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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 

 
 

P R O TO K O L L 
 
 
Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 
 
Tid                  :  Torsdag, 18. november 2011 kl 09.00 
 
Møtested:             :  Grønt møterom, Rådhuset i Ringebu 
  
Innkallingsmåte    :  Skriftlig  
 
Følgende møtte     : Wictor Sandvold og Gjermund Lognseth  
 
Forfall : Hege Ruud Ringstad 
 
Vara : Ingen 
 

  Dessuten møtte : Rådmann Jon Alver i sak 24/10 
 Tjenesteleder for Plan og byggesak, Svein Otto Olsen 

Sekretariat Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors 
 

 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 30.10.2010 ble godkjent. 
 
I forkant av den ordinære saklista orienterte rådmannen og tjenesteleder for plan og byggesak 
om kommunens håndtering av utbygging av turistvirksomhet på Venabygdsfjellet. Dette med 
bakgrunn i flere avisartikler i GD de siste dagene. 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
SAK 24/10  Orientering om internkontroll 
Rådmannen orienterte om internkontrollen i kommunen og hvordan denne er organisert. Pga 
knapt med tid ble gjennomgangen relativt kort, og det ble bestemt at temaet skal på dagsorden 
igjen på nyåret. 
 
Kontrollutvalget fattet etter dette slikt  
 
VEDTAK 
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Orienteringen fra rådmannen vedrørende internkontrollen i kommunen tas til etterretning. 
Saken tas opp igjen i løpet av 1. halvår 2011 etter signal fra administrasjonen.  
 
 
SAK 25/10 Rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport i Ringebu   
  kommune 
Kontrollutvalget fattet slikt  
 
VEDTAK 
Kontrollutvalget tar rådmannens rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Evaluering av ny organisasjonsmodell i Ringebu kommune" til orientering, og forutsetter at 
rapporten også blir oversendt til kommunestyret for behandling, jf vedtak i KS-sak 043/10 nr 4. 
 
 
SAK 26/10 Oppdragsavtale ny revisor 
Oppdragsavtale mellom Ringebu kommune og BDO AS ble underskrevet. Avtalen oversendes 
BDO AS for signering.  
 
 
EVENTUELT/ORIENTERINGER 
Fellesmøte med kontrollutvalgene i Sør-Fron og Nord-Fron. 
Invitasjon fra kontrollutvalget i Nord-Fron ble utdelt. Det blir fellesmøte med kontrollutvalgene 
i midt-dalen på Vinstra den 16.12. 
 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse 
Invitasjon til kontrollutvalgskonferansen i 2011 ble utdelt. Wictor kontakter Hege vedr 
påmelding. 
 
 
 
       Ringebu, 20. november 2010 

 
Wictor Sandvold 

Leder (sign) 
 
 
 
 
 
 
Elektronisk kopi: 
 
Ordføreren 
Rådmannen 
Innlandet Revisjon IKS 
Fellestjenesten 


