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BAKGRUNN 

Kontrollutvalgene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron hadde et fellesmøte 15. mars 2017 for 

å diskutere fellesprosjekter innen det interkommunale arbeidet.  

 

Marienhø-saken fikk fokus i 2017, og det ble brukt en del ressurser til dette. Det var derfor ikke  

aktuelt å se på nye prosjekter i 2017.  

 

Kontrollutvalget fattet vedtak om arbeidet med fellesprosjekter i 2017 som legger føringer for 

det videre arbeidet med dette. I sak 13/17 « Samarbeidsprosjekter- forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll» som fulgte i etterkant av fellesmøtet i mars 2017 ble det fattet slikt vedtak:  

1. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgenes lovpålagte oppgaver innen 

selskapskontroll og forvaltningsrevisjoner. 

2. Kontrollutvalget er positiv til det samarbeidet som pågår mellom Nord-Fron, Sør-

Fron og Ringebu når det gjelder fellesprosjekter – interkommunale selskaper.  

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide en skisse for finansiering av 

fellesprosjekter og vurdere kontrollutvalgenes finansieringsandeler i et slikt prosjekt i 

samarbeid med andre berørte interessenter.  

I sak 17/17 «Samarbeidsprosjekter forvaltningsrevisjon og selskapskontroll» på påfølgende  

møte i juni ble det gjort følgende vedtak:  

Sør-Fron og Nord-Fron kommune orienteres om at videre oppfølging mot GIAX, herunder 

spørsmålet om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll stilles i bero.  

 

I forbindelse med revidering av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som ble  

gjennomført på siste møte i kontrollutvalget 7. desember 2017 ble slikt vedtak gjort i sak 37/17 

«Revidering av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll «:  

1. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av de foreliggende planer for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets foreslåtte endringer av 

planene som fremkommer på møtet.  

3. Kontrollutvalget vil ikke ha midler til gjennomføring av egne prosjekter i 2018.  

 

VURDERING 

Med bakgrunn i det som fremkommer ovenfor, vil kontrollutvalget ikke ha midler til å 

gjennomføre egne prosjekter i 2018. Det vil derfor være aktuelt å se på fellesprosjekter med 

de andre kommunene, jfr kontrollutvalgets planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Lederne i kontrollutvalgene for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu vil sammen med 



 

sekretariatet møtes i forkant av kontrollutvalgsmøtene for felles informasjonsveksling 

vedrørende evnt fellesprosjekt – MGR. Det blir gitt en orientering fra kontrollutvalgets leder 

på møtet. Sekretariatet vil utarbeide et notat på organisering av et slikt prosjekt, herunder 

skisse for å vurdere kontrollutvalgenes finansieringsandeler, jfr vedtak i sak 13/17 pkt 3. Dette  

sendes pr. e-post til kontrollutvalgets medlemmer i forkant av møte.  

 

Saken legges frem for diskusjon i kontrollutvalget.  

 

 

 

 

 

Svolvær, 06.03.2018 

 

Edel Åsjord 


