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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid                  :  Tirsdag, 29. april 2014,  kl 12.00-13.30  

 

Møtested:             :  Vaala, Rådhuset i Ringebu 

  

Innkallingsmåte    :  Elektronisk  

 

Følgende møtte     : Amund Sønsteli og Turid Ødegård   

 

Forfall                   : Per Kleven, Jan Skogvang, og Inger Bø 

 

Vara : Lilliann B Pedersen og Svein Bruket 

 

Dessuten møtte     : Ordfører Egil Odlo i sak 08/14 

 Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 08/14 

 Oppdragsansvarlig revisor, Tollef Halvorsen, i sak 08/14   

  Sekretariatet v/ Ingvild Selfors  

 

         

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokollen fra møtet den 14.03.14 ble godkjent. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

SAK 08/14 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Ringebu kommunes årsregnskap for 

2013 

Oppdragsansvarlig revisor Tollef Halvorsen orienterte om revisjonens arbeid med 

årsregnskapet for 2013. Deretter møtte seniorrådgiver Jan Magne Langseth for å bidra med 

ytterligere informasjon og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

  

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget legger fram følgende uttalelse til kommunestyret;  

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE RINGEBU KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP FOR 2013. 
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Kontrollutvalget har i møte den 29.4.14 behandlet Ringebu kommunes årsregnskap for 2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse bygger på avlagt årsregnskap, administrasjonens årsberetning, samt 

revisjonsberetningen. I tillegg har administrasjonen og ansvarlig revisor supplert 

kontrollutvalget med muntlig informasjon. 

 

Ringebu kommunes årsregnskap for 2013 er avlagt med et netto driftsresultat på 4,4 mill kr 

(1,2%), og et regnskapsmessig resultat i null etter strykninger.  

 

Resultatet er noe svakere enn de senere år, men forklares med en del forhold av forbigående art. 

Det er et mål i økonomiplanperioden å oppnå et netto driftsresultat på 3% mot slutten av 

perioden. 

 

Beholdningen av frie fond viser en reduksjon i perioden og disposisjonsfondet utgjør 11,7% av 

driftsinntektene pr 31.12.13 mot 12,3% ved utgangen av 2012. En relativt stor andel av 

disposisjonsfondet er øremerket til spesielle formål, hvorav fond til dekning av premieavvik 

pensjon utgjør over halvparten.  

 

Lånegjelda i Ringebu er høy og stigende, og en stadig større andel av kommunens driftsutgifter 

utgjør renter og avdrag. Kommuneøkonomien vil være sårbar for eventuelle renteøkninger i 

årene fremover. Kontrollutvalget ser det derfor som viktig at kommunen fortsatt har fokus på 

fondsoppbyggingen i årene framover, da dette er avgjørende for kommunens handlefrihet og 

likviditet.  

 

Når det gjelder investeringsregnskapet er det totalt investert for kr 72 mill av et regulert 

budsjett på 131,3 mill. Flom og ekstremvær har gitt betydelige forsinkelser i investeringstakten 

i 2013. 

 

Utover dette har kontrollutvalget ingen merknader til Ringebu kommunes årsregnskap for 

2013. 

 

 

Eventuelt/orientering  

 

 

 

       Ringebu, 1.5.2014 

 

Amund Sønsteli 
leder  

 

 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 

BDO AS 

Fellestjenesten 


