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Saknr Sakstittel Vedtak Oppfølging Status 
1120 Årsregnskap Uttalelse med tillegg om Berkåk aktivitetspark: 

«Det bør legges fram sak for kommunestyret 
med plan for finansiering av prosjektet.» 
 

Finansiering er lagt frem. 
Skal saken følges videre 
opp? 

U 

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

KS har i veilederen «Møtet 
er satt, utarbeidet en 
fremgangsmåte for 
gjennomføring av digitalt 
møte. 

A 

0521 Årsmelding for 
kontrollutvalget 

Sendes kommunestyret til orientering 
 

Behandlet i møte den 
11.mars. Sekretariat og 
leder orienterte om 
arbeidet. 

A 

1421 
 
 
 

Eventuelt 
 
 

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. 
 

Lagt frem i sak 23/22 den 
3.mai.  
Skal saken følges videre 
opp? 
 

U 
 

3321 Revisjonsstrategi  Under behandling kom det opp informasjon om at kommunen 
utarbeider nye rutiner for innkjøp.  

Sees på i 23. Reglement 
påbegynt i januar 22. 

U 

3421 
 
 
0222 

Bestilling av 
forvaltningsrevisjon 
 
Prosjektplan «Tidlig og 
tverrfaglig innsats» 

Bestilt prosjektplan til neste møte. 
 
 
Forvaltningsrevisjon forventes 1. desember 

 
 
 
Ikke mottatt ferdig rapport 

 
 
 
U 

1522 
 
 

Oppfølging av kontrollutvalgets 
egenevaluering 
 

1. Utarbeide et reglement for kontrollutvalget. 
2. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget. 
3. Be om at kontrollutvalget får ta del i folkevalgtprogrammet slik 
at de blir bedre kjent med kommunenes planverk og får ta del i 
generelle temaer i folkevalgtopplæringen som for eksempel etikk, 
habilitet, o.l. 

1.November 
2. 2023 
3. I dialogmøte med 
ordfører 31/22. Følges opp 
mot adm. 
 
 

U 
U 
A 
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4. Bedre informasjon på Rennebu kommune sin nettside om 
kontrollutvalget. Det er ønskelig å få frem noe mer informasjon 
om hva som er kontrollutvalgets oppgaver. 
5. Ha korte «opplæringsbolker» i noen av kontrollutvalgets møter 
som omhandler rollen som folkevalgt. Det kan være hvilke saker 
som hører inn under kontrollutvalgets mandat og temaer som er 
av interesse for kontrollutvalget.  
 

 
4. Følges opp mot adm. 
 
 
5. Vurderes på hvert møte 
 
 
 

 
U 
 
 
 

30/22 Virksomhetsbesøk Virksomhetsbesøk gjennomført ved helse og omsorg. 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet 
forberede en sak til neste møte for en evaluering av besøket. 
 

Lag en evaluering av 
besøket til neste møte.  
Se eget notat og 
presentasjon 

U 

16/22 
30/22 

Dialogmøte med ordfører Økende forfallstendens til kommunale møter. Spørsmålet 
ble diskutert. Kan kontrollutvalget se på hvordan man kan 
jobbe med denne problemstillingen? Sekretariatet sjekker 
det ut til neste møte. 
 

Kan tydeliggjøres i 
reglement for folkevalgte. 
F eks Flå kommune. 
Hvilken oppfølging ønsker 
kontrollutvalget? 

U 

27/22 Eventuelt Personvernombudet hadde en egen del av kommunens 
årsmelding. Det kan være interessant å høre mer om 
arbeidet. Kontrollutvalget ønsker å invitere 
personvernombudet til en orientering om hva det jobbes 
med. 
 

Settes opp i november U 

34/22 Bestilling 
forvaltningsrevisjon 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for IKT-
sikkerhet. 
Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på 
inntil 250 timer. 

2. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte, 
og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende 
innen den 01.11.2022.  

 

Prosjektplan behandles i 
november 

U 

 

A – avsluttet 
U – under behandling 


