
RINGEBU KOMMUNE  
KONTROLLUTVALGET  

 
  

  

P R O TO K O L L  
  

  

Fra møtet i:    KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE  

  

Tid:       Tirsdag 08.02.2022   kl 09.00 – 11.00  

  

Møtested:                    Kvitfjell møterom, Ringebu rådhus  

   

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

Andre møtende:          Turid Ødegård ( vara, men ikke for Langset), derfor ikke stemmerett   

  

Forfall:   Morten Langset  

  

4 av 4 voterende medlemmer møtte.  

   

  

Dessuten møtte (på TEAMS):  

  

Kommunedirektør Håvard Gangsås (i sak 02/22- 04/22)    

Edel Åsjord, sekretariatet  

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende merknad til endring i sakstittel: SAKNR:  

02/22 ORIENTERING – HELSESTASJON RINGEBU KOMMUNE, endres til  

ORIENTERING – HELSESENTER RINGEBU KOMMUNE  

  

SAKSNR 01/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL   

  

Sekretariatets innstilling:   

Protokoll godkjennes  

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 8. februar 2022:  

Ingen merknader til protokollen.   

  

Kontrollutvalgets vedtak:  

Protokoll godkjennes  

  

  

Enstemmig  



   

SAKNR: 02/22 ORIENTERING – HELSESENTER RINGEBU KOMMUNE   

   

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i saken til orientering.   

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.02.2022:  

Kommunedirektøren redegjorde i saken i møte. Dette var en orientering i etterkant av 

informasjon redegjort for til formannskapet. Det ble gitt en orientering om helsesenter og den 

videre prosess ved etablering av dette.   

  

Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i saken til orientering.   

  

Enstemmig.  

  

SAKNR  03/22 OVERSIKT – STATLIGE TILSYN 2021   

  

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse av oversikt statlige tilsyn til orientering.   

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.02.2022:  

Kommunedirektøren redegjorde i saken i møte. Det ble også en redegjørelse av vedlagte 

tilsynsrapport i møte som omhandler Linåkertunet.   

   

Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i saken til orientering.   

  

Enstemmig.  

  

  

SAKNR  04/22 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK – STATUS PR 

31.12.2021  

  

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget tar status oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2021 til orientering  

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.02.2022:  

Kommunedirektøren deltok under denne saken for spørsmål. Det er etablert et nytt system for 

rapportering av politiske vedtak. Det ble en gjennomgang av enkelte saker som 

kontrollutvalget ønsket tilbakemelding på.   

  

Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget tar status oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2021 til orientering  



 

Enstemmig.  

  

 

SAKSNR 05/22: KOMMUNEBILDE 2021 RINGEBU KOMMUNE   

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget tar statsforvalterens vurdering av Ringebu kommune for 2021 til orientering.  

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.02.2022:  

Kontrollutvalgets leder innledet med en gjennomgang av de ulike punkter som fremkom i 

Statsforvalterens vurdering. Slike gjennomganger ble ansett som nyttig og informativt.   

  

Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget tar statsforvalterens vurdering av Ringebu kommune for 2021 til orientering.  

  

Enstemmig.  

  

SAKSNR 06/22: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021  

  

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget fatter slikt vedtak om   

INNSTILLING  

Kommunestyret tar årsrapport fra kontrollutvalget for 2021 til orientering.  

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.02.2022:  

Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av rapporten som var vedlagt saken. Det ble foretatt 

små justeringer/opprettinger. Sekretariatet ble bedt om å justere rapporten i tråd med dette.   

  

Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget fatter slikt vedtak om   

INNSTILLING  

Kommunestyret tar årsrapport fra kontrollutvalget for 2021 til orientering.  

  

Enstemmig.  

  

SAKSNR 07/22: KONTROLLUTVALGETS PLANER FOR 2022   

Sekretariatets innstilling:   

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet oppdatere aktivitetsplanen etter innspill og merknader 

som fremkom i møte.  

2. Kontrollutvalget ønsker orienteringer i løpet av 2022 innen følgende tema :   

•     

•   

  



Kontrollutvalgets behandling i møte 08.02.2022:  

Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av aktivitetsplanen og de faste saker som tilligger 

kontrollutvalgets oppgaver.  Kontrollutvalget drøftet ulike tema det var ønskelig å få en 

redegjørelse på fra administrasjonen. Kontrollutvalget ønsker å få mer informasjon om 

kommunens beredskapsplaner/ROS-analyse både som følge av Corona, samt klima/miljø 

(flom og skred). Dette som en oppfølging av tema som var presentert under sak om 

kommunebilde.   

  

Kontrollutvalgets vedtak  

  

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet oppdatere aktivitetsplanen etter innspill og merknader 

som fremkom i møte.  

2. Kontrollutvalget ønsker orienteringer i løpet av 2022 innen følgende tema:   

• Kommunens beredskapsplaner/ROS-analyse  

• Varslingssystem - etikk  

• Barneverntjenesten  

  

SAKSNR 08/22: ÅPEN POST   

  

Sekretariatets innstilling:   

Kontrollutvalget tar saken til orientering  

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.02.2022:  

Det ble gitt en orientering om innhold fra den digitale kontrollutvalgskonferansen.   

  

Kontrollutvalgets vedtak:   

Kontrollutvalget tar saken til orientering  

  

Enstemmig   

 

SAKSNR 09/22: ORIENTERINGS - OG REFERATSAKER  

  

Sekretariatets innstilling:   

Kontrollutvalget tar saken til orientering   

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 08.02.2022:  

Kontrollutvalgets medlemmer ønsker å bestille papirutgaven som sendes hvert medlem. 

Sekretariatet vil sende inn bestilling på boken.   

  

Kontrollutvalgets vedtak:   

Kontrollutvalget ønsker tilsendt papirutgaven av den nye kontrollutvalgshåndboken.   

  

Enstemmig  

  

  



  

                                                 Ringebu 08.02.2022   

        Arnhild J. Baukhol  

                 (leder)  

  

  

  

  

  

Elektronisk kopi:  

Ordføreren  

Kommunedirektøren  

Økonomisjefen  

BDO AS  

  

  


