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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 4. juni 2019  kl 09.00 – 11.00 

 

Møtested:   Møterom Kvitfjell, Rådhuset i Ringebu 

  

Til stede :             Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol,  Einar Widme, Eva Bystadhaugen. 

  

 

Forfall:  Morten Langset, Reidun Knuts 

 

Dessuten møtte: 

Rådmann Per H. Lervåg under sak 18/19 og 19/19  

Økonomisjef Jan Magne Langseth under sak 18/19, 19/19 og 20/19 

Sekretariatet v/ Edel Åsjord  

    

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokollen fra møtet 30. april 2019 ble godkjent.  

 

SAKNR 18/19  Oppfølging av politiske vedtak – statusrapport pr. 30.04.19 

Det ble en gjennomgang av rapporten som lå ved saken. Administrasjonen ga en orientering.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  

 

INNSTILLING 

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak 

pr 30.04.2019  til etterretning. 

 

SAKNR 19/19 Økonomisk rapportering pr 30.04.19.  

Økonomisjefen ga en orientering om status for 1. tertial.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt 

  

VEDTAK 

Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04.2019 tas til 

etterretning.  
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SAKNR 20/19   Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 

Det ble en gjennomgang av de ulike poster slik det fremkommer i saksfremlegget. 

Kontrollutvalget valgte å kutte posten til forvaltningsrevisjon med kr. 150.000, da det ble 

vurdert som mer hensiktsmessig at evnt forvaltningsrevisjonsprosjekter ble skjøvet ut i tid med 

tanke på oppstart i 2021, og ikke i 2020.  

 

Kontrollutvalget fattet dermed vedtak om slik  

 

INNSTILLING 

 

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

ei kostnadsramme på kr 996 000, se nedenfor.  
 

 

      2020 bud 2019 

1) 1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl møter 500 000 450 000 

     

2) 

1270 Forvaltningsrevisjon/overordnet analyse, 

m.m      100 000 305 000 

     
3) Mindre utredninger/undersøkelser      65 000 65 000 

     
4) 1370 Sekretariat  175 000 170 000 

     
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   996 000  1 146 000 

 

 

SAKNR 21/19   Rapport «Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-

Gudbrandsdal Renovasjonsselskap» 

Det ble en gjennomgang av saken. Det ble avholdt møte mellom lederne i kontrollutvalgene i 

Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron for å diskutere en felles innstilling i denne saken den 21. mai 

2019. Felles innstilling i saken ble oversendt sekretariatet pr. e-post 22. mai 2019.    

 

Kontrollutvalget fattet dermed slikt vedtak om  

INNSTILLING 

 

1. Kommunestyret tar rapporten ”Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-

Gudbrandsdal renovasjonsselskap” til orientering. 
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2. Kommunestyret viser til de anbefalingene som revisjonen kommer med og som 

følger av de vurderingene og konklusjonene som er gjort i prosjektet. 

 

3. Kommunestyret ber ordføreren, sammen med ordførerne i de andre to kommunene, 

om å utrede å skille ut næringsdelen i Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap 

(MGR)  i et aksjeselskap. Samtidig anbefales det at husholdningsdelen fortsetter 

som et IKS. 

 

4. Kommunestyret ber ordføreren, sammen med ordførerne i de andre to kommunene, 

å utarbeide et forslag til eierskapsmelding for MGR. Herunder et tydelig mandat for 

representantskapsmedlemmene. 

 

5. I samme forbindelse vurderes det om eierskapsmelding for MGR kan ha 

overføringsverdi for andre samarbeidsordninger for de tre kommunene der 

eierskapsmelding mangler. 

 

6. For øvrig ber kommunestyret om at rapporten blir fulgt opp av rådmannen i tråd 

med revisors vurderinger og konklusjoner.  

  

 

SAKNR 22/19  Avtale om revisjonstjenester 

Det ble orientert om at nåværende avtale med revisor utgår pr. 31.12.19, og at kommunene 

vurderer prosessen vedr anbud.  
 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

Sekretariatet bes om å følge opp status i forbindelse med prosessen for anbud på 

revisjonstjenester.  

 

 

 

SAKNR 23/19 Åpen post 

Ingen spesielle saker tatt opp. Innspill fra Einar Widme vedrørende renovasjonstjenesten 

oversendes rådmannen. Ku-leder videresender mail på dette.  

 

 

 

       Ringebu, 04.06.19 

 

Berulf Vaagan 

leder  

(sign.) 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Økonomisjef 

BDO AS 

Fellestjenesten 


