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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i  : KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid   : Torsdag, 9. juni 2016 kl 09.00 til ca 12.00 

 

Møtested  : Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

Innkallingsmåte :  Elektronisk  

 

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

 

Forfall   : Bjørn Moastuen 

 

Vara   : Morten Langset 

 

  Dessuten møtte  Kommunalsjef Gro Li Sletvold i sak 14/16  

Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 13/16 

  Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 

    

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 12.5.16 ble godkjent. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

Sak 14/16 ble behandlet først. 

 

SAK 13/16 Økonomisk rapportering pr 30.4. 

Jan Magne Langseth orienterte om økonomisk status pr 1. tertial.  

 

Det varsles budsjettregulering i rammene til tjenesteenhetene med ca 5,7 mill. Reguleringen 

skyldes lavere lønnsoppgjør (1 mill) og lavere prognose for pensjon (4,7 mill). 

 

4,6 mill settes av til dekking av evt reguleringpremie til høsten. 

 

Skatteinngangen er god, 2,1 mill bedre enn budsjett, men motvirkes av lavere rammetilskudd.  

 

Tjenesteenhetene ligger an til et merforbruk på ca 2,5 mill, men det forventes at store deler kan 

dekkes inn gjennom tiltak resten av året. 
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Gjennomføringsgrad for investeringer er svært lav, på 3,1%.     

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04. tas til 

etterretning. 

 

 

SAK 14/16 Orientering fra administrasjonen  

Kommunalsjef Gro Li Sletvold orienterte om kommunens håndtering av flyktningesituasjonen i 

kommunen. 

 

Det ble fattet slik 

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar administrasjonen orientering til orientering. 

 

 

SAK 15/16 Plan for forvaltningsrevisjon 

Utkast til plan for forvaltningsrevisjon ble gjennomgått. Det ble gjort noen justeringer i tema nr 

1, 2 og 4. Tema nr 5 Samhandlingsreformen og rus og psykiatri ble foreløpig tatt ut av planen 

og kan vurderes på nytt i en senere periode.  

 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å få en orientering fra administrasjonen om status for 

tjenestene innen rus og psykiatri i neste møte. 

 

Kontrollutvalget vedtok etter dette slikt forslag til  

 

INNSTILLING 

 

1 Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2016 – 2019. 

 

2 Kommunestyret delegerer følgende til kontrollutvalget: 

 

 Vurdere behovet for å gjennomføre forundersøkinger før igangsetting 

av de enkelte revisjonsprosjektene. 

 Formulere spesifikke problemstillinger til de enkelte hovedtemaene 

for revisjonsprosjekter. 

 Avgjøre tidspunkt for igangsetting av revisjonsprosjekt som ikke er 

tidfestet i planen. 

 Bestille revisjonsprosjekter løpende innenfor kommunestyres 

bevilgning til forvaltningsrevisjon. 

 

3 Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og resultatene av disse. Rapporteringen skjer 

løpende gjennom revisjonsrapporter, eller gjennom utvalgets årlige 

rapportering (årsrapport). 
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4. Planen skal revideres årlig. 

 

 

 

EVENTUELT/ORIENTERINGER 

-Bjørn Moastuen har søkt om fritak fra sine verv og Morten Langset er bedt om å overta fast 

plass i kontrollutvalget. Moastuen blir vara fra Arbeiderpartiet. 

-Leder viste til magasinet ”Kommunal innsikt”, der temaet for denne utgaven var om 

korrupsjon. 

 

 

 

       Ringebu, 11. juni 2016 

 

Berulf Vaagan 
Leder (sign) 

 

 

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 

BDO AS 

Fellestjenesten 


