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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 3. desember 2019  kl 09.00 – 12.00 

 

Møtested:   Møterom Kvitfjell, Rådhuset i Ringebu 

  

Til stede : Arnhild J Baukhol, Morten Langset, Eva Bystadhaugen, Nils Johan 

Todal, Ola Nordrum 

  

Forfall : Ingen  

 

Dessuten møtte: 

Sekretariatet v/ Edel Åsjord  

Revisjonen BDO v/ Tollef Halvorsen deltok under sak 33/19 og 34/19 

    

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokollen fra møtet 8. oktober 2019 ble godkjent.  

 

SAKSNR: 33/19 NYTT KONTROLLUTVALG 2019 - 2023 
 

Det ble en presentasjonsrunde av deltakere på møte.  

Kontrollutvalget fattet etter dette slikt  

VEDTAK   

Orienteringen tas til etterretning.  

 

Enstemmig.  

 

SAKSNR: 34/19 OPPLÆRING AV NYE MEDLEMMER 
 

Sekretariatet innledet med introduksjon til opplæring av nye kontrollutvalgsmedlemmer med 

fokus på kontrollutvalgets ansvars-og myndighetsområde. Revisjonen ga en presentasjonav 

revisjonens rolle og arbeidsområde. Det ble en diskusjon vedrørende deltakelse på 

kontrollutvalgskonferansen. Sekretariatet besørger påmelding til konferansen samt bestiller 

togbilletter. Kontrollutvalget var positiv til å se på en mulig felles opplæring sammen med 

nabokommunene.  

 

Kontrollutvalget fattet etter dette slikt  

VEDTAK 
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Presentasjonene tas til orientering. Medlemmene i kontrollutvalget meldes på 

Kontrollutvalgskonferansen 2020. Kontrollutvalget er positiv til mulig felles opplæring 

sammen med nabokommunene.  

 

Enstemmig. 

 

SAKSNR: 35/19 ANBUD - REVISJONSTJENESTER 
 

Administrasjonen meldte fra om at de pr. nå ikke har ytterligere opplysninger i saken. Frist for 

levering av tilbud gikk ut 28. november. Kontrollutvalget skal innstille til valg av revisor. 

 

Sekretariatet foreslår slikt  

VEDTAK 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

SAKSNR: 36/19 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OG EIERSKAPSKONTROLL 

 

Det ble en gjennomgang av de planer som forelå i forrige periode, samt orientering om arbeid 

og prosjekter som ble utført i forrige periode.  
 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

 

1. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av de foreliggende planer for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utforme en skisse på hvordan arbeidet med plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll legges opp i 2020. Dette legges frem på neste 

møte.  

 

Enstemmig. 

 

SAKSNR.: 37/19   SAK 28/19 og 29/19 – REDEGJØRELSE FRA 

ADMINISTRASJONEN 

 

Kontrollutvalget foretok en gjennomgang av saken basert på tilsendt informasjon. 

Kontrollutvalget fattet slikt   

VEDTAK 

 

Rådmannens redegjørelse på de spørsmål som ble stilet i sak 28/19 og 29/19 tas til orientering.  

 

Enstemmig. 

 

SAKSNR: 38/19 MØTEPLAN FOR 2020 

Det ble en gjennomgang av møteplan.  

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 
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Foreløpig møteplan tas til orientering. Endelig møteplan vedtas på første møte i 

kontrollutvalget i 2020.  

 

Enstemmig. 

 

 

39/19 Åpen post 

 

Ingen spesielle saker meldt  

 

 

       Ringebu, 09.12.2019 

 

Arnhild Baukhol 

leder  

(sign.) 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Kommunedirektøren 

Økonomisjef 

BDO AS 

Fellestjenesten 


