
RINGEBU KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET 

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: 

 

Tid: Tirsdag 8. juni 2021 

Klokken:     09.00 – 11.00 

Møtested:    KVITFJELL MØTEROM, KOMMUNEHUSET 

 

Sekretariatet og revisor deltar via Teams   
 

 
SAKLISTE 

 
SAKNR. 

 

SAKSTITTEL 

 

TID TYPE 

 Møteinnkalling og sakliste. 

 

  5 min  

13/21 Godkjenning av protokoll   5 min   

14/21 Oppfølging av politiske vedtak pr 30.04.2021 20 min A 

15/21 Økonomisk rapportering pr. 30.04.21 20 min A 

16/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon av skolemiljø for Ringebu 

kommune 

20 min   

17/21 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2022 ansvarsområde 131 og 

132 

15 min   

18/21 Åpen post 10 min A 

 

 

EVENTUELT/ORIENTERINGER: 

 

 

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. 

 

Eventuelle forfall meldes sekretariatet v / Edel Åsjord mobil 95845567 

 

 

Ringebu 01.06.21 

 

Arnhild J. Baukhol 

 Leder (sign.) 
 

 

 

Elektronisk kopi til: 

1. Ordfører 

2. Kommunedirektør 

3. Økonomisjef 

4. BDO AS  



RINGEBU KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET 

 

 

SAKSNR 13/21: Godkjenning av protokoll  

 

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 

 

UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 13/21 08.06.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 

 

VEDLEGG 

Protokoll fra møte 27. april 2021 

 

SEKRETARIAETS INNSTILLING 

 

Protokoll godkjennes 

 

 

Vurdering 

Protokoll utsendt pr  epost til kontrollutvalgets medlemmer. Ingen merknader til protokollen.  

 

 

 

    Svolvær 01.06.2021  

    Edel Åsjord  
 



RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 27. april  2021  kl 09.00 – 11.00 

 

Møtested:                    Vaala møterom, Ringebu rådhus 

  

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

Morten Langset 

 

Forfall:  Ingen 

 

5 av 5 voterende medlemmer møtte. 

  

 

Dessuten møtte: 

 

Kommunedirektør Håvard Gangsås, deltok via TEAMS 

Edel Åsjord, sekretariatet, deltok via TEAMS 

Tollef Halvorsen, revisor BDO, deltok via TEAMS 

Øyvind Sunde, forvaltningsrevisor BDO, deltok via TEAMS 

Lisbeth Tønseth, sekretariatet, deltok via Teams 

  

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

 

SAKSNR 08/21: Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll godkjennes 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 27. april: 

Ingen merknader til protokollen.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Protokoll godkjennes 

 

 

Enstemmig 

 

 

 



SAK 09/21 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG 

ÅRSBERETNING FOR 2020 

 

Sekretariatets innstilling: 

 

Kontrollutvalget legger frem slik uttalelse for kommunestyret:   

 

 

Til kommunestyret 

Ringebu kommune 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG 

ÅRSBERETNING FOR 2020 

 

Kontrollutvalget har i møte den 27.4.2021 behandlet Ringebu kommune sitt årsregnskap for 

2020. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektørens 

årsberetning, samt revisjonsberetningen fra revisor, datert 20.04.2021. 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.     

 

Ringebu kommune sitt regnskap for 2020 er avlagt med ett netto driftsresultat på kr 3 511 427 

dette tilsvarer 0,7 % av brutto driftsinntekter. Vedtatt måltall er 1,75 %.  

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

2019 og 2020, vil netto driftsresultat i 2019 være 3,6 % og i 2020 3,8 %. Det vises dermed til 

at det underliggende «ordinære» driftsnivået ligger godt over anbefaling fra TBU. 

 

Korrigert lånegjeld i prosent av driftsinntekter utgjorde 72,1 % i 2020. Måltall for 2020 er 70 

%. Dette måltallet er ikke nådd i 2020. 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 17,7 % av kommunens driftsinntekter for 2020. Vedtatte 

handlingsregler for Ringebu kommune sier at disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter skal være minimum 10 %.   

I 2020 ligger disposisjonsfondet godt innenfor vedtatt handlingsregel. Disse måltallene viser 

hvor stor økonomisk buffer kommunen har til løpende drift.  

 



Det er viktig for kommunens handlefrihet å ha disponible midler på fond, og få realisert tiltak 

som kommunen anser som viktig.  

 

 Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Ringebu kommune sitt årsregnskap og 

årsberetning for 2020 og anbefaler at disse blir godkjent slik de foreligger. 

 

 

 

Ringebu 27. april 2021 

 

 

Kontrollutvalget 

 

 

Kopi: Formannskapet 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 27. april: 

Kommunedirektøren informerte om årsregnskapet for 2020.  Revisor ved BDO ga en 

orientering om sitt arbeid. Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål som ble besvart i 

møte. Det ble orientert om endringer i oppsett grunnet ny kommunelov. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget legger frem slik uttalelse for kommunestyret:   

 

 

Til kommunestyret 

Ringebu kommune 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG 

ÅRSBERETNING FOR 2020 

 

Kontrollutvalget har i møte den 27.4.2021 behandlet Ringebu kommune sitt årsregnskap for 

2020. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektørens 

årsberetning, samt revisjonsberetningen fra revisor, datert 20.04.2021. 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.     

 

Ringebu kommune sitt regnskap for 2020 er avlagt med ett netto driftsresultat på kr 3 511 427 

dette tilsvarer 0,7 % av brutto driftsinntekter. Vedtatt måltall er 1,75 %.  

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

2019 og 2020, vil netto driftsresultat i 2019 være 3,6 % og i 2020 3,8 %. Det vises dermed til 

at det underliggende «ordinære» driftsnivået ligger godt over anbefaling fra TBU. 

 

Korrigert lånegjeld i prosent av driftsinntekter utgjorde 72,1 % i 2020. Måltall for 2020 er 70 

%. Dette måltallet er ikke nådd i 2020. 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 17,7 % av kommunens driftsinntekter for 2020. Vedtatte 

handlingsregler for Ringebu kommune sier at disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter skal være minimum 10 %.   

I 2020 ligger disposisjonsfondet godt innenfor vedtatt handlingsregel. Disse måltallene viser 

hvor stor økonomisk buffer kommunen har til løpende drift.  

 

Det er viktig for kommunens handlefrihet å ha disponible midler på fond, og få realisert tiltak 

som kommunen anser som viktig.  

 

 Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Ringebu kommune sitt årsregnskap og 

årsberetning for 2020 og anbefaler at disse blir godkjent slik de foreligger. 

 

 

Ringebu 27. april 2021 

 

 

Kontrollutvalget 

 

 

Kopi: Formannskapet 

 

Enstemmig 

 

 

SAKNR:10/21 Forvaltningsrevisjon av skolemiljø  

 

Sekretariatets innstilling :  

 

Kontrollutvalget ber BDO om å utarbeide en prosjektplan basert på skisse og innspill i møte. 

Prosjektplanen legges frem på møte i juni. 



 

Kontrollutvalgets behandling i møte 27. april: 

 

Kontrollutvalget drøftet i møte innspill og merknader til prosjekt. Det kom innspill på at man 

også i et prosjekt burde se på problemstillinger som omhandler overgang fra barnehage til 

skole, samt overgang fra barneskole til ungdomsskole. Spesielt se på tilgjengelige ressurser og 

kompetanse for å nå målsettinger innen skole/oppvekst. Kontrollutvalgets leder foreslo 

følgende pkt 5 under problemstillinger i skisse til prosjektplan : «Er det tilstrekkelige 

ressurser for å nå de målsettingene kommunen har ?».  

 

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til dette. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget ber BDO om å utarbeide en prosjektplan basert på skisse og innspill i møte. 

Prosjektplanen legges frem på møte i juni. 

 

 

Enstemmig. 

 

 

SAKSNR 11/21: ÅPEN POST 

 

Sekretariatets innstilling:  

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 27. april 2021: 

Kontrollutvalgets leder tok opp to saker. Det ene gjaldt deltakelse i generalforsamlinger for 

kontrollutvalgets medlemmer. Det er mulig for kontrollutvalgets medlemmer å møte. Den 

andre saken var spørsmål til kommunedirektøren når det gjelder statusrapportering av 

politiske vedtak. Kommunedirektøren orienterte om arbeidsgruppe nedsatt for å se på dette og 

bruk av IT-system for å hente ut saker.  

 

Kontrollutvalgets vedtak :  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Enstemmig 

 

SAKSNR 12/21: Orienterings – og referatsaker 

 

Sekretariatets innstilling:  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte 27.04.21: 

Sekretariatet orienterte kort om innholdet i vedlegg som fulgte saken. 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

Enstemmig 



 

                                                 Ringebu 29.04.21 

 

    Arnhild J. Baukhol 

             (leder) 

 

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

Ordføreren 

Kommunedirektøren 

Økonomisjefen 

BDO AS 

 
 



RINGEBU KOMMUNE  

KONTROLLUTVALGET  

 
  

SAKNR: 14/21 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK -  STATUS PR.  

30.04.21 

    

  

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:  

  

UTVALG  SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER  

KOMMUNESTYRET        

KONTROLLUTVALGET            14/21      08.06.21    Sekretariatet v/ Edel Åsjord  

  

  

SEKRETARIATETS INNSTILLING 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 

  

VEDLEGG 

      

BAKGRUNN  

Som et ledd i tilsynet med den kommunale forvaltningen ser kontrollutvalget det som viktig å 

holde oppsyn med at vedtak fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de 

underliggende politiske organene.  

  

VURDERING  

Kontrollutvalget gjennomgår administrasjonens rapportering og vurderer om 

framdriften/status til de enkelte sakene er tilfredsstillende. Administrasjonen redegjorde på 

forrige møte om omlegging av systemet for statusrapportering.  

  

  

 

 

  

  

Svolvær, 01.06.21 

  

Sekretariatet ved Edel Åsjord 



RINGEBU KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET 

     

 

SAKNR  15/21 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 30.04.2021 – 

TERTIALRAPPORT 1  
 

 

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 

UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

 

KONTROLLUTVALGET 15/21 08.06.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 
 

 

SEKRETARIATETS INNSTILLING 

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04.21 tas til 

orientering.  
 

 

VEDLEGG 

Tertialrapport 1/2021 

 

BAKGRUNN 

Administrasjonen utarbeider regnskapsstatus tre ganger i året, pr. 30.04, 31.08 og 31.12. 

Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om kommunens økonomi og ser det som naturlig 

at administrasjonen orienterer kontrollutvalget om økonomisk status i forbindelse med  

framlegging av statusrapportene.  

 

 

VURDERING 

Administrasjonen er bedt om å gi en orientering om status for kommunens økonomi for 1. 

tertial i møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolvær 31.05.21 

 

Edel Åsjord   
 



RINGEBU KOMMUNE 
 

 
 

  Vår referanse 
  20/3065- 21/9211 
  FE-151, FE-124 
   
   
Vår saksbehandler:   
Jan Magne Langseth tlf. 404 10 695  

 
 

Tertialrapport 2021-1 
 

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato 

Formannskapet 052/21 03.06.2021 

Kommunestyret   

 
Dokumenter vedlagt saken 
2021_Tertialrapport-1 
 
Forslag til innstilling 

1. Kommunestyret tar tertialrapport 2021-1 til orientering. 
2. Budsjettet for 2021 endres slik: 

a. Budsjettrammen for kultur økes med kr 30.000 
b. Budsjettrammen for Ringebu ungdomsskole økes med kr 660.000 
c. Budsjettrammen for Barnehagene økes med kr 1.013.000 
d. Kulturfondet gis et påfyll med avsetning av kr 9.300 
e. Det legges inn en overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet på kr 

1.200.000 til dekning av forventet egenkapitaltilskudd KLP 
f. Det bevilges kr 240.000 til innkjøp av ny ovn ved kjøkkenet på Linåkertunet, 

finansiert med overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet på kr 
240.000 

g. Skatteanslaget og aksjeutbytter økes med til sammen kr 8.205.000 
h. Avsetning til disposisjonsfond økes med kr 5.052.700 

3. Kommunestyret godkjenner re-budsjettering av investeringer fra 2020 til 2021 med til 
sammen kr 24.247.828. 

4. Investeringer knyttet til prosjekt H435, H461, H472 og H491 med til sammen kr 5.550.000 
utsettes/forskyves til senere år og innarbeides ved neste ordinære rullering av 
investeringsplan. 

5. Investeringer knyttet til prosjekt H425, H454 og H476 tas ut av investeringsbudsjettet. 
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de teknisk budsjettendringene i kommunens 

økonomisystem. 
 

 
  



Saksopplysninger 

Administrasjonen avlegger tertialvis rapport til kommunestyret. 
 
Vurdering 

Driftsbudsjettet  
Ved utgangen av 1. tertial er følgende budsjettavvik meldt inn fra tjenesteenhetene (positivt fortegn 
= merforbruk): 

Budsjettområde Avvik 
avrundet 

Kultur 50 000 

Ringebu ungdomsskole 660 000 

Barnehagene 1 013 000 

Plan og teknisk 900 000 

Skatt, rammetilskudd, finans -8 205 000 

Sum (årsprognose mindreforbruk) -5 582 000 

 
I rapporteringen er merutgifter til Covid-19 holdt utenfor (se eget kapittel). Administrasjonen 
forutsetter at budsjettmessig håndtering av Covid-19 i 2020 videreføres for 2021, slik at 
kommunedirektøren har fullmakt til å kompensere tjenesteenhetenes budsjettrammer for 
merutgifter og inntektstap.  
Når det gjelder midler i revidert nasjonalbudsjett til Covid-19 vises til eget kapittel. Budsjettendring 
Covid-19 avventes til 2. tertial. 
Kommentar til innmeldte avvik: 
· Avviket ved Kultur skyldes kr 20.000 i reduserte inntekter brukerbetaling for kor og korps i 

forbindelse med koronasituasjonen. Dette beløpet vil bli kompensert i rammen senere sammen 
med merutgifter Covid-19 og foreslås derfor ikke kompensert nå. Kr 30.000 skyldes reduserte 
inntekter generell brukerbetaling for kulturskole, da elevplasser er redusert som følge av 
stillingskutt og med bakgrunn i begrenset mulighet til skolebesøk for rekruttering våren 2020. 
Disse mindreinntektene foreslås kompensert nå. 

· Ringebu ungdomsskole har gjennom inneværende skoleår et merforbruk på grunn av et større 
behov for spesialundervisning, meldt inn og startet opp i 2020. Dette er fordelt på lærertimer 
og miljøveileder. Spesialundervisning kan ikke avslås med økonomiske begrunnelser. Andelen 
spesialundervisning forventes å øke noe fra høsten 2021. 

· Innen barnehagene er det meste av merbehovet knyttet til barn med særskilte behov (1,6 
årsverk, fordelt på kommunale og private barnehager). Fra høsten 2021 har barn som det ikke 
var plass til i Ringebu barnehage fått plass i Venabygd. Dette vil gi økt tilskudd til Venabygd. Det 
kom nye regler i forhold til kapitaltilskudd for private barnehager. Dette gjør utslag i forhold til 
merutgift på kr 150.000 til Venabygd Montessoribarnehage.  

· Avviket som er meldt innen plan og teknisk skyldes en regnskapsmessig feil. Tilskudd som 
kommunen har mottatt (utbedringstilskudd boliger) har ikke vært avsatt til fond, mens 
videreutbetalinger til private har blitt ført mot fond. Dette gitt en ubalanse på fondet som må 
rettes. Budsjettmessig virkning er at plan og teknisk de siste årene har hatt en merinntekt. 
Merinntekten har ikke vært meldt inn tidligere (for uttrekk i rammen) og derfor foreslås det 
heller ikke kompensasjon i rammen når feilen nå rettes. 

· Innen skatt, rammetilskudd og finans er det betydelige merinntekter. Dette skyldes at 
skatteanslaget i revidert nasjonabudsjett er justert opp og at kommunen vil motta større 
utbytter fra kraftselskaper enn budsjettert.  

Det vises til omtale under den enkelte tjenesteenhet og kapitlet for skatt, rammetilskudd, finans for 



nærmere beskrivelse av avvikene. 
Ut over det som er meldt inn fra tjenesteenhetene skal kulturfondet (underskuddsgarantier for 
arrangementer) etter prinsippvedtak gis et påfyll, slik at saldo blir kr 100.000. Saldo ved utgangen av 
2020 var kr 90.654. Det må derfor til et påfyll med kr 9.346. 
Investeringsbudsjettet 
Rapportering investeringer skjer i henhold til K-sak 39/17, behandlet 30.05.2017, vedr. omlegging av 
budsjettrutine for investeringsprosjekter.  
Re-budsjettering pågående prosjekter 31.12.2020: 
Ved utgangen av 2020 pågikk 17 prosjekter med gjenstående bevilgning fra 2020. Disse må re-
budsjetteres i 2021 for å kunne fullføres som forutsatt. Det er ikke fremkommet opplysninger om at 
noen av prosjektene skal stanses. Forut for tertialrapporteringen ble re-budsjettering ført i 
kommunens økonomisystem, med forbehold om kommunestyrets godkjenning, for at 
tertialrapporteringen skal bli fullstendig. I rapporteringen på investeringsprosjektene (eget kapittel) 
er derfor re-budsjetteringen allerede hensyntatt. Lån til prosjektene ble tatt opp i 2020, slik at re-
budsjetteringen ikke medfører nye låneopptak i 2021. 

Prosjekt Re-budsj. 

H100 IKT-INVESTERINGER 157 342 

H110 HELSE OG OMSORG - E-ROM 65 890 

H151 NYE LOKALER FOR BACKUP IKT 74 975 

H406 UTVIDELSE RINGEBU 
KIRKEGÅRD 

18 884 

H438 NYTT BOFELLESSKAP 
HAGESKOGEN 

4 891 071 

H445 LINÅKERTUNET - TAK BYGG A 
OG B 

200 000 

H448 KAUPANGER - 
BYGNINGSM.ARB. 

100 000 

H460 LYDISOLASJON KULTURSKOLE 200 000 

H465 OFFENTLIG TOALETT I 
SENTRUM 

1 935 637 

H471 UTBEDRING AV HELSESENTER 981 790 

H479 PARKERING LINÅKERTUNET 1 937 508 

H679 VEGER 2 934 747 

H729 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - 
TILTAK 

99 594 

H741 STANDARDHEVING/RINGNETT 
VA 

166 368 

H744 DEN HØYE BRO 6 309 637 

H760 SØR-FÅVANG - 
AVLØPSLØSNING 

2 590 345 

H762 BOLIGTOMTER RINGEBU 3 000 000 

H771 SIKRINGSTILTAK KOMM. 
VEGER 

584 040 

Sum re-budsjettering 2020-2021 26 247 828 

 

Status investeringer etter 1. tertial: 
Ved utgangen av første tertial var gjennomføringsgraden  
3,1 %. Gjennomføringsgraden er målt i forbruk i forhold til budsjett og gir ikke et riktig bilde av hva 
som er utført på de ulike prosjektene. Første tertial er perioden som brukes til forberedelser og 



anbudsinnhenting. De aller fleste av prosjektene er igangsatt enten gjennom regulering, 
prosjektering, anbudsinnhenting, grunnkjøp eller at prosjektet er så vidt i gang. I de store prosjektene 
som VA Kjønnås, den Høye bro og Fåvang barnehage er det skrevet kontrakter og disse pågår for fullt 
enten i prosjekteringsfasen eller i utførelse. Det er noen få prosjekter som foreslås utsatt og disse er 
grundig vurdert i forhold til risiko og sårbarhet i forhold til bruker av bygget og byggets tilstand. Vi 
mener at vi er godt i gang med prosjektene og har en ambisjon om å gjennomføre det aller meste 
innen dette budsjettåret. 
Tidsforskyvning investeringer til senere år: 
For totalt 4 prosjekter foreslås det tidsforskyvning til senere år. Disse utgjør samlet kr 5.550.000 (se 
endret prognose i tabellen under). Disse bevilgningene foreslås tatt ut av investeringsbudsjettet for 
2021. For mer informasjon om det enkelte prosjekt, vises det til eget kapittel for 
investeringsbudsjettet. 

Prosjekt Endring 

H435 TAK RINGEBU 
UNGDOMSSKOLE 

- 4 100 000 

H461 HAGESKOGEN UTBEDRING 
FUKT 

- 800 000 

H472 UNDERLAG LEKEAPP. FÅVANG 
BHG 

- 200 000 

H491 ENØK-TILTAK - 450 000 

Sum tidsforskyvning til senere år - 5 550 000 

 
Avsluttede investeringer: 
To prosjekter som ble avsluttet i 2020 var i budsjettet for 2021 allerede re-budsjettert med beløp. 
Disse kan tas ut av budsjettet. I tillegg foreslås ett prosjekt (parkering Helsesenteret) tatt ut av 
investeringsplanen inntil det blir avklart valg av løsning for fremtidig helsesenter. Behovsutredning 
pågår. 

 

Prosjekt Endring 

H425 JERNBANEGATA 4, 
ISTANDSETTING 

- 50 000 

H454 RINGEBU SKOLE - UTBEDRING - 350 000 

H476 PARKERING HELSESENTERET - 1 550 000 

Sum uttak avsluttede prosjekter - 1 950 000 

 

Nytt investeringsbehov: 
Linåkertunet skal ha tilsyn fra Statsforvalteren med tema ernæring. I den forbindelse har vi hatt fokus 
på ernæring, samarbeid mellom kjøkken og avdeling. Dette har resultert i samarbeidsmøter hver 
måned og det er sett nøyere på hvem som gjør hva. På bakgrunn av dette har det kommet frem et 
ønske om at kjøkkenet bør lage alle lunsjmåltider. Dette for å sikre at alle måltider er gjennomtenkt i 
forhold til ernæring og for at avdelingen kan få jobbe med sine hovedoppgaver opp i mot pasientene. 
 
For at kjøkkenet skal kunne ta oppgaven med å lage lunsj 7 dager i uken, mot 3 dager som de i dag 
lager, er det behov for en ny kombidamp ovn. Slik det er pr i dag er det kapasitet i forhold til 
personell, men det er ikke nok kapasistet på ovnene for å gjennomføre at de lager alle 
lunsjmåltidene.  
 



Ny ovn koster kr 240.000 inkl. elektrikerarbeid. Det er ikke rom for en slik investering innenfor 
Linåkertunets budsjettramme og det er heller ingen egne fond som kan benyttes. Det anmodes om 
ekstrabevilgning til å invistere i ny ovn ved kjøkkenet for å kunne gi et ernæringsmessig og godt 
tilbud til beboerne. Kommunens handlingsregel om finansiering av investeringer sier at gjenstander 
med kort levetid (slik som IKT-utstyr og inventar/utstyr) ikke skal lånefinansieres. Investeringen 
foreslås derfor finansiert ved overføring fra driftsbudsjettet. 

Egenkapitaltilskudd KLP: 

Kommunen skal innbetale et egenkapitaltilskudd til KLP (skjer årlig). Det har ikke kommet melding 
om konkret beløp for 2021 enda, men med erfaring fra de siste år anslås kr 1.200.000 (kr 1.122.725 i 
2020). Dette skal utgiftsføres i investeringsregnskapet, men kan ikke lånefinansieres. Det foreslås å 
finansiere tilskuddet ved overføring fra driftsbudsjettet. 
Fravær 
Fraværsstatistikken for første tertial 2021 viser et lavere fravær (7,4 %) enn fjoråret (9,9 %).  
 
Finansforvaltning 
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) nytt reglement for finansforvaltning for 
Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens 
finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet 
bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2021-30.04.2021 
har skjedd i tråd med reglementet (se egen rapport som vedlegg, bakerst i tertialrapporten). 
 
Oppsummering  
Det foreslås følgende endring i budsjettet for 2021: 

Budsjettområde Endring 

Kultur 30 000 

Ringebu ungdomsskole 660 000 

Barnehagene 1 013 000 

Påfyll kulturfond 9 300 

Dekning av egenkapitaltilskudd KLP 1 200 000 

Finansiering ny ovn ved kjøkken Linåkertunet 240 000 

Skatt, rammetilskudd, finans -8 205 000 

Avsetning til disposisjonsfond 5 052 700 
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50 000
660 000

1 013 000
900 000

-8 205 000

• 

• 

• 

• 

• 

157 342
65 890
74 975
18 884

4 891 071
200 000
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100 000
200 000

1 935 637
981 790

1 937 508
2 934 747

99 594
166 368

6 309 637
2 590 345
3 000 000

584 040

 

- 4 100 000
- 800 000
- 200 000
- 450 000

- 50 000
- 350 000

- 1 550 000

Fravær
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30 000
660 000

1 013 000
9 300

1 200 000
240 000

-8 205 000
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 2020 2020 2020
Kommunedirektøren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strategi og utvikling 2,5 1,1 0,0 0,0 6,9 0,0 0,8
Fellesposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fellestjenesten 3,0 1,6 4,3 5,1 2,0 1,0 0,8
Kultur 0,8 5,4 0,5 6,6 0,2 8,9 2,3
Ringebu ungdomsskole 7,9 9,3 8,2 2,4 6,1 3,8 7,2
Ringebu skole 4,2 16,9 2,7 6,7 5,2 16,9 4,4
Fåvang skole 6,4 4,8 8,1 3,4 1,9 3,9 4,0
Barnehagene 7,8 12,6 6,7 4,4 12,4 7,6 11,4
Helse og mestring 2,9 10,1 9,2 2,3 6,9 8,1 10,0  

9,8 11,7 8,4 5,5 7,1 10,4 6,7  
27,1 3,0 17,4 0,9 2,6

4,3 7,9 13,9 4,3 3,7 5,4 11,4  
Bofellesskap for EMF 23,8 20,5 0,4 11,3 24,3 6,0 17,4
Linåkertunet 12,6 13,5 13,8 8,6 12,2 14,9 14,2  
Hjemmetjenesten Fåvang 3,2 8,9 10,3 7,1 6,4 12,4 11,0  
Hjemmetjenesten Ringebu 15,3 20,9 9,0 15,3 16,5 16,4 14,1  
Plan og teknisk 5,0 4,2 2,1 2,5 3,8 4,3 3,2  
MGØ 1,1 7,0 5,2 0,0 7,6 2,5 7,0  
MGBV 0,9 9,7 3,7 0,7 12,6 4,0 3,1  

 
     
MGR 3,0 11,8 13,5 4,5 8,5 9,8 13,9  
MGB 1,4 1,0 1,7 5,4 0,1 0,8 1,2  



Side 7 av 46

14 188 747 1 373 152 14 188 747 0
10 079 982 2 461 101 10 079 982 0
12 254 730 5 130 188 12 254 730 0
11 545 898 2 756 267 11 595 898 50 000
13 720 031 5 135 874 13 720 031 0
15 765 333 6 076 475 15 765 333 0
15 451 250 5 446 302 16 110 998 659 748
29 037 746 10 258 862 30 050 658 1 012 912
55 377 575 18 983 590 55 377 575 0
35 897 449 12 711 466 35 897 449 0
39 037 025 14 121 885 39 037 025 0
25 157 692 11 357 790 26 057 692 900 000

-12 420 804 -11 669 749 -12 420 804 0
32 239 363 10 805 312 32 239 363 0

-302 329 408 -112 391 998 -310 534 808 -8 205 400

2 283 937 1 008 647 2 283 937 0
2 713 454 1 991 054 2 713 454 0

0
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• 
• 
• 

SUM
10 8 479 8 479
11 29 908 29 908
12 27 541 27 541
13 2 397 2 397
22 22 071 22 071
23 35 619 35 619
25 36 521 3 679 40 200
30 206 590 226 427 159 253 592 270
32 37 865 313 324 351 189
33 136 407 136 407
40 6 026 95 397 101 423
71 509 509
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2020 811 594
1 008 757

430 241
470 785

1 219 264
SUM

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

7 900 000 7 900 000 1 466 780 18 7 900 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

2 150 000 1 937 509 0 0 1 937 509 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

27 470 600 2 166 368 1 998 0 2 166 368 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

30 026 591 4 934 748 0 0 4 934 748 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

2 250 000 584 040 4 420 1 584 040 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

10 000 000 6 309 638 502 788 8 6 309 638 0
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Håvard Gangsås

Kr 
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Håvard Gangsås

  
  

ÅR
2018 1.000.000 329.840
2019 1.000.000 1.185.755

1.000.000 489.863
SUM
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2018

2018

2018

2020

2020

2020

2020
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Bente Fjellstad Bjørge 

Kr 
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Berit Aarnes

Kr 

Kr  55.377.575

 

 

• 
• 

• 

• 

• 
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Jostein Gårderløkken

Kr  

Kr  -12.420.804
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Håvard Gangsås

• 
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• 
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Håvard Gangsås

Kr  
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MGB

Tom Are Nilstad

Kr 0

Kr 0
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MGR

Roger Skansgård

Kr 0

Kr 0

2020. 
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2021. 

3

H100 13 000 000 842 658 1 157 342 100 000 9 0 1 157 342
H110 2 142 000 1 551 094 590 890 22 889 4 0 590 890
H151 300 000 225 025 74 975 0 0 0 74 975
H425 24 982 323 24 932 323 50 000 0 0 -50 000 0
H435 8 000 000 240 959 4 100 000 0 0 -4 100 000 0
H438 23 500 000 24 001 783 1 391 071 92 681 7 0 1 391 071
H445 7 900 000 12 903 7 900 000 1 446 780 18 0 7 900 000
H447 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 3 000 000
H448 6 000 000 0 500 000 0 0 0 500 000
H452 500 000 25 000 475 000 0 0 0 475 000
H454 5 500 000 148 809 350 000 0 0 -350 000 0
H457 12 100 000 229 288 12 000 000 74 121 1 0 12 000 000
H460 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
H461 2 710 361 1 360 361 1 350 000 31 752 2 -800 000 550 000
H463 3 964 000 2 035 767 1 984 000 0 0 0 1 984 000
H465 3 100 000 64 363 3 035 638 1 460 427 48 0 3 035 638
H471 2 400 000 418 210 981 790 10 540 1 0 981 790
H472 400 000 167 374 200 000 0 0 -200 000 0
H473 8 152 000 2 300 588 2 000 000 157 769 8 0 2 000 000
H476 1 550 000 0 1 550 000 0 0 -1 550 000 0
H477 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0 15 000 000
H479 2 150 000 212 491 1 937 509 0 0 0 1 937 509
H491 41 560 794 37 938 179 900 000 111 558 12 -450 000 450 000
H624 25 189 600 19 483 190 5 000 000 0 0 0 5 000 000
H679 30 026 591 4 592 878 4 934 748 0 0 0 4 934 748
H729 1 135 000 535 406 199 594 0 0 0 199 594
H734 0 387 0 -1 121 467 0 0 0
H741 27 470 600 10 865 972 2 166 368 1 998 0 0 2 166 368
H744 10 000 000 3 690 363 6 309 638 502 788 8 0 6 309 638
H754 3 749 731 1 328 731 2 421 000 0 0 0 2 421 000
H757 11 000 000 1 179 275 2 000 000 0 0 0 2 000 000
H760 7 500 000 209 654 2 950 346 24 069 1 0 2 950 346
H762 16 000 000 0 3 000 000 6 501 0 0 3 000 000
H765 12 900 000 0 900 000 0 0 0 900 000
H770 1 000 000 575 000 425 000 0 0 0 425 000
H771 2 250 000 1 665 960 584 040 4 420 1 0 584 040
H772 800 000 0 800 000 0 0 0 800 000
H773 225 000 0 225 000 0 0 0 225 000
H774 350 000 0 350 000 49 900 14 0 350 000
H805 20 000 000 0 10 000 000 0 0 0 10 000 000



Side 32 av 46

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

13 000 000 1 157 342 100 000 9 1 157 342

Ingen endringer.

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

2 142 000 590 890 22 889 4 590 890

Ingen endringer.

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

300 000 74 975 0 0 74 975

Ingen endringer.

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

1 472 915 18 884 18 884 100 18 884 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

24 982 323 50 000 0 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

8 000 000 4 100 000 0 0 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

23 500 000 1 391 071 92 681 7 1 391 071 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

7 900 000 7 900 000 1 466 780 18 7 900 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

3 000 000 3 000 000 0 0 3 000 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

6 000 000 500 000 0 0 500 000 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

500 000 475 000 0 0 475 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

5 500 000 350 000 0 0 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

12 100 000 12 000 000 74 121 1 12 000 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

200 000 200 000 0 0 200 000 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

2 710 361 1 350 000 31 752 2 550 000 800 000

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

3 964 000 1 984 000 0 0 1 984 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

3 100 000 3 035 638 1 460 427 48 3 035 638 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

2 400 000 981 790 10 540 1 981 790 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

400 000 200 000 0 0 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

8 152 000 2 000 000 157 769 8 2 000 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

1 550 000 1 550 000 0 0 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

0 15 000 000 0 0 15 000 000 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

2 150 000 1 937 509 0 0 1 937 509 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

41 560 794 900 000 111 558 12 450 000

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

25 189 600 5 000 000 0 0 5 000 000 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

30 026 591 4 934 748 0 0 4 934 748 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

1 135 000 199 594 0 0 199 594 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

0 0 0 0 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

27 470 600 2 166 368 1 998 0 2 166 368 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

10 000 000 6 309 638 502 788 8 6 309 638 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

3 749 731 2 421 000 0 0 2 421 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

11 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

7 500 000 2 950 346 24 069 1 2 950 346 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

16 000 000 3 000 000 6 501 0 3 000 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

12 900 000 900 000 0 0 900 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

1 000 000 425 000 0 0 425 000 0

3.
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

2 250 000 584 040 4 420 1 584 040 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

800 000 800 000 0 0 800 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

225 000 225 000 0 0 225 000 0

endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

350 000 350 000 49 900 14 350 000 0
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endring
Regnskap Forbruk 

i %
Avvik

20 000 000 10 000 000 0 0 10 000 000 0
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RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 30.04.2021

KORTSIKTIG LIKVIDITET
Reglement Fordeling Beløp Vilkår

157 064 649
1 714 686

0

0

0

NIBOR
Sats

GJELDSPORTEFØLJE
Reglement Fordeling Beløp Vilkår Utløp

229 667 930
155 823 052

40 478 544
66 600

31 697 500 23.12.2021

0
0

40 655 080 29.12.2025
55 512 000 28.12.2026
73 290 740 01.12.2029



Frya RA 
Leder Magne Mæhlumshaugen 

  Regnskap 2021  Budsjett 2021 Forbruk i % 

Forbruk jfr. 
periodisering av 

budsjett Meldt avvik 
Lønn 895 106 1 874 760 48 % 36 % 0 
Driftsutgifter 2 901 395 6 731 500 43 % 33 % 0 
Inntekter -4 348 229 -8 606 260 51 % 33 % 0 
Totalsum -551 728 0       

 
 
 
Lønn 
Lønn til prosjektingeniør 3.byggetrinn er midlertidig ført på drift. Skal omposteres. Dette utgjør hittil i år 
ca. 185.000. Da blir reelt forbruk ca. 37%.  
 
 
Driftsutgifter 
Det er noen ekstra driftskostnader forbundet med gjennomføringen av 3. byggetrinn. Som ekstra fyring 
i vinter når taket var åpent. Det var også stort vannforbruk i 2020 som ble avregnet i 2021. 
 
 
Driftsinntekter: 
Det faktureres a-konto 2 ganger i året. Dette går ikke helt i takt med tertialrapportering. Avskrivningene 
er dobbelt så store som budsjettert i 2021, men dette blir likevel 0 på bunnlinja og teller ikke ved 
kostnadsfordelingen på kommunene. 
 
 
Oppsummering:  
Det er vanskelig å oppgi noen eksakte tall på sluttbeløp før 3.byggetrinn er ferdigstilt. Ellers er avviket 
på tallene forklart ovenfor. 



Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste 
Leder Anita Nord 

  Regnskap 2021  Budsjett 2021 Forbruk i % 

Forbruk jfr. 
periodisering av 

budsjett Meldt avvik 
Lønn 964 162 2 880 999 33 % 36 % 0 
Driftsutgifter 185 097 644 001 29 % 33 % 0 
Inntekter -1 675 776 -3 525 000 48 % 33 % 0 
Totalsum -526 517 0       

 
 
 
Lønn 
Deler av personalressursen har i en liten periode vært brukt på et annet område, og dermed vært 
lønnet fra et annet budsjett. 
Vi har også reduksjon på grunn av permisjon uten lønn. Derfor er det noe mindreforbuk på lønn. 
 
 
 
Driftsutgifter 
MGF har per dags dato brukt litt mindre på kontordrift enn budsjettert. Det er blant annet på grunn av 
mindre utgifter i forbindelse med kjøring og annen ekstern møtevirksomhet på grunn av pandemien. 
Mye foregår nå via digitale møtesteder, som igjen redusere andre kostnader. 
 
 
 
Driftsinntekter 
Driftsinntektene ligger litt over budsjetterte tall, fordi inntekt med overføringer fra 
samarbeidskommunene skjer halvårsvis. Det vil si at samarbeidskommunene allerede har betalt for 
første halvår i 2021. 
 
 
 
Oppsummering 
Det er på nåværende tidspunkt lite som tilsier at det vil skje endringer i MGF som vil gå over MGF sin 
vedtatte budsjettramme for 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Tabellen under viser oversikt over utgifter til bosetting og introduksjonsprogram for kommunene. 
Inntekter er refusjon fra kommunene.   
 
  Regnskap 2021  Budsjett 2021 Forbruk i % 
BOSETTING FLYKTNINGER SØR-FRON       

Lønn 0 10 000 0 % 
Driftsutgifter 3 050 147 000 2 % 
Inntekter -6 381 -157 000 4 % 

BOSETTING FLYKTNINGER SØR-FRON Totalt -3 331 0   
 INTRODUKSJONSORDNINGEN SØR-FRON       

Lønn 297 312 600 000 50 % 
Inntekter -165 556 -600 000 28 % 

INTRODUKSJONSORDNINGEN SØR-FRON Totalt 131 756 0   

    
BOSETTING FLYKTNINGER RINGEBU       

Lønn 0 120 000 0 % 
Driftsutgifter 95 000 330 000 29 % 
Inntekter -40 723 -450 000 9 % 

BOSETTING FLYKTNINGER RINGEBU Totalt 54 277 0   
INTRODUKSJONSORDNINGEN RINGEBU       

Lønn 495 337 1 548 489 32 % 
Inntekter -250 813 -1 548 489 16 % 

INTRODUKSJONSORDNINGEN RINGEBU Totalt 244 524 0   

    
BOSETTING FLYKTNINGER NORD-FRON       

Lønn 0 20 000 0 % 
Driftsutgifter 6 327 320 000 2 % 
Inntekter -6 777 -340 000 2 % 

BOSETTING FLYKTNINGER NORD-FRON Totalt -450 0   
INTRODUKSJONSORDNINGEN NORD-FRON       

Lønn 768 818 1 538 489 50 % 
Inntekter -390 498 -1 538 489 25 % 

INTRODUKSJONSORDNINGEN NORD-FRON Totalt 378 320 0   
Totalsum 805 096 0   

 



Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 
Leder Hans Christian Elstad 

  Regnskap 2021  Budsjett 2021 Forbruk i % 

Forbruk jfr. 
periodisering 
av budsjett Meldt avvik 

Lønn 1 897 516 5 282 189 36 % 36 % 0 
Driftsutgifter 325 778 694 348 47 % 33 % 0 
Inntekter -3 045 865 -5 976 537 51 % 33 % 0 
Totalsum -822 575 0       

 
Lønn 
Lønnsutgifter som planlagt 1. tertial. Det forventes noen lavere lønnsutgifter i 2. tertial og økning i 3 
tertial. Det skyldes permisjoner og vikarer. To ansatte går ut i permisjon i mai. Det er ansatt en vikar 
fom mai og en vikar fra slutten av august.  
 
 
Driftsutgifter 
Grunn til avvik; Innkjøp av nytt datautstyr, kostnad kr. 109 500 – ikke i budsjettet. Disse midlene 
dekkes inn av fond/ avsetninger fra 2020. Trekkes disse ut er reelt forbruk 31 % som er likt med 
budsjett. Det er også noe høyere kostnad til mobiltelefon da 2 ansatte er over på denne ordningen. 
Kostnader til fasttelefon er innbakt i husleie slik at overgang til mobil blir en ren kostnadsøkning.  
 
 
Driftsinntekter: 
Drifsinntekter er som planlagt  og følger budsjett. Foruten driftstøtte fra Sør-Fron og Ringebu er det 
fakturert ut 38 000 kr i gebyr på delings og konsesjonsøknader (budsjettert med totalt 100 000 kr for 
2020). Det er også inntektsført refusjon på fødselpermisjon.  
 
 
Oppsummering:  
Driften er tilnærmet normalt tross covid 19 situasjonen. Hjemmekontorløsning og it utstyr har bydd 
på utforinger og ikke bestandig gitt optimalt drift. Det er mye nettmøter som bidrar til å redusere 
bruk av reisetid, slik at noe av effekten hentes igjen her. Det forventes høy aktivitet fremover som 
krever ressurser, høsten blir særskilt travel (mye som er utsatt). Det skal også lages ny hjemmside 
form å gjøre informasjon mer tilgjengelig.  Ellers er våren her og alle godt i gang med våronn. 
 

 



Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk rådgjevningsteneste 
Leder Tor Otto Stormo 

  Regnskap 2021  Budsjett 2021 
Forbruk i 

% 

Forbruk jfr. 
periodisering av 

budsjett 
Meldt 
avvik 

Lønn 2 220 204 5 983 822 37 % 36 % 0 

Driftsutgifter 185 588 928 799 20 % 33 % 0 

Inntekter -3 487 355 -6 912 621 50 % 33 % 0 

Totalsum -1 081 563 0       
 
 
 
Lønn 
Ingen vesentlige avvik. Forventer en del tilbakebetalt ettersom to personer er fullt sykmeldte. 
 
 
 
Driftsutgifter 
Avvike på mindreforbruk kommer av at en del større kjøp kommer i løpet av året (tester), noe innkjøp 
er ikke kommet med her, og en mindre aktivitet enn normalt grunnet sykdom hos ansatte og lavere 
aktivitet grunnet C-19. 
 
 
 
 
Driftsinntekter: 
At vi her har fått inn 50% er på bakgrunn av at dette betales inn to ganger i året, januar og august. 
 
 
 
 
Oppsummering:  
Forventningen for året er at vi går noe i overskudd på lønn ettersom vi har hatt sykemeldte ansatte i 
hele vår, noe som trolig vil vare til minimum sommer. Finner det merkelig at dette ikke er i de tallene 
som presenteres her. Fra august vil vi ha enda en person ute, da i foreldrepermisjon. Denne er det 
utlyst vikar for. Det er grunn til å tro at en vikar vil ligge noe lavere i lønn enn den faste ansatte. 
 
Flere digitale oppgraderinger på testfronten vil komme, noe testinnkjøp vil komme og bytte av 
leasingbilene er til høsten. Alt dette er utgifter det er litt vanskelig å kontrollere. 
 



Tertialrapport 1. tertial 2021 Nord-Fron kommune 
 

side 1 

Tjenesteområde: NAV Midt-Gudbrandsdal 
 

Leder: Per Morten Nyeng 
  
Årsverk: 11,9 
Fravær 1.kv.: 0,3% 
  
Budsjettramme: 694:   kr 11.737.000,- 

695:   kr   7.673.000,- 
696:   kr   3.125.000,- 
697:   kr   4.120.000,- 

Prognose: 694:   kr 11.737.000,- 
695:   kr   7.673.000,- 
696:   kr   3.125.000,- 
697:   kr   4.120.000,- 

  
 

Kommentar driftsutgifter: 
 
Ansvar 694 – drift av kontoret 

 God kontroll. Tilnærmet på periodisert budsjett. 
 
Ansvar 695 – personytelser NFK 

 God kontroll. Litt under periodisert budsjett. 
 
Ansvar 696 – personytelser SFK 

 God kontroll. Godt under periodisert budsjett. 
 
Ansvar 697 – personytelser RK 

 God kontroll. Godt under periodisert budsjett. 
 
Kommentar driftsinntekter: 
Ingen kommentarer (er stort sett kun refusjon fra kommunene) 
 
Oppsummering: 
Kontordriften går i henhold til budsjett.  
Personrelaterte kostnader for Nord-Fron ligger omtrent på budsjettall. For 
kommunene Sør-Fron og Ringebu ligger det an til mindreforbruk ved årets 
slutt. Blir uansett ikke krevd refundert mer enn forbruk, så har ingen 
praktisk betydning å justere tallene. 
 

 
Eventuelle konsekvenser som følge av Korona:  
Har ingen direkte økte kostnader som kan knyttes til koronasituasjonen. 
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SAKNR  16/21 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON AV SKOLEMILJØ 

FOR RINGEBU KOMMUNE  
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UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

 

KONTROLLUTVALGET 16/21 08.06.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 
 

 

SEKRETARIATETS INNSTILLING 

Prosjektplanen godtas med de merknader som fremkom i møte. Kontrollutvalget viser til 

oversikt fra administrasjonen vedrørende disponible midler avsatt til forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. Prosjektet skal være innenfor denne rammen som er avsatt til prosjekter for 

2021.  

 

BAKGRUNN 

I sak 10/21 Forvaltningsrevisjon av skolemiljø, møte 27. april 2021, drøftet kontrollutvalget 

innspill og merknader til prosjekt. Det kom innspill på at man også i et prosjekt burde se på 

problemstillinger som omhandler overgang fra barnehage til skole, samt overgang fra 

barneskole til ungdomsskole. Spesielt se på tilgjengelige ressurser og kompetanse for å nå 

målsettinger innen skole/oppvekst. Kontrollutvalgets leder foreslo følgende pkt 5 under 

problemstillinger i skisse til prosjektplan : «Er det tilstrekkelige ressurser for å nå de 

målsettingene kommunen har ?».  

 

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak: 

Kontrollutvalget ber BDO om å utarbeide en prosjektplan basert på skisse og innspill i møte. 

Prosjektplanen legges frem på møte i juni. 

 

VURDERING 

Revisor ved BDO AS oversendte prosjektplan til sekretariatet pr epost 26.mai 2021. Vedlagt 

følger en oversikt over sentrale punkter i prosjektplanen.  

 

FORMÅL  

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å peke på forbedringsområder innen skolemiljøet i 

Ringebu kommune, både det psykososiale og universell utforming.  

 

AVGRENSNING  

Rammen for prosjektet blir opplæringslovens kapittel 9A om elevenes skolemiljø, herunder 

det fysiske miljøet. Det skal også vurderes kommunens ressurser for å nå mål på 

skolemiljøsiden. Andre forhold ved skole og undervisning faller således utenfor 

forvaltningsrevisjonen.  

Forvaltningsrevisjonen omfatter barneskolene i Fåvang og Ringebu samt Ringebu 

ungdomsskole. Private skoler omfattes ikke. 

 

PROBLEMSTILLINGER  

Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er det iverksatt forebyggende tiltak for elever i skolen innenfor psykisk 

helse? I hvilken grad har skolene formulert målsetting, utarbeidet planer og satt i verk tiltak 



for å bidra til et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing? I hvilken grad er 

det etablert system og rutiner som medvirker til å sikre at konkrete tilfelle der en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø blir håndtert i samsvar med krav i opplæringsloven?  

 

2. I hvilken grad blir det arbeidet systematisk for å skaffe seg oversikt over utfordringer 

knyttet til mobbing ved skolene, herunder forebygging av nettmobbing.  

 

3. Er det et godt fungerende samarbeid mellom ulike instanser med ansvar for psykisk 

helsearbeid for elever i skolen? 

  

4. I hvilken grad har det fysiske skolemiljøet universell utforming slik at så mange som mulig 

kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne? 

  

5. Er det tilstrekkelige ressurser for å nå de målsettingene kommunen har?  

 

 

RAMME FOR PROSJEKTET 

Det er anslått en total ramme for prosjektet på 327 timer. 99 timer av denne rammen er anslått 

å utgjøre arbeidet med problemstilling 4 og 5. Det fremgår av prosjektplanen at dersom 

kontrollutvalget ønsker å dele forvaltningsrevisjonen i to deler, vil dette gi følgende 

kostnadsramme:  

 

Forvaltningsrevisjonens problemstilling 1 til og med 3 tilbys til en fastpris på kr 239 000 

ekskl. mva. og reiser. Denne kan da gjennomføres i 2021, mens problemstilling 4 og 5 

gjennomføres våren 2022. 

 

Ut fra oversikt som er sendt fra administrasjonen som vedrører regnskapsoversikt for KU sitt 

område så er det beløpsmessig avsatt kr. 291.249  til forvaltningsrevisjon og kr 58 250 avsatt 

til eierskapskontroll. Samlet kr 349 499.  Total ramme beregnet i prosjektplanen er kr 

342 167. Hvis dette prosjektet er det eneste man vil igangsette i 2021, så vil det slik sett være 

en tilstrekkelig ramme for å gjennomføre prosjektet forutsatt at arbeidet med prosjektplan 

inngår i rammen. Ut fra det som fremgår av prosjektplanen så inngår arbeidet med 

prosjektplanen som en del av  planleggingsfasen.  

 

FERDIGSTILLELSE  

Rapporten planlegges å sendes til høring i begynnelsen av november (uke 44) slik at endelig 

rapport kan fremsendes i midten av november for behandling i kontrollutvalget 23.11.2021.  

Dersom kontrollutvalget ønsker å dele prosjektet på to budsjettår, kan, som nevnt, 

kartlegging, analyser og rapportering av problemstilling 4 Universell utforming og 

problemstilling 5 Ressurser for å nå målsettingene tas i januar-februar 2022 og rapportering til 

kontrollutvalget i mars/april 2022. 

 

 

 

 

 

 

Svolvær 31.05.21 

 

Edel Åsjord   
 



 

 

  
 
 

1 RINGEBU KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 13 28.05.2021 

 1 

 
  Buds(end) Regnskap 
  2021 2021 
Ansvar/Avdel: 131 REVISJON 
  1270 KONSULENTTJENESTER 452.983 124.550 
  1272 FORVALTNINGSREVISJON 291.249 0 
  1273 SELSKAPSKONTROLL 58.250 0 
  1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 0 31.138 
  1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0 -31.138 
Sum ansvar/Avdel: 131 REVISJON 802.482 124.550 
 

Ansvar/Avdel: 132 KONTROLLUTVALG 
  1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG 79.071 36.033 
  1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 37.917 0 
  1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 12.401 3.820 
  1115 BEVERTNING 2.834 260 
  1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER 11.125 0 
  1150 OPPLÆRING, KURS 36.839 0 
  1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) 3.358 0 
  1270 KONSULENTTJENESTER -4.800 33.820 
  1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 182.935 0 
  1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON 0 15.853 
  1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0 -15.853 
Sum ansvar/Avdel: 132 KONTROLLUTVALG 361.680 73.933 
 

T O T A L T 1.164.162 198.483 

 



 

 

 

  

Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med 

denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning 

og risiko. BDO AS eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor 

en tredjepart. 

 

PROSJEKTPLAN 
FORVALTINGSREVISJON AV SKOLEMILØ FOR RINGEBU 
KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET 

26. MAI 2021 

 

 

 



 

Side 2 av 15 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV SKOLEMILJØ RINGEBU KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET 

 

INNHOLD 

1 FORMÅL OG AVGRENSNING ............................................................................... 3 

1.1 INNLEDNING ........................................................................................ 3 

1.2 FORMÅL ............................................................................................. 3 

1.3 AVGRENSNING ...................................................................................... 3 

2 PROBLEMSTILLINGER....................................................................................... 3 

2.1 GENERELL RISIKOVURDERING .................................................................... 3 

2.2 OPERASJONALISERING AV PROBLEMSTILLINGENE ............................................ 4 

2.2.1 Problemstilling 1a – om mål og forebyggende tiltak for å oppnå et godt 

skolemiljø ............................................................................................... 4 

2.2.2 Problemstilling 1b - om aktivitetsplikt for å håndtere situasjoner hvor 

skolemiljøet er utrygt ................................................................................. 5 

2.2.3 Problemstilling 2 – utfordringer knyttet til mobbing ved skolene ................ 6 

2.2.4 Problemstilling 3 – samarbeid mellom ulike instanser om psykisk 

helsearbeid for elever ................................................................................ 7 

2.2.5 Problemstilling 4 – universell utforming............................................... 8 

2.2.6 Problemstilling 5 – ressurser for å nå målsettingene ............................... 9 

3 METODISK TILNÆRMING ................................................................................. 11 

4 FREMDRIFTSPLAN ......................................................................................... 12 

5 KOSTNADSRAMME ......................................................................................... 13 

6 ORGANISERING ............................................................................................ 14 

 

  



 

Side 3 av 15 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV SKOLEMILJØ RINGEBU KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET 

1 FORMÅL OG AVGRENSNING 

1.1 INNLEDNING 

Kontrollutvalget har i møte 10/21 vedtatt gjennomføring av en forvaltningsrevisjon av 

skolemiljøet i Ringebu kommune. Forvaltningsrevisjonen bygger på en prosjektplan for å 

konkretisere mål og problemstillinger, metode for gjennomføring, timeantall og fremdrift. 

Selve forvaltningsrevisjonen bestilles etter behandling i kontrollutvalgets møte i juni 2021.  

1.2 FORMÅL 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å peke på forbedringsområder innen skolemiljøet i 

Ringebu kommune, både det psykososiale og universell utforming. 

1.3 AVGRENSNING 

Rammen for prosjektet blir opplæringslovens kapittel 9A om elevenes skolemiljø, herunder det 

fysiske miljøet. Det skal også vurderes kommunens ressurser for å nå mål på skolemiljøsiden. 

Andre forhold ved skole og undervisning faller således utenfor forvaltningsrevisjonen. 

Forvaltningsrevisjonen omfatter barneskolene i Fåvang og Ringebu samt Ringebu ungdomsskole. 

Private skoler omfattes ikke.  

2 PROBLEMSTILLINGER 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad er det iverksatt forebyggende tiltak for elever i skolen innenfor psykisk 

helse? I hvilken grad har skolene formulert målsetting, utarbeidet planer og satt i verk 

tiltak for å bidra til et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing?  

 

I hvilken grad er det etablert system og rutiner som medvirker til å sikre at konkrete 

tilfelle der en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø blir håndtert i samsvar med krav i 

opplæringsloven?  

2. I hvilken grad blir det arbeidet systematisk for å skaffe seg oversikt over utfordringer 

knyttet til mobbing ved skolene, herunder forebygging av nettmobbing.   

3. Er det et godt fungerende samarbeid mellom ulike instanser med ansvar for psykisk 

helsearbeid for elever i skolen?  

4. I hvilken grad har det fysiske skolemiljøet universell utforming slik at så mange som 

mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne? 

5. Er det tilstrekkelige ressurser for å nå de målsettingene kommunen har? 

 

2.1 GENERELL RISIKOVURDERING 

Det er generell risiko for at personer ikke er tilgjengelige på forespørsel eller at etterspurt 

dokumentasjon ikke blir gjort tilgjengelig innen rimelig tid. Risikoen reduseres gjennom god 

planlegging og avklarte møter. Sannsynligvis har prosjektet en fornuftig gjennomføringsplan som 

skal gjøre det mulig å planlegge godt. 

Vi er p.t. i en pandemi og varigheten (før fullvaksinering) er ukjent. Det kan være forhold rundt 

dette som gjør prosjektgjennomføringen utfordrende, blant annet kommunens prioriteringer. Det 

er også slik at skolemiljøet har hatt helt andre rammevilkår under pandemien, og at forhold som 
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avdekkes, eller som det gis uttrykk for, ikke er representativt for ‘et alminnelig’ skolemiljø. På 

den annen side har skolen et ansvar for å legge til rette for et godt skolemiljø som imøtekommer 

opplæringslovens krav og forventninger, uavhengig av situasjonen kommunen er i. Men, som 

sagt, vil en pandemi sette rammevilkår som det i utgangspunktet ikke er tatt høyde for. 

2.2 OPERASJONALISERING AV PROBLEMSTILLINGENE 

2.2.1 Problemstilling 1a – om mål og forebyggende tiltak for å oppnå et godt skolemiljø 

I hvilken grad er det iverksatt forebyggende tiltak for elever i skolen innenfor psykisk helse? I 

hvilken grad har skolene formulert målsetting, utarbeidet planer og satt i verk tiltak for å bidra 

til et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing?  

Overordnet i kapittel 9 A er at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring. Etter opplæringsloven kapittel 9 A skal skolene «ha nulltoleranse mot krenking 
som mobbing, vald, diskriminering og trakassering». Videre skal skolen «arbeide kontinuerleg og 
systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald 
av kapitelet blir oppfylte». Av Utdanningsdirektoratet rundskriv (4-2014) fremgår det at det med 
kontinuerlig menes det 

 «at det systematiske arbeidet må være en rød tråd i skolens arbeid og ikke bare noe som 
gjøres når det oppstår ubehagelige situasjoner eller ved oppstarten av hvert 
opplæringsår. (...) Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. 
Planene og rutinene må være innarbeidet og må følges av personalet når det jobber med 
saker som vedrører det skolemiljøet til elevene.»  

For å vurdere hvorvidt skolen arbeider kontinuerlig og systematisk med å sikre et godt 
psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing, vil revisjonen blant annet gjennomføre 
undersøkelser av skolenes mål, planer og tiltak i arbeidet med å sikre et trygt og godt 
skolemiljø, og hvorvidt disse blir evaluert. 

Det psykososiale skolemiljøet omfatter  

• det som skjer på skolens område i skoletiden, men også skoleveien, turer og arrangementer i 
skolens regi i og utenfor skoletiden 

• krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering som skjer utenfor skoletiden, og som har 
sammenheng med skolen 

Man vil derfor forvente at skolene har igangsatt egne tiltak for å forebygge og identifisere også 
digital mobbing, og revisjonen vil undersøke disse, jf. også problemstilling 2 nedenfor. 

Oppfølging av mobbing vil stå sentralt i forvaltningsrevisjonen, men loven stiller krav om 
oppfølging av alle tilfeller der elever ikke har det trygt og godt på skolen. Dette gjelder 
uavhengig av om det er mobbing, andre krenkelser som for eksempel vold, diskriminering og 
trakassering eller andre forhold, som er årsaken til at elever ikke har det trygt og godt på skolen. 
Ettersom kravene i kapittel 9 A ikke er avgrenset til kun å gjelde mobbing, vil også 
problemstillingen ha en bredere tilnærming til retten til et trygt og godt psykososialt skolemiljø.  

Videre inneholder opplæringsloven krav om at elever og foreldre skal gis mulighet til å involvere 
og engasjere seg i arbeidet for et godt psykososialt miljø. Ifølge opplæringsloven § 9 A-9 skal 
elevråd og foresatte holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som 
mulig inkluderes i arbeidet med tiltak knyttet til skolemiljøet. Det vil derfor være aktuelt å 
undersøke hvordan og i hvilken grad skolen involverer elever og foresatte i det systematiske 
arbeidet for å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene.   

For å belyse hvorvidt skolene arbeider aktivt, systematisk og kontinuerlig med å fremme et godt 
psykososialt skolemiljø, vil det være naturlig å få bevart spørsmål som:  

• Har skolene satt seg konkrete mål for det psykososiale skolemiljøet? 
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• Har skolene tiltak og prosedyrer for å forebygge og fange opp saker som gjelder elevenes 

skolemiljø? 

- Hvordan evalueres skolenes manifest mot mobbing? 

- Hvor mange saker kan henregnes til utfordringer i skolemiljøet? 

• I hvilken grad og hvordan involveres elever og foreldre i arbeidet med psykososialt skolemiljø? 

• Blir skoleeier orientert om det forebyggende arbeidet for å sikre et trygt skolemiljø? 

Kriterier 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

Skolen har iverksatt forebyggende tiltak for å sikre et godt psykososialt skolemiljø, herunder 
vedtatt mål, utarbeidet planer og iverksatt tiltak mot mobbing. 
 
Skolen sørger for at elever og foreldre/foresatte er informert om og involveres i arbeid som 
gjelder elevenes skolemiljø. 
 
Skolen sørger for at alle som arbeider ved skolen får opplæring i og er kjent med rutinene og 
prosedyrene som gjelder elevenes skolemiljø.  

Kilder 

Kildene for revisjonskriteriene er: 

• Opplæringsloven kapittel 9 A, §§ 11-1, 11-1a, 11-2, 11-4 

• Proposisjon 57L (2016-2017) Endringer i opplæringsloven og friskolelova 

• Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 

• Kommunenes/skolenes planverk og styringsdokumenter vedrørende mobbing 

2.2.2 Problemstilling 1b - om aktivitetsplikt for å håndtere situasjoner hvor skolemiljøet er utrygt 

I hvilken grad er det etablert system og rutiner som medvirker til å sikre at konkrete tilfelle der 

en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø blir håndtert i samsvar med krav i opplæringsloven?  

Skolens aktivitetsplikt følger av opplæringsloven § 9 A-4. Dette innebærer at alle som arbeider 
ved skolen, snarest skal undersøke saken og varsle rektor dersom de får kunnskap eller mistanke 
om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold 
eller rasisme. Dersom det er mulig, skal den ansatte også selv gripe inn.  

Videre er skolen pliktig til å finne egne tiltak dersom en elev opplever skolemiljøet som utrygt 
eller undersøkelser viser at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Dersom det skal gjøres tiltak, skal 
skolen lage en skriftlig plan som omfatter 

• hvilket problem som skal løses 

• hvilke tiltak er planlagt 

• når skal tiltakene gjennomføres 

• hvem er ansvarlig for gjennomføringen 

• når skal tiltakene evalueres 

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.  

Ifølge Utdanningsdirektoratets rundskriv (4-2014) skal skolens system for oppfølging av kravene i 
kapittel 9A blant annet inneholde rutiner for å sørge for at de ansatte kjenner og forstår 
regelverket om skolemiljøet og pliktene de har etter loven og interne mål, rutiner/planer samt 
har tilstrekkelig kompetanse om skolemiljøarbeid og håndtering av utfordringer og hendelser som 
handler om skolemiljøet. 

Undersøkelsene i denne problemstillingen vil derfor blant annet dekke hvorvidt det er etablert 
rutiner som beskriver hvordan skolene og ansatte ved skolene skal følge opp aktivitetsplikten, og 
om ansatte er gjort kjent med eventuelle rutiner for å ivareta aktivitetsplikten. Videre vil 
revisjonen undersøke om det er identifisert tilfeller hvor en som arbeider ved skolen, har 
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krenket en elev. I slike tilfeller har skolen en skjerpet aktivitetsplikt. Det innebærer at rektor 
skal varsle skoleeier, og undersøkelse og tiltak settes i gang umiddelbart. 

Videre bør det undersøkes om konkrete saker, der en elev ikke har det trygt og godt på skolen, 
blir håndtert i henhold til kravene i opplæringsloven. I den forbindelse vil det være relevant å 
undersøke om involverte elever blir hørt, om meningene deres blir vektlagt og om det er 
utarbeidet aktivitetsplaner. 

For å besvare denne problemstillingen vil vi søke å få bevart spørsmål som:  

• Har skolene tiltak og prosedyrer for å følge opp saker hvor elevene ikke har et trygt og godt 

skolemiljø?  

- I hvilken grad har skolene rutiner og prosedyrer som på forhånd foreskriver hvordan 

forskjellige hendelser skal håndteres, jf. kapittel 9 A-4 (aktivitetsplikten)? 

- Hvor mange saker har kommunen knyttet til aktivitetsplikten? 

- I hvilken grad blir de involverte elevene hørt? 

- Er det utarbeidet planer i de tilfeller det er igangsatt tiltak? 

• Har skolene rutiner knyttet til skjerpede aktivitetsplikt? 

• Blir skoleeier orientert om oppfølging av elever og skolemiljøet? 

Kriterier 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

Skolen har etablert system tiltak og rutiner i tråd med de krav som er stilt i 
opplæringslovens kapittel 9A for oppfølging av elever som opplever skolemiljøet som utrygt. 
 
Skolen sørger for at alle som arbeider ved skolen, får opplæring i og er kjent med hva som 
ligger i skolens aktivitetsplikt. 

Kilder 

Kilder for revisjonskriteriene er: 

• Opplæringsloven kapittel 9 A  

• Proposisjon 57L (2016-2017), Endringer i opplæringsloven og friskolelova 

• Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 

• Kommunenes/skolenes planverk og styringsdokumenter vedrørende mobbing 

2.2.3 Problemstilling 2 – utfordringer knyttet til mobbing ved skolene 

I hvilken grad blir det arbeidet systematisk for å skaffe seg oversikt over utfordringer knyttet 
til mobbing ved skolene, herunder forebygging av nettmobbing? 

Under problemstilling 1a ovenfor er forebyggende arbeid generelt knyttet til psykososialt 

skolemiljø behandlet, herunder mobbing. Også problemstilling 1b kan handle om mobbing i og 

med at den omfatter aktivitetsplikten knyttet til et utrygt skolemiljø. I denne problemstilling 2 

skal det undersøkes det systematiske arbeidet knyttet til mobbing, og vil kunne overlappe de 

første delproblemstillingene. Likevel er det i problemstilling 2 nevnt spesifikt nettmobbing. Det 

kan derfor blir behov for å se problemstilling 1a/1b og 2 i sammenheng i den endelige 

behandlingen og rapporteringer slik at det ikke blir unødvendig overlappende informasjon. 

I denne problemstillingen skal kommunens arbeid knyttet til mobbing vurderes. Eksempler kan 

være krenkelser som er særlig voldelige eller på andre måter svært integritetskrenkende. Hvis 

flere elever er involvert i mobbing av en enkeltelev, vil dette være alvorlig. Det samme kan 

være tilfelle i situasjoner der krenkelsene har pågått over lang tid, uten at skoleledelsen har 

klart å løse saken. 
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Over de siste årene har oppmerksomheten rundt digital mobbing økt. Digital mobbing er en 

forholdsvis ny og alvorlig form for mobbing som foregår via internett eller mobiltelefon. En av 

utfordringene knyttet til digital mobbing er at mobberen kan være vanskeligere å identifisere, og 

at grensedragningen mellom skoletiden og fritidsarenaene er mindre tydelig. Det er derfor 

naturlig å undersøke hvordan kommunen har skaffet oversikt over nettmobbing i skolen og 

hvordan dette forebygges. 

Etter opplæringsloven § 9 A-9 skal det være god dialog mellom skolen og organer knyttet til 

skolen: samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget og elevrådet, i tillegg til 

foreldrene. Disse skal holdes informerte om det som er viktig for skolemiljøet, og tas med i 

arbeidet med skolemiljøtiltak. De skal også få innsyn i og kunne uttale seg om det systematiske 

arbeidet for et trygt skolemiljø. 

For å belyse hvorvidt skolene arbeider systematisk og kontinuerlig med å skaffe seg oversikt over 

utfordringer knyttet til mobbing, vil det være naturlig å få bevart spørsmål som:  

• Har skolene satt seg konkrete mål i arbeidet mot mobbing? 

• Hvordan har kommunen innhentet oversikt over mobbing, herunder nettmobbing? 

• Har skolene iverksatt særlige tiltak for å avdekke (oppdage) digital mobbing?   

• Gjennomføres det læringsmiljøundersøkelser og hvordan følges disse opp? 

• Hvordan er dialogen med ‘skoleorganer’ om mobbesituasjonen? 

Kriterier  

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

Skolen har vedtatt mål mot mobbing og utarbeidet planer og iverksatt tiltak mot mobbing. 
 
Skolen involverer og rådfører seg med samarbeidsorganer knyttet til skolen om mobbing. 

Kilder 

Kilder for revisjonskriteriene er: 

• Opplæringsloven §§ 9 A-4, 9 A-5 og 9 A-9  

• Proposisjon 57L (2016-2017), Endringer i opplæringsloven og friskolelova 

• Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 

• Kommunenes/skolenes planverk og styringsdokumenter vedrørende mobbing 

2.2.4 Problemstilling 3 – samarbeid mellom ulike instanser om psykisk helsearbeid for elever 

Er det et godt fungerende samarbeid mellom ulike instanser med ansvar for psykisk helsearbeid 

for elever i skolen?  

Ulike instanser, eller personer, blir ofte involvert i tilknytning til den aktivitetsplikten som følger 

av opplæringsloven § 9 A-4:  

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt 

skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering 

dersom det er mogleg. 

Utdanningsdirektoratet utdyper forståelsen av «alle som arbeider på skolen» og nevner blant 

annet de som har kontakt med elevene, og de som er på skolen for å utføre et arbeid eller en 

tjeneste for skolen. Helsesøster på skolen og ansatte i pedagogisk- psykologisk tjeneste (PP-

tjenesten) som regelmessig oppholder seg på skolen, er derfor omfattet av aktivitetsplikten. 

Aktivitetsplikten avgrenses mot tiltak som retter seg mot elevens fritid og situasjoner hjemme. 
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Da kan likevel et tiltak være å opprette kontakt med helsetjenesten, barneverntjenesten eller 

en eventuell oppsøkende tjeneste i kommunen. 

Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeid med skolen for å bidra til å sikre elevene 

et godt fysisk og psykososialt miljø (Helsedirektoratet). Den bør i samarbeid med skolen  

• fremme et godt psykososialt miljø på skolen 

• forebygge mistrivsel, mobbing og psykiske plager blant barn og ungdom gjennom universelle, 
gruppe- og individrettede tiltak 

Ringebu kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om pedagogisk og psykologisk 

rådgivningstjeneste (MGPP). Tjenesten omfatter blant annet  

• psykososiale vansker (følelses- og mellommenneskelige vansker) 

• samansatte lærevansker (som syndrom, fysisk og psykiske funksjonshemminger) 

Det nevnes også at elever og foresatte kan melde saker til Statsforvalteren som gjelder 

rettigheter eller aktivitetsplikten etter opplæringslovens § 9 A-9. Denne ordningen kan nok ikke 

knyttes til problemstillingen og samarbeid mellom ulike instanser, men det kan være aktuelt å 

undersøke om det har vært saker i kommunen som er meldt til Statsforvalteren. 

For å belyse samarbeidet mellom ulike instanser med ansvar for psykisk helsearbeid, vil det være 

naturlig å få bevart spørsmål som:  

• Hvilke instanser utenom skolen har kommunen samarbeid med? 

• På hvilken måte bidrar skolehelsetjenesten i det psykososiale miljøet og forebygging av 
mobbing? 

• Hvordan er samarbeidet med Midt-Gudbrandsdal pedagogisk og psykologisk tjeneste? 

• Har det vært, eller i hvilket omfang har det vært, saker for Statsforvalteren, og hva har disse 
omfattet (rettigheter og/eller aktivitetsplikt)? 

• Blir skoleeier orientert om samarbeidet med ulike instanser utenom skolen? 

Kriterier  

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

Skolen har samarbeid med skolehelsetjenesten om det psykososiale skolemiljøet. 
 
Skolen benytter Midt-Gudbrandsdal pedagogisk og psykologisk tjeneste i saker som gjelder 
psykososiale vansker eller ved sammensatte lærevansker. 

Kilder 

Kilder for revisjonskriteriene er: 

• Opplæringsloven § 9 A-4  

• Proposisjon 57L (2016-2017), Endringer i opplæringsloven og friskolelova 

• Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 

• Helsedirektoratets veiledning til skolehelsetjenesten 

• MGPPs retningslinjer for tjenesten 

2.2.5 Problemstilling 4 – universell utforming  

I hvilken grad har det fysiske skolemiljøet universell utforming slik at så mange som mulig kan 

delta aktivt uavhengig av funksjonsevne? 

Etter opplæringsloven skal kommunene planlegge, bygge, tilrettelegges og drives slik at det blir 

tatt hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring, jf. § 9 A-7 om Det fysiske miljøet. 
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Bestemmelsen sier også at skolene skal innredes slik at det blir tatt hensyn til elever med 

funksjonshemminger og at disse får tilpassete løsninger.  

Bestemmelsen gir også hjemmel til å melde sak til Statsforvalteren dersom anmodninger om å 

treffe tiltak for tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet ikke blir fulgt. I proposisjonen sies 

det: 

 Dersom ein elev eller forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er 

representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan 

rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 

forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak. 

Fysisk skolemiljø kan omfatte inneklima, tilrettelegging for de med funksjonshemming (trapper, 

dører, pulter mv.) og vedlikehold og påkostning på bygningsmassen for å tilfredsstille ulike 

regulatoriske krav.  

Utdanningsdirektoratet har utgitt veiledning til universell utforming av barnehage- og skolebygg. 

Med universell utforming menes en utforming og tilrettelegging slik at alle mennesker, i så stor 

utstrekning som mulig, kan bruke bygg, tjenester mv. uten behov for tilpasning eller en spesiell 

utforming. Eksempel vil tilgjengelighet i bygg bety at alle skal kunne bruke hovedløsningen, så 

som at en rampe eller heis lages i tilknytning til hovedinngangen og ikke som en separat løsning 

på annet sted.  

Følgende spørsmål vil bli besvart:  

• Hvor mange elever har funksjonshemminger som innebærer behov for tilrettelagte løsninger? 

• Hvilke tiltak har kommunen gjennomført for å tilpasse bygg, arealer, apparater mv. til de 

med funksjonshemminger? 

• Er bygningsmassen vedlikeholdt og påkostet slik at den imøtekommer regulatoriske krav til 

inneklima, universell utforming og brannsikkerhet? 

• Har elever eller foreldre påklaget saker om tilpasning av fysisk skolemiljø for 

Statsforvalteren, og hva har resultatet ev. vært? 

Kriterium  

Kommunen har tilrettelagt det fysiske skolemiljøet til elevenes ulike behov. 

Kilder 

Kilder for revisjonskriteriene er: 

• Opplæringsloven § 9 A-7  

• Proposisjon 57L (2016-2017), Endringer i opplæringsloven og friskolelova 

• Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 

• Utdanningsdirektoratets veiledning til universell utforming av barnehage- og skolebygg 

• Kommunens styringsdokumenter, herunder omfang av vedlikehold og påkostninger 

2.2.6 Problemstilling 5 – ressurser for å nå målsettingene  

Er det tilstrekkelige ressurser for å nå de målsettingene kommunen har? 

Alle tre skolene har som mål å «gi elever opplæring ut i fra de kravene som er hjemlet i 

opplæringsloven» og å gjennomføre Kunnskapsløftet. Kommunen har ikke egne, spesifikke mål ut 

over det som legges til grunn i opplæringsloven og Utdanningsdirektoratets 
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retningslinjer/utdypninger. (Spesifikke målsettinger i eget målekort er knyttet til ‘perspektivet’ 

medarbeider.) 

Ressurssituasjonen kunne måles mot resultater skolene oppnår i nasjonal statistikk (Skoleporten) 

for resultater på nasjonale prøver, elevundersøkelsen og ressurser i grunnskolen (KOSTRA). Disse 

resultatene gis på kommune-nivå og ikke skolenivå, men vil kunne si noe om ressurssituasjonen 

totalt sett. Det kan innhentes utvalgte deler av denne statistikken.  

Mest sannsynlig ligger det i problemstillingen en mer subjektiv undersøkelse av om skolene selv 

mener å ha tilstrekkelige ressurser (menneskelige og andre ressurser) til å imøtekomme de krav 

som stilles til skolene generelt sett gjennom opplæringsloven. Dette vil kunne avdekkes i 

tilrettelagte intervjuer med tema som: 

• lederressurser  

• fagkompetanse, ev. omfang av ufaglærte ressurser 

• tilrettelagt undervisning og spesialundervisning 

• lærertetthet (størrelse på klassene) 

• ressurser til håndtering av psykososialt skolemiljø og mobbing 

• hjelpemidler  

Følgende spørsmål vil bli besvart:  

• Hvordan er resultatet for Ringebu kommune i nasjonal statistikk (Skoleporten)?  

• Hva er resultatene av intervjuer med tema nevnt ovenfor? 

• Hva er oppfatningen blant skoleressursene om ressurssituasjonen generelt (herunder 

budsjettmidler)? 

Kriterium  

Skolene har tilstrekkelige ressurser, menneskelige og fysiske, til å oppfylle opplæringslovens 

krav. 

Kilder 

• opplæringsloven og Kunnskapsløftet 

• Skoleporten.no 

• kommunens/skolens styringsdokumenter, herunder årsbudsjett og økonomiplan 
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3 METODISK TILNÆRMING 

Den metodiske tilnærmingen følger standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og illustreres slik: 

 

Figur 1 Metode for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Kilde: NKRF, bearbeidet av BDO. 

Kontrollutvalget har i plan for forvaltningsrevisjon valgt å gjennomføre denne revisjonen av 

skolemiljøet. Foreliggende revisjonsplan utgjøre den vesentligste delen av fasen ‘planlegging’ i 

gjennomføringen. Revisjonsplanen skal behandles i juni-møtet i kontrollutvalget. 

Metoden for gjennomføring blir hovedsakelig dokumentgjennomgang og intervjuer. Gitt vedtak 

av foreliggende revisjonsplan, vil det også bli innhentet statistikk fra Skoleporten og KOSTRA for 

sammenlignende studier, særlig knyttet til ressursbruk. 

For å få best mulig kunnskap om skolenes behandling av ulike sider ved skolemiljøet, vil det 

måtte holdes dybdeintervjuer både av kommunalsjef, skoleledelse og lærere som håndterer 

situasjoner løpende. En av problemstillingene knytter seg også til samarbeid med andre organer 

knyttet til skoledrift, og det kan være aktuelt å intervjue leder av samarbeidsutvalg for skolene, 

foreldrearbeidsutvalg (FAU) skoler og skolehelsetjenesten (fagansvarlig helsesøster) og 

pedagogisk, psykologisk tjeneste (MGPP). Det kan også hende rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse kan være relevant kilde. I tillegg er det naturlig å intervjue teknisk etat om 

håndtering av vedlikehold/påkostninger knyttet til universell utforming. 

Kartlegging av skolemiljø og håndtering av situasjoner med dårlig skolemiljø kan gjøres dels som 

en systemmessig kartlegging, dvs. å se hvilket system kommunen har for håndtering av slike 

situasjoner, og å se på hvordan konkrete situasjoner håndteres. På planleggingsstadiet vet vi ikke 

noe om omfanget av mobbing og dårlig skolemiljø, så det vil selve forvaltningsrevisjonen 

avdekke.  
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Analysefasen omfatter en vurdering av fakta opp mot revisjonskriteriene for den gitte 

problemstillingen. I denne delen blir det drøftet grad av oppnåelse av problemstillingen og 

kravene i regulatoriske bestemmelser. Vurderingene og konklusjonene gjøres og skrives samtidig 

i rapporten.  

Rapporteringsfasen inneholder høringsutkast, kommunedirektørens kommentarer til rapporten, 

særlig faktabeskrivelsen og endelig rapportering til kontrollutvalget. Det legges opp til 

presentasjon for kontrollutvalget og eventuelt kommunestyret om ønskelig. 

Det er antydet en mulig løsning å dele forvaltningsrevisjonen i to av bevilgningsmessige årsaker; 

en del i 2021 og en del i 2022. Det er naturlig å ta intervjuer om skolemiljøer samlet 

innledningsvis i kartleggingsfasen. Da kan problemstillingene 1-3 dekkes i første omgang, mens 

problemstillingene om universell utforming og ressurser tas neste år. En slik fordeling fremgår av 

framdriftsplanen nedenfor dersom det er ønskelig. 

4 FREMDRIFTSPLAN 

Det planlegges slik gjennomføring:  

 

 Figur 2 Fremdriftsplan for gjennomføring hele prosjektet i 2021. Kilde: BDO. 

Prosjektet har startet planleggingen i mai 2021. Det blir mange intervjuer i dette prosjektet, og 
disse kan planlegges før sommerferien. Den øvrige planleggingen og gjennomføring av selve 
intervjuene gjøres i august-september. Analyser og rapportutarbeidelse skjer parallelt i 
september og oktober, og rapporteringen gjøres i oktober.  

Rapporten planlegges å sendes til høring i begynnelsen av november (uke 44) slik at endelig 
rapport kan fremsendes i midten av november for behandling i kontrollutvalget 23.11.2021. 

Dersom kontrollutvalget ønsker å dele prosjektet på to budsjettår, kan, som nevnt, kartlegging, 

analyser og rapportering av problemstilling 4 Universell utforming og problemstilling 5 Ressurser 

for å nå målsettingene tas i januar-februar 2022 og rapportering til kontrollutvalget i mars/april 

2022. 
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5 KOSTNADSRAMME 

Kostnadsrammen for prosjektet oppsummeres slik:  

 

Tabell 1 Estimert kostnadsramme forvaltningsrevisjon skoleprosjekt med splitting av problemstilling 4 og 5. Kilde: BDO 

Utarbeidelse av prosjektplanen er den vesentligste aktiviteten i planleggingsfasen og er påløpt 
med 22 timer. Kartleggingsfasen består hovedsakelig i utarbeidelse av intervjumaler og intervju 
med følgende personer (antall): 

Rektor 3 

Lærer 3 

Samarbeidsutvalg 3 

Foreldreutvalg (FAU) 3 

Fagleder skolehelsetjenesten 1 

PP-tjenesten (MGPP) 1 

Rådet for funksjonshemmede 1 

Teknisk sjef 1 

Kommunedirektør 1 
 

Det legges også opp til et innledende intervju med kommunalsjef Oppvekst i denne 
planleggingsfasen (ikke med i oppstillingen ovenfor). 

De to siste intervjuene knyttes til problemstilling 4 Fysisk skolemiljø og problemstilling 5 
Ressursbruk. Referatene skal verifiseres, og det gjøres kvalitetskontroll etter faseslutt. 

Analysefasen består i vurdering av fakta opp mot revisjonskriteriene for de respektive 
problemstillingene. Denne vurderingen konkluderes mot problemstillingene. Eventuelle 
anbefalinger utarbeides, og det gjøres kvalitetskontroll. 

Rapporteringsfasen omfatter sluttføring av rapport forvaltningsrevisjon, høring og innarbeidelse 
av høringskommentarer, oversendelse av endelig rapport og presentasjon av rapport for 
kontrollutvalget. Også rapporteringen blir gjenstand for kvalitetskontroll. 

Selv om det i tabellen er tatt inn spesifikasjon av reiseutgifter (reisetid og reiseutlegg), er disse 
likevel ikke tatt med i kostnadsoverslaget for å holde det på en minimum. Reisebudsjettet ved 3-
4 reiser ville utgjøre omkring kr 20 000. Det legges derfor opp til intervjuer og møter med 
kommunen digitalt, men dette kan avtales separat om kontrollutvalget ønsker det annerledes. 

Prosjektet gjennomføres som et fastprisoppdrag og tilbys til kr 343 000 ekskl. mva. og reiser. 

Utskillelse av problemstilling 4 og 5 

Tabellen ovenfor har også skilt ut problemstilling 4 og 5 om kontrollutvalget ønsker å fordele 
forvaltningsrevisjonen på to budsjettår. Det er et naturlig skille mellom de tre første og de to 
siste problemstillingene. De tre første omhandler det psykososiale skolemiljøet, mens de to siste 
omhandler det fysiske skolemiljøet og ressursbruk knyttet til målsettingene for skoledriften. 

Utskillelse av disse to problemstillingene tilbys som fastprisoppdrag til kr 103 000 ekskl. mva. 
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Forvaltningsrevisjon av problemstillingene 1 til 3 

Dersom kontrollutvalget ønsker å dele forvaltningsrevisjonen i to deler, vil dette gi følgende 
kostnadsramme: 

 

Tabell 2 Estimert kostnadsramme forvaltningsrevisjon skoleprosjekt for problemstillingene 1-3. Kilde: BDO 

Forvaltningsrevisjonens problemstilling 1 til og med 3 tilbys til en fastpris på kr 239 000 ekskl. 

mva. og reiser. Denne kan da gjennomføres i 2021, mens problemstilling 4 og 5 gjennomføres 

våren 2022. 

6 ORGANISERING 

Følgende team vil gjennomføre oppdraget: 

• Inger-Johanne Weidel (director) – prosjektleder  

• Rådgiver/konsulent (associate/senior associate) – bestemmes senere 

• Øyvind Sunde (director) – kvalitetskontroll (QA) 

Oppdraget har en ramme på 327 timer. Dette fordeles tentativt slik:  

• Prosjektleder (35 %)  

• Rådgiver/konsulent (50 %) 

• Kvalitetskontroll og planleggingsfase (15 %) 

Det kan etter behov trekkes på ytterligere ressurser eller at planlagte ressurser må erstattes 
eller omfordeles. 
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e: Oyvind.Sunde@bdo.no 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap 

med begrenset ansvar i henhold til garanti, og er en del av det internasjonale BDO-

nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 

993 606 650 MVA. Medlem av Den Norske Revisorforening. 

 

Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er 

avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO AS 

eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart. 



RINGEBU KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET 

     

 

SAKNR: 17/21 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2022  

ansvarsområde 131 og 132 
 

 

UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

FORMANNSKAP 

KONTROLLUTVALGET 17/21  08.06.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 
 

 

 

SEKRETARIATETS INNSTILLING: 

 

1. Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for ansvarsområde 131 og 132 , 

med ei kostnadsramme på kr 1 146 000, se nedenfor.  

 

 

      2022 2021 

1) 1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl møter 500 000 500 000 

     
2) 1270 Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll      250 000 250 000 

     
3) Mindre utredninger/undersøkelser      50 000 50 000 

     
4) 1370 Sekretariat  175 000 175 000 

     
5)  Kontrollutvalgskostnader    

 1081 Godtgjøring råd/utvalg 69 500 156 000 156 000 

 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  1146 000 

 

 

 

2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 

ledd til kommunestyret.   

 

 

BAKGRUNN 

Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 2: 

Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-

3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

«§ 14-3 3. ledd: Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 



Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller 

fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget 

innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller 

kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.» 

 
1I budsjettet må kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til revisjonsaktiviteter 

og sekretariat synliggjøres. Videre er det viktig at det i budsjettet tas høyde for at det kan 

oppstå uforutsette situasjoner, slik som for eksempel henvendelser fra innbyggere, mediesaker 

og mistanke om misligheter, som må følges opp.  

 

Kontrollutvalgets drift 

Kostnader knyttet til kontrollutvalgets drift omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, 

abonnementer, medlemskap og kurs. De konkrete kostnadene til kontrollutvalget 

avhenger av antall møter, og deltakelse på kurs mv. 

 

For 2022 legges det til grunn 5- 6 ordinære kontrollutvalgsmøter. Budsjetteringen tar 

utgangspunkt i dette antallet møter. 

 

 

Kontrollutvalgets budsjettområde omfatter  

Ansvar 131 Revisjon  

Ansvar 132 Kontrollutvalg  

 

 

VURDERINGER 

Sekretariatet har vurdert de enkelte postene i budsjettet for 2022. De vurderinger som er gjort 

baseres på erfaringstall fra foregående år, samt aktiviteter som pågår i 2021.   

 

 

1) Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver 

Det ble gjennomført en anbudsrunde vedrørende revisjonstjenester for perioden 2020 – 2021 

med opsjon på 1+ 1 år. BDO ble valgt som revisor i denne perioden.  

 

I kontrollutvalgets budsjettforslag legges det opp til en sum for regnskapsrevisjon basert på 

erfaringstall tidligere år, hensyntatt konsumprisindeksen mv. I tillegg kommer en rekke 

tilleggstjenester som også inngår naturlig i avtalen med revisor.  

 

 

Regnskapsrevisjon         kr 250.000,- 

Tilleggstjenester,herunder også møter  

i kontrollutvalget ved behov.        kr 250.000,- 

 

Utgifter til regnskapsrevisjon m.m  settes til                           kr 500.000,-  

 

Det legges opp til samme ramme som i 2021  

 

2) Forvaltningsrevisjon   

Posten gjelder leveranse av tjenester til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. I år 2021 er 

det oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekter ihht vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll som ble behandlet på kommunestyrets siste møte i 2020. Det legges opp til 

                                                           
1 Veileder for god skikk i kontrollutvalgssekretariatene - NKRF 



gjennomføring av forvaltningsrevisjon av skolemiljø i Ringebu kommune i 2021, og i 2022 

vil kontrollutvalget vurdere oppstart av ytterligere prosjekt ihht de prioriteringer som fremgår 

av planen.  

 

Sekretariatet foreslår en total ramme på kr 250.000 til forvaltningsrevisjon hvor også 

eierskapskontroll inngår. Dette er samme ramme som i 2021. 

 

Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll :                     kr  250.000 

 

 

3) Uforutsette kostnader/mindre utredninger og undersøkelser 

Det er i øvrige budsjettposter ikke tatt høyde for øvrig bistand og utforutsette kostnader.  

Sekretariatet foreslår en post til dekning av uforutsette kostnader/ herunder mindre 

utredninger og undersøkelser på kr 50.000. 

 

Uforutsette kostnader/mindre utredninger :      Kr 50.000,- 

 

 

4) Kontrollutvalgets sekretariat 

Kontrollutvalget har eget sekretariat. Utgifter til sekretariatstjenester vil variere med tallet på 

møter i kontrollutvalget, og med tallet på saker pr møte.  

 

Sekretariatet baserer forslaget på erfaringstall fra tidligere år. Det legges opp til samme 

ramme for 2022, som i 2021.  

 

 

Utgifter til sekretariat:       kr 175.000,- 

 

 

6) Kontrollutvalgets drift - Servering, møteutgifter kurs mv  

 

Kostnader knyttet til kontrollutvalgets drift omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, 

abonnementer, medlemskap og kurs. De konkrete kostnadene til kontrollutvalget 

avhenger av antall møter, og deltakelse på kurs mv. 

 

Det er pr nå uvisst hvordan situasjonen utvikler seg mht konferanser/kurs i 2022, men det 

forutsettes et mer normalår enn det vi har hatt i 2020 og i 2021. Vanlige arrangement har vært 

deltakelse på kontrollutvalgskonferansen i januar /februar. Grunnet situasjonen med Corona – 

viruset har konferanser i 2021 blitt utsatt/avlyst eller digitalisert, men det legges opp til at 

dette vil bedre seg i 2022. Det bør derfor  settes av en budsjettpost som muliggjør deltakelse 

på konferanser, evnt opplæring digitalt mv.  

 

Øvrige budsjettall baseres på erfaringstall fra tidligere år, og legges på samme nivå som i 

2021.     

 

 

Kontrollutvalgskostnader:         kr 156 000,- 
 

 

*** 

 

Postene skal diskuteres i møtet.   

 

 



 

Svolvær, 01.06.2021 

 

Sekretariatet ved Edel Åsjord 
 



 

RINGEBU KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET 

 

 

SAKSNR 18/21: ÅPEN POST 

 

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 

 

UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 18/21 08.06.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 

 

 

SEKRETARIATETS INNSTILLING 

 

 

BAKGRUNN 

Kontrollutvalget avslutter hvert møte med en diskusjon om evnt interessante problemstillinger 

de ønsker å se nærmere på, eller få en presentasjon av.  

 

 

VURDERING 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 

 

 

 

 

    Svolvær 01.06.2021  

    Edel Åsjord  

 

  


