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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 19. februar 2019  kl 09.00 – 11.45. 

 

Møtested:   Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

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

Langset.  

 

Forfall:  Ingen 

Dessuten møtte:  Sekretariatet v/ Edel Åsjord  

    

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokollen fra møtet 4. desember 2018 ble godkjent. 

 

SAKNR 01/19  Oppfølging av vedtak fattet i politiske organ – status pr. 31.12.18  

Det ble en gjennomgang av rapporten 

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  

INNSTILLING: 

          

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak 

pr. 31.12.18 til etterretning.  

 

SAKNR 02/19 Orientering om regnskap 2018 og skatteregnskapet 2018 

Det ble en gjennomgang av regnskapet for 2018 basert på e-post fra økonomisjefen til 

kontrollutvalgets leder.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

 
Økonomisjefens opplysninger i epost av 19. februar 2019 tas til etterretning. 

 

SAKNR 03/19   Bierverv for ansatte i Ringebu kommune 

 

Det ble en gjennomgang av dokumenter tilsendt i saken.  
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Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  

INNSTILLING 

 

Formannskapet bes vurdere om oppdatering av arbeidsreglement bør foretas i en prosess med 

politisk ledelse og deltakelse fra arbeidstakerorganisasjonene. Kontrollutvalget ber 

formannskapet om å prioritere arbeidet med oppdatering av arbeidsreglementet, og å se 

nærmere på arbeidsdelingen mellom folkevalgte og administrasjonen ved håndtering av 

spørsmål om bierverv og evnt andre tema i arbeidsreglementet.  

 

 

SAKNR 04/19  Årsrapport fra kontrollutvalget for 2018 

 

Det ble en gjennomgang av årsrapport som var sendt ut. Det kom innspill på mindre 

korrigeringer herunder plassering av tekst. Dette er hensyntatt i revidert rapport.  

 

 

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  

 

INNSTILLING 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2018 med de merknader som fremkom på 

møtet. 

 

2. Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

       Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

 

 

SAKNR 05/19 Plan for kontrollutvalgets arbeid i 2019 - prioriteringsliste 

 

Det ble en gjennomgang av planen som fulgte saken. 

 

Kontrollutvalget fattet slikt 

 

VEDTAK 

Planen vedtas 

 

 

SAKNR 06/19 Møteplan for 2019 

 

Det ble vist til møteplan med endring som foreslått nedenfor.   

 

Ringebu Sør-Fron  Nord-Fron 

1.halvår 2019   

Tidspkt: 

Kl. 09.00-12.00  

 

Kl 13.00-15.00 

 

Kl. 08.30- 11.30 

19. februar 19.februar  20. februar 

30. april 29.april 29.april 

4. juni 4. juni 5.juni 

2. halvår 2019   
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8. oktober 

 

8 oktober 9. oktober 

3. desember   3. desember   4. desember   

 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

 

Møteplan for 2019 vedtas.  

 

SAKNR 07/19   Kontrollutvalgskonferansen 2019 

Det ble en diskusjon om ulike tema. Det ble redegjort for innholdet i konferansen.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

 

Redegjørelsen tas til orientering.  

 

SAKNR 08/19   Referatsak – Rapport om status for statlige tilsyn 

 

Det ble en gjennomgang av rapport for statlige tilsyn.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar administrasjonens rapport om statlige tilsyn til etterretning.  

 

SAKNR 09/19   Kontrollutvalgets innsynsrett i saker unntatt offentlighet 

Det ble en gjennomgang av saksfremlegg som lå ved saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

 

1. Kontrollutvalget viser til bestemmelsen om innsyn i den nye kommuneloven, og tar 

dette til orientering. 

2. Kontrollutvalget tar kontakt med kontrollutvalgene i nabokommunene om praksis mht 

innsyn i saker som er unntatt offentlighet , og legger frem forslag til rutineendringer for 

kommunestyret.  

 

SAKNR 10/19   Kontrollutvalgets innsynsrett i selskaper etter kommuneloven § 80, ny 

kommunelov § 23-6 

 

Det ble en gjennomgang av saksfremlegg som lå ved saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 
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Kontrollutvalget ber om at det etableres rutiner som sikrer møte-innsynsrett etter § 80, jfr § 23-

6 i ny kommunelov. Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, 

representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være tilstede i disse møtene.  

 

 

SAKNR 11/19  Åpen post  

Det ble løftet frem flere tema. Bl.a. diskutert tema som fremkom på kontrollutvalgskonferansen 

 

 

       Ringebu, 27.02.19 

 

Berulf Vaagan 
leder  

(sign.) 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Økonomisjef 

BDO AS 

Fellestjenesten 


