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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Fredag 25. august kl 1100-1145 

 

Møtested:   Tunet Kro, Fåvang 

  

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

 

Forfall: Morten Langset 

 

Dessuten møtte:  Ingen utenom kontrollutvalget 

   

         

Kontrollutvalget var sammenkalt for å avgjøre én sak – valg av samarbeidspartner(e) til å utføre 

kontroll/gransking av behandlingen av Marienhø-saken. Kontrollutvalget besluttet i møte 15. 

august 2017 å opprette kontrollsak vedrørende Marienhø. Utvalgsleder fikk i oppdrag å foreta 

undersøkelser om hvem som kan være aktuelle til å utføre kontrollen på vegne av 

kontrollutvalget. Som ledd i dette møttes hele kontrollutvalget på Tunet Kro, Fåvang, 23. 

august 2017 til samtale med en aktuell samarbeidspartner. Et tilsvarende møte ble holdt fredag 

25. august på samme sted for samtale med en annen mulig samarbeidspartner. 

 

Kontrollutvalget ser det som viktig å få foretatt valg av samarbeidspartner raskt slik at selve 

kontrollsaken også kan skje raskt. I og med at det er kommuneadministrasjonens og 

kommunale organers behandling av den nevnte saken, som er gjenstand for kontroll, ble 

rådmannen ikke invitert til møtet. Kontrollutvalget har derfor funnet det nødvendig å fravike 

ordinær prosedyre for gjennomføring av møtet om valg av samarbeidspartner(e), Ordføreren er 

holdt løpende orientert om kontrollutvalgets behandlingstrinn. 

 

 

SAK 22/17 Kontrollsak om Marienhø – valg av samarbeidspartner(e) 

 

Kontrollen som er vedtatt gjennomført er et ledd i kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon. Saken 

er i det vesentlige av juridisk karakter. Utvalgsleder har foretatt undersøkelse av hvilke 

advokater som kan være aktuelle, i lys av hvilke saksområder de dekker, og hvorvidt de er 

uavhengige av Ringebu kommune. Etter disse undersøkelsene har kontrollutvalget hatt en 

samtale med advokat Hanne Wesche og med BDO v/Øyvind Sunde. 

 
ENSTEMMIG VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget engasjerer advokat Hanne Wesche og BDO v/Øyvind Sunde til å utføre kontroll 

på vegne av kontrollutvalget i Marienhø-saken slik kontrollutvalget tidligere har vedtatt å 

iverksette. Advokat Wesche gjennomfører kontroll for så vidt gjelder salg av legeboligen og salg 
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av Marienhø. BDO gjennomfører kontroll av kommunens kostnader ved Marienhø-prosjektet – 

sammenholdt med politiske vedtak og budsjett. 

 

Utvalgsleder gis fullmakt til å undertegne oppdragskontrakt med advokat Wesche og BDO. 

Kontraktene refereres i neste møte i kontrollutvalget. 

 

 

 

       Ringebu, 25.08.2017 

 

Berulf Vaagan 

leder 

(sign.) 
 


