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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 

 
 

P R O TO K O L L 
 
 
Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 
 
Tid                  :  Fredag, 22. juni 2012 kl 09.00 til ca 13.00 
 
Møtested:             :  Grønt møterom, Rådhuset i Ringebu 
  
Innkallingsmåte    :  Elektronisk  
 
Følgende møtte     : Iver Hammeren, Inger Bø, Jan Skogvang, Egil Fjelstad, og Turid Ødegård 
 

  Dessuten møtte : Rådmann Per H Lervåg i sak 15/12 og 16/12 
   Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 

    
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 23.4.12 ble godkjent. 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
SAK 15/12 Økonomisk rapportering pr 40.4. 
Rådmann Per H Lervåg orienterte om økonomisk status pr 1. tertial. Det ligger an til et lite 
overskudd. Kontrollutvalget uttrykte bekymring vedr sykefraværet på Linåkertunet.  
 
Kontrollutvalget fattet slikt  
 
VEDTAK 
Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04. tas til 
etterretning. 
 
 
SAK 16/12 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 30.4 
Rapporten ble gjennomgått, og rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det ble fattet slikt 
 
VEDTAK 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling: 
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Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak 
pr 30.4.12 til etterretning. 
 
 
SAK 17/12 Overordna analyse – plan for forvaltningsrevisjon 
Sekretariatet v/ Ingvild Selfors presenterte ferdig utarbeidet overordnet analyse av forvaltningen 
i Ringebu kommune.   
 
Med grunnlag i analysen, innspill, og etterfølgende drøftinger gjorde kontrollutvalget 
prioriteringer av tema/område som skal inn i plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget ønsker å få mere informasjon om flere tjenesteområder. Dette gjelder spesielt 
Linåkertunet og barnevernet. Kontrollutvalget vil prøve å gjennomføre et bedriftsbesøk på 
Linåkertunet etter sommeren. Når det gjelder barnevernstjenesten er det et ønske å invitere 
kontrollutvalget i Sør-Fron til er fellesmøte. 
 
I tillegg ønsker kontrollutvalget å få en orientering fra administrasjonen vedr utdeling av 
næringsutviklingsmidler. Hvor mye utbetales i slike midler? Blir de ulike prosjektene som får 
støtte evaluert i etterkant? Kommer tilskuddene til nytte?  
 
Kontrollutvalget fattet slikt  
 
VEDTAK 
 

1. Kontrollutvalget gjør slike prioriteringer av tema som skal inn i plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2015: 

 
• Linåkertunet – hva er årsaken til det høye sykefraværet en har sett over 

lengre tid ved tidligere RAS og nå Linåkertunet? 
• ”Tidlig innsats” – hva gjør Ringebu kommune ift tidlig innsats overfor barn 

med behov for ekstra oppfølging? Er arbeidet systematisert og er det etablert 
et samarbeid mellom de ulike instansene som ser barn i tidlige år, slik som 
helsestasjon, barnehager, skolen, barnevernet, NAV?  

• Forebyggende helsearbeid. Hva gjør Ringebu kommune i dag sett opp mot 
kravene i den nye Folkehelseloven.  

• Offentlige innkjøp – oppfølging av lov om offentlige innkjøp. 
• Interkommunale samarbeidsselskap. Organisering og oppfølging. 
• Samhandlingsreformen. Oppfølging av ulike avtaler, samarbeidsløsninger, 

internkontroll, forebyggende arbeid, etc 
• Teknisk etat – drives enheten på en effektiv måte? Stikkord kan være 

framdrift, saksbehandlingstid, ressursbruk, arbeidsfordeling, ansvar, 
delegering, osv. 

• Habilitet og roller i saksbehandlingen. Bidrar kommunens organisering til en 
uheldig rolleblanding, der en og samme stilling kan være tillagt flere roller ift 
samme bruker? 

 
2. Sekretariatet innarbeider prioriteringene i plan for forvaltningsrevisjon, og legger 

denne fram for kontrollutvalget i første høstmøte . 
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SAK 18/12 Status KU sitt budsjettområde   
Status for KU sitt budsjettområde ble gjennomgått.  
 
Det ble fattet slikt  
 
VEDTAK 
Rapportering på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering. 
 
SAK 18/12 Møteplan 2. halvår  
Det ble vedtatt slike møtedatoer for høsten 2012: 
 
25/9, (23/10) og 20/11 
 
 
 
EVENTUELT/ORIENTERINGER 
Ingen saker under eventuelt. 
  
 
       Ringebu, 23. juni 2012 
 

Iver Hammeren 
Leder (sign) 

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


