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Orienteringssaker
Orienteringssak 1: Siden sist
Gjennomgang av møteprotokollen fra forrige møte.
Lenke til protokollen:
Møteprotokoll fra den 25. august 2021
Orienteringssak 2: Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjon for
teknisk drift
Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten for teknisk drift i sak
26/2021 den 30.09.2021:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.03.22.
Orienteringssak 3: Forvaltningskontroll på landbruksområdet
Det ble i forrige møte referert til at Statsforvalteren har gjennomført en
forvaltningskontroll i Rennebu kommune av:
• Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2020omgangen
• Sykdomsavløsning i 2020
• Regionalt miljøtilskudd i 2020
Rennebu kommune har innen svarfristen den 25.juni utarbeidet saksbehandlingsrutiner
for de ulike ordninger som ble kontrollert og kontrollplan for regionalt miljøprogram og
produksjonstilskudd. Statsforvalteren har avsluttet oppfølgingen og har ingen
anmerkninger.
Orienteringssak 4: Kommunebarometeret for 2021
Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år.
Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. For 2021
havner Rennebu kommune på en 196.plass. Dersom kontrollutvalget ønsker det, kan
sekretariatet formidle rapporten til kontrollutvalget.
Orienteringssak 5: Habilitetsbrudd i klagebehandlingen må unngås
Sivilombudsmannen har en kronikk i Kommunal Rapport den 18.desember 2019 hvor det
gis fire tips til hvordan en kommune kan organisere sin klagesaksbehandling for å unngå
brudd på habilitetsbestemmelsen. Selv om kronikken er to år gammel er dette en veldig
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kjent med hvordan en klagesaksbehandling i en kommune bør foregå.
Se vedlegg for orienteringssak 5.
Orienteringssak 6: Uten kontroll forsvinner tilliten
Avtroppende riksrevisor Per-Kristian Foss har i bladet «Kommunerevisoren» publisert en
kronikk om kontrollfunksjonens rolle for å styrke tilliten mellom innbyggere og
myndighetene. Kronikken er publisert den 1.november 2021.
Se vedlegg for orienteringssak 6

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.
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