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 Rennebu kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Møtested: Møterom Risknappen, Rennebu kommunehus 

Møtedato: Onsdag, 7. juni 2017 

Tid:  Kl. 11:00 

Saknr.  14 - 19 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:      Forfall:   

Tora Husan       

John-Erik Sandaker 

Olav Aasmyr 

 

 

Varamedlem: 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Norvald Veland  

Fra Revisjon Fjell IKS:     Leidulf Skarbø 

Fra administrasjonen:   Økonomisjef  Karl Petter Gustafsson 

      

     

 

Annet:      

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 14.00 

 

 

Onsdag , 7. juni 2017 

 

Norvald Veland   

møtesekretær 

 

 

 

Neste ordinære møte: onsdag 13. september 2017 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus 

 

 
 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rennebu
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14/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 07.06.17 godkjennes.  

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 07.06.17 godkjennes.   

 

 

 

15/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.17 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagt møteprotokoll fra møte 26.04.17 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas.  Protokoll har tidligere vært utsendt pr. e-mail og alle har 

bekreftet at protokoll godkjennes.  Protokoll er deretter blitt lagt ut på kommunens 

hjemmeside. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokoll fra møte 26.04.17 godkjennes. 

 

 

 

 

16/2017 Selskapskontroll i Rennebu kommune 2017 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i gjennomført nylig evaluering og behandling i kommunestyret den 

23.03.17 sak 02/17 gjennomføres det ikke forvaltningsrevisjon av Næringshagen 

Nasjonalpark AS gjort i vedtak i kontrollutvalget sak 12/17. 

I stedet gis revisor bestilling på gjennomføring av eierskapskontroll slik det fremkommer 

i notat fra Revisjon Fjell IKS datert 22.05.17 med følgende problemstillinger: 

 

 Fører Rennebu kommune kontroll med sine eierinteresser i Nasjonalparken 

Næringshage AS 

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med vedtak, forutsetninger og 

normer for eierstyring? 
 

 
Behandling:  

Kontrollutvalget diskuterte endrede forutsetninger og kommunestyrets behandling 

knyttet til ny avtale.  Revisor redegjorde kort for hva eierskapskontroll eventuelt vil 

kunne gi svar på samt eierskapsmelding som kan ha behov for ajourføring. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Med bakgrunn i gjennomført nylig evaluering og behandling i kommunestyret den 

23.03.17 sak 02/17 gjennomføres det ikke forvaltningsrevisjon av Næringshagen 

Nasjonalpark AS gjort i vedtak i kontrollutvalget sak 12/17. 

I stedet gis revisor bestilling på gjennomføring av eierskapskontroll slik det fremkommer 

i notat fra Revisjon Fjell IKS datert 22.05.17 med følgende problemstillinger: 

 

 Fører Rennebu kommune kontroll med sine eierinteresser i Nasjonalparken 

Næringshage AS 

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med vedtak, forutsetninger og 

normer for eierstyring? 
 
 

 

 

17/2017 Tertialregnskap 1. tertial 2017 
 

I siste møte i kontrollutvalget sak 13/17, møtedato 26.04.17, ble det vedtak om at 

kontrollutvalget ber om å forelagt tertialregnskapet når disse foreligger. 

Tertialregnskap 1. tertial 2017 er ved møteinnkalling ikke ferdig. 

 

Økonomiavdelingen vil ettersende en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget samt gi en 

orientering og svare på eventuelle spørsmål i møte. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orientering fra administrasjonen om tertialregnskap 1. tertial 2017 tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling:   

Økonomisjef hadde i forkant av møte sendt tertialmeldingen utarbeidet for  

kommunestyret til utvalgets medlemmer.  Økonomisjef gjennomgikk hovedtrekkene i 

tertialregnskapet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis. 

 

Vedtak: 

Orientering fra administrasjonen om tertialregnskap 1. tertial 2017 tas til orientering. 

 

 

 

 

18/2017 Orienteringssaker 
 

Orienteringssaker 
 

 Selskapskontroll Hamos forvaltnings AS utført av Revisjon Midt-Norge IKS på 

oppdrag for kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Skaun og 

Snillfjord. 

Hamos AS eies av 11 kommuner, der Rennebu kommune sin eierandel er 5,3%. 

6 kommuner, nevnt ovenfor, gikk sammen om å få gjennomført en 

selskapskontroll i 2015, rapport ferdig april 2016.  Rennebu kontrollutvalget var 

invitert til å delta, men valgte å ikke bli med. 

Sekretariatet har fått kunnskap om rapporten som ligger ute offentlig.  Rapporten 

følger vedlagt som orienteringssak. 

 

 I møte den 26.04.17 sak 13/17 under eventuelt gjelde kontrollutvalget følgende 

vedtak i forbindelse med henvendelse fra Kvikne Utmarksråd: 

Kontrollutvalget har fått oversendt henvendelse fra Kvikne Utmarksråd angående 

foretatt valg til Kvikne Fjellstyre.  Kontrollutvalget besluttet å oversende saken 
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videre til Rennebu formannskap som ber avklare forholdet nærmere.  

Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding når saken er behandlet. 

Vedlagt følger svarmail fra kommunen datert 04.05.17 på henvendelse om nevnte 

vedtak i mail fra sekretariatet til rådmannen den 28.04.17. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering. 

 

 
 

 

19/2017 Eventuelt 
 
Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

Kontrollutvalget ønsker å invitere leder for barnevernet til neste møte for å gi en 

nærmere orientering om status i deres arbeid for Rennebu kommune. 


