
  
KONTROLLUTVALGET                                                                               
MØTEBOK – PROTOKOLL 
 
 

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

Kontrollutvalget 22. juni 2021  10. juni 2021 HUB SMI 
 

 
Til stede på møtet: 
Av i alt 5 medlemmer var 3 faste medlemmer til stede:  
 
Jørund Båtstad (leder) 
Ove Ruud 
Edda Ane Stubbrud - fraværende 
Maj-Britt Svastuen 
Eli Marie Stormyrengen -fraværende 
Anita Tofte - vara 
 
Solveig Nymoen, kommunedirektør 
Kristin Kallbakk, virksomhetsleder bvtj. 
Per-Ivar Weydahl, landbrukssjef 
Thorleif Tangen, prosjektleder 
Ingvild Selfors, revisor, Innlandet Revisjon IKS 
 
 
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: 
 
09/21 
10/21 

 
 
Tertialrapport 1 fra Innlandet Revisjon IKS 
Orientering fra administrasjonen 

- Barnevern kl. 10:30 
- Landbruk kl. 11:15 
- Sel sjukeheim kl. 12:00 

Åpen post 
 



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

   KONTROLLUTVALGET I SEL   
                 

MØTEBOK 
 
Kontrollutvalget  Møtedato: 

22. juni 2021 
Saks.nr:  
09-10/21 

  Saksbehandler:  Hilde Holden 
 

 
 
Sak 09/2021 Tertialrapport 1 2021 fra Innlandet Revisjon IKS 
 
Vedlegg: 
- Tertialrapport 1 2021 

 
INNLANDET REVISJON IKS – RAPPORT 1. TERTIAL 2021 
 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser 
ressursbruken pr. 30.04.21. Rapporten skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og 
prognose. 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar tertialrapport 1/2021 til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til rapporten. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapport 1. tertial 2021 til orientering. 
 
 
Sak 10/2021 Orientering fra administrasjonen, mail til kommunedirektøren 27.05.21: 
 
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. 
 
Behandling: 
Administrasjonen orienterte om landbruk, barnevern og Sel sjukeheim og svarte på spørsmål 
underveis. 
 
Vedtak:  
Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til orientering. 
 
 
 
 
 
Åpen post 
 
 

 


