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

Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus
Tirsdag, 19. september 2017
Kl. 11:00
20 - 27

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Tora Husan
Olav Aasmyr

Forfall:
John-Erik Sandaker

Varamedlem:
Asbjørn Stavne
Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra administrasjonen:

Norvald Veland
Leidulf Skarbø
Rådmann Birger Hellan sak 25/17

Annet:

Møtet ble avsluttet kl. 15.00

Tirsdag, 19. september 2017
Norvald Veland
møtesekretær

Neste ordinære møte: onsdag 29. november 2017 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus
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20/2017

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 19.09.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas.
Kontrollutvalgets vedtak:
Sakliste og innkalling til møte 19.09.17 godkjennes.

21/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.17

Sekretariatets forslag til vedtak:
Vedlagt møteprotokoll fra møte 07.06.17 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:
Møteprotokoll fra møte 07.06.17 godkjennes.

22/2017

Forvaltningsrevisjon – Oppfølging og
etterlevelse av energi- og klimaplan i
Rennebu kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten” Oppfølging og etterlevelse av energi- og
klimaplanen ” tas til etterretning.
2. Rådmannen bes følge revisors anbefalinger.
3. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. april
2018.
Behandling:
Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten og funn som er blitt gjort, og
kommenterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer under veis under
gjennomgangen.
Kontrollutvalgets innstilling:
1 Forvaltningsrevisjonsrapporten” Oppfølging og etterlevelse av energi- og
klimaplanen ” tas til etterretning.
2 Rådmannen bes følge revisors anbefalinger.
3 Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. april
2018.

Kontrollutvalget i Rennebu kommune
Møteprotokoll, møte 19.09.17

Side 2 av 5

Kommunestyrets vedtak:

23/2017

Budsjett 2018

Sekretariatets forslag til innstilling:
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 for kontroll- og
tilsynsfunksjonen i Rennebu kommune med en ramme på kr 544 300.
Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til budsjett.
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 for kontroll- og
tilsynsfunksjonen i Rennebu kommune med en ramme på kr 544 300.
Kommunestyrets vedtak:

24/2017

Benchmarking revisjonskostnader for 2015

Sekretariatets forslag til vedtak:
Revisors gjennomgang av benchmarking av revisjonskostnader for 2015 tas til orientering.
Behandling:
Revisor gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål underveis. Rennebu kommune
kommer forholdsvis godt ut når det gjelder kostnader knyttet til revisjonen.
Kontrollutvalgets vedtak:
Revisors gjennomgang av benchmarking av revisjonskostnader for 2015 tas til orientering.

25/2017 Orienteringssaker
Orienteringssaker


Ny hjemmeside Kontrollutvalg Fjell IKS – konfjell.no
Sekretær vil gjennomgå ny hjemmeside og ta opp hvordan Kontrollutvalget og
andre kan gjøre seg nyte av denne
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Tilbud E-læring og test forebyggende tiltak mot korrupsjon.
Vedlagt invitasjon kurs mottatt fra servisekontoret i Rennebu som kan være
aktuelt for medlemmer i kontrollutvalget.



Orienteringssak:
Rådmann er innkalt til møte i kontrollutvalget for å gi en nærmere orientering om
 Rennebuhallen – kostnader mot budsjett omgjøring og renovering
 Kostnader og vedtak knyttet til ombygging/lokaler til samling av skolene
på Berkåk

Sekretariatets forslag til vedtak:
Orienteringssaker tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:


Sekretær orienterte om hjemmeside og gjennomgikk innhold og saker som der
blir lagt inn.



Tilbud om E-læring og test forebyggende tiltak mot korrupsjon tas inn som del av
utvalgets handlingsplan for 2018 der samlet kontrollutvalg gjennomfører
opplegget på kveld 2-3 timer



Rådmann orienterte om kostnader knyttet til Rennebuhallen og at det er gjort
betydelige endringer underveis med tilleggsbevilgninger. Sluttregnskap for
ombygging er blitt behandlet i kommunestyre i sak 41/17 den 07.09.17 med en
tilleggsbevilgning samlet på kr. 1.800.000. Samlede kostnader ble kr.
36.000.000.
Kommunestyret vedtok samling av skolene til Berkåk. Bibliotek ble vedtatt flyttet
til Birkabygget. Kommunestyret vedtok gjennomføring med mindre kostnader.
Kostnader til skolelokalene vurderes til kr. 650.000-700.000 eksklusivt arbeid
med egne ansatte uten at det er gjort bevilgninger i forkant. Kostnader til flytting
og omgjøring av biblioteket kommer i tillegg.
Kontrollutvalget påpeker viktigheten av at det utarbeides reelle kostnadsoverslag
før politiske vedtak blir gjort. Kontrollutvalget er bekymret for kommunens
kostnadsstyring og oppfølging ved investeringer som gjennomføres i kommunen.



Fra Revisjon Fjell IKS er det kommet melding om bytte av revisor fra 01.11.2017
der Merete Lykken blir revisor for Rennebu kommune og Leidulf Skarbø blir
revisor for Oppdal kommune.
Svein Magne Evavold vil fortsatt være oppdragsansvarlig.

26/2017

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.
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Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget ønsker å invitere leder for barnevernet til neste møte for å gi en
nærmere orientering om status i deres arbeid for Rennebu kommune.
Leder barnevernet er på ferie og hadde ikke mulighet til å møte. Kommer og orienterer i
neste møte den 29.11.17.

27/2017

Tilleggssak: Selskapskontroll for
Nasjonalparken Næringshage AS

Sekretariatets forslag til innstilling:
1 Selskapskontrollen – Eierskapskontroll for Nasjonalparken Næringshage AS tas til
orientering
2 Rådmannen bes sørge for at formålet og forutsetningen for Rennebu kommune sitt
eierskap i Nasjonalparken Næringshage tas inn i kommunens eierskapsmelding,
blant annet med bestemmelser om:
 Hvem som skal representere kommunen i eierforsamlinger
 Innkallingsfrister for generalforsamlinger
 Retningslinjer for hvilke generalforsamlingssaker som krever forutgående
politisk behandling
 Retningslinjer for bruk av valgkomitè ved styrevalg
3 Kontrollutvalget gis anledning til å gi uttalelse om revidert eierskapsmelding før
endelig vedtak i kommunestyret.
Behandling:
Revisor gjennomgikk rapporten, funn som er blitt gjort samt svarte på spørsmål fra
utvalget underveis. Videre ble revisors anbefaling gjennomgått.
Kontrollutvalgets innstilling:
1 Selskapskontrollen – Eierskapskontroll for Nasjonalparken Næringshage AS tas til
orientering
2 Rådmannen bes sørge for at formålet og forutsetningen for Rennebu kommune sitt
eierskap i Nasjonalparken Næringshage tas inn i kommunens eierskapsmelding, og
at kommunens generelle eierskapspolitikk blant annet har med bestemmelser om:
 Hvem som skal representere kommunen i eierforsamlinger
 Innkallingsfrister for generalforsamlinger
 Retningslinjer for hvilke generalforsamlingssaker som krever forutgående
politisk behandling
 Retningslinjer for bruk av valgkomitè ved styrevalg
3 Kontrollutvalget gis anledning til å gi uttalelse om revidert eierskapsmelding før
endelig vedtak i kommunestyret.

Kommunestyrets vedtak:
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