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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Torsdag 7. desember kl 09.00 – 11.00  

 

Møtested:   Vaala møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

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

Langset    

 

Forfall:  Ingen 

 

Dessuten møtte:  Ordfører Arne Fossmo   

  Sekretariatet v/ Edel Åsjord  

 

         

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokollen fra møtet 8. november 2017 ble godkjent. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

SAKNR 37/17 REVIDERING AV PLANER FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 

SELSKAPSKONTROLL  

 

Det ble vist til saksfremlegg. Kontrollutvalget har brukt en del ressurser på Marienhø i 2017. Det  

er derfor ikke aktuelt med forvaltningsrevisjonsprosjekter på egen hånd i 2018. Eventuelt at det  

gjøres  i et samarbeid med andre. Det legges derfor opp til å gjøre mer i egen regi i 2018, bl.a.  

med orienteringer fra administrasjonen om ulike tema. 

 

Kontrollutvalget har etter en  

gjennomgang valgt å endre planen slik at de vil prioritere pkt 4 i plan for forvaltningsrevisjon  

opp til pkt 1. Samt et nytt pkt 4 kalt «Organisasjon og kvalitet på tjenester – konsekvenser ved 

 innsparingstiltak på 2-3 %». Pkt 2 og 3 er slik de står. Når det gjelder plan for selskapskontroll  

er GIAX satt på vent, de øvrige punkter er fortsatt aktuelle.  

 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

 

1. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av de foreliggende planer for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019. 
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2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets foreslåtte endringer  av 

planene som fremkommer på møtet.  

3. Kontrollutvalget vil ikke ha midler til gjennomføring av egne prosjekter i 2018.  

 
 

 

SAKNR  38/17 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2018 

Det ble gitt en informasjon om neste års konferanse.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK  

Kontrollutvalget vil melde på 5 personer, i tillegg til 2 fra sekretariatet.   

 

 

SAKNR  39/17  MØTEPLAN FOR 2018  

 

Forslag til møteplan fremkommer av saksfremlegg 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

Sekretariatets forslag til møteplan for 2018 vedtas.  

 

SAKNR 40/17 REFERATSAKER 

 

Kontrollutvalgets leder refererte fra 2 saker som vist til i saksfremlegget.  

 

SAKNR 41/17 ÅPEN POST 

 

Det ble en diskusjon om ulike tema.  

 

 

       Ringebu, 13.12.2017 

 

Berulf Vaagan 
leder  

(sign.) 

 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Økonomisjef 

BDO AS 

Fellestjenesten 


