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 Rennebu kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

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

Møtested: Kommunestyresalen, Rennebu kommunehus 

Møtedato: Onsdag, 11.november 2020 

Tid:  Kl. 11:00 

Saknr.  27 - 34 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:       Møtte ikke:   

Olav Aasmyr, leder    Anne Karin Nyberg  

Ola T Lånke   

Arve Withbro (Deltok via Teams, men ikke i sak 34) 

Sigrid Svahaug 

 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:    Ragnhild Aashaug 

Fra Revisjon Midt-Norge SA:  Kjell Næssvold (Deltok i sak 27 - 29, via 

Teams) 

  Sunniva Tusvik Sæter (Deltok i sak 30 via 

Teams) 

 

 

Merknader 

Møtet ble gjennomført som fjernmøte i henhold til kommunelovens § 11-7 om fjernmøte etter  

Kommunal- og moderniseringsdepartetmentet sin tolkningsuttalelse datert 11.09.2020. 

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 14.30 

 

 

Onsdag 11.november 2020 

 

Ragnhild Aashaug   

møtesekretær 

 

 

 

Neste ordinære møte: Onsdag 27.januar 2021 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rennebu
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27/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 11.11.20 godkjennes.  

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 11.11.20 godkjennes.  

 

 

28/2020 Gjennomgang av oppfølgingssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering. 

  

Behandling: 

Sekretariatet gikk gjennom oppfølgingslisten. 

 

Utvalget hadde følgende endringer: 

Sak 33/19, Ola T Lånke deltok på konferansen fra ettermiddag 1.dag. 

Sak 11/20 Prosjektet Berkåk aktivitetspark ble ikke ferdigstilt i kommunestyret. Status 

endres fra A til U for prosjektet 

 

Sekretariatets forslag, samt «med de endringer som ble gjort i møtet».  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering med de endringer som ble gjort i 

møtet. 

 

 

 

 

 

29/2020 Uavhengighetserklæring revisor – 
egenerklæring fra revisor om uavhengighet 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rennebu kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 

17.september 2020 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen. 

 

Behandling: 

Oppdragsansvarlig revisor Kjell Næssvold fra Revisjon Midt-Norge SA redegjorde for 

erklæringen og svarte på spørsmål. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Rennebu kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 

17.september 2020 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen. 

 

 

 

 

30/2020 Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2020 
«Vedlikehold, drift og selvkost» 

 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet 

"Vedlikehold, drift og selvkost». 

 

 

 

Behandling: 

Revisjon Midt-Norge SA ved Sunniva Tusvik Sæter gikk gjennom forslaget til prosjektplan 

og svarte på spørsmål.  

Hun foreslo at tittelen endres til «Vedlikehold og drift innen teknisk»  

Sluttdato settes til 1.august. 

Utvalget diskuterte forslaget og stilte spørsmål. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak med endring i tittel ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet "Drift 

og vedlikehold innen teknisk». 

 

 

 

 

31/2020 Årsplan og møteplan 2021 for 
kontrollutvalget i Rennebu   

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2021 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik: 

 

• Møtene starter kl. 11:00 

• Møtestedet er fortrinnsvis Rennebu kommunehus 

• Møtedatoene er: 

o Onsdag 27. januar 

o Onsdag 17. mars  

o Onsdag 5. mai  

o Onsdag 8. september 

o Onsdag 10. november 

 

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 
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Behandling:  

Det ble gjort en evaluering av aktiviteten av inneværende år, og man diskuterte 

spørsmålene:  

• Hvordan er man fornøyd med arbeidet i utvalget? 

• Hvordan jobber vi for å utføre kontrolloppdraget? 

 

Det ble oppsummert med at det har vært et spesielt år, men at man stort sett er fornøyd 

med aktiviteten. 

 

Sekretariatet gikk gjennom forslag til plan. 

 

Kommunedirektør og ordfører innkalles til 1.møte i 2021 for å etterspørre liste over 

vedtak fra formanskapets/kommunestyret og oversikt tilsynsrapporter fra statlige tilsyn. 

Det bes om informasjon om hvordan innbyggernes behov for informasjon gjøres(hvordan 

gjøres det) og bruk av næringsfond. 

Møtet den 8.september endres til den 25.august. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak med endring av møtedato fra den 8.september til den 

25.august ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2021 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik: 

 

• Møtene starter kl. 11:00 

• Møtestedet er fortrinnsvis Rennebu kommunehus 

• Møtedatoene er: 

o Onsdag 27. januar 

o Onsdag 17. mars  

o Onsdag 5. mai  

o Onsdag 25.august 

o Onsdag 10. november 

 

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

 
32/2020 Orienteringssaker 
 

 

Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Orienteringssak 1: Siden sist 

Utvalget tok saken til orientering. 
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Orienteringssak 2: Mulighet for fjernmøte 

Utvalget tok saken til orientering. 

 

 

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse 

Utvalget tok saken til orientering. 

 

 

Orienteringssak 4: Endelige budsjettall for revisjon for 2021 

Utvalget tok saken til orientering. 

 

 

Orienteringssak 5: Kan kommunedirektøren endre eller redusere 

kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet? 

Utvalget tok saken til orientering. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 
 

33/2020 Eventuelt 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

Ingen saker ble behandlet. 

 

 

34/20 Godkjenning av dagens protokoll 
 

Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 11.11.20, godkjennes. 

 

 

 

Behandling: 

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 11.11.20, godkjennes. 

 


