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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid                  :  Torsdag, 5. juni 2014 kl 11.30 til ca 15.00 

 

Møtested:             :  Kvitfjell, Rådhuset i Ringebu 

  

Innkallingsmåte    :  Elektronisk  

 

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

 

  Dessuten møtte : Rådmann Per Lervåg 

   Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 

    

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak nr 12/14 og 13/14 ble opprettet i møtet. 

 

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 29.4.14 ble godkjent. 

 

 

Møtet startet med et felles orienteringsmøte med kontrollutvalget i Sør-Fron kommune. 

Barnevernstjenesten orienterte om status for barnevernsarbeidet i de to kommunene. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

SAK 09/14 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 30.4 

Rapporten ble gjennomgått, og rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Det ble fattet slikt 

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling: 

 

1. Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske 

vedtak pr 30.4.14 til etterretning. 

 

 

SAK 10/14 Økonomisk rapportering pr 30.4. 

Rådmannen orienterte om økonomisk status pr 1. tertial.  

Prognosene ved utgangen av 1. tertial tilsier en netto inntektssvikt i skatt, rammetilskudd og 
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finans med ca 2,4 mill. Tjenesteenhetene melder totalt sett om et budsjett i balanse. 

 

Gjennomføringsgrad for investeringer er svært lav, på 4,3%.     

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04. tas til 

etterretning. 

 

 

SAK 11/14 Møteplan 2. halvår  

Det ble vedtatt slike møtedatoer for høsten 2014: 

 

23/9 og 27/11 

 

 

SAK 12/14 Rapportering på sykefravær innen Helse- og omsorg pr 30.04  

Rådmannen deltok i behandlingen av saken. Rapporten ble gjennomgått.  

Det er gledelig at tallene viser en positiv utvikling av sykefraværet. 

 

Etter dette fattet kontrollutvalget slikt 

 

VEDTAK 

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens rapport vedr sykefravær i helse- og 

omsorgssektoren til etterretning. 

 

 

SAK 13/14 Status for statlige tilsyn 

Kontrollutvalget etterlyser en oversikt over statlige tilsyn som gjennomføres i kommunen. Det 

vises til vedtak fattet i kontrollutvalget i 2012: 

 

SAK 07/12 Statlige tilsyn 

Kontrollutvalget ønsker å være orientert om de ulike statlige tilsynene som gjennomføres i 

kommunen. Dette er viktig da kontrollutvalget selv skal gjennomføre egne kontroll- og 

tilsynsprosjekter.   

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget ber administrasjonen om å få en oversikt over hvilke statlige tilsyn som har 

vært gjennomført i kommunen i løpet av 2010 og 2011, og status for disse, og hvilke tilsyn som 

er planlagt i 2012. I tillegg bes administrasjonen om løpende å oversende kontrollutvalget 

rapporter fra statlige tilsyn til orientering, jf kontrollutvalgets vedtak i sak 06/08. 

 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget viser til tidligere vedtak og ber administrasjonen om å oversende oversikt over 
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tilsyn gjennomført i 2013, og hittil i 2014. Det bes videre om at det deretter gis en årlig oversikt 

over tilsyn gjennomførte siste år. Dette kan oversendes tabellarisk, tilsvarende statusrapport for 

statlige tilsyn, med tidspunkt for tilsyn, tema/område for tilsyn, resultat, og oppfølging/lukking. 

 

 

 

EVENTUELT/ORIENTERINGER 

 

 

 

 

       Ringebu, 25. juni 2013 

 

Amund Sønsteli 
Leder (sign) 

 

 

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 

BDO AS 

Fellestjenesten 


