
 Kontrollutvalget i Rennebu kommune 

Møteprotokoll, møte 19.09.18  Side 1 av 4 

 Rennebu kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

 

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

Møtested: Virksomhetsbesøk Vonheim barnehage 1. del av møte 

Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus 

Møtedato: Onsdag, 19. september 2018 

Tid:  Kl. 11:00 

Saknr.  17 - 24 

 

 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:      Forfall:   

Tora Husan       

Olav Aasmyr 

John-Erik Sandaker 

 

Varamedlem: 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Norvald Veland  

Fra Revisjon Fjell IKS:     Merete Lykken 

Fra Vonheim barnehage  Styrer Marta Hage 

Fra administrasjonen:   Økonomisjef Karl P Gustafsson (sak 20/18) 

     Rådmann Per Øivind Sundell 

Politisk ledelse:   Ordfører Ola Øie 

 

Annet:      

Rådmann presenterte seg og gav en orientering til utvalget om utfordringer han så for seg at 

Rennebu kommune har. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 15.30 

 

 

Onsdag, 19. september  2018 

 

Norvald Veland   

møtesekretær 

 

 

Neste ordinære møte: onsdag 21.11.2018 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus 

                  

https://no.wikipedia.org/wiki/Rennebu
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17/2018 Virksomhetsbesøk Vonheim barnehage 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget gjør sitt vedtak i etterkant av virksomhetsbesøket. 

 

Behandling: 

Kontrollutvalget startet ned virksomhetbesøk i Vonheim barnehage, fikk der en fin og god 

omvisning og nærmere orientering om driften.  Kontrollutvalget fikk veldig godt inntrykk 

av driften av Vonheim barnehage. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orientering og besøket ble godt gjennomført fra personale. Sekretær lager ett referat fra 

virksomhetsbesøket som sendes utvalget  

 

 

 

18/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 19.09.18 godkjennes.  

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og sakliste til møte 19.09.18 godkjennes 

 

 

 

 

19/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 02.05.18 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagt møteprotokoll fra møte 02.05.18 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: 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 02.05.18 godkjennes. 

 

 

 

 

20/2018 Tertialregnskap 1. tertial 2018 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orientering fra administrasjon om tertialmelding 1. tertial 2018 tar til orientering. 
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Behandling:  

Økonomisjef gjennomgikk hovedpostene i tertialmeldingen for 1. tertial samt 

kommenterte også for 2. tertial som var i sluttføring av å bli ferdigstilt. 

Økonomisjef svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok orientering til etterretning gjeldende både for 1. og 2. tertial. 

Tertialmelding 2. tertial ettersendes utvalget når ferdigstillet. 

 

 
 
21/2018 Budsjett 2019 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2019. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Rennebu kommune med en ramme på kr 568 200. 

  

Behandling: 

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til budsjett fra sekretariatet 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2019. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Rennebu kommune med en ramme på kr 568 200. 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 
 

 

 

22/2018      Rapport forvaltningsrevisjon – Forlenget frist 
 
Sekretariats forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget henviser til brev fra rådmann og godkjenner utsettelse av rapport fra 

rådmann om iverksatte tiltak til innen 1. januar 2018. 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

Kontrollutvalget henviser til brev fra rådmann og godkjenner utsettelse av rapport fra 

rådmann om iverksatte tiltak til innen 1. januar 2018. 

 
 
 
 
 
23/2018 Orienteringssaker 



 Kontrollutvalget i Rennebu kommune 

Møteprotokoll, møte 19.09.18  Side 4 av 4 

 

 

Orienteringssaker 
 

 Melding om politisk vedtak – kommuneregnskapet for 2017 

Kommunestyret behandlet i møte 24.05.18 sak 16/18 årsregnskapet og 

årsmelding med disponering av mindreforbruket på kr. 1.281.782. 

 

 Melding om politisk vedtak – årsmelding fra kontrollutvalget for 2017 

Kommunestyret behandlet den i møte 24.05.18 sak 15/18 med følgende vedtak: 

Årsmeldinga tas til orientering. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering. 

 

 
 
 

24/2018 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: 

Rådmannen orienterte om tiltak kommunen har under arbeid og satt i verk mht. ny 

lovgivning knyttet til personlovgivning.  Personombud vurderes i samarbeid med andre 

kommuner. 


