
RINGEBU KOMMUNE  
KONTROLLUTVALGET  

 
  

  

P R O TO K O L L  

  

  

Fra møtet i:    KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE  

  

Tid:       Tirsdag 04.10.2022   kl 09.00 – 11.30 

  

Møtested:                    Kvitfjell møterom, Ringebu rådhus  

   

Til stede :  

  

Arnhild J Baukhol, Nils Johan Todal, Ola Nordrum, Eva Bystadhaugen  

og Morten Langset  

Forfall:   Ingen  

  

5 av 5 voterende medlemmer møtte.  

   

  

Dessuten møtte:  

  

Kommunedirektør Håvard Gangsås i sak 24/22, 25/22, 26/22 og 27/22  

Kommunalsjef Gro Li Sletvold i sak 24/22, 25/22, 26/22 og 27/22 

Økonomisjef Jan Magne Langseth i sak 24/22 og 25/22  

Edel Åsjord, sekretariatet  

SAKSNR 23/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL  

  

Sekretariatets innstilling:   

Protokoll godkjennes  

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.10.2022:  

Ingen merknader til protokollen.   

  

Kontrollutvalgets vedtak:  

Protokoll godkjennes  

  

  

Enstemmig  

  

  

  

  



  

  

  

  

SAKNR: 24/22 STATUS POLITISKE VEDTAK PR 31.08.22   

  

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering  

   

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.10.2022:  

Innledningsvis gjennomgikk kontrollutvalgets leder saker publisert på nettsiden til Ringebu 

kommune. Kommunedirektøren deltok under behandlingen av denne saken og orienterte og 

besvarte spørsmål kontrollutvalget hadde.   

Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering  

  

Enstemmig.  

 

SAKNR 25/22 ØKONOMISK STATUS PR. 31.08.2022 – TERTIALRAPPORT 2   

  

Sekretariatets innstilling   

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 31.08.22 tas til 

orientering.   

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.10.2022:  

Økonomisjefen orienterte innledningsvis om status drift. Eventuell strømstøtte er fortsatt ikke 

avklart. Prognoser strømforbruk fortsatt usikre. Merinntekter på eiendomsskatt er kr 2,5 mill. 

Merutgifter ungdomsskolen på kr 1.250.000. Merbehov økte priser innen helse/omsorg.   Det 

foreslås en betydelig reduksjon av investeringsbudsjettet. Fravær for 2. tertial 2022 er på 6,67 

% (økning fra i fjor).  

Det ble også orientert kort om pågående Strømspareprosjekt i Ringebu kommune, og 

kontrollutvalget kan få en orientering av administrasjonen ved Gårderløkken om dette på et 

senere møte.   

 

Kontrollutvalgets vedtak   

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 31.08.22 tas til 

orientering.   

  

Enstemmig.  

  

 

 

 

 



SAKNR: 26/22 OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJON SKOLEMILJØ – 

RINGEBU KOMMUNE 

  

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse av oppfølging forvaltningsrevisjon 
skolemiljø til orientering.  

   

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.10.2022:  

Kommunalsjef Gro Li Sletvold orienterte om oppfølging av de anbefalinger revisjonen tok 

opp i forvaltningsrevisjonen, og presenterte ulike tiltak som administrasjonen jobber med. Det 

ble orientert om ordningen med fylkeskommunens mobbeombud. Det ble orientert om 

kommunens tiltaksplan, herunder også foreldredel av planen. Det pågår en prosess 

vedrørende revidering av planen.  

Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse av oppfølging forvaltningsrevisjon 
skolemiljø til orientering.  

 

Enstemmig.  

  

SAKNR: 27/22 ORIENTERING – UFRIVILLIG SKOLEFRAVÆR RINGEBU 

KOMMUNE 

 

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.10.2022:  

Kommunalsjef Gro Li Sletvold orienterte i saken. Ringebu kommune ser et økende problem 

med ufrivillig skolefravær, og har i flere år hatt en egen tiltaksplan ved elevfravær - faser for 

tidlig innsats.  Det er ikke et omfattende problem i Ringebu-skolene i dag.  

  

Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 

 

Enstemmig.  

  

SAKSNR 28/22 STATUS KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2022 

  

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget tar saken til orientering  

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.10.2022:  

Kontrollutvalget gjennomgikk de ulike budsjettposter i møte.  

 



Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering  

  

Enstemmig   

 

SAKSNR 29/22 ÅPEN POST  

  

Sekretariatets innstilling   

Kontrollutvalget tar saken til orientering  

  

Kontrollutvalgets behandling i møte 04.10.2022:  

På neste møte i kontrollutvalget ønsker medlemmene en redegjørelse fra administrasjonen når 

det gjelder kommunens kjøp av konsulenttjenester på en rekke områder. Herunder omfang og 

fagområder.  

 

I tillegg ønsker kontrollutvalget en redegjørelse av hvordan tilganger til kommunens 

systemer/adgangskoder mv håndteres og hvilke rutiner som er retningsgivende. I dette inngår  

også IT- sikkerhetsrisiko og hvor rustet systemene er mot dataangrep (cybersikkerhet.)  

 

Innen beredskap ønsker kontrollutvalget en orientering om hvor godt rustet kommunen er i 

forhold til hvis en situasjon skulle skje – og hvordan kommunikasjon til innbyggere legges 

opp. Hva trengs i en krisesituasjon ?  

 

Oppfølging av revidering personalreglement og etiske retningslinjer. Mottak av 

varsler/henvendelser. Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr arbeidet med dette.  

 

Kontrollutvalgets leder ga en orientering om avholdt generalforsamling i GIAX.  

 

Når det gjelder Kontrollutvalgskonferansen – som avholdes 1. og 2. februar 2023:  

Sekretariatet melder på alle i kontrollutvalget. Bestilling av togbilletter tidlig morgen 1. 

februar. Be om hotell nær konferansesalen.  

 

På siste møte før jul vil kontrollutvalget bestille julelunsj – hos Annis.   

Kontrollutvalgets vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering.   

 

Enstemmig   

 

SAKSNR 30/22 ORIENTERINGS - OG REFERATSAKER   

Sekretariatets innstilling:   

Kontrollutvalget tar saken til orientering  

  



Kontrollutvalgets behandling i møte 04.10.2022:  

Veileder fra FKT ble vist til i møte og anses som et nyttig verktøy.  

 

Kontrollutvalgets vedtak:   

Kontrollutvalget tar saken til orientering  

  

Enstemmig  

  

  

  

                                               Ringebu 04.10.2022   

        Arnhild J. Baukhol  

                 (leder)  

  

Elektronisk kopi:  

Ordføreren  

Kommunedirektøren  

Økonomisjefen  

BDO AS  

  


