Rennebu kommune
MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget
------------------------------------------------------------------------------------------------Møtested:
Møtedato:
Tid:
Saknr.

Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus
Onsdag 30. november 2016
Kl. 11:00
32-37

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Tora Husan
Olav Aasmyr
John-Erik Sandaker

Forfall:

Varamedlem:

Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:

Norvald Veland
Merete Lykken
Leidulf Skarbø

Annet:

Møtet ble avsluttet kl. 13.45

Onsdag 30. november 2016

Norvald Veland
møtesekretær

Neste ordinære møte: onsdag 8. februar 2017 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus
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32/2016

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 30.11.16 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas.
Kontrollutvalgets vedtak:
Sakliste og innkalling til møte 30.11.16 godkjennes.

33/2016

Godkjenning av protokoll fra møte 28.09.16

Sekretariatets forslag til vedtak:
Vedlagt møteprotokoll fra møte 28.09.16 tas godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas. Protokoll har tidligere vært utsendt pr. e-mail og alle har
bekreftet at protokoll godkjennes. Protokoll er deretter blitt lagt ut på kommunens
hjemmeside.
Kontrollutvalgets vedtak:
Vedlagt møteprotokoll fra møte 28.09.16 godkjennes.

34/2016

Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017

Saksframlegg:
Kontrollutvalget har gjennom sin behandling av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 (sak
27/16) vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området” Oppfølging og
etterlevelse av Energi- og klimaplan for Rennebu 2009-2020". Prosjektet startes opp tidlig i
2017. Forventes ikke ferdigbehandlet i kontrollutvalget 1. halvår 2017.
Saksvurdering:
For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det
avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill. Som bestiller bør
kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med
utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor lagt fram en foreløpig beskrivelse av prosjektet.
Prosjektbeskrivelsen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.

Sekretariatets forslag til innstilling:
Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017, - Oppfølging og etterlevelse av
klima- og energiplan for Rennebu kommune, utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den
foreligger i beskrivelse datert 31.10.16.
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Behandling:
Revisor gjennomgikk forslag til prosjektbeskrivelse av forvaltningsprosjekt "Oppfølging og
etterlevelse av kommunedelplan Energi og klima 2009-2020 for Rennebu kommune. Revisor
svarte også på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Kontrollutvalgets vedtak:
Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017, - Oppfølging og etterlevelse av
klima- og energiplan for Rennebu kommune, utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den
foreligger i beskrivelse datert 31.10.16.

35/2016

Årsplan og møteplan 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for
møter i 2017:




Møtene starter kl. 12:00
Møtestedet er fortrinnsvis Rennebu kommunehus
Møtedatoene er:
o Onsdag 08.02.17
o Onsdag 26.04.17
o Onsdag 07.06.17
o Onsdag 13.09.17
o Onsdag 29.11.17

Årsplan for 2017 godkjennes.
Behandling:
Forslag årsplan og møteplan ble gjennomgått og diskutert i utvalget.
Kontrollutvalgets vedtak:
Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for
møter i 2017:




Møtene starter kl. 11:00
Møtestedet er fortrinnsvis Rennebu kommunehus
Møtedatoene er:
o Onsdag 08.02.17
o Onsdag 26.04.17
o Onsdag 07.06.17
o Onsdag 13.09.17
o Onsdag 29.11.17

Årsplan for 2017 godkjennes.
Kontrollutvalget vedtok i tillegg at både innkalling og referater fra møtene i
kontrollutvalget skal sendes ut til varamedlemmer.
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36/2016

Orienteringssaker

Orienteringssaker


Melding om politisk vedtak – kommunestyret 26.10.2016
- Sak 52/16 plan for selskapskontroll 2016-2019
- Sak 53/16 plan overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon
for 2016-2019



NKRF inviterer til den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen 1.-2.
februar 2017. Programmer er ikke fastsatt. Invitasjon vil bli utsendt i løpet av
November måned med påmeldingsfrist 15. desember.
Kontrollutvalget får tilsendt invitasjon og program straks det foreligger.
Kontrollutvalget bør ta standpunkt til deltakelse i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Øvrige orienteringssaker tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Kontrollutvalget tok orienteringssaker til orientering. Kontrollutvalget tar med at
kommunestyret i plan forvaltningsrevisjon under punkt 2 følgende:
Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart,
oppmåling og byggesak, og om behandlingstid for de tre områdene.
Ingen av kontrollutvalgets medlemmer fra Rennebu ønsker å delta på den årlige
kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen 1. – 2. februar 2017.

37/2016

Eventuelt

Saksutredning:
Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.
På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget ønsker at ordfører er med i neste møte for dialogmøte. Sekretariatet
utarbeider til møte forslag til en presentasjon i kommunestyret og som gjennomgås
sammen med ordfører samt får avklart nærmere gjennomgang i kommunestyret.

Sekretariatet bes fremme egen sak til neste møte i kontrollutvalget for å få bedre oversikt,
styring og oppfølging på saker som er vedtatt.
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