes behov for informasjon 
gjøres(hvordan gjøres det) og bruk av næringsfond». 
 
 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren i det kommende 
dialogmøtet orienterer om hvordan internkontrollsystemet 
implementeres i organisasjonen. Utvalget stiller spørsmål ved om 
det er utfordringer rundt dette knyttet til ny organisering og 
nyansettelser i viktige administrative funksjoner. 

Kommunedirektør og 
ordfører er varslet den 
11.november 2020. 
 
Saken ble utsatt til 
17.mars. Nytt punkt til 
dialog vedtatt i sak 
08/2021 
 
17.mars: 
Informasjonen ble tatt til 
orientering.  
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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 Kommunedirektør 
oppretter rutine for 
oversending ev oppfølging 
vedtak og rapporter 
statlige tilsyn(planlagte). 

A 

0421 Initiering av 
virksomhetsbesøk 

Utvalget ønsker å gjennomføre det planlagte virksomhetsbesøket 
på Rennebu barne- og ungdomsskole så snart det lar seg gjøre på 
grunn av smittesituasjonen. 

Gjennomføres 
10.november.  

A 

0521 Årsmelding for 
kontrollutvalget 

Sendes kommunestyret til orientering Behandlet i møte den 
11.mars. Sekretariat og 
leder orienterte om 
arbeidet. 

A 

1421 Eventuelt 1. Utvalget diskuterte om de burde se på bruken av «korona-
midler» som er tildelt kommunene over rammetilskuddet. 
Saken tas opp til vurdering på neste møte. 
 
 

2. Utvalget tar en evaluering av utvalgets arbeid på årets siste 
møte.   

 

1. Skulle settes opp som 
sak 10.november, men 
utsettes i samråd med 
leder. 
 

2. Sett opp som sak den 
10.november 

U 
 
 
 
 
U 

1721 Årsregnskap Vedtatt uttalelse som oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Behandlet i kom.styresak 
19/21 
 

A 

2221 Forvaltningsrapport – 
Vedlikehold og drift på 
teknisk 

Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt av kommunestyret. 
 
 

Kommunedirektøren 
rapporterer til 
kontrollutvalget om 
iverksatte tiltak innen 
01.03.22. 
 

U 

2321 Budsjett 2022 Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og 
revisjon i Rennebu kommune for 2022 på kr 789 880. 

Sendt komdir og ordfører, 
samt økosjef den 
25.august.  

U 
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Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til 
kommunestyret via formannskapet. 
 

Følg med på behandling i 
komstyret 

2521 Innmelding Forum for 
kontroll og tilsyn 

Kontrollutvalget i Rennebu kommune melder seg inn i Forum for 
kontroll og tilsyn fra dags dato.  
 

Innmeldt i FKT den 
25.august 

A 

2621 Orienteringssaker Tilsyn fra Statsforvalter på landbruk 
 
 

Oppfølging er mottatt, og 
det rapporteres til møte 
den 10.11.2021 

U 
 
 

Drøftingssak 
25.august 

Hvordan jobber vi? - Bruke «Eventuelt» til å diskutere aktuelle saker for 
kontrollutvalget. 
 

- Om medlemmer ønsker at informasjon eller saker settes 
opp på sakslista, så tar de kontakt med leder. 

- Utarbeide et reglement for kontrollutvalget for å 
klargjøre rammene for utvalget. Et utkast legges frem på 
neste møte.  

 

Gjennomføres fra møte 
den 10.11.21 
 
Innarbeides i reglement 

A 
 
 
U 
 
U 

     
 

 

A – avsluttet 
U – under behandling 


