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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 

 
P R O TO K O L L 

 
 
Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 
 
Tid:    Onsdag, 13. april 2016,  kl 11.00-15.00  
 
Møtested:   Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu 
  
Til stede (faste): Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol, Reidun Knuts, Einar Widme    
 
Forfall:  Bjørn Moastuen 
 
Vara:  Morten Langseth 
 
Dessuten møtte:  Ordfører Arne Fossmo i sak 07/16 og 08/16  

  Rådmann Per Lervåg i sak 07/16 og 08/16 
Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 07/16 og 08/16 

  Oppdragsansvarlig revisor, Tollef Halvorsen, i sak 07/16 
  Direktør/Rådgivning, BDO, Øyvind Sunde, i sak 08/16   

   Sekretariatet v/ Ingvild Selfors  
 
         

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  
 
Protokollen fra møtet den 16.02.16 ble godkjent. 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
SAK 07/16 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Ringebu kommunes årsregnskap for 

2015 
Oppdragsansvarlig revisor Tollef Halvorsen orienterte om revisjonens arbeid med 
årsregnskapet for 2015. Deretter møtte administrasjonen ved rådmannen og seniorrådgiver Jan 
Magne Langseth for å bidra med ytterligere informasjon og svare på spørsmål fra 
kontrollutvalget.  
 
  
Kontrollutvalget fattet slikt  
 
VEDTAK 
Kontrollutvalget legger fram følgende uttalelse til kommunestyret;  
 
Til kommunestyret 
RINGEBU kommune 
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE RINGEBU KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2015. 
 
Kontrollutvalget har i møte den 13.4.16 behandlet Ringebu kommunes årsregnskap for 2015. 
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 2015 er avlagt med et mindreforbruk på 11,8 mill, og et 
netto driftsresultat på 18,2 mill kr (4,6%).   
 
Det gode resultatet kan blant annet forklares med lavere pensjonsutgifter enn beregnet og et 
samlet mindreforbruk i tjenesteenhetene.  
 
Beholdningen av frie fond har økt i perioden, og disposisjonsfondet utgjør 12,2% av 
driftsinntektene pr 31.12.15 mot 11,7% ved utgangen av 2014. Dette er innenfor kommunens 
handlingsregel om minimum 10%. En relativt stor andel av disposisjonsfondet er imidlertid 
øremerket til spesielle formål, hvorav fond til dekning av premieavvik pensjon utgjør over 
halvparten.  
 
Lånegjelda i Ringebu er høy og stigende, og over tid utgjør renter og avdrag en stadig større 
andel av kommunens driftsutgifter. Kommuneøkonomien vil være sårbar for eventuelle 
renteøkninger i årene fremover. Kontrollutvalget ser det derfor som viktig at kommunen 
fortsatt har fokus på fondsoppbyggingen i årene framover, da dette er avgjørende for 
kommunens handlefrihet og likviditet.  
 
Når det gjelder investeringsregnskapet er det totalt investert for kr 52,9 mill av et regulert 
budsjett på 134 mill. Flom og ekstremvær, samt redusert bemanning i teknisk etat har gitt 
betydelige forsinkelser i investeringstakten de siste årene. 
 
Utover dette har kontrollutvalget ingen merknader til Ringebu kommunes årsregnskap for 
2015. 
 
 
SAK 08/16 Overordna analyse – idédugnad 
Ordfører, rådmann, og spesialrådgiver deltok i behandlingen av saken. Revisjonen la fram et 
grunnlagsmateriale i form av en gjennomgang av kostra-tall for Ringebu kommune, samt stilte 
en del spørsmål i forhold til ulike områder av den kommunale forvaltningen.  
 
Noen aktuelle problemstillinger for forvaltningsrevisjon ble luftet:  
 

- Samhandlingsreformen  
Samhandlingsreformen skal blant annet bidra til økt livskvalitet i befolkningen og 
mindre press på helsevesenet. Et middel for å oppnå dette er satsing på helsefremmende 
og forebyggende arbeid. Den nye folkehelselova (2012) gir kommunene et mer formelt 
ansvar for forebyggende helsearbeid, og kommunene har fått plikt til å forebygge 
sjukdom. Arbeider Ringebu kommune systematisk med forebyggende og 
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helsefremmende arbeid? Har kommunen tilstrekkelig oversikt over helsetilstanden i 
kommunen?  
 
Andre områder innefor samhandlingsreformen kan også være aktuelle. 

 
- Styring av samarbeidsselskap. Hva slags innsyn og påvirkning har kommunen i disse 

selskapene?  
 

- Meldinger til barnevernet. Er terskelen for å melde til barnevernet for høy? 
 

- Oppfølging av lov om offentlige innkjøp 
 

 
Kontrollutvalget fattet slikt 
 
VEDTAK 
Revisor tar med seg innspillene fra drøftingene i det videre arbeidet og legger fram et utkast til 
overordnet analyse i møtet 12.5. 
 
 
SAK 09/16 Skatteregnskapet 2015  
 
Kontrollutvalget vedtok følgende  
 
INNSTILLING 
 

1. Kommunestyret tar skatteoppkreverens årsrapport vedr skatteregnskapet 2015 til 
etterretning. 

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteregnskapet for 2015 
til orientering. 

 
 
Eventuelt/orientering  
-Sekretariatet orienterte om status for sekretariatstjenestene. Det kom ikke inn noen tilbud i 
forbindelse med anbudskonkurransen om sekretariatstjenester. Ingvild Selfors har skrevet 
kontrakt for 2016.   
- Leder har forfattet et informasjonsnotat om kontrollutvalgets arbeid som kommer i neste 
utgave av Ringebuposten. 
 
 
 
 
       Ringebu, 18.4.2016 
 

Berulf Vaagan 
leder  

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


