
  
KONTROLLUTVALGET                                                                               
MØTEBOK – PROTOKOLL 
 

 

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

Kontrollutvalget 07.06.22  30.05.22 HUB SMI 

 

 

Til stede på møtet: 
Av i alt 5 medlemmer var 4 faste medlemmer til stede:  

 

Jørund Båtstad (leder)                                                                  

Eli Marie Stormyrengen (nestleder)                                             

Ove Ruud - fraværende                                                                                     

Maj-Britt Svastuen                                                                    Solveig Nymoen, kommunedirektør    

Olav Jostein Bergum                                                                 Kristin Gårderløkken, kommunalsjef    

 

Sekretær i SKNG førte møteboka.  

 

Møtet varte fra kl. 14:00 til kl. 16:00 

 

 

Underskrifter: 
Vi stadfester at det som er ført i sak 4/22 er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.        

 

                               

Jørund Båtstad                                        Eli Marie Stormyrengen              

 

                                 

 

Maj-Britt Svastuen                       Olav Jostein Bergum 

    

 

                                                                                                             

 

 
Utskrifter: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet går til: 

• Medlemmene av kontrollutvalget og varamedlemmer. 

• Sel kommune – kommunedirektør og ordfører 

• Innlandet Revisjon IKS 

• Presse 

 

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



   KONTROLLUTVALGET I SEL   
                 

MØTEBOK 
 

Kontrollutvalget  Møtedato: 
07.06.22 

Saks.nr:  
5-6/22 

  Saksbehandler:  Hilde Holden 
 

Sak 5/2022 Orientering fra administrasjonen 
Kontrollutvalget ønsker orientering fra administrasjonen vedrørende henvendelse om omlegging av 

skitrase, kommunalt tilskudd til prioritert anlegg for fysisk aktivitet. 

 

I 2019 hadde Innlandet Revisjon IKS en forvaltningsrevisjon om trivsel og læringsmiljø i skolen, 

vedlagt revisjonsrapport 17-2019. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om 

oppfølging av denne og da spesielt anbefalinger fra revisor.  

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

Behandling: 
Administrasjonen orienterte om omlegging av skitrase og kommunalt tilskudd. Det ble opplyst at 

tilskuddet er utbetalt til Dnt, i henhold til vedtak i Sel kommune, og brukt til bru som er en del av 

løypetraseen. Dette er ferdigstilt og ble åpnet i påsken 2022. 

 

Det ble orientert om tidligere forvaltningsrevisjon om trivsel og læringsmiljø i skolen, 

problemstillinger og 5 punkter vedtatt i kommunestyret om videre arbeid.  
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 6/2022 Statusrapport 1. tertial 2022 fra Innlandet Revisjon IKS 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser 

ressursbruken pr. 30.04.22. Rapporten skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og 

prognose. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar statusrapport 1. tertial 2022 til orientering.  

 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom statusrapporten 1. tertial 2022. 

 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar statusrapport 1. tertial 2022 til orientering. 

 
 
 

 
 
 



Åpen post 
 
Arbeidsmøte: 
 

1. Kontrollutvalget diskuterte endringer i ansatte revisorer med kontorplass Hub Otta i Innlandet 

Revisjon IKS og håper de vil bestrebe seg på å opprettholde disse plassene.  

2. Kontrollutvalget vil vurdere forvaltningsrevisjon av NGR IKS. 

3. Kontrollutvalget ønsker orientering om lukkeplan vedrørende tilsyn fra Arbeidstilsynet for 

Otta Brygge i desember 2022. 
 
Møter i kontrollutvalget ut året: 
 
24. august 22, kl. 09:00-11:00 
27. oktober 22, kl. 09:00-11:00 
01. desember 22, kl. 09:00-11:00 
 
 
 
 


