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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 

 
P R O TO K O L L 

 
 
Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 
 
Tid                  :  Tirsdag, 19. mars 2013,  kl 09.00-12.30  
 
Møtested:             :  Kvitfjell, Rådhuset i Ringebu 
  
Innkallingsmåte    :  Elektronisk  
 
Følgende møtte     : Inger Bø og Jan Skogvang   
 
Forfall                   : Iver Hammeren, Turid Ødegård, og Egil Fjelstad 
 
Vara : Wictor Sandvold og Else Borgen 
 
Dessuten møtte     : Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 05/13   

  Oppdragsansvarlig revisor i sak 06/13 
  Sekretariatet v/ Ingvild Selfors  

 
         

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
SAK 05/13 Orientering årsregnskap 2012 
Administrasjonen v/seniorrådgiver Jan Magne Langseth orienterte omkring resultatene i 
årsregnskapet for 2012.  
 
Ringebu kommune oppnådde også i 2012 et godt resultat, med et totalt mindreforbruk på 2,9 
mill.  Netto driftsresultat kom på 6,1% mot budsjettert 1,3%. Det gode resultatet er påvirket av 
premieavvik pensjon og mva-kompensasjon. Disposisjonsfondet utgjør 12,3% av 
driftsinntektene pr 31.12. Lånegjelda er på 66% av driftsinntektene, som er en økning med 3% 
fra 2011. 
 
Tjenesteenhetene samlet fikk et merforbruk på ca 0,5 mill, men dersom en korrigerer for 
selvkostområdene gikk tjenesteenhetene totalt med overskudd. De enkelte tjenesteområdene 
varierer med positive og negative avvik.  
 
 
Kontrollutvalget gjorde følgende  
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VEDTAK: 
Administrasjonens orientering om årsregnskapet 2012 tas til orientering. 
 
 
SAK 06/13 Rapportering fra revisor 
Oppdragsansvarlig revisor deltok i møtet. Revisor orienterte om sitt arbeid med revisjon i 
Ringebu kommune.  
 
Det ble fattet slik 
 
VEDTAK 
Kontrollutvalget tar revisors rapportering til etterretning. 
 
 
SAK 07/13 Skatteregnskapet 2012  
De to rapportene ble gjennomgått. 
 
Kontrollutvalget fattet slikt nytt  
 
VEDTAK 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar skatteoppkreverens årsrapport vedr skatteregnskapet 2012 til 
orientering. Kommunestyret har merket seg det høye restansenivået og forutsetter at 
skatteoppkreveren prioriterer innfordringsarbeidet.  

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteregnskapet for 2012 
til orientering. Kommunestyret har merket seg Skatteetatens pålegg når det gjelder 
skatte- og avgiftsinnkrevningen og forutsetter at disse følges opp.  

 
 
 
Eventuelt/orientering  
 
 
 
 
       Ringebu, 2.4.2013 
 

Inger Bø 
Nestleder  

 
 
 
 
Elektronisk kopi: 
 
Ordføreren 
Rådmannen 
Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 
BDO AS 
Fellestjenesten 


