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P R O TO K O L L 

 

 

Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

                  :  Fredag, 24. januar 2014 kl 09.00 – 13.00 

 

Møtested:             :  Vaala Møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

Innkallingsmåte    :  Elektronisk  

 

Følgende møtte     : Amund Sønsteli, Inger Bø, Turid Ødegård, Jan Skogvang   

 

Forfall                   : Ingen 

 

Ikke møtt : Per Kleven  

 

Dessuten møtte     : Øyvind Sunde, BDO AS, i sak 1/14 

Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen, i sak 1/14 og 2/14 

  Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 

         

 

Det var en merknad til innkallingen. I innkallingen til avlyst møte den 3.12 var det satt opp sak 

om møteplan for våren 2014. Denne var ikke satt opp i saklisten for 24.1.14, men under 

eventuelt. 

 

Protokollen fra møtet den 14.10.13 ble godkjent. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

SAK 01/14 Framlegging av forvaltningsrevisjon 

Øyvind Sunde fra BDO AS presenterte den endelige rapporten. Det ble åpnet for spørsmål og 

kommentarer undervegs. Ordføreren og den administrative ledelsen deltok i behandlingen av 

saken. Det ble bestemt at BDO ved Øyvind Sunde skal presentere de viktigste resultatene i 

rapporten i kommunestyrets møte den 18.2.. 

 

Kontrollutvalget fattet slikt 

 

VEDTAK 

1. Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær 

Linåkertunet og Hjemmetjenesten Nord" til etterretning.  

 

2. Kontrollutvalget legger fram rapporten " Sykefravær Linåkertunet og Hjemmetjenesten 

Nord " for kommunestyret med slik innstilling: 

 

a. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet " Sykefravær 

Linåkertunet og Hjemmetjenesten Nord" til etterretning.  

 



 2 

b. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen setter i verk tiltak som 

imøtekommer anbefalingene i rapporten.  

c. Kommunestyret ber administrasjonen om å rapportere tertialvis om utviklingen i 

sykefraværet og nærværsarbeidet til kontrollutvalget og kommunestyret. 

 

 

 

SAK 02/14 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 31.12.13 

Rapporten ble gjennomgått. Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen deltok i behandlingen av 

saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt   

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling: 

  

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak 

pr 31.12.13 til etterretning.  

 

 

 

 

SAK 03/14 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2013 

Sekretariatet la fram utkast til årsrapport for 2013. 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2013. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering. 

 

 

SAK 04/ 14 Møteplan for våren 2014 

Møteplanen for våren 2014 ble slik: 

14.3, 24.4 og 3.6  Merk møtedatoen i mars! 

  

 

Eventuelt/ Orienteringer: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Ringebu Høyre v/ Audun Amundsen vedr 

kommunens omdisponering av store økonomiske midler. Denne ble lagt fram som en 

orientering, og vil bli behandlet i neste møte i mars. 

 

Kontrollutvlaget ønsker at rådmannen skal kalles inn til neste møte for å orientere/svare på 

spørsmål fra kontrollutvalget. 
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       Ringebu, 2. februar 2014 

 

Amund Sønsteli 
leder (sign) 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

Ordføreren 

Rådmannen 

Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 

BDO AS 

Informasjonstjenesten 


