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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 25. september  kl 09.00 – 11.30. 

 

Møtested:   Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

Til stede (faste): Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol, Reidun Knuts, Einar Widme,  

 

Forfall:  Morten Langset 

Dessuten møtte:  Kommunalsjef Gro Li Sletvold i sak 25/18 

  Sekretariatet v/ Edel Åsjord  

         

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokollen fra møtet 19. juni 2018 ble godkjent. 

 

SAKNR 25/18  Oppfølging av politiske vedtak – statusrapport pr. 31.08.2018 

Det ble en gjennomgang av rapporten, og administrasjonen var til stede for eventuelle 

spørsmål. Bl.a. ble det stilt spørsmål om når taksering av eiendom med tanke på endring i 

eiendomsskatten ble fullført. 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK :  

 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 

INNSTILLING: 

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak 

pr 31.08.2018  til etterretning. 

 

SAKNR 26/18  Økonomisk rapportering pr. 31.08.18  

Det var i utgangspunktet tatt et visst forbehold om hvorvidt tertialrapport 2 forelå til møtet. 

Rapporten ble ikke ferdigstilt til møtet, og kontrollutvalget fattet derfor slikt 

 

VEDTAK 

Økonomisk rapport for 2. tertial forelå ikke til møtet i kontrollutvalget, som derfor ikke har 

behandlet den. Saken utsettes derfor til neste møte.  
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SAKNR 27/18  Status på kontrollutvalgets budsjettområde pr september 2018  

 

Det ble en gjennomgang av status så langt i år, og økonomioversikt oversendt fra 

administrasjonen på kontrollutvalgets område ble gjennomgått.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

 

Status på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering.   

 

SAKNR 28/18  Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 

Det ble en gjennomgang av de ulike poster. Det fremkom i kolonnen for budsjett 2018 at kr 

55.000 som var avsatt til selskapskontroll hadde falt ut. Dette er rettet opp nedenfor.  
 

Kontrollutvalget fattet slikt 

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget legger fram sitt forslag til budsjett for ansvar 131 Revisjon, og 132 

Kontrollutvalg, med en kostnadsramme på kr 1 146 000, se nedenfor.  

 

      2019 bud 2018 
1) 1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl møter 450 000 430 000 

     
2) 1270 Forvaltningsrevisjon/overordnet analyse, m.m      305 000 315 000 

     
3) Mindre utredninger/undersøkelser       65 000 55 000* 

     
4) 1370 Sekretariat  170 000 165 000 

     
5)  Kontrollutvalgskostnader    

 1081 Godtgjøring råd/utvalg 69 500 156 000 149 500 

 1080 Tapt arbeidsfortjeneste 32 000          

 1099 Arbeidsgiveravgift 12 000   

 1115 Bevertning 2 500   

 1120 Uforutsette utgifter 0   

 1150 Kurs 35 000   

 1160 Godtgjøring for reiser 5 000   
          

  Sum   1 146 000  1 114 500 

 

*Foreslått brukt til selskapskontroll i 2018 
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SAKNR 29/18  Valg av revisor  « Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-

Gudbrandsdal Renovasjonsselskap». 

Kontrollutvalgets leder orienterte om at sekretariatet ble bedt om å gjøre en vurdering av 

tilbudene, og at lederne i kontrollutvalgene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron hadde et formøte 

24. september hvor tilbudene ble gjennomgått. Det ble orientert om gjennomgangen, og 

hvordan tilbudene ble vurdert.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 
 

1. På bakgrunn av kontrollutvalgets vurdering av selskapenes tilbud, tildeles BDO 

oppdraget med gjennomføring av prosjektet «Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 

av Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap». Kontrollutvalgene i kommunene Nord-

Fron, Sør-Fron og Ringebu er oppdragsgivere. 

2. Det inngås avtale med BDO i samsvar med selskapets tilbud datert 20. august 2018 med 

en fastpris på kr 395.000,-  eks mva  inkludert reise og møtekostnader som det 

fremkommer i tilbudet.   

3. Oppdraget skal være avsluttet og klart for å legges fram for kommunestyrene innen juni 

2019. 

4. Sekretariatsleder gis fullmakt til å signere avtalen med BDO på vegne av 

kontrollutvalgene.   

SAKNR 30/18 Innbyggerundersøkelsen 2018 

Det ble en redegjørelse fra kontrollutvalgets leder om innbyggerundersøkelsen som var utført.  

 

Etter dette fattet kontrollutvalget slikt  

 

VEDTAK 

1) Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en brukerundersøkelse av tjenester innenfor 

teknisk tjenesteenhet som et supplement til innbyggerundersøkelsen 2018. 

2) Kontrollutvalget ber rådmannen om å stille kompetanse og kapasitet til rådighet for en 

slik undersøkelse for gjennomføring i regi av kontrollutvalget.  

 

SAKNR 31/18 Åpen post 

Det ble en diskusjon om ulike tema. Det var enighet om at kontrollutvalget retter en 

henvendelse til rådmannen om retningslinjer for bierverv for ansatte i Ringebu kommune.  

 

 

 

       Ringebu, 25.09.18  

 

Berulf Vaagan 
leder  

(sign.) 

 

 



 4 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Økonomisjef 

BDO AS 

Fellestjenesten 


