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P R O TO K O L L 

 

 

Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

                  :  Tirsdag, 31. januar 2017, kl 09.00 – 11.30 

 

Møtested:             :  Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

Innkallingsmåte    :  Elektronisk  

 

Faste medlemmer :  Berulf Vaagan, Einar Widme, Reidun Knuts, Morten Langset   

 

Forfall                   : Arnhild J Baukhol 

 

Møtende vara : Ingen 

 

Dessuten møtte     : Rådmann Per Lervåg og seniorrådgiver Jan Magne Langseth 

  Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 

         

Nytt sekretariat, Søstrene Åsjord, deltok også i møtet. Møtet startet med en presentasjonsrunde. 

 

Protokollen fra møtet den 29.11.16 ble godkjent. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

SAK 01/17 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 31.12.16 

Rapporten ble gjennomgått.  

 

Kontrollutvalget vedtok slik 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak 

pr 31.12.16 til etterretning.  

 

 

SAK 02/17 Rapport om status for statlige tilsyn pr 10.1.2017 

Rapporten ble gjennomgått.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt 

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar administrasjonens rapport om statlige tilsyn til etterretning.  

 

 

SAK 03/17 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2016 

Sekretariatet la fram utkast til årsrapport for 2016. 

 

Kontrollutvalget vedtok slik 
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INNSTILLING 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 

 

 

SAK 04/17 Plan for kontrollutvalgets arbeid i 2017 – prioriteringsliste 

Sekretariatet la fram en liste over de faste oppgavene.  

 

Møtedatoene som ble vedtatt før jul skal gjennomgås på nytt med tanke på å koordinere møtene 

med kontrollutvalgene i Nord-Fron og Sør-Fron. Dette for at det nye sekretariatet skal få 

møtene i de tre kommunene omtrent på samme tid, der det er mulig. 

 

Økonomisjefene i de tre kommunene skal bli enige om en koordinert møteplan for sine saker, 

og formidle disse til de tre utvalgslederne. Utvalgslederne setter en endelig møteplan for alle 

kommunene. 

 

 

Eventuelt/ Orienteringer: 

- Leder presenterte noen tanker omkring kommunenes adgang til langsiktig 

lånefinansiering av investeringer med kort levetid.  

- Ingvild Selfors takker for seg som sekretariat og overlater stafettpinnen til Søstrene 

Åsjord. Utvalgsleder Berulf Vaagan takket Ingvild Selfors for faglig meget godt utført 

arbeid og for et utmerket samarbeid. 

 

 

 

 

 

       Ringebu, 2. februar 2017 

 

Berulf Vaagan 
leder (sign) 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

Ordføreren 

Rådmannen 

Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 

BDO AS 

Informasjonstjenesten 


