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

Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus
Torsdag, 9. februar 2017
Kl. 11:00
1--8

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
Leidulf Skarbø

Annet:
Ordfører Ola Øie var med i møte fra kl. 11.00 til 12.00. Før ordinært møte orienterte
kontrollutvalget om sin rolle og saker som de har behandlet. Kontrollutvalget har fått laget
en presentasjon om utvalgets oppgaver, ansvarsområde og hvilke saker de har hatt de siste
årene til behandling. Presentasjonen ønskes gjennomgått i kommunestyret, ordfører
kommer tilbake med tidspunkt når det kan passe inn.

Møtet ble avsluttet kl. 14.00

Torsdag, 9. februar 2017
Norvald Veland
møtesekretær

Neste ordinære møte: onsdag 26. april 2017 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus
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01/2017

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 09.02.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas.
Kontrollutvalgets vedtak:
Sakliste og innkalling til møte 09.02.17 godkjennes.

02/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.16

Sekretariatets forslag til vedtak:
Vedlagt møteprotokoll fra møte 30.11.16 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 30.11.16 godkjennes.

03/2017

Årsmelding for kontrollutvalgets i 2016

Saksdokumenter:
- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2016 (følger som eget vedlegg)
Saksframlegg:
Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.
Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for
sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes
kommunestyret til orientering. Som et ledd i rapporteringen vil årsmeldingen være et
nyttig dokument.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.
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Behandling:
Årsmeldingen ble gjennomgått av sekretær.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget vedtok at årsmeldingen legges fram for kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalget ønsker at orienteringen om kontrollutvalgets arbeid og fremleggelse av
årsmelding for 2016 gjøres i samme møte i kommunestyret.

04/2017

Vurdering av selskapskontroll 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk og så på ulike selskap som kan være aktuelle. Nasjonalparken
Næringshage AS ble diskutert som aktuell å kunne foreta selskapskontroll i.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget besluttet å gjøre henvendelse til øvrige eiere i Nasjonalparken
Næringshage AS for å få gjennomført en selskapskontroll.

05/2017

Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av
04.11.16.
Behandling:

Revisors uavhengighetserklæring ble gjennomgått.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av
04.11.16.

06/2017

Nedleggelse av Innsett og Voll skole – brev
fra innbygger

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget skal ikke overprøve saker vedtatt i kommunestyret med mindre vedtaket
ikke er lovlig. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å gå videre i saken da vedtaket
betraktes som lovlig.
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Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk henvendelsen fra innbygger og diskuterte denne.
Kontrollutvalget er samtidig kjent med at kommunestyrets vedtak om nedleggelse av
Innsett og Voll skole vil bli innsendt til Fylkesmannen for nærmere vurdering av
lovlighetskontroll forutsatt at kommunestyrets vedtak opprettholdes.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget besluttet å ikke gå videre i sakens anledning med henvisning til at saken
blir oversendt Fylkesmannen for nærmere vurdering av lovlighetskontroll forutsatt av at
kommunestyrets vedtak opprettholdes.

07/2017

Orienteringssaker

Orienteringssaker
Ingen saker ved utsendelse av møteinnkalling
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Ingen orienteringssaker ble behandlet.

08/2017

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:
I sak 37/16 ble sekretariatet bedt om å fremme egen sak til neste møte i kontrollutvalget
for å få bedre oversikt og oppfølging av saker som er vedtatt i kommunen.
Sekretariatet har tatt opp med ass. rådmann som i mail har orientert om at de ikke har
noe godt system for oppfølging av saker pr dato, men at de nå har under vurdering og vil
sette i gang et oppfølgingssystem på vedtak og gjennomføring.
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