
  
KONTROLLUTVALGET                                                                               
MØTEBOK – PROTOKOLL 
 
 

Utvalg/styre råd: Møtedato:  Innkalling av: Møtestad: 

Kontrollutvalget 25. mai 2021  18. mai 2021 HUB SMI 
 

 
Til stede på møtet: 
Av i alt 5  medlemmer var 4 faste medlemmer til stades.  
 
Jørund Båtstad (leder) 
Ove Ruud 
Edda Ane Stubbrud - fraværende 
Maj-Britt Svastuen 
Eli Marie Stormyrengen 
 
Egil Barhaugen, Regiondata 
Dag Sandbu, Regiondata 
Terje Alnes, Sel kommune 
 
Sekretær i SKNG førte møteboka.  
 
Møtet varte fra kl. 10:00 til kl. 12:30 
 
 
 
Utskrifter: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet går til: 

• Medlemmene av kontrollutvalget og varamedlemmer. 

• Sel kommune – kommunedirektør og ordfører 
• Innlandet Revisjon IKS 

• Presse 
 
 
Saksliste: 
Sak: 
 
08/21 

 
 
Orientering fra Regiondata, Egil Barhaugen og Dag Sandbu. 
 
 
Åpen post 
Arbeidsmøte: - forberede sak landbrukskontoret 
Innspill til orientering fra barneverntjenesten 
Åpen post 
 
 

 
 



Innkalling og saksliste: 
Kontrollutvalget hadde ingen merknad til innkalling og saksliste. 
 
 

   KONTROLLUTVALGET I SEL   
                 

MØTEBOK 
 
Kontrollutvalget  Møtedato: 

25. mai 2021 
Saks.nr:  
07/20 

  Saksbehandler:  Hilde Holden 
 

 
 
Sak 08/21 Orientering fra Regiondata 

Kontrollutvalget i Sel ønsker en gjennomgang av datasikkerheten i vår kommune. Nedenfor 
følger punkter som ønskes belyst. 

• Trusler og sårbarhet 

• Sannsynlighet 

• Konsekvenser 

• Risikobildet – hva må en gjøre noe med og hva kan en leve med. 

o Sannsynlighetsreduserende tiltak  

o Konsekvensreduserende tiltak 

• Risikovurdering 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

Behandling: 
Kontrollutvalget vedtok lukket møte etter Kommuneloven § 11-5, 3. ledd bokstav b. 
 
 
Åpen post 
 
Landbruk 
Kontrollutvalget ønsker orientering fra administrasjonen vedrørende landbruk. 
Det nevnes oppfølging av bo- og driveplikt, krav til fritak og hvem som får fritak? 
Ønsker oversikt over antall eiendommer som har fått fritak for bo- og driveplikt, samt 
personlig og upersonlig boplikt iht. gjeldene lovverk. 
 
Kontrollutvalget ønsker også generell informasjon om skogbruk i Sel, også når det gjelder 
kjøp av skogseiendom, og hvem? Oversikt over bruk/eiendom som ikke er bebodd og jord i 
brakk. Er det fri omsetning av skogseiendommer? 
 



Barnevern 
Kontrollutvalget ønsker generell informasjon om barneverntjenesten, nedenfor er nevnt noen 
spesifikke spørsmål: 

- Kommunesamarbeid og fordeling av økonomi? 
- Barnevernvakt/beredskap? 
- Antall barn under omsorg? 
- Barneverntjenesten under pandemien? 

 
Sel sjukeheim 
Kontrollutvalget ønsker informasjon om Sel sjukeheim og da spesielt om økonomi og 
ekstrakostnader, fremdrift og forsikringsavtale/erstatning. 
 
 
 
 
Neste møte er 22. juni 2021 
 
 
 
 
 


