
RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 28.09.2021   kl 09.00 – 11.30 

 

Møtested:                    Kvitfjell møterom, Ringebu rådhus 

  

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

Langset, Turid Ødegård ( vara for Ola Nordrum )  

 

Forfall:  Ola Nordrum 

 

5 av 5 voterende medlemmer møtte. 

  

 

Dessuten møtte: 

 

Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen  

Barnevernleder Liv A. Hustveit i sak 22/21 

Økonomisjef Jan Magne Langseth i sak 21/21 

Edel Åsjord, sekretariatet 

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

SAKSNR 19/21: GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Sekretariatets innstilling:  

Protokoll godkjennes 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 28. september 2021: 

Ingen merknader til protokollen.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Protokoll godkjennes 

 

 

Enstemmig 

 

 

 

 

 



SAKNR: 20/21 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 
    

Sekretariatets innstilling:  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 8. juni 2021: 

Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen tok en gjennomgang av ulike saker med utgangspunkt i 

verktøyet Bridge. Når man går inn på hjemmesiden til Ringebu kommune, velger politikk, vil 

det deretter fremgå en side som heter oppfølging politiske vedtak. På møte i kontrollutvalget 

8. juni var  det tilgjengelig saker fra formannskapet og kommunestyret, mens det til dette 

møtet også var lagt ut saker fra Planutvalget, samt oversikt over investeringsprosjekter ( 

utskrift vedlagt saken ). Systemet ble vist frem i møte.  

 

Kontrollutvalgets vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 

 

Enstemmig. 

 

SAKNR  21/21 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 31.08.2021 – 

TERTIALRAPPORT 2  

 

Sekretariatets innstilling :  

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 31.08.21 tas til 

orientering.  
 

Kontrollutvalgets behandling i møte 28.09.2021: 

Økonomisjefen v/ Langseth ga en foreløpig status av tertialrapport 2 og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalgets medlemmer. Når det gjelder nye avvik på tjenesteområder ble det orientert 

om at kulturområdet har en besparelse på kr 230.000, men at barnehagene har et merbehov på 

1.224.000. Dette skyldes i store trekk økte tilskudd til private barnehager, økning i søsken- 

moderasjon og redusert foreldrebetaling. Det ble orientert om reguleringspremie pensjon og 

tilbakeførte pensjonsmidler. Det ble orientert om arbeidet og rammer for COVID-19, og at 

tjenesteenhetene er kompensert i budsjettrammen. Ut fra foreløpige beregninger når det 

gjelder gjennomføringsgrad på investeringer  er denne på 16,7 %. Det er ønskelig med en 

orientering av dette området på neste møte i kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 31.08.21 tas til 

orientering.  

 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

 

 



SAKNR  22/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM 

BARNEVERNTJENESTEN  
 

 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 
 

Kontrollutvalgets behandling i møte 28. september 2021: 

Barnevernleder Liv A. Hustveit ga en orientering om rapport for 2021 og redegjorde for  

planer og utfordringer fremover, herunder de mest sentrale endringer som følge av 

barnevernreformen for 2022. Det ble gitt en status pr i dag, samt at den største endringen 

fremover er at kommunen får fullt ansvar for fosterhjem. Det stilles kompetansekrav for 

ansatte, og det ble orientert om mastergrad innen barnevern, samt alternativt 5 års erfaring fra 

fagfeltet. Det ble vist til antall bekymringsmeldinger pr september 2021 og oppfølging av 

disse. Ettervern vil være opp til 25 år .  

 

Kontrollutvalgets vedtak :  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 

 

Enstemmig 

 

 

SAKNR: 23/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM HELSE OG 

OMSORGSSEKTOREN, HERUNDER KVALITETS-OG UTVIKLINGSRAPPORT 

FOR 2020.  

 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 
  

Kontrollutvalgets behandling i møte 28.09.2021: 

Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen orienterte om kvalitetsrapporten for 2020 som var 

vedlagt saken. En viktig sak fremover er å heve den digitale kompetansen, og ha en 

gjennomgang av kartlegging og saksbehandlingsrutiner vedr. vedtak. Det gjennomføres ulike 

brukerkartlegginger, en utfordring er oppfølging av disse. Det stilles sterke krav til 

dokumentasjon i fagsystem hvor E-rom er tatt i bruk. Det ble stilt spørsmål om bruk av 

deltidsstillinger og hvordan flere ansatte kan tilbys full stilling. Det ble orientert om 

utfordringer relatert til dette.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 

 

Enstemmig. 

 

SAKSNR 24/21: ÅPEN POST 

 

Sekretariatets innstilling:  

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 28.09.2021: 



Det ble tatt opp spørsmål om utfordringer med ledige hjemler for fastleger. Administrasjonen 

ved Høysveen orienterte om at det er bestilt en ressursgjennomgang, og at man etter planen 

vil ha på plass ledige legehjemler i løpet av oktober.  

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

Enstemmig 

 

                                                 Ringebu 04.10.2021 

 

    Arnhild J. Baukhol 

             (leder) 

 

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

Ordføreren 

Kommunedirektøren 

Økonomisjefen 

BDO AS 

 
 

 


