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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 31. oktober 2017,  kl 08.30 – 10.45 

 

Møtested:   Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

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

Langset    

 

Forfall:  Ingen 

 

Dessuten møtte:  Økonomisjef Jan Magne Langseth i sak 34/17   

  Sekretariatet v/ Edel Åsjord og Lisbeth Tønseth 

 

         

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokollen fra møtet den 26. september ble godkjent. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

SAKNR 29/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Marienhø 

 

Det ble gitt en orientering fra kontrollutvalgets leder.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Rapportene fra BDO og Advokat Wesche tas til foreløpig orientering. Den endelige behandling  

av rapportene vil skje på ekstraordinært møte 8. november. Rapportene er offentlige fra  

oversending til ordfører og rådmann.   

 

 

SAKNR  30/17 Kontrollutvalgets bruk av innsynsretten – kommuneloven 

Det ble vist til eierskapsmelding 2016 for Ringebu kommune som lå ved innkallingen.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK  

Kontrollutvalget ber kommunestyret fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper og herunder fastsette hvilke dokumenter mv 

som skal sendes kontrollutvalget. Utkast til slike regler sendes kontrollutvalget for uttalelse.  
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SAKNR  31/17  Referatsak – sluttrapport om tiltak etter forvaltningsrevisjon om  

gjennomføring av investeringer.  

 

Det ble vist til e-postkorrespondanse i saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

E-postkorrespondansen tas til orientering 

 

SAKNR 32/17 Status på kontrollutvalgets budsjettområde pr 2017 

 

Oversikt over regnskapet pr 18.10.2017 lå ved saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets budsjettområde til orientering.  

 

SAKNR 33/17 Kontrollutvalgets varamedlemmer – informasjon og involvering 

 

Det ble en diskusjon hvordan varamedlemmer best kan involveres fremover.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt 

VEDTAK  

De to første vara til kontrollutvalget – Bjørn Moastuen og Pål Waalen – får møteinnkalling med 

vedlegg, med beskjed om at de ikke møter uten egen innkalling.  
 

 

SAK 34/17 Økonomisk rapportering pr. 31.08.2017 

 

Økonomisjefen ga en orientering til kontrollutvalget 

 

Kontrollutvalget fattet slikt 

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar gjennomgangen av den endelige tertialmeldingen til orientering.  

 

 

SAK 35/17 Åpen post 

 

Det ble en diskusjon om ulike tema.  

 

 

       Ringebu, 31.10.2017  

 

Berulf Vaagan 
leder  

(sign.) 

 

 

Elektronisk kopi: 
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Ordføreren 

Rådmannen 

Økonomisjef 

BDO AS 

Fellestjenesten 


