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Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp, mottatt 27.06.16. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Ringerike kommune 
 

  Sak  115/16 

Side 3 av 3   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1190-17   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - protokoll 4/16  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

115/16 Kommunestyret 30.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 
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::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
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Grunngitt spørsmål til kommunestyre den 30 I 6 I 201 6

Nordrepark

Nordre park er en fin park som blir beplantet om sommeren og gress blir klipt men krakkene
begynner og bli forfalne og grusen ved minnesmerket blir groddigien av ugress.
For att vi skal ha en fin park på norsia og en utsikt der folk kan se på fossen er det viktig
opprettholde vedlikehold.

Spørsmålet mitt er:

Er det planer om og bytte utt eller kjøpe nye krakker?
Er det penger til og legge ny grus ved minnesmerket?

Grunngitt spørsmål til kommunestyret 3 0 I 6 I 201 6

Gladtvetbrygge

Hønefoss har en fin bygge med sitteplasser rundt men bryggen skulle vert pusset opp
og krakkene skulle vert restaurert.

Spørsmål mitt er?

Er det noe budsjett på vedlikehold av brygge og krakkene?

Mvh Jim Hagen Warp

Dokid:
1606691 I
(16/38e3-1)
Grunngitt spørsmä
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::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Kontrollutvalgets protokoll nr 4/16 tas til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.16 

 

 

 

 

  

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



KON TROLLU TVALG E T

P ROTOKOLL041 1 6

fra møte i kontrollutvalget 17.06.16.2A16, kl. 08.30 - 10.45

Til stede Leder Karsten Lien, Ulf Magnussen, Dag Haakon Henriksen,
Lise Kihle Gravermoen, Erna Skaugrud

Forfall

Sekretær Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn I S

Leder for forvaltningsrevisj on Torkild HalvorsenRevisjonen

Administrasjonen

Ordfører

St edfortreder for økonomi sj ef Roger Mathiesen

Følgende saker ble behandlet i henhold til oppsatt sakskart:

Sak29ll6 Protokoll fra møte nr.03/16 tit endelig godkjenning og underukrift

Behandling:
Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak i kontrollutvalqet:
Protokoll fra møte nr. 03/16 godkjennes,

Sak 30/1 6 Status for den økonomiske situasjonen per 31.05.16

Behandling:
Roger Mathiesen orienterte om tertialrapporten og om den økonomiske
situasjonen pr. 31 05.16.

Det ble i tillegg svart på spørsmål vedr. note 16 - punkt om driftsutgifter/avtale kantine
og uteområde Follum.

Vedtnk i kontrolluwalset:
Redegjørelsen tas til orientering.
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KONTROLLUTVALGET

Vedtak i kontrollutvaleet:
Kontrollutv alget tar brev nr. I 8 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr
regnskapsrevisjonen for 20 I 5 til orientering.

Sak32/16 Plan for forvaltningsrevisjon - hvilke områder skal revideres og når

Sak 3Ll16 Regnskapsrevisjon 2015 - brev nr 18 til kontrollutvalget

Behandling:
Revisor svarte på kontrollutvalgets spørsmål vedr. brev nr, 18

Kontrollutvalget hadde i tillegg noen spørsmål til Roger Mathiesen. Dette gieldt både

A-ordningen og Fossefondet.

Behandling:
Kontrollutvalget prioriterte omsorgstjenester for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
i2016.Ingen prioritering av andre områder nå.

Vedtak i.kontrollutvnlget:
Kontrollutvalget prioriterer forvaltningsrevisjon innen omsorgstjenester

i2016.
Kontrollutvalget ser på de øvrige prioriterte områdene ved plan for 2017

Sak 33/16 Plan for selskapskontroll - hvilke selskaper skal kontrolleres og når

Behandling:
Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre eierskapskontroll i Ringeriks-Kraft AS.

Revisjonen melder tilbake i neste møte om når arbeidet kan starte opp.

Kontrollutvalgets leder orienterte utvalget om en mulig inhabilitet for seg selv vedr
Ringeriks-Kraft AS.

Vedtak i kontrollufvalget:
Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre eierskapskontroll i Ringeriks-Kraft AS.

Buskerud Kommunerevisjon IKS melder tilbake til kontrollutvalget om tidspunkt for
gjennomføring, samt kostnadsoverslag til utvalgets neste møte.

Sak 34116 Forslag til forvaltningsrevisjon omsorgstjenester

Behandling:
Leder for forvaltningsrevisjon Torkild Halvorsen redegjorde for to foreslåtte
forvaltningsrevisjoner innen omsorgstjenester. Kontrollutvalget var positive til
problemstillinger og prosjektplaner. Kontrollutvalget kom med innspill/endringer

som vil bli innarbeidet/hensynstatt i det videre arbeidet.
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KON TROL L U TVAL G E T

Vedtnk i kontrollutvnlget:
Kontrollutvalget ber revisjonen utføre foreslåtte prosjekter i samsvar med
foreliggende prosjektplaner og kontrollutvalgets innspill.

Sak35/1 6 Statusrapportforvaltningsrevisjon I KT

Behandling:
Revisor redegjorde for status vedr. forvaltningsrevisjon I KS
N¡t leveringstidspunkt oktober 2016.

Vedtnk i kontrollutvalset:
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.

Sak 36/1 6 Revisor informerer

Behandling:
Revisor tilbyr kontrollutvalget en orientere om temaet sikkerhet- og beredskap,
samt endringer vedr. regelverket for offentlige anskaffelser.
Kontrollutvalgetvar positive til forslaget som planlegges gjennomført i utvalgets
neste møte.

Vedtak i konf rollutvalset:
Kontrollutvalget tar revisors informasj on til orientering

Sak 371 1 6 Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren spør om kontrollutvalgets medlemmer har mottatt nyhetsbrev
fra revisjonssamarbeidet BTV (som BKR I KS er del av).
Erna Skaugrud har ikke mottatt dette. Sekretæren ordner saken.

Protokoll fra møte 20.04.16 i representantskapet til Buskerud Kommunerevisjon I KS
og referat fra valgmøte i KTI BI S 04.04.1 6 er tilgjengelig for kontrollutvalger.
Kontrollutvalget ønsket å få disse oversendt på e-poSt.

Vedtnk i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering.

Eventuelt

Kontrollutvalget har fätt en forespørsel om de ønsker overføring av utvalgets møter på Web,
slik som kommunestyret/formannskapet.
Kontrollutvalget tar saken opp til debatt i neste møte.
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KON TROL L U TVAL G E T

2. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på kommunens arbeid med antikorrupsjon.
Rådmannen bes møte i kontrollutvalgets neste møte for å redegiøre for hva som gjøres
på dette området i kommunen.

3. Kontrollutvalget ønsker å få sine innkallinger/sakspapirer lagt ut på det interne nettet til
kommunens politikere. Dette for å kunne være like tilgjengelig som andre
politiske utvalg. Sekretariatet følger opp saken.

Alle vedtak er enstemmige.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 17. juni2016

Karsten Lien
Leder

Dag Haakon Henriksen Lise Kihle Gravermoen

Ulf Magnussen Erna Skaugrud
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