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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid                  :  Fredag, 14. mars 2014,  kl 09.00-12.30  

 

Møtested:             :  Kvitfjell, Rådhuset i Ringebu 

  

Innkallingsmåte    :  Elektronisk  

 

Følgende møtte     : Amund Sønsteli, Inger Bø,  og Turid Ødegård   

 

Forfall                   : Jan Skogvang 

 

Vara : Lillian Pedersen 

 

Ikke møtt : Per Kleven 

 

Dessuten møtte     : Varaordfører Brede Vestby  

Rådmann Per Lervåg i sak 04/14, 05/14 og 06/14 

Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 04/14, 05/14, og 06/14   

   Sekretariatet v/ Ingvild Selfors  

 

         

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

Protokollen fra møtet den 24.1 ble godkjent. 

 

Varaordføreren og rådmannen var spesielt invitert da KU-lederen i forkant av møtet ønskte å ta 

opp behandlingen av forvaltningsrevisjonen i kommunestyret den 18.2. Det var enighet om at 

kontrollutvalget skal informere kommunestyret om kontrollutvalgets oppgaver.   

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

SAK 04/14 Spørsmål fra kontrollutvalget til administrasjonen 
Administrasjonen v/ rådmannen og Jan Magne Langseth orienterte om driften av Freskus - 

Frisklivssenteret på Fåvang, og la fram revidert budsjettforslag. 

 

Kontrollutvalget fattet slikt 

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar rådmannens svar/orientering rundt spørsmålene fra kontrollutvalget til 

orientering. 
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SAK 05/14 Ekstern henvendelse fra Ringebu Høyre 

Administrasjonen var bedt om å orientere kontrollutvalget om bakgrunnen for og de 

økonomiske konsekvensene av investeringene i Gudbrandsdalsvegen 2090 (Kiwi-bygget) og 

Jernbanegata 4 (DnB-bygget), samt gi sitt syn på Ringebu Høyres ”hjertesukk” når det gjelder 

forutsigbarheten i den politiske styringen i Ringebu kommune.      

 

Kontrollutvalget fattet følgende  

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med henvendelsen fra Ringebu Høyre, da de mener at 

det ikke foreligger noe ulovlig i kommunestyrets vedtak om kjøp av Jerbandegata 4 (DnB-

bygget) og Gudbrandsdalsvegen 2090 (Kiwi-bygget). Kontrollutvalget har fått en grundig 

gjennomgang av bakgrunnen og de økonomiske konsekvensene av disse investeringene. 

 

 

SAK 06/14 Orientering årsregnskap 2013 

Administrasjonen v/seniorrådgiver Jan Magne Langseth orienterte omkring resultatene i 

årsregnskapet for 2013.  

 

Ringebu kommune oppnådde et nullresultat i 2013, etter en strykning av planlagte 

fondsavsetninger på ca 2,9 mill. Netto driftsresultat kom på 1,2%.  

 

Det har vært en del uforutsette utgifter ifm flommen. Det ble en svikt i skatteinntekter og 

rammetilskudd på ca 2 mill. De enkelte tjenesteområdene varierer med positive og negative 

avvik.  

 

Når det gjelder investeringer er gjennomføringsprosenten for den delen som faller inn under 

Plan og teknisk på 38%.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende  

 

VEDTAK: 

Administrasjonens orientering om årsregnskapet 2013 tas til orientering. 

 

 

SAK 07/14 Skatteregnskapet 2013  

De to rapportene ble gjennomgått. 

 

Kontrollutvalget fattet slikt   

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling: 

 

1. Kommunestyret tar skatteoppkreverens årsrapport vedr skatteregnskapet 2013 til 

orientering.   

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteregnskapet for 2013 

til orientering.   

 



 3 

 

 

Eventuelt/orientering  

Det var enighet om å prøve å få til et fellesmøte med kontrollutvalget i Sør-Fron i løpet av 

våren med mål om å sette opp en orientering fra barnevernstjenesten.  

 

 

 

 

       Ringebu, 19.3.2014 

 

Amund Sønsteli 
Leder  

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 

BDO AS 

Fellestjenesten 


