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 Rennebu kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Kommunestyresalen, Rennebu kommunehus 

Møtedato: Onsdag, 17.mars 2021 

Tid:  Kl. 11:00 

Saknr.  10 - 15 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:       Forfall:   

Olav Aasmyr, leder    Sigrid Svahaug  

Ola T Lånke   

Arve Withbro 

Anne Karin Nyberg  

 

Varamedlem: 

Odd Roger Eggan (kom under sak 11/21) 

 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:    Ragnhild Aashaug  

Fra administrasjonen i Rennebu Kommune: Kommunedirektør Per Øivind Sundell 

(Deltok i sak 10 og 11) 

Fra politisk ledelse i Rennebu Kommune Ordfører Ola Øie (Deltok i sak 10 og 11) 

 

 

Merknader 

Kontrollutvalget var samlet til fysisk møte.  

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 14.30 

 

 

Onsdag 17.mars 2021 

 

Ragnhild Aashaug   

møtesekretær 

 

 

Neste ordinære møte: Onsdag 5.mai 2021 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rennebu
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10/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 17.03.2021 godkjennes.  

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 17.03.2021 godkjennes.  

 

 

11/2021 Dialogmøte med ordfører og 
kommunedirektør  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

 

Behandling: 

Ordfører Ola Øie og Kommunedirektør Per Øivind Sundell deltok under hele møtet. 

 

Momenter man kom inn på under dialogen for hvert punkt: 

1. Oversikt over administrasjonens oppfølging av politiske vedtak 

Kommunedirektør orienterte om at det legges frem en status for formannskapet 

hvert halvår, hvor det er rapporteres i et skjematisk oppsett og en ordning med 

«trafikklys» etter hvor langt de har kommet i gjennomføringen av det enkelte 

vedtaket.  

Utvalget stilte spørsmål om saksbehandlingen av aktivitetsparken.  

 

2. Resultater av statlige tilsyn i Rennebu kommune  

Kommunedirektør vil sørge for at resultater av planlagte tilsyn sendes 

sekretariatet til kontrollutvalget. 

 

3. Informasjon til innbyggere 

Ordfører informerte om at det tidligere har vært informert gjennom Rennebunytt, 

men dette er nå avviklet. Nå brukes hjemmeside, sosiale medier, lokale/regionale 

media og i enkelte tilfeller sms.  

Det har vært gode tilbakemeldinger på informasjonen som er gitt under 

pandemien. 

Det måles hvor mange man når gjennom sosiale media og hjemmeside. 

Det er startet et arbeid med en kommunikasjonsstrategi. 

Kommunedirektøren informerte om målet med en digital transformasjon hvor det 

kan sendes ut informasjon gjennom ulike medier. Det kommer en sak til 

Formannskapet om hvordan arbeidet med kommunikasjonsstrategi følges opp. 

Utvalget kom med eksempler på saker og hadde en dialog med ordfører og 

kommunedirektør om temaet.  

Utvalget imøteser en orientering om kommunikasjonsstrategien når den 

foreligger. 

 

4. Er bruken av næringsfondet for 2020 i henhold til fondets retningslinjer? 

Kommunedirektøren delte ut en oversikt over tildelingen og gikk gjennom 

retningslinjene og tildelingen. Det jobbes med å revidere retningslinjene siden de 

er fra år 2000. 

Kontrollutvalget stilte spørsmål ved om det tildeles midler til drift, og om det er 

innenfor retningslinjene. Kommunedirektøren redegjorde for at noe av tildelingene 



 Kontrollutvalget i Rennebu kommune 

Møteprotokoll, møte 17.03.21  Side 3 av 4 

er forankret gjennom andre politiske vedtak, og at det i noen tilfeller kan gå på 

tvers av vedtektene. Området gir i stor grad rom for skjønn.  

 

5. Hvordan implementeres internkontrollsystemet i organisasjonen, og er det 

utfordringer for implementeringen knyttet til ny organisering og nyansettelser i 

viktige administrative funksjoner? 

Kommunedirektøren orienterte om status for arbeidet. Det arbeides med å 

utforme et helhetlig system, og det er satt ned en gruppe som jobber ut dette. De 

er i en prosess med gode tilbakemeldinger fra organisasjonen og politisk for 

hvordan de innretter arbeidet. Den nye ledergruppen har en klar struktur og en 

klar ansvarsfordeling. 

Delegeringsreglementet er en del av internkontrollsystemet, og er nylig vedtatt. 

 

 

Utvalget kom også inn på mer generelle forhold under dialogen. 

 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

 

 

12/2021 Vurdering av ny forvaltningsrevisjon 
og/eller eierskapskontroll 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

 

Behandling: 

Sekretariatet har lagt frem en oversikt og status for kontrollarbeidet slik at utvalget kan 

gjøre noen vurdering for hvordan de vil prioritere sine ressurser.  

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ser ingen forhold som tilsier at en skal endre planene for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll slik det er pr i dag, og avventer en ytterligere 

bestilling til den pågående forvaltningsrevisjonen foreligger. 

 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget ser ingen forhold som tilsier at en skal endre planene for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll slik det er pr i dag, og avventer en ytterligere 

bestilling til den pågående forvaltningsrevisjonen foreligger. 
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13/2021   Orienteringssaker 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

Sekretariat orienterte om at det denne gangen ble brukt bare lenker i stedet for vedlegg. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Orienteringssak 1: Siden sist 

Utvalget tok saken til orientering. 

 

Orienteringssak 2: NKRF sin kontrollutvalgskonferanse  

Noen av utvalgets medlemmer ønsker å delta på konferansen. Sekretariatet sørger for 

påmelding. Leder sjekker ut om utvalget kan samles i et møterom på kommunehuset 

under konferansen. 

 

Orienteringssak 3: Nye oversikter på kommunedata.no 

Utvalget tok saken til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering.  

 

 

 

 

14/2021 Eventuelt 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 

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.   

 

 

 

 

15/2021  Godkjenning av dagens protokoll 
 

Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 17.03.2021, godkjennes. 

 

Behandling: 

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 17.03.2021, godkjennes. 


