
1

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O TO K O L L

Fra møtet i : KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE

Tid :  Torsdag, 6. mai 2010 kl 09.00

Møtested: : Grønt møterom, Rådhuset i Ringebu

Innkallingsmåte : Skriftlig

Følgende møtte : Wictor Sandvold, Gjermund Lognseth.

Forfall : Hege Ruud Ringstad

Dessuten møtte : Kommunalsjef Ådne Bakke i sak 12/10 og 13/10
Gunn Mona Dokken fra MGRS i sak 12/10 og 13/10
Innlandet Revisjon IKS v/ oppdragsansvarlig revisor Heidi Floor
Julusmoen i sak 12/10
Innlandet Revisjon IKS v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian
Lein i sak 13/10.
Sekretariat Inter Revisjon Gudbrandsdal AS v/ Ingvild Selfors

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 18.03.10 ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

SAK 12/10 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Ringebu kommunes årsregnskap for
2009.

Oppdragsansvarlig revisor Heidi Floor Julusmoen startet innledningsvis med revisjonens
kommentarer til Ringebu kommunes regnskap for 2009. Deretter møtte kommunalsjefen og
fagansvarlig regnskap for å bidra kontrollutvalget med ytterligere informasjon og svare på
kontrollutvalgets spørsmål.

Revisjonen har i år, for første gang på mange år, avgitt ren revisjonsberetning.
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Det ble lagt til en setning i sekretariatets innstilling, og kontrollutvalget fattet etter dette slikt

VEDTAK
Kontrollutvalget legger fram følgende uttalelse til kommunestyret:

Til kommunestyret
RINGEBU kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE RINGEBU KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2009. 

Kontrollutvalget har i møte den 06.05.10 behandlet Ringebu kommunes årsregnskap for 2009. 
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 2009 er avlagt med et overskudd på kr 3.472.787,- og et
netto driftsresultat på kr 12.642.148,-. Resultatet viser en stor forbedring fra 2008, og
beholdningen av frie fond har økt i perioden. Fondsbeholdningen er allikevel beskjeden, og
kontrollutvalget ser det som viktig at kommunen fortsatt har fokus på fondsoppbyggingen i
årene framover, da dette er avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet. Avsetning av
overskuddet for 2009 til disposisjonsfond anbefales derfor.

Utover dette har kontrollutvalget ingen merknader til Ringebu kommunes årsregnskap for 2009. 

SAK 13/10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 
Saken er tidligere behandlet som sak 03/10 og sak 08/10. Forvaltningsrevisor Kristian Lein
presenterte en omarbeidet versjon av forvaltningsrevisjonsrapporten "Evaluering av ny
organisasjonsmodell i Ringebu kommune". Kommunalsjef Ådne Bakke la fram
administrasjonens kommentarer til rapporten.

Revisor og leder deltar i kommunestyret når rapporten skal behandles.

Sekretariatets innstilling punkt to ble endret og det ble lagt til et tredje punkt. Kontrollutvalget
fattet etter  dette slikt

VEDTAK
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av ny organisasjonsmodell
i Ringebu kommune" til orientering.

2. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen gjennomgår og vurderer rapportens
anbefalinger.

3. Kommunestyret ber administrasjonen om å rapportere resultatene av gjennomgangen til
kontrollutvalget.
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SAK 14/10 Valg av revisor - åpning av innkomne tilbud
Det var kommet inn ett tilbud innenfor anbudsfristens utløp. Anbudet tilfredsstilte kravene gitt i
konkurransegrunnlaget.

Det ble gitt slik tilbud fra BDO AS:
Revisjon av årsregnskapet, med særregnskap og rapportering: kr 180.000,-
Andre revisjonsoppgaver, attesteringer, særuttalelser, timepris kr 775,-
Rådgivning, timepris kr 875,-
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, timepris kr 1000,-

Prisene justeres i forhold til årlig endring i konsumprisindeksen.

For å ha et sammenligningsgrunnlag vises til betalte utgifter til Innlandet Revisjon IKS i 2009:
Timepris kr 670,- (økt til kr 720,- i 2010)
Regnskapsrevisjon, med særregnskap og rapportering (415t) kr 278.050,-
Andre revisjonsoppgaver (227t) kr 152.090,-
Gj.snittlig timepris forvaltningsrevisjon i 2010 kr 790,-

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK
Med grunnlag i utarbeidet konkurransegrunnlag m/vedlegg og innkommet tilbud ber
kontrollutvalget om at følgende innstilling vedtas av kommunestyret:

Kommunestyret velger BDO AS som Ringebu kommunes revisor i perioden 01.01.2011 -
31.12.2013, med mulighet for forlengelse i 1 år.

Varsling om endelig valg av revisor og kontraktsinngåelse gjennomføres som spesifisert i
konkurransegrunnlaget, punkt 6.3. 

SAK 15/10 Utkast til informasjonsbrosjyre om kontrollutvalget
Utkast til informasjonsbrosjyre var ikke ferdig utarbeidet til møtet, men kontrollutvalget
godkjente formatet etter mønster fra Sør-Fron. Sekretariatet utarbeider ferdig utkast og
oversender medlemmene pr e-post for godkjenning. Brosjyren/folderen skal deles ut til
kommunestyremedlemmene og legges ut på internett under Kontrollutvalget.

Tilleggssak
SAK 16/10 Oppdragsavtale revisjon av årsregnskapet 2010, 1. halvår 2011. 
Saken ble utdelt i møtet. Innlandet Revisjon IKS har utarbeidet forslag til oppdragsavtale for
revisjon av årsregnskapet 2010, 1. halvår 2011. 
Kontrollutvalget fattet i tråd med innstillingen slikt

VEDTAK
Kontrollutvalget godkjenner framlagt utkast til oppdragsavtale mellom Ringebu kommune og
Innlandet Revisjon IKS for revisjon av årsregnskapet 2010, 1. halvår 2011. 
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EVENTUELT/ORIENTERINGER
Det var enighet om å ikke sette opp et nytt møte i juni. Sekretariatet har satt opp slikt forslag til
møtedatoer for 2. halvår 2010. Fast møtetidspunkt er torsdager kl 09.00 

26.08, 30.09, og 18.11. 

Ringebu,  13. mai 2010 

Wictor Sandvold
Leder (sign)

Elektronisk kopi:

Ordføreren
Rådmannen
Økonomisjefen
Innlandet Revisjon IKS
Fellestjenesten


