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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 30.oktober 2018 kl 14.00 – 15.45. 

 

Møtested:   Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

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

Langset.  

 

Forfall:  Ingen 

Dessuten møtte:  Ordfører Arne Fossmo 

Økonomisjef Jan Magne Langseth i sak 32/18 

  Sekretariatet v/ Edel Åsjord  

         

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokollen fra møtet 25. september 2018 ble godkjent. 

 

SAKNR 32/18  ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 31.08.18 – TERTIALRAPPORT 2  

Økonomisjefen orienterte om tertialrapport 2. Det er spesielt to områder hvor det er et 

merforbruk. Det gjelder for Barnehagene og området Helse og mestring. Når det gjelder 

barnehage krever pedagognorm økt bemanning, noe som er iverksatt fra 1.08.18. Øvrige 

forhold som ble nevnt var større søkning til familiebarnehager, større tilskudd til Venabygd, 

barn med særskilte behov, samt lavere foreldrebetaling. På området Helse og mestring ble 

følgende trukket frem; herunder merforbruk ved leasing av biler, frisklivsenteret, merforbruk 

omsorgslønn, samt økte lønnsutgifter for leger. Det ble også orientert om status for 

gjennomføring av investeringer, hvor investeringsbudsjettet er offensivt.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK :  

 

Redegjørelsen tas til orientering.  

 

SAKNR 33/18  INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2018 

 

Det ble en gjennomgang av rådmannens tilbakemelding gitt pr. e-post til kontrollutvalget hvor 

også vedlegg fra Innbyggerundersøkelsen for 2017 var vedlagt.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  
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VEDTAK 
 

1) Redegjørelsen tas til orientering. 

2) Kontrollutvalget vil ha kvalitet, service og likebehandling innen teknisk tjenesteenhet 

under løpende vurdering, jfr også sak 34/18.  

 

SAKNR 34/18   VARSLER OM FORHOLD PÅ VENABYGDSFJELLET  

 

Administrasjonen oversendte til kontrollutvalget et notat datert 22. oktober 2018, som svar på 

de spørsmål kontrollutvalgets leder hadde lagt frem pr. e-post. Det ble en gjennomgang av 

administrasjonens notat.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar til orientering notat av 22. oktober 2018 fra teknisk sjef til rådmannen, som 

gjelder som svar på spørsmål fra kontrollutvalget til rådmannen.  

Kontrollutvalget ber rådmannen om å etablere rutiner som sikrer lik behandling av like saker 

innenfor dette aktuelle tjenesteområdet. Slike rutiner bør synliggjøres gjennom 

saksbehandlingen av enkeltsaker.  

 

SAKNR 35/18   KOMMUNENS RUTINER FOR HÅNDTERING AV RESTAVFALL.  

 

Kontrollutvalgets leder innledet i saken. Det var kommet henvendelser om MGRs  prakis innen 

dette området, samt avtaler inngått med andre renovasjonsselskap, og avslutning av disse. Det 

ble også vist til en anbudsprosess i regi av MGR for å innhente tilbud på dette området, og som 

så ble innstilt. Denne anbudsprosessen ble startet opp på nytt med endringer i 

konkurransegrunnlaget. Det ble også vist til at den forestående selskapskontrollen med MGR 

vil se på problemstillinger relatert til anskaffelser.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar til orientering den redegjørelsen som rådmannen ga for formannskapet 

12.04.18, og nye opplysninger om at anbudsrunden er stoppet og endret. 
 

SAKNR 36/18   KOMMUNENS STATUS OG RUTINER FOR REGISTRERING AV 

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE  

 

Administrasjonen har utarbeidet et notat i saken, som ble gjennomgått på møtet.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om rutiner og status om rapportering av 

ressurskrevende brukere, jfr den såkalte Tolgasaken, til orientering. 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt kontrakten mellom Sødermann AS og Ringebu 

kommune, og bakgrunnen for at kommunen valgte å bruke ekstern bistand til å kvalitetssikre 

kommunens praksis.  
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SAKNR 37/18   ÅPEN POST 

 

Kontrollutvalgets leder orienterte om tilbakemelding fra rådmannen og dialog når det gjelder 

bistillinger for kommunalt ansatte. Det ble vist til kommunens regler på dette området. 

Kommunens bilbliotektjenester/innovasjonssenter ble også diskutert, herunder at det skal være 

et lavterskel tilbud for mange grupper.  

 

       Ringebu, 31.10.18 

 

Berulf Vaagan 
leder  

(sign.) 

 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Økonomisjef 

BDO AS 

Fellestjenesten 


