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Orienteringssaker 
 

 

Orienteringssak 1: Siden sist 
 

Gjennomgang av møteprotokollen fra forrige møte. 
Lenke til protokollen: 

Møteprotokoll kontrollutvalgets møte 5.mai 2021 

 
 

 

Orienteringssak 2: Kommunestyrets behandling av årsmelding og årsregnskap 
 

Kommunestyret behandlet i sitt møte den 24.juni kommunens årsmelding og 
årsregnskap i sak 19/21. Kontrollutvalgets uttalelse fulgte saken.  

Saksprotokoll sak 19/21 årsregnskap og årsmelding 

 
 

Orienteringssak 3: Forvaltningskontroll på landbruksområdet 
Statsforvalteren har gjennomført en forvaltningskontroll i Rennebu kommune av: 

• Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2020-

omgangen 
• Sykdomsavløsning i 2020 

• Regionalt miljøtilskudd i 2020 

Rapporten er skrevet med bakgrunn i Statsforvalteren sin foreløpige rapport oversendt 
den 22. mars 2021 og gjennomgått i møte 24. mars 2021 og Rennebu kommune sin 

tilbakemelding datert 20. april 2021. Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) 
som ble avdekket. I Rennebu kommune ble det konstatert 9 avvik og 4 merknader. 

Det er bedt om en redegjørelse innen 25. juni 2021 for de tiltak som er satt i verk for å 

rette opp registrerte avvik og kommentarer til merknader. Sekretariatet har pr 15.08.21 
ikke mottatt rapport fra Statsforvalteren om tilbakemeldingen fra Rennebu kommune.  

 
Se vedlegg 1a og 1b 

 

 
 

Orienteringssak 4: Behandling av interpellasjoner i kommunestyret 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en tolkningsuttalelse på hva 

en interpellasjon bør betraktes som, og hvordan interpellasjoner bør behandles i 

kommunestyret. 
 

Se vedlagte lenke: 

Når et spørsmål bare skal være et spørsmål om interpellasjoner i kommunene 

https://konfjell.no/wp-content/uploads/2020/12/Protokoll-0321-050521-1.pdf
file://///onett.local/hjemme/29419ragaas/Downloads/Saksprotokoll%20K.PDF
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nar-et-sporsmal-bare-skal-vare-et-sporsmal-om-interpellasjoner-i-kommunene/id2834727/
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Kilde: Hentet fra regjeringen.no - generelle tolkningsspørsmål om kommunen, 07.02.21  

 
 

 

Orienteringssak 5: NKRF sin jubileumskonferanse 
 

NKRF (Forum for kontroll og tilsyn) rundet 75 år 27. oktober 2020. I den anledning var 
det planlagt en storstilt markering med årsmøte og jubileumskonferanse i Oslo sentrum. 

Pga. covid-19-situasjonen ble konferansen utsatt til 26. - 27. oktober 2021.  Program 

finnes i lenken nedenfor. 
Påmelding og eventuell deltagelse diskuteres på møtet. 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-jubileumskonferanse-2020 

 
Kilde: NKRF sin nettside, under fanen “Kurs og konferanser” 

 
 

 

Orienteringssak 6: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomifunksjonen 
 

Det følger av kommuneloven § 24-9 at det på årlig basis skal gjennomføres forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen i kommunen. Dette er definert som en 

revisjonsoppgave, og revisor rapporterer resultatet av arbeidet til kommunens 

kontrollutvalg i form av en skriftlig uttalelse.  
 

§ 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi-forvaltningen  

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.  

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 
legges fram for kontrollutvalget.  

Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger 

brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 

kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 

Revisor har pr 18.08.2021 ikke levert denne kontrollen til sekretariatet. På spørsmål til 

oppdragsansvarlig revisor får vi ikke svar på når denne kan forventes. 
Sekretariatet regner med at det er på plass i neste møte, og vi ønsker at det settes opp 

en sak som omhandler påse-ansvaret som kontrollutvalget har overfor revisor.  

 
 

 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  

 
 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-jubileumskonferanse-2020

