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Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  
 
Orienteringssak 1: Melding om vedtak 
Kommunestyret har behandlet følgende saker: 

- Vedtak om eierskapsmelding den den 28.april i sak 12/2022.  
Eierskapsmeldingen kan leses i lenken eller i vedlegget: Eierskapsmelding 
Rennebu kommune 
 

- Årsregnskap og årsberetning for 2021 i sak 33/2022 årsregnskap og årsberetning 
den 16.juni. Vedtak ble gjort i henhold til kommunaldirektørens innstilling;  

o 1. Kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning 
for 2021.  

o 2. Kommunestyret tar til etterretning det regnskapsmessige 
mindreforbruket før strykninger på kr 6,9 mill., som er avsatt til 
reservefondet for regnskapsåret 2021.   
 

- Intensjonsavtale med Konsek Trøndelag IKS ble vedtatt i sak 41/2022 den 
1.september. 
Saksfremlegget med vedlegg kan leses i lenken eller i vedlegget:  
Saksfremlegg Intensjonsavtale 
Vedlegg Intensjonsavtale 

 Sekretariatet gir utfyllende informasjon om saken i møtet. 
 
 
Vedlegg 1 a:  Eierskapsmelding Rennebu kommune 2022 
Vedlegg 1 b:  Saksfremlegg intensjonsavtale  
Vedlegg 1 c:  Intensjonsavtalen mellom Konsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS 

 
 

Orienteringssak 2: Melding fra Revisjon Midt-Norge SA om utsatt leveranse for 
forvaltningsrevisjon «Tidlig og tverrfaglig innsats» 
Forvaltningsrevisjon for «Tidlig og tverrfaglig innsats» skulle ifølge prosjektplanen som 
ble behandlet i sak 02/22 skulle vært levert innen den 1.september.  
Sekretariatet mottok den 12.august et brev fra revisjonen om at ny anslått dato for 
leveranse av forvaltningsrevisjonen er 1.desember. Revisjonen oppgir at de i løpet av det 
siste året opplevd en økt etterspørsel av forvaltningsrevisjoner, noe som har medført 
forsinkelser. Revisjonen har satt inn tiltak og forventer at kapasiteten øker inn mot 2023. 
 
 
 
Orienteringssak 3: Invitasjon til kurs  

file://onett.local/hjemme/29419ragaas/Downloads/Eierskapsmelding%20RK_2022.04.07%20(1).PDF
file://onett.local/hjemme/29419ragaas/Downloads/Eierskapsmelding%20RK_2022.04.07%20(1).PDF
file://onett.local/hjemme/29419ragaas/Downloads/Intensjonsavtale%20mellom%20kontrollutvalg%20Fjell%20IKS%20og%20Konsek%20Tr%C3%83%C2%B8ndelag%20IKS.PDF
file://onett.local/hjemme/29419ragaas/Downloads/Rsak%200922%20vedlegg%20%20Intensjonsavtale%20etter%20forhandlingsm%C3%83%C2%B8te%2030.05.2022%20-%20signed%20(002).PDF
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1. Konsek Trøndelag IKS og inviterer til fagdag for sine kontrollutvalg den 
1.november i Trondheim. Kontrollutvalg Fjell IKS sine kommuner er invitert til å 
delta. Vedlagt er program for dagen.  
Vedlegg 4 
 
Påmeldingsfrist er 25.09.22. 

 
2. Kurs for kontrollutvalgsledere 

Høsten 2022 arrangerer FKT Kontrollutvalgslederskolen på Quality Airport Hotel 
Gardermoen, 24. – 25. oktober. Kurset er i hovedsak myntet på ledere og 
nestledere. 

 
Se lenke: https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/kontrollutvalgslederskolen- 
24-25-oktober-2022/ 

 
Påmeldingsfrist er 20.09.22 

 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 

https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/kontrollutvalgslederskolen-24-25-oktober-2022/
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/kontrollutvalgslederskolen-24-25-oktober-2022/

