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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 

 
 

P R O TO K O L L 
 
 
Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 
 
Tid                  :  Mandag, 18. juni 2013 kl 09.00 til ca 13.15 
 
Møtested:             :  Vaala, Rådhuset i Ringebu 
  
Innkallingsmåte    :  Elektronisk  
 
Følgende møtte     : Amund Sønsteli, Inger Bø, Jan Skogvang, Turid Ødegård 
 
Forfall : Per Kleven 
 
Vara : Ingen 
 

  Dessuten møtte : Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 10/13 og 11/13 
   Seniorrådgiver Willy Heimstad i sak 12/13 
   Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 

    
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 19.4.13 ble godkjent. 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
SAK 10/13 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 30.4 
Rapporten ble gjennomgått, og Jan Magne Langseth svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det ble fattet slikt 
 
VEDTAK 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske 
vedtak pr 30.4.13 til etterretning. 

2. Kontrollutvalget mener at F-sak 043/10 Avhending/ salg av låve på Hageløkken bør 
følges opp snarlig og avsluttes.  
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SAK 11/13 Økonomisk rapportering pr 40.4. 
Jan Magne Langseth orienterte om økonomisk status pr 1. tertial.  
Før eventuelle tiltak er satt inn, rapporteres det om en prognose på ca 760.000 i underskudd pr 
31.12. Det er rettet en del usikkerhet rundt pensjonsutgiftene. Det er spesielt høyt sykefravær 
ved Linåkertunet og Hjemmetjenesten Nord. 
 
Kontrollutvalget fattet slikt  
 
VEDTAK 
Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04. tas til 
etterretning. 
 
 
SAK 12/13 Orientering om bruken av næringsutviklingsmidler 
Seniorrådgiver Willy Heimstad orienterte om bruken av næringsutviklingsmidler i kommunen 
og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget fattet slikt 
 
VEDTAK 

1. Kontrollutvalget tar orienteringen til orientering. 
2. Kontrollutvalget setter spørsmålstegn ved om ordningen med næringsstøtte er godt nok 

kjent blant innbyggerne/ bedriftene i kommunen. 
 
 
SAK 13/13 Status KU sitt budsjettområde   
Status for KU sitt budsjettområde ble gjennomgått.  
 
Det ble fattet slikt  
 
VEDTAK 
Rapportering på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering. 
 
 
SAK 14/13 Møteplan 2. halvår  
Det ble vedtatt slike møtedatoer for høsten 2013: 
 
29/8, 14/10 og 3/12 
 
 
SAK 15/13 Forvaltningsrevisjon 2013  
Kontrollutvalget drøftet prioriteringsrekkefølgen i Plan for forvaltningsrevisjon på nytt. 
 
Etter dette fattet kontrollutvalget slikt 
 
VEDTAK 

1. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon med slik problemstilling:  
-Hva er årsaken til det vedvarende høye sykefraværet ved tidligere RAS og nå 
Linåkertunet? 
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2. Det tas sikte på å sette i gang prosjektet på senhøsten. Sekretariatet får i oppdrag å 

kontakte revisjonen og avtale møte etter sommeren. 
 

 
EVENTUELT/ORIENTERINGER 
-Rapport om selskapskontroll i Eidsiva Energi AS ble utdelt. 
  
 
 
 
       Ringebu, 25. juni 2013 
 

Amund Sønsteli 
Leder (sign) 

 
 
 
 
 
 
Elektronisk kopi: 
 
Ordføreren 
Rådmannen 
Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 
BDO AS 
Fellestjenesten 


