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P R O TO K O L L 

 

 

Fra møtet i           :  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

                  :  Fredag, 20. februar 2015 kl 09.00 – 12.30 

 

Møtested:             :  Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu 

  

Innkallingsmåte    :  Elektronisk  

 

Følgende møtte     : Amund Sønsteli, Inger Bø, Turid Ødegård, Jan Skogvang   

 

Forfall                   : Per Kleven 

 

Vara : Svein Bruket  

 

Dessuten møtte     : Rådmann Per Lervåg i sak 1/15 og 2/15 

 Seniorrådgiver Jan Magne Langseth i sak 1/15 

  Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 

         

 

Protokollen fra møtet den 2.12.14 ble godkjent. 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

SAK 01/15 Orientering regnskap 

Administrasjonen v/seniorrådgiver Jan Magne Langseth orienterte omkring resultatene i 

årsregnskapet for 2014.  

 

Ringebu kommune oppnådde et nullresultat i 2014, etter en strykning av planlagte 

fondsavsetninger på ca 8 mill. Strykning er foretatt mot fond for premieavvik pensjon. 

Hovedårsaken til det store avviket er økte pensjonsutgifter på 7,7 mill og svikt i skatteinntekter 

på ca 3 mill.  

 

Tjenesteområdene fikk totalt et mindreforbruk på ca 3,3 mill. Det har vært gjennomført 

innkjøpsstopp.  

 

Netto driftsresultat kom på 0,37%.  

 

Når det gjelder investeringer er det ubrukte bevilgninger på kr 92 mill ved årsslutt.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende  

 

VEDTAK: 

Administrasjonens orientering om årsregnskapet 2014 tas til orientering. 
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SAK 02/15 Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 31.12.14 

Rapporten ble gjennomgått. Rådmannen deltok i behandlingen av saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt   

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling: 

  

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende oppfølging av politiske vedtak 

pr 31.12.14 til etterretning.  

 

 

 

 

SAK 03/14 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2014 

Sekretariatet la fram utkast til årsrapport for 2014. 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2014. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. 

 

 

 

Eventuelt/ Orienteringer: 

-Oppsummering fra kontrollutvalgskonferansen. Dokumentasjon/ underlagsmateriale finnes på 

hjemmesiden til Norges kommunerevisorforbund, www.nkrf.no. 

-Konkurransen som ble gjennomført i høst vedr kjøp av revisjonstjenester le avlyst som følge 

av en klage fra en av tilbyderne. Det er nå lagt ut ny konkurranse med frist i vår. 

-Det er ønskelig med ekstramøte i mars der administrasjonen blir bedt om å orientere blant 

annet om kjøp av Moa bruk, Freskus, og prioriteringer av investeringer.  

 

 

 

       Ringebu, 10. mars 2015 

 

Amund Sønsteli 
leder (sign) 

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

Ordføreren 

Rådmannen 

Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 

BDO AS 

Informasjonstjenesten 


