
RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: 
 
Tid: Fredag 28. november 2014. 
Klokken: 09.00 – 11.45  
Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (med forbehold). 
 
 
SAKLISTE 
 
SAKNR. 
 

SAKSTITTEL 
 

TID TYPE 

 Møteinnkalling og sakliste 
Godkjenning av protokoll fra møtet 25.9.14. 
 

5 min  

18/14 Orientering fra administrasjonen om teknisk etat 60 min A 
19/14 Forvaltningsrevisjon 2015 30 min A 
20/14 Selskapskontroll 2015 30 min A 
21/14 Møteplan vår-15 5 min A 

 
 
 

EVENTUELT/ORIENTERINGER: 
-Kontrollutvalgskonferansen 2015 
 

 
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. 
 
Eventuelle forfall meldes sekretariatet ved Ingvild Selfors, telefon 413 38 364. 
 
 
 

Ringebu, 23. november 2014 
 

Amund Sønsteli  
Leder (sign.) 

 
 
 

 
Elektronisk kopi til: 
1. Ordføreren 
2. Rådmannen 
3. Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 
4. BDO AS  v/ Tollef Halvorsen 



 
RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
 
SAK NR: 18/14   
 
Orientering fra administrasjonen om status for arbeidet i teknisk etat (Bolig og 
Eiendom) 
 
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 
KONTROLLUTVALGET 18/14 28.11.14 Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 
 
 
BAKGRUNN 
I kontrollutvalgets møte den 25.9 kom det fram et ønske om å få en orientering fra 
administrasjonen om teknisk etats avdelinger. Hva er status for gjennomføringsevnen vedr 
investeringer, og hvilke praktiske og økonomiske utfordringer står etaten overfor? Har etaten 
på plass de ressursene ift arbeidskraft de har behov for?   
 
 
Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om temaet og svare på 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
 
Sekretariatet foreslår slik 
 
INNSTILLING 
Kontrollutvalget tar administrasjonens orientering til etterretning. 
 

 
 
 
 

Kvam, 23. november 2014 
 

Ingvild Selfors 



 

RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALET 
 
 
SAKNR: 19/14 FORVALTNINGSREVISJON 2015 
 
 
SKAL BEHANDLAST / ER BEHANDLA I: 
 
UTVAL SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLAR ARKIVNUMMER 
 
KONTROLLUTVALET 19/14 28.11.14 Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 
 
 
SAKSDOKUMENT 
- Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015      vedlagt 
 
 
BAKGRUNN 
 
§9 i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner”: 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 
gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 
 
Kontrollutvalet ønskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjon i 2015, og har sett av midlar til 
dette i sitt budsjettforslag for 2015, KU-sak 17/14. 
 
 
VURDERING 
Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 vart utarbeidd av kontrollutvalet og vedteke i 
kommunestyret i 2012, sjå vedlegg. Denne utgjer grunnlaget for kontrollutvalet sitt arbeid 
med forvaltningsrevisjon i perioden. I punkt 2.4 i vedtaket står det at planen skal reviderast 
årleg. I dette ligg det at kontrollutvalet jamleg skal vurdere om dei ulike tema i planen 
framleis er aktuelle, og om det eventuelt er nye tema som bør kome inn. 
 
Det er naturleg at kontrollutvalet går i gjennom planen på nytt før ein går i gang med ei 
eventuell ny bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2015. 
 
Når det gjeld prioriteringar av kva område ein skal setje fokus på kan også tidlegare 
forvaltningsrevisjonsprosjekt og medieoppslag vera til god hjelp. 
 
Her er nokre eksempel på forvaltningsrevisjonsprosjekt frå andre kommunar: 
 
• Tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer 
• Barnevern i barnehager – erfaringer med bruk av barnehageplass som hjelpetiltak 
• Barnevern i barnehager – formidling av bekymring til barnevern 
• SFO i XX kommune – status for tilbudet 
• Systemgjennomgang byggesaksprosesser – YY kommune 
• Tildeling av spillemidler til idrettsanlegg 
• Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i YY kommune  
• Omsorgslønn 



 

• Bruk av korttidsplasser i sykehjem 
• Behandling av søknad om fast plass i sykehjem 
 
 
På www.etikkportalen.no finn ein eit register over gjennomførte forvaltningsrevisjonar. 
Registeret inneheld forvaltningsrevisjonsrapportar frå heile landet og innafor dei fleste 
sektorar og fagområde, frå 2005. NKRF driftar Forvaltningsregisteret på oppdrag frå KS. 
 
Saka blir lagt fram utan innstilling. 
 
 

Kvam, 23. november 2014 
 

Ingvild Selfors 

http://www.etikkportalen.no


 

RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
 
SAKNR: 20/14 SELSKAPSKONTROLL 2015 
 
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 
 
KONTROLLUTVALGET 20/14 28.11.14 Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 
 
 
SAKSDOKUMENT 
- Plan for selskapskontroll 2012-2015      vedlagt 
- Oversikt over Ringebu kommunes eierinteresser i selskaper – pr 2012  vedlagt 
 
 
BAKGRUNN 
Etter ”forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” § 13, skal 
kontrollutvalget se etter at kommunens eierinteresser i selskaper blir kontrollert. Det er videre 
et krav at dette arbeidet systematiseres gjennom en plan for selskapskontroll. Kontrollutvalget 
har utarbeidet en slik plan, vedtatt i kommunestyret i 2012.    
 
Reglene om selskapskontroll kom i 2004 og er et virkemiddel for å sikre at også de 
kommunale selskapene (eller selskaper der kommunen har eierinteresser) er underlagt 
demokratisk styring og kontroll.      
 
Selskapskontrollen omfatter to ulike kontroller. For det første er selskapskontroll en kontroll 
av utøvingen av kommunens eierinteresser i selskaper, og om denne er i samsvar med vedtak 
og forutsetninger framsatt i kommunestyret. Denne formen for selskapskontroll blir kalt 
eierskapskontroll, og er ikke en kontroll av selve selskapet, men av eierstyringen i 
kommunen. For det andre kan selskapskontrollen omfatte forvaltningsrevisjon, dvs en dypere 
kontroll av selve selskapet. Det er bare eierskapskontrollen som er obligatorisk. 
 
Kontrollutvalget har et ønske om å gjennomføre en eierskapskontroll i 2015, og har satt av 
midler til dette i sitt budsjettforslag for 2015, KU-sak 17/14. 
 
 
VURDERING 
Kontrollutvalget har tidligere utarbeidet Plan for selskapskontroll. Denne utgjør grunnlaget 
for drøftingene i kontrollutvalget.   
 
Eierskapskontrollen er en kontroll med utøvingen av kommunens eierinteresser i selskaper. 
En forutsetning for god eierskapskontroll er at kommunestyret vet hvorfor kommunen eier 
eller er medeier i selskapet, og at det er tydeliggjort hvilke strategier og målsetninger 
kommunen har med eierskapet. KS Eierforum har satt fokus på kommunal eierstyring og 
utarbeidet et hefte med 19 råd for hvordan kommunene kan drive aktiv eierstyring. Råd nr 2 
omhandler utarbeidelse av eierskapsmeldinger. En slik melding kan defineres som et 
overordnet politisk styringsdokument for den virksomheten som er lagt til et eget rettssubjekt, 



 

eget styre, eller en vertskommune eller annet interkommunalt organ. Eierskapsmeldingen skal 
sikre nødvendige styringssignal til selskapene og tydeliggjøre politikernes ansvar.  
 
Kontrollutvalget gjennomførte en eierskapskontroll av Gudbrandsdal Energi AS i 2007. 
Rapporten ble behandlet i kommunestyret, KS-sak 004/08, vinteren 2008. I punkt 3 i vedtaket 
står det at ”Eierdirektiver og retningslinjer for alle selskap der kommunen har eierinteresser 
utarbeides. Formannskapet delegeres ansvar med frist 1. mai 2008”.  Sekretariatet kjenner 
ikke til at dette har blitt gjennomført. 
 
Utgangspunktet for eierskapskontrollen vil derfor ofte være å undersøke om kommunen har 
etablert konkrete formål eller føringer for eierskapene, gjerne i form av en eierskapsmelding. 
Flere av rådene fra KS omhandler også styresammensetting og valg av styrerepresentanter i 
kommunale selskaper. Se også tips til problemstillinger ved eierskapskontroll i 
Kontrollutvalgsboken. 
 
Saken blir lagt fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 

Kvam, 23. november 2014 
 

Ingvild Selfors 



Vedlegg 1

Oversikt over Ringebu kommunes eierinteresser i selskaper

Navn Verdi 31.12 andel Type Eier Eierorgan Innsyn Opplysninger om selskapet

Heleide kommunale AS
Gudbrandal Energi AS 333 000 333 AS 4 kommuner gf ja energiselskap
Eidsiva Energi AS 38 500 300 0,768 % AS kommuner og fylkeskommune gf ja energiselskap
KUF-fond innlandet AS 500 5 AS kommuner og komm AS gf jafond til finansiering av prosjekt Innlandsuniversitetet

Deleide kommunale AS
Gudbrandsdalsmusea AS 21 000 7 AS 9 kommuner, stiftelser, org. gf Åpne kilder ivareta kommunale kulturminner
Gudbr Industrier AS 1 994 000 740 AS kommuner og private gf Åpne kilder attføringsbedrift, industrivirksomhet
Kvitfjell idrett as 100 000 10 AS kommune og NSF gf Åpne kilder drift av idrettsanlegg
Hafjell - Kvitfjell Alpin AS 200 000 200 AS kommune, fylkeskommune og stiftelse gf Åpne kilder

§27 selskap
Midt-Gudbrandsdal Brannvesen §27 Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu representantskap ja
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap §28 Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu representantskap ja
Frya industriområde §29 Sør-Fron og Ringebu representantskap ja

Andre
Stiftelsen Peer Gynt 15 000 stiftelse stiftelsen stiftelsen Åpne kilder
Ringebu boligstiftelse 1 1 stiftelse stiftelsen Åpne kilder



 

 

RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
SAK NR: 21/14 
 
MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2015 
 
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 
KONTROLLUTVALGET 21/14 28.11.14 Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 
 
 
Følgende skal behandles/ gjennomføres i løpet av første halvår: 

- Rapport oppfølging politiske vedtak pr 31.12 og 30.04 
- Økonomisk rapportering pr 31.12 og 30.4 
- Rapportering fra revisor pr 31.12 og 30.04 
- Skatteregnskapet 
- Uttale til årsregnskapet for 2014 
- Evt forvaltningsrevisjon 
- Evt selskapskontroll 
 

 
Forslag til møtedatoer for kontrollutvalget våren 2015:  
 
20.2, 22.4, og 3.6 
 
Møtedatoene kan utgå hvis det ikke er aktuelle saker.  
 
 
 
 
 
 

Kvam, 23. november 2014 
 

Ingvild Selfors 
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