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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid                  :  Torsdag, 12. mai 2016 kl 08.00 til ca 11.00 

 

Møtested:             :  Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

Innkallingsmåte    :  Elektronisk  

 

Til stede (faste)     : Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol, Reidun Knuts, Einar Widme  

 

Forfall : Bjørn Moastuen 

 

Vara : Morten Langset     
 

  Dessuten møtte : Direktør/Rådgivning BDO, Øyvind Sunde, i sak 11/16 

   Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 

    

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 13.4.16 ble godkjent. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

SAK 11/16 Overordna analyse – plan for forvaltningsrevisjon 

BDO v/  Øyvind Sunde presenterte ferdig utarbeidet overordnet analyse av forvaltningen i 

Ringebu kommune, samt for selskapskontroll.   

 

Med grunnlag i analysen, innspill, og etterfølgende drøftinger gjorde kontrollutvalget 

prioriteringer av tema/område som skal inn i plan for forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalget ønsker i tillegg å få nærmere informasjon fra administrasjonen om noen tema. 

Har kommunen en informasjonsstrategi? Hvordan informeres innbyggerne om ulike tema? 

Finnes det et informasjonsopplegg for nye innflyttere? 

 

Flyktningemottak,- hvilke tiltak gjennomføres for å kunne ta i mot flyktninger på en best mulig 

måte? 
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Når det gjelder selskapskontroll ble kontrollutvalget enige om å avvente endelig vedtak om 

kommunesammenslåing før prioriteringene i plan for selskapskontroll vedtas.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

 

1. Kontrollutvalget gjør slike prioriteringer av tema som skal inn i plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019; 

 

 Investeringer – kommunen har over flere år hatt et betydelig etterslep på 

gjennomføring av investeringer. Hvordan følges investeringer opp? 

 Offentlige innkjøp – hvordan etterleves lov om offentlige anskaffelser? 

Ringebu har inngått mange rammeavtaler. Hvordan utnyttes 

innkjøpsavtalene? 

 Eiendomsforvaltning – kommunen har relativt høye driftskostnader ifm 

eiendomsforvaltningen. Hvordan forvaltes kommunens eiendomsmasse, og 

hvordan prioriteres vedlikeholdet? 

 Barnevern – vurdering av samarbeid og kvalitet.  

 Rus/psykiatri – ifm samhandlingsreformen har kommunene fått større ansvar 

innefor rus/psykiatri. Har Ringebu et godt utviklet tilbud innenfor disse 

tjenestene? 

 

2. BDO innarbeider prioriteringene i plan for forvaltningsrevisjon, og legger denne 

fram for kontrollutvalget i junimøtet. 

3. Plan for selskapskontroll vurderes på nytt til høsten. 

 

 

SAK 12/16 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 30.4 

Rapporten ble gjennomgått.  

 

Kontrollutvalget vedtok slik 

 

INNSTILLING 

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak 

pr 30.4.16 til etterretning. 

 

 

 

EVENTUELT/ORIENTERINGER 

 

 

 

 

       Ringebu, 22.mai 2016 

 

Berulf Vaagan 
Leder (sign) 
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Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 

BDO AS 

Fellestjenesten 


