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Orienteringssaker
➢ Orienteringssak 1: Kommunedirektøren orienterer
Kommunedirketøren orienterer om kommunes tjenesteyting og
organisering under den pågående situasjonen med koronaviruset. Han
kommer også inn på om det er spesielle forhold som kontrollutvalget bør
være oppmerksomme på.
➢ Orienteringssak 2: Valg av varamedlemmer til kontrollutvalget
Det er mottatt tilbakemelding fra kommunal- og
moderniseringsdepartementet vedrørende spørsmål om valg av
vararepresentanter til kontrollutvalget. Vedlegg 1
Tilbakemeldingen oversendes administrasjonen i Rennebu kommune.
➢

Orienteringssak 3: Utsettelse av dialogmøte med ordfører og
virksomhetsbesøk
På grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset, så utsettes
arbeidet med virksomhetsbesøk og dialogmøte med ordfører inntil videre.

➢ Orienteringssak 4: Svar angående forvaltningsrapporten «Enkeltvedtak
etter forvaltningsloven».
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrapporten «Enkeltvedtak etter
forvaltningsloven» den 03.10.19. Formålet med undersøkelsen er å
undersøke om saksbehandlingen og vedtak for helse- og omsorgstjenester
var i samsvar med krav i forvaltningsloven og særlover og de kriterier
kommunen selv har vedtatt.
Revisjonens anbefalinger ble vedtatt av kontrollutvalget og
kommunestyret og var:
o Rennebu kommune skal påse at kommunens delegeringsreglement
blir fastsatt av kommunestyret
o delegering av vedtaksmyndighet blir tilfredsstillende ivaretatt
o etablerte rutiner for saksbehandling og arkivering av
saksdokumenter fungerer i praksis
o enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker
o etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av
klagesaker
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------------------------------------------------------------------------------------------------Rådmannen ble bedt om å rapportere til kontrollutvalget om hvordan
foreslåtte tiltak fra revisjon er blitt håndtert og gjennomført innen 15.
mars 2020.
Sekretariatet har mottatt en epost fra Rennebu kommune
v/kommunedirektøren hvor han beskriver tiltak kommunen har iverksatt
på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets vedtak (se vedlegg 2).
Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av
forvaltningsrevisjonsrapporten ”Kommunens praktisering av
selvkostprinsippet” tas til orientering. Utvalget følger opp saken til alle
tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.

➢

Orienteringssak 5: Møte om samordning av tilsyn av Fylkesmannen i
Trøndelag
Ny kommunelov gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn
rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at
tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme
læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av
tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter,
samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver
(kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte
forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut
på forvaltningsrevisjonsregisteret.
For mer info, se lenken
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/tilsyn2/

➢ Orienteringssak 6: Melding om vedtak
Kommunestyret behandlet den 05.03.20, sak 09/2020, årsmelding 2019 i
fra kontrollutvalget. Sekretariatet presenterte kontrollutvalgets oppgaver
på samme møte. Behandling ble enstemmig vedtatt i tråd med
kontrollutvalgets innstilling.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.
Behandling
Kontrollutvalget vedtak
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