
RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 26.04.2022   kl 09.00 – 11.00 

 

Møtested:                    Kvitfjell møterom, Ringebu rådhus 

  

Til stede : Arnhild J Baukhol, Nils Johan Todal, Ola Nordrum, Eva Bystadhaugen   

 

Forfall:  Morten Langset 

 

4 av 5 voterende medlemmer møtte. 

  

 

Dessuten møtte: 

 

Kommunedirektør Håvard Gangsås (i sak 11/22, 12/22, 13/22 og 14/22 ) 

Økonomisjef Jan Magne Langseth (i sak 11/22 og 12/22) 

Edel Åsjord, sekretariatet 

Lisbeth Tønseth, sekretariatet 

 

SAKSNR 10/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Sekretariatets innstilling:  

Protokoll godkjennes 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.04.2022: 

Ingen merknader til protokollen.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Protokoll godkjennes 

 

 

Enstemmig 

 

 

 

 

 

 

 



SAKNR: 11/22 ORIENTERING OM FRAMSIKT SOM STYRINGSSYSTEM 

  

Sekretariatets innstilling  

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om Framsikt til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.04.2022: 

Kommunedirektøren og økonomisjefen redegjorde i saken i møte. Framsikt er et integrert 

styringssystem, som inneholder en rekke moduler med oppsummert økonomistatus,  

innstilling til vedtak, behandling av saker , ulike økonomi – og analysemoduler.  

Økonomiplaner, årsbudsjett, tertialrapport og årsberetning. Også rapporter innen 

sykefraværsoppfølging. I kommuneplaner , økonomiplan, temaplan  vil bærekraftmål inngå 

og oppfølging av dette . Bl.a. gjennom tertialrapporter. Denne modulen er ikke kjøpt enda, 

kommunen  vil teste ut økonomidelen først.  

 

Kontrollutvalgets vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om Framsikt til orientering 

 

Enstemmig. 

 

SAKNR  12/22 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RINGEBU 

KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2021  

 

Sekretariatets innstilling  

Kontrollutvalget legger frem slik uttalelse for kommunestyret:   

 

Til kommunestyret 

Ringebu kommune 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RINGEBU KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

FOR 2021 

 

Kontrollutvalget har i møte den 26.4.2022 behandlet Ringebu kommune sitt årsregnskap for 

2021. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektørens 

årsberetning, samt revisjonsberetningen fra revisor, datert 25.04.2022. I tillegg har ansvarlig 

revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 

 

Revisor har lagt frem en normalberetning. En normalberetning forteller at revisor ikke har 

funnet vesentlig feilinformasjon i regnskapet som de mener interessegruppene bør kjenne til.   

 

Kommunens netto driftsresultat endte på 13,94 millioner kroner, dette tilsvarer 2,6 % av 

driftsinntektene. 

 



Utviklingen de siste årene har vært: 

 

2018- (0,2 %) 

2019- (2,0%) 

2020- (0,7%) 

 

Anbefaling fra TBU er 1,75 %. Denne anbefalingen er nådd i 2021. Landssnittet ligger for 

2021 på 4,3 % av driftsinntektene. Ringebu kommune havner godt under landssnittet. Dette 

kan forklares med at det har vært gjennomført betydelig vedlikehold innen vann og avløp i 

2019, 2020 og 2021. Det har vært beløp langt over det som vil være ett normalnivå. 

I årsberetningen viser det til at om det korrigeres for merkostnader knyttet til vedlikehold i 

2019, 2020 og 2021, vil netto driftsresultat i 2019 være 3,6 % i 2020 3,8 %, og i 2021 6,2 %. 

Det vises dermed til at det underliggende «ordinære» driftsnivået ligger godt over anbefaling 

fra TBU. 

 

Korrigert lånegjeld (korrigert for lån til selvkost,selvfinansierende formål og utlån til andre) i 

prosent av driftsinntektene utgjorde 83,6 % i 2021. Kommunens måltall er 70 %. Dette 

måltallet er ikke nådd hverken i 2020 eller 2021. Siden rentenivået er så lavt medfører dette at 

gjeldsbyrden er lettere å bære. Dersom renten øker vil det kunne medføre reduksjon i 

tjenesteproduksjon for å dekke renter på gjeld. I reglement for finansforvaltning i Ringebu 

kommune er det en bestemmelse om at minimum 20 % av låneporteføljen skal ha 

rentebinding. 

 

Disposisjonsfondet utgjorde 19,3 % av kommunens driftsinntekter for 2021. Vedtatte 

handlingsregler for Ringebu kommune sier at disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter skal være minimum 10 %.  Utviklingen de siste årene har vært: 

 

2018-19 % 

2019-15 % 

2020-17,7 % 

 

I 2021 ligger disposisjonsfondet innenfor vedtatt handlingsregel. Disse måltallene viser hvor 

stor økonomisk buffer kommunen har til løpende drift.  

Korrigert for premieavvik pensjon er disposisjonsfond i 2021 på 10,5 % av driftsinntektene. 

 

Målt i kroner har investeringsbudsjettet en gjennomføringsgrad på 50 % i 2021. 

 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Ringebu kommune sitt årsregnskap og 

årsberetning for 2021 og anbefaler at disse blir godkjent slik de foreligger. 

 

Ringebu 26. april 2022 

 

Kontrollutvalget 

 

Kopi: Formannskapet 

 

 

 

 



Kontrollutvalgets behandling i møte 26.04.2022: 

Kommunedirektøren og økonomisjefen redegjorde om årsregnskapet og årsberetning i møte. 

Kontrollutvalget stilte spørsmål og kommunedirektøren besvarte dette. I uttalelsen skal det stå 

uttalelse til årsregnskap og årsberetning, dette endres i tekst av sekretariatet.  

  

Kontrollutvalgets vedtak 
Kontrollutvalget legger frem slik uttalelse for kommunestyret:   

 

Til kommunestyret 

Ringebu kommune 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RINGEBU KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

OG ÅRSBERETNING FOR 2021 

 

Kontrollutvalget har i møte den 26.4.2022 behandlet Ringebu kommune sitt årsregnskap og 

årsberetning for 2021. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektørens 

årsberetning, samt revisjonsberetningen fra revisor, datert ….2022. I tillegg har ansvarlig 

revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 

 

Revisor har lagt frem en normalberetning. En normalberetning forteller at revisor ikke har 

funnet vesentlig feilinformasjon i regnskapet som de mener interessegruppene bør kjenne til.   

 

Kommunens netto driftsresultat endte på 13,94 millioner kroner, dette tilsvarer 2,6 % av 

driftsinntektene. 

 

Utviklingen de siste årene har vært: 

 

2018- (0,2 %) 

2019- (2,0%) 

2020- (0,7%) 

 

Anbefaling fra TBU er 1,75 %. Denne anbefalingen er nådd i 2021. Landssnittet ligger for 

2021 på 4,3 % av driftsinntektene. Ringebu kommune havner godt under landssnittet. Dette 

kan forklares med at det har vært gjennomført betydelig vedlikehold innen vann og avløp i 

2019, 2020 og 2021. Det har vært beløp langt over det som vil være ett normalnivå. 

I årsberetningen viser det til at om det korrigeres for merkostnader knyttet til vedlikehold i 

2019, 2020 og 2021, vil netto driftsresultat i 2019 være 3,6 % i 2020 3,8 %, og i 2021 6,2 %. 

Det vises dermed til at det underliggende «ordinære» driftsnivået ligger godt over anbefaling 

fra TBU. 

 

Korrigert lånegjeld (korrigert for lån til selvkost,selvfinansierende formål og utlån til andre) i 

prosent av driftsinntektene utgjorde 83,6 % i 2021. Kommunens måltall er 70 %. Dette 

måltallet er ikke nådd hverken i 2020 eller 2021. Siden rentenivået er så lavt medfører dette at 



gjeldsbyrden er lettere å bære. Dersom renten øker vil det kunne medføre reduksjon i 

tjenesteproduksjon for å dekke renter på gjeld. I reglement for finansforvaltning i Ringebu 

kommune er det en bestemmelse om at minimum 20 % av låneporteføljen skal ha 

rentebinding. 

 

Disposisjonsfondet utgjorde 19,3 % av kommunens driftsinntekter for 2021. Vedtatte 

handlingsregler for Ringebu kommune sier at disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter skal være minimum 10 %.  Utviklingen de siste årene har vært: 

 

2018-19 % 

2019-15 % 

2020-17,7 % 

 

I 2021 ligger disposisjonsfondet innenfor vedtatt handlingsregel. Disse måltallene viser hvor 

stor økonomisk buffer kommunen har til løpende drift.  

Korrigert for premieavvik pensjon er disposisjonsfond i 2021 på 10,5 % av driftsinntektene. 

 

Målt i kroner har investeringsbudsjettet en gjennomføringsgrad på 50 % i 2021. 

 

 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Ringebu kommune sitt årsregnskap og 

årsberetning for 2021 og anbefaler at disse blir godkjent slik de foreligger. 

 

Ringebu 26. april 2022 

 

Kontrollutvalget 

 

 

Kopi: Formannskapet 
 

 

SAKNR  13/22 RINGEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLANER 

 

Sekretariatets innstilling  

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om kommunens beredskapsplaner til  

orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.04.2022: 

Kommunedirektøren redegjorde om kommunens beredskapsplaner. Ajourført 

telefonliste/telefonkort er hele tiden tilgjengelig for beredskapsteamet i kommunen. 

Økonomisjefen ajourfører systemet SIM, hvor hendelser skal meldes inn. Beredskapsplanen 

skal være tilpasset alle mulige hendelser, fra Cybersikkerhet, flom, atomnedfall, andre akutte 

hendelser. Beredskapsplanen ble prøvd ut i praksis under pandemien. Ansatte er sitt ansvar 

bevisst.  

 

 

 



Kontrollutvalgets vedtak 
Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om kommunens beredskapsplaner til  

orientering 

 

Enstemmig. 

 

SAKNR 14/22 HVORDAN FNS BÆREKRAFTMÅL IVARETAS I RINGEBU 

KOMMUNES PLANER OG STRATEGIER 

 

Sekretariatets innstilling  

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.  

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.04.2022: 

Kommunedirektøren ga en orientering om kommunens arbeid med FN sine bærekraftmål. 

Sustainability er det engelske ordet for bærekraft og beskriver best hva det innebærer. 

Kommunedirektøren redegjorde for 17 punkter som samfunnet må levere på (FN s 

bærekraftmål ) . Herunder utrydde fattigdom, utrydde hungersnød,  god helse og livskvalitet, 

god utdanning, likestilling mellom kjønn, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi til alle, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst, industri -  innovasjon og infrastruktur, mindre ulikhet, 

bærekraftige byer og lokalsamfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene, 

livet i havet, livet på land, fred – rettferdighet og velfungerende institusjoner, samarbeid for å 

nå miljø.   

 

Bærekraftmålene vil komme sterkere frem i revisjon av samfunnsplanen til Ringebu 

kommune. Og vil danne grunnlag for den videre revidering av andre planer.  Vil bli et kort e-

læringskurs for ansatte i organisasjonen.  

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.  

 

Enstemmig. 

 

SAKSNR 15/22 ÅPEN POST 

 

Sekretariatets innstilling  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.04.2022: 

Det ble drøftet rutiner ved oversendelse og mottak av post til kommunen.   

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

 

Enstemmig 



SAKSNR 16/22 ORIENTERINGS - OG REFERATSAKER  

Sekretariatets innstilling:  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.04.2022: 

Vedlegg fremlagt i saken 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

Enstemmig 

 

 

 

                                               Ringebu 26.04.2022 

 

    Arnhild J. Baukhol 

             (leder) 

 

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

Ordføreren 

Kommunedirektøren 

Økonomisjefen 

BDO AS 

 
 


