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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 

 
 

P R O TO K O L L 
 
 
Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 
 
Tid                  :  Mandag, 23. april 2012 kl 09.00 til 13.00 
 
Møtested:             :  Møterom Vaala, Rådhuset i Ringebu 
  
Innkallingsmåte    :  Elektronisk  
 
Følgende møtte     : Iver Hammeren, Inger Bø, Jan Skogvang og Turid Ødegård 
 
Ikke møtt :Egil Fjelstad  
 

  Dessuten møtte : Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 11/12 
Kommunalsjef Gro Li Sletvold i sak 14/12  
Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 

    
 
Det var en merknad til innkallingen. Under elektronisk kopi tas økonomisjefen ut og byttes med 
Seniorrådgiver med ansvar for økonomi. 
 
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 26.3.12 ble godkjent. 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
SAK 11/12  Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Ringebu kommunes årsregnskap for 

2011. 
Oppdragsansvarlig revisor Tollef Halvorsen var forhindret fra å møte. Sekretariatet har hatt 
samtaler med revisor i forkant av møtet. Revisjonsberetningen var ikke avgitt på møtedagen 
(frist 15.april), men revisor bekreftet at denne ikke blir avgitt med forbehold. Av mindre 
vesentlige forhold (ikke tatt opp i revisjonsberetningen) nevnte revisor at det er en del 
feilkoding på momsområdet.  
 
Seniorrådgiver Jan Magne Langseth møtte for å bidra kontrollutvalget med ytterligere 
informasjon og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Kontrollutvalget fattet slikt  
 
VEDTAK 
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Kontrollutvalget legger fram følgende uttalelse til kommunestyret, med forbehold om at 
revisjonsberetningen er ”ren”:   
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE RINGEBU KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2011. 
 
Kontrollutvalget har i møte den 23.4.12 behandlet Ringebu kommunes årsregnskap for 2011. 
Kontrollutvalgets uttalelse bygger på avlagt årsregnskap, administrasjonens årsberetning, samt 
revisjonsberetningen. I tillegg har administrasjonen og ansvarlig revisor supplert 
kontrollutvalget med muntlig informasjon. 
 
Ringebu kommunes årsregnskap for 2011 er avlagt med et netto driftsresultat på kr 39.9 mill 
(11,6%), og et overskudd på kr 18,0 mill. Beholdningen av frie fond viser en økning i perioden 
og disposisjonsfondet utgjør 5,4% av driftsinntektene pr 31.12.11 mot 1,8% ved utgangen av 
2010. Fondsbeholdningen er likevel relativ lav. 
 
Lånegjelda i Ringebu er høy og stigende, og en stadig større andel av kommunens driftsutgifter 
utgjør renter og avdrag. Kommuneøkonomien vil være sårbar for eventuelle renteøkninger i 
årene fremover. Sett i sammenheng med en relativ lav fondsbeholdning, ser kontrollutvalget det 
som viktig at kommunen fortsatt har fokus på fondsoppbyggingen i årene framover, da dette er 
avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet. Det anbefales at årets overskudd avsettes 
til disposisjonsfond. 
 
Når det gjelder investeringsregnskapet er det totalt investert for kr 76,8 mill av et budsjett på 
107,7 mill, eller ca 71,3 % av budsjett. Dette er en stor forbedring fra i fjor, da 
fullføringsgraden var svært lav (33%). 
 
Utover dette har kontrollutvalget ingen merknader til Ringebu kommunes årsregnskap for 2011. 
 
 
SAK 12/12 Plan for selskapskontroll 
En oversikt over Ringebu kommunes eierinteresser i selskap ble gjennomgått. Det er ikke 
mange selskap på denne listen som er aktuelle for selskapskontroll.  
 
Kontrollutvalget fattet slikt    
 
VEDTAK 
Sekretariatet utarbeider plan for selskapskontroll med grunnlag i dei føringane som kom fram i 
møtet. Planen skal leggjast fram i kontrollutvalet seinast i fyrste haustmøte.  
 
I plan for selskapskontroll skal desse selskapa inngå: 
 
Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB) 
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) 
Gudbrandsdal industrier AS 
 
Det er ønskjeleg å kontakte nabokommunane for eit evt samarbeid om selskapskontroll i 
samarbeidsselskapa. 
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SAK 13/12 Informasjonsstrategi 
Kontrollutvalget gikk igjennom utkast til informasjonsstrategi. Punktet Media under Kanaler 
utgår.  
 
Det bes om at informasjonsfolderen om kontrollutvalget trykkes opp og legges ut i skranken i 
inngangen til kommunehuset. Sekretariatet utarbeider en liten nyhet som legges ut på 
nyhetssiden på kommunens hjemmeside. 
 
Det ble fattet slikt 
 
VEDTAK 
Kontrollutvalget godkjenner utkast til informasjonsstrategi. Punktet Media under Kanaler utgår. 
 
 
SAK 14/12 Orientering fra administrasjonen – Oppnådde grunnskolepoeng i Ringebu 
kommune og skolens/ kommunens utfordringer i forhold til barn og unge med særskilte 
behov. 
Kommunalsjef Gro Li Sletvold orienterte kontrollutvalget om problemstillingene. 
Kontrollutvalget var enige om at det arbeides godt med utfordringene i skolen, og at kvalitet i 
skolen ikke settes opp som aktuelt tema i plan for forvaltningsrevisjon.  
 
 
 
 
EVENTUELT/ORIENTERINGER 
 
  
 
       Ringebu,  30. april 2012 
 

Iver Hammeren 
Leder (sign) 

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


