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Årsplan og møteplan 2021 for kontrollutvalget i Rennebu (ikke vedlagt, se sak
31/20 og protokoll fra møtet)

Saksframlegg:
Under behandlingen av årsplanen for 2021 ble det bestemt å ha et dialogmøte med
ordfører og kommunedirektør som en del av kontrollutvalgets arbeid for å kunne
gjennomføre sitt arbeid.
Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som utvalget
finner nødvendig for å kunne gjennomføre oppgavene, jfr. kommunelovens §23.2.
I behandlingen av årsplanen kom kontrollutvalget inn på 4 punker som de ønsker en
orientering og dialog rundt, og de var som følger:
1. Oversikt over administrasjonens oppfølging av politiske vedtak
Kontrollutvalget skal følge med på at politiske vedtak blir gjennomført, og ber om
at det utarbeides en rutine slik at det kan legges frem for kontrollutvalget på lik
linke med at det forelegges kommunestyret.
2. Resultater av statlige tilsyn i Rennebu kommune
Kontrollutvalget skal samordne sin aktivitet med statlige tilsyn, og Fylkesmannen
har utarbeidet en tilsynskalender for at det kan skje. Når det gjelder resultatene
av det statlige tilsynet, så er kontrollutvalget avhengig av at det er en rutine i
kommunen på at det oversendes til kontrollutvalget når det kommer til
kommunen. Kan det utarbeides en rutine på det, og hvilke tilsyn har vært
gjennomført i 2020?
3. Informasjon til innbyggere
Det bes om informasjon om hvordan innbyggerne informeres om det som skjer i
kommunen, og hvilken informasjonsstrategi kommunen har.
4. Er bruken av næringsfondet for 2020 i henhold til fondets retningslinjer
Det bes om en gjennomgang av bruken av næringsfondet for 2020, og hvordan
midlene tildeles i henhold til retningslinjene for kommunenes fond til næring.
Punktene er oversendt kommunedirektør og ordfører, og de har takket ja til en
orientering og dialog.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Det er bedt om at det utarbeides et notat til kulepunkt 3 og 4 som kan legges ved
protokollen, og som grunnlag for kontrollutvalgets eventuelt videre arbeid.
Saksvurdering:
Dialogmøte er en åpen post, hvor kontrollutvalget styrer dialogen. Utvalgets medlemmer
bør derfor tenke gjennom om det er spørsmål knyttet til punktene som det er viktig å
komme inn på, eller om det er flere aktuelle spørsmål å ha en dialog rundt.
Ut fra dialogen i møtet kan det komme frem informasjon som man ønsker å fortsette
dialogen på, og det er da mulig å be om en ytterligere oppfølging som konkretiseres.

Sekretariatet legger saken frem uten innstilling. Kontrollutvalget kan ta informasjonen til
orientering eller gjøre vedtak knyttet til de spesifikke temaene som er satt opp.
Sekretariatets forslag til vedtak:

Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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