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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

P R O TO K O L L 
 

 

Fra møtet i:  KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE 

 

Tid:    Tirsdag 30. april 2019  kl 09.00 – 11.00 

 

Møtested:   Møterom Vaala, Rådhuset i Ringebu 

  

Til stede (faste): Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol, Reidun Knuts, Einar Widme, Morten 

Langset.  

 

Forfall:  Ingen 

 

Dessuten møtte: 

Ordfører Arne Fossmo 

Rådmann Per H. Lervåg under sak 12/19, 13/19, 14/19, 15/19 og 16/19.    

Sekretariatet v/ Edel Åsjord og Lisbeth Tønseth 

    

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Protokollen fra møtet 19. april 2019 ble godkjent. 

 

SAKNR 12/19  Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2018  

 

Revisor ga en orientering og presenterte revisjonens beretning. Administrasjonen ved 

rådmannen og økonomisjefen var til stede og redegjorde for årsregnskapet og årsrapport.   

 

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  

 

INNSTILLING 

Kontrollutvalget legger frem slik uttalelse for kommunestyret:  

  

 

Til kommunestyret 

RINGEBU kommune 

 

    

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE RINGEBU KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP FOR 2018. 

 

Kontrollutvalget har i møte den 30.4.19 behandlet Ringebu kommunes årsregnskap for 2018. 
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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 2018 er avlagt med et regnskapsmessig resultat på 0, etter 

at det er foretatt strykninger i tråd med regnskapsforskrift og eget økonomireglement. Netto 

driftsresultat er på 0,7 mill kr (0,2 % av driftsinntektene).   

 

Hovedelementer i regnskapsresultatet kan blant annet forklares med ett samlet merforbruk på 2,1 

mill for tjenesteenhetene. Interkommunale samarbeid i Midt-Gudbrandsdal har ett mindreforbruk 

på 0,3 mill kr. Skatt, rammetilskudd og finans hadde ett mindreforbruk på 1,8 mill kr. 

 

Beholdningen av frie fond har økt i perioden, og disposisjonsfondet utgjør 19 % av 

driftsinntektene pr 31.12.18 mot 18,5% ved utgangen av 2017. 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 en stor 

andel. 

 

Lånegjelda i Ringebu er høy og stigende, og i 2018 utgjorde renter og avdrag 6,1 % av brutto 

driftsinntekter mot 6 % i 2017. Kommuneøkonomien vil være sårbar for eventuelle renteøkninger 

i årene fremover. Siden rentenivået er historisk lavt bidrar dette til at gjeldsbyrden er lettere å 

bære i en periode. Et framtidig økt rentenivå vil medføre at flere mill. kr må tas fra 

tjenesteproduksjon til dekning av renter på lån. 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 68,9 mill i 2018. 

Budsjettering av investeringer er lagt om i 2017 etter anbefaling etter 

forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2016.  Med ny ordning, der kun forventet gjennomførte 

investeringer budsjetteres, har investeringsgraden økt til 109,1 %. 

 

Utover dette har kontrollutvalget ingen merknader til Ringebu kommunes årsregnskap for 

2018. 

 

 

Ringebu, 30. april 2019 

 

 

Arnhild J Baukhol   Berulf Vaagan                    Einar Widme 

              leder 

 

 

 

Reidun Knuts    Morten Langset 
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SAKNR 13/19 Kontrollutvalgets uttalelse om skatteregnskapet for 2018.  

Det ble vist til gjennomgang av rapporter som fulgte saken. 

 

Kontrollutvalget fattet slik 

  

INNSTILLING 

 

1. Kommunestyret tar skatteoppkreverens årsrapport vedr skatteregnskapet 2018 til 

etterretning. 

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteregnskapet for 2018 

til orientering. 

 

SAKNR 14/19   Oppfølging fellesprosjektet «Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 

av MGR» 

Det ble referert fra fellesmøte der KU i Ringebu og Nord-Fron deltok. BDO ga en 

gjennomgang av rapporten for selskapskontrollen i MGR. Det ble en diskusjon om den videre 

fremdrift i saken. Det er enighet om at saken skal fremmes på møte i kontrollutvalgene den 4. 

og 5. juni, og oversendes de respektive kommunestyrene på junimøtene.  Kontrollutvalgenes 

ledere vil møtes i forkant for å samle innspill  som fremkommer i saken og utarbeide en felles 

innstilling som legges frem på kontrollutvalgenes møter den 4. og 5. juni 2019.  

 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK  

Kontrollutvalget tar BDOs rapport om forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal 

Renovasjonsselskap til foreløpig orientering. Rapporten realitetsbehandles på neste ordinære 

møte i KU med innstilling til kommunestyre. Lederne i kontrollutvalgene i Nord-Fron, Sør-

Fron og Ringebu utarbeider likelydende innstilling til kommunestyrene.  

 

 

SAKNR 15/19  Oppfølging saker fra kontrollutvalgets møte 19. februar  

Kontrollutvalgets leder redegjorde for korrespondansen. Rådmannen var tilgjengelig for 

spørsmål.  

Rådmannen har startet opp arbeidet med oppdatering av arbeidsreglementet. Det er foretatt salg 

av selskap som tidligere er nevnt. Spørsmål om bierverv er besvart og tas til orientering. 

Sekretariatet vil få tilgang til ACOS. Ordfører vil sende e-post til leder i KU om møter som 

skjer i ulike kommunale samarbeidsformer, jfr ulike selskaper kommunen er engasjert i. Det er 

ønske fra øvrige KU-medlemmer at e-post om dette videresendes alle KU-medlemmene.  
 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

 

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering 

 

 

SAKNR 16/19 Innkjøp av tjenester – Sødermann AS 
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Administrasjonen sendte ut et brev til kontrollutvalget med svar på de spørsmål som var stillet, 

jfr brevs referanse 18/1863-145. Brevet er vedlagt protokollen.  

 
Det ble en redegjørelse av dette. Rådmannen ga en orientering i saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

VEDTAK 

 

Redegjørelsen tas til orientering.  

 

 

SAKNR 17/19 Åpen post 

Ingen spesielle saker tatt opp.  

 

 

 

       Ringebu, 06.05.19 

 

Berulf Vaagan 

leder  

(sign.) 

 

Elektronisk kopi: 

 

Ordføreren 

Rådmannen 

Økonomisjef 

BDO AS 

Fellestjenesten 


