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

Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus
Onsdag, 13. mars 2019
Kl. 11:00
9-15

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

Forfall:

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

Plankontoret

Norvald Veland
Merete Lykken
Ass.rådmann Lill Hemmingsen Bøe
Fagkonsulent landbruk Evy-Ann Ulfsnes (sak 12/19)
Fagansvarlig skog utmark/miljø Ståle Solen (sak 12/19)
Daglig leder Norunn Elise Fossum (sak 11/19)

Annet:
Møtet ble avsluttet kl. 15.15

Onsdag, 13. mars 2019
Norvald Veland
møtesekretær

Neste ordinære møte: onsdag 8. mai 2019 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus
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09/2019

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 13.03.19 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og sakliste til møte 13.03.19 godkjennes

10/2019

Godkjenning av protokoll fra møte 06.02.19

Sekretariatets forslag til vedtak:
Vedlagt møteprotokoll fra møte 06.02.19 godkjennes.
Behandling:
Protokoll utsendt på mail 06.02.19. Godkjent av utvalget i svarmailer.
Kontrollutvalgets vedtak:
Vedlagte møteprotokoll fra møte 06.02.19 godkjennes.

11/2019

Orientering – plankontorets virksomhet

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar Plankontorets orientering om deres virksomhet til orientering.
Behandling:
Sekretær gav i starten av møtet en kort orientering om kontrollutvalgets funksjon og
oppgaver.
Daglig leder i Plankontoret gav kontrollutvalget en grundig og god orientering om
kontorets virksomhet. Kontrollutvalget fikk et godt innblikk i de ressurser med 8
arbeidsplasser som er etablert på Berkåk. Spørsmål fra utvalget ble besvart løpende.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar Plankontorets orientering om deres virksomhet til orientering.

12/2019

Virksomhetsbesøk – enhet Landbruk

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Behandling:
Sekretær gav i starten av møtet en kort orientering om kontrollutvalgets funksjon og
oppgaver.
Fagkonsulent landbruk (koordinator) og fagansvarlig skog, utmark og miljø orienterte
utvalget om virksomhet knyttet til enhet Landbruk. Enhet Landbruk har stort
virksomhetsområde med mange viktige gjøremål, nye krav samt skal være serviceenhet
ovenfor innbyggere. Enheten utgjør 3,2 årsverk. Utfordringer er mange, samtidig blir
ressurser til drift redusert.
Utvalget fikk et god inntrykk av mangfoldet og om enhet Landbruk sin virksomhet.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar enhet Landbruk sin gjennomgang om virksomhet til orientering

13/2019

Kontrollrapport 2018 Skatteetaten

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollrapporten 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rennebu kommune
tas til orientering.
Behandling:
Rapporten fra Skatteetaten ble kort gjennomgått, den inneholder ingen spesielle
anmerkninger for Rennebu kommune
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollrapporten 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rennebu kommune
tas til orientering.

14/2019 Orienteringssaker
Orienteringssaker
Orienteringssak 1:


Melding om politisk vedtak i kommunestyret 31.01.19 sak 1/19
forvaltningsrevisjon – fastsetting av gebyrer og behandlingstid.
Vedtak ble som innstilling fra kontrollutvalget med unntak av pkt 3 der
rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak ble endret fra
01.04.19 til 15.06.19.

Orienteringssak 2:


Departementet har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på
høring. Høringsnotatet sendes ikke ut, men kan leses her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d8fdeca66d4988b9086c314c287828/ho
ringsnotat_kontrollutvalgs_og_revisjonsforskriften.pdf

Orienteringssak 3:


NKRF’s Kontrollutvalgskonferansen 2019 – orientering
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Orienteringssak 4:


Årsregnskap 2018 – økonomisjef, eventuelt revisor gir kontrollutvalget en kort
orientering om godt årsregnskap for Rennebu kommune 2018 omtalt i lokalavis.



Orienteringssak 5: (tillegg til utsendte orienteringssaker mottatt 12.03.19)
Melding om politisk vedtak – mottatt vedtak i kommunestyret 07.03.19 sak 05/19
med vedta: Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2018 tas til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Orienteringssaker tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Orienteringssak 4:
Økonomisjef gjennomgikk hovedposter fra årsregnskap som viser netto driftsresultat på
kr. 11.221.000 tilsvarende 4% mot tilsvarende i 2017 kr. 4.058.000 tilsvarende 1,5%.
Hovedgrunn for bedring resultat kan oppsummeres med økt skatt/rammetilskudd kr.
2.350.000, eiendomsskatt kr. 1.000.000 og salg av kraft (netto) kr. 2.150.000, samlet
kr. 5.500.000 økte inntekter utover budsjettert.
Øvrige orienteringssaker ble tatt til orientering
Leder orienterte om at medlemskap til FKT, Forum og kontroll og tilsyn, er blitt sagt opp
grunnet økonomiske forhold og ønske om innsparinger i kommunen.

15/2019

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:
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
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