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 Rennebu kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

 

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

Møtested: Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus 

Møtedato: Torsdag, 9. mai 2019 

Tid:  Kl. 11:00 

Saknr.  16-20 

 

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:     Merete Lykken 

Fra administrasjonen                         Ass rådmann Lill Hemmingsen Bøe 

     Regnskapsansvarlig Kine Moen Holiløkk 

      

               

 

   

 

Annet:      

 

Møtet ble avsluttet kl. 12.45 

 

 

Torsdag, 9. mai 2019 

 

Norvald Veland   

møtesekretær 

 

 

 

Neste ordinære møte: Fastsettes senere. 

 

 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rennebu


 Kontrollutvalget i Rennebu kommune 

Møteprotokoll, møte 09.05.19  Side 2 av 3 

16/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 09.05.19 godkjennes.  

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og sakliste til møte 9.05.19 godkjennes 

 

 

 

 

 

17/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 13.03.19 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagt møteprotokoll fra møte 13.03.19 godkjennes. 

 

Behandling: 

Protokoll utsendt på mail 13.03.19.  Godkjent av utvalget i svarmailer. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 13.03.19 godkjennes.  

 

 

 

 

 

18/2019 Årsregnskap 2018 Rennebu kommune 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Rennebu kommunes årsregnskap for 2018 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Behandling:  

Ass rådmann gjennomgikk hovedtrekkene fra årsregnskapet sammen med 

regnskapsansvarlig og svarte på spørsmål fra utvalget under gjennomgangen. 

Revisors beretning ble kort gjennomgått 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Rennebu kommunes årsregnskap for 2018 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Formannskapets vedtak: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 
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19/2019 Orienteringssaker 
 

Orienteringssaker 
 
 Orienteringssak  – FKT inviterer til årsmøte og fagkonferanse i Kristiansand 4. og 5. 

juni. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen ønsker å delta,  tas til orientering. 

 
 

 
 

20/2019 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: 

Ass rådmann orienterte kort om tilbakemelding om arbeidet med ny klima- og miljøplan 

som blir omfattende og skal inngå i kommuneplanen.  Grunnet stort arbeidspress 

forventes denne å være ferdig stillet i løpet av vinter 2019/vår 2020. 

 

Nytt møte fastsettes av sekretær og revisjon etter ferien i august. 

 


