
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Ragnhild Aashaug 97040929 e-post: ra@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I RENNEBU 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven § 31. 

MØTEDATO: Onsdag, 22. januar 2020 
KL.: 11:00      
STED:  Formannskapssalen, Rennebu kommunehus 

Det blir en kort innføring i temaet «HABILITET» etter behandlingen av saklista 

 Kort presentasjon av regelverk og veiledningsmateriell

 Diskusjon og erfaringsutveksling

Saksliste 

SAK NR. INNHOLD 

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 13.11.19 

03/2020 Manglende behandlingen av kontrollutvalgets budsjett for 2020 

04/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget 

05/2020 Virksomhetsbesøk 2020 – initiering og info om ny organisering  

06/2020 Vurdering av revisors uavhengighet 

07/2020 Orienteringssaker 

07/2020 Eventuelt 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 

eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 

kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 

møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av 

saken(e). 

For  

Olav Aasmyr 

Leder i Kontrollutvalget i Rennebu 

Mandag, 13. januar 2020 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

Ragnhild Aashaug  

Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 01/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 22.01.20   01/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

01/20  Kontrollutvalget 22.01.20 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksdokumenter: 

Saksliste til møte 22.01.20 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 22.01.20 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 02/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 22.01.20      02/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

02/20  Kontrollutvalget 22.01.20 

Møteprotokoll fra møte 13.11.19 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 13.11.19 (vedlagt)

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 13.11.19.  Medlemmene har i mail 

bekreftet at protokollen godkjennes med noen mindre endringer.   

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.11.19 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Rennebu kommune 

MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtested: Formannskapssalen, Rennebu kommunehus 

Møtedato: Onsdag, 13. november 2019 

Tid: Kl. 11:00 

Saknr.  28-34

Til stede på møtet: 

Medlemmer:  Forfall: 

Olav Aasmyr 

Ola T Lånke  Forfall fra sak 28- 32 

Arve Withbro 

Anne Karin Nyberg 

Sigrid Svahaug 

Varamedlem: 

Arnhild Gorsetbakk Deltok fra sak 28 - 32 

Disse deltok på introduksjonen: 

Stig Kristiansen 

Inger Helene Havdal 

Ove Einar Drugudal 

Odd Roger Eggan 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Ragnhild Aashaug og Torill Bakken 

Annet:  

I forkant av møtet ble varamedlemmene innkalt for en kort innføring av 

kontrollutvalgets oppgaver, og for en presentasjon av sekretariatet og revisjon 

Møtet ble avsluttet kl. 13.45 

Onsdag 13. november 2019 

Ragnhild Aashaug 

møtesekretær 

vedlegg

https://no.wikipedia.org/wiki/Rennebu


Kontrollutvalget i Rennebu kommune 

Møteprotokoll, møte 13.11.19 Side 2 av 5 

28/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 13.11.19 godkjennes. 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og sakliste til møte 13.11.19 godkjennes 

29/2019 Møteprotokoll fra møte 03.10.19 til 
orientering 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagt møteprotokoll fra møte 03.10.19 tas til orientering. 

Behandling: 

Protokollen ble gjennomgått, sekretariatets forslag ble vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.10.19 tas til orientering. 

30/2019 Bestilling av overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA om å utarbeide forslag til plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Planen baseres på en 

overordnet analyse av Rennebu kommunes virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. 

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 01.03.20. 

Behandling: 

Sekretær orienterte om at i sakspapirene er selskapsformen for Revisjon Midt Norge 

benevnt som IKS, men det skal være SA. Sekretær retter opp feilen i sakspapirene som 

en redaksjonell endring, noe utvalget sa seg enig i. 

Saken ble kort gjennomgått og diskutert. 

Utvalget foreslo å utsette ferdigstillelsesfrist frist til den 20.04.20 

vedlegg



Kontrollutvalget i Rennebu kommune 

Møteprotokoll, møte 13.11.19 Side 3 av 5 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA om å utarbeide forslag til plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Planen baseres på en 

overordnet analyse av Rennebu kommunes virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. 

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 20.04.20. 

31/2019  Bestilling av overordnet analyse og plan for 
eierskapskontroll 2020 - 2024 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA om å utarbeide forslag til plan for 

gjennomføring av eierskapskontroll i Rennebu kommune for perioden 2020-2024. Planen 

baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. 

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 01.03.20. 

Behandling: 

Sekretær orienterte om at i sakspapirene er selskapsformen for Revisjon Midt Norge 

benevnt som IKS, men det skal være SA. Sekretær retter opp feilen i sakspapirene som 

en redaksjonell endring, noe utvalget sa seg enig i. 

Saken ble kort gjennomgått og diskutert. 

Utvalget foreslo å utsette ferdigstillelsesfristen til 15.08.20.   

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA om å utarbeide forslag til plan for 

gjennomføring av eierskapskontroll i Rennebu kommune for perioden 2020-2024. Planen 

baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. 

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 15.08.20. 

32/2019 Årsplan og møteplan 2020 for kontrollutvalget i  
 Rennebu kommune 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Årsplan for 2020 vedtas.  

 Møtene starter til vanlig kl. 11:00

 Møtestedet er til vanlig Rennebu Kommunehus, fortrinnsvis Mjuken.

 Møtedatoene er:

o Onsdag 21.01.20

o Onsdag 18.03.20

o Onsdag 06.05.20 (virksomhetsbesøk)

vedlegg
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o Onsdag 09.09.20

o Onsdag 06.11.20

Behandling: 

Årsplanen og møtedatoer ble gjennomgått. I vedlegget for møteplan rettes møtedato i 

mai til den 6. som en redaksjonell endring. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2020 vedtas.  

 Møtene starter til vanlig kl. 11:00

 Møtestedet er til vanlig Rennebu Kommunehus, fortrinnsvis Mjuken.

 Møtedatoene er:

o Onsdag 21.01.20

o Onsdag 18.03.20

o Onsdag 06.05.20 (virksomhetsbesøk)

o Onsdag 09.09.20

o Onsdag 06.11.20

33/2019  Orienteringssaker 

Orienteringssaker 

 Orienteringssak 1:  Ny forskrift om kontrollutvalg

 Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det

konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av

valgperioden 2019–2023. Forskriften er vedlagt for gjennomgang og kan også

leses her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904

 Orienteringssak 2:  Avsluttet tilsyn

Fylkesmannen i Trøndelag har avsluttet tilsyn med Rennebu kommunes arbeid 

med tilsyn med miljørettet helsevern blir ivaretatt. Det forutsettes at 

internkontroll for arbeidet etableres. 

Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen fra 16.10.19 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

Behandling: 

Orienteringssakene ble gjennomgått. 

Det ble orientert om NKRF sin kontrollutvalgskonferanse den 29.-30.januar. 

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

Sekretariatet anbefaler at medlemmer og varamedlemmer deltar. Påmelding gjøres av 

den enkelte innen 12.desember 2019.  

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

vedlegg

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020
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34/2019 Eventuelt 
Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling 

Sekretariatet orienterte om kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 

«Enkeltvedtak etter forvaltningsloven helse- og omsorgstjenesten» fra den 31.10.19. 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tok saken til orientering om kommunestyrets vedtak vedr 

forvaltningsrevisjonsrapport «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven helse- og 

omsorgstjenesten» fra den 31.10.19 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok saken til orientering om kommunestyrets vedtak vedr 

forvaltningsrevisjonsrapport «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven helse- og 

omsorgstjenesten» fra den 31.10.19 

vedlegg
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 03/2019 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 22.01.20   03/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

03/20  Kontrollutvalget 22.01.20 

Manglende behandlingen av kontrollutvalgets budsjett for 2020 

Saksdokumenter: 

Følgende dokumenter tilhører saken og er nummerert med vedleggsnummer: 

1. Sak 24/19 – Budsjett 2020 kontrollutvalg Rennebu med behandling og vedtak

2. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget(vedlegg sak 24/19) med innarbeidet kolonne

for vedtatte rammer for 2020 fra Rennebu kommune

3. Vedtatte rammer for kontrollutvalget fra kommunestyret i Rennebu kommune

Saksframlegg: 

Den 3.oktober behandlet det forrige kontrollutvalget budsjettforslag for 2020 i sak 24/19, 

se vedlegg 1 og 2 under saksdokumenter. Forslaget ble enstemmig vedtatt av 

kontrollutvalget, og tidligere saksbehandler Norvald Veland sendte budsjettforslaget med 

kontrollutvalgets innstilling over til Rennebu kommune for videre behandling i 

kommunestyret. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon omtaler i §2 kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen 

av budsjettet for kontrollarbeidet, og lyder slik: 

«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven 

§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.»

Sekretariatet har etterspurt behandlingen av kontrollutvalgets budsjettforslag, og har fått 

opplyst fra økonomikontoret at budsjettanmodningen dessverre ikke har blitt behandlet 

pga sykdom og innleid ressurs. De beklager at dette har skjedd. Kommunedirektøren 

bekrefter dette, og viser til en krevende situasjon i høst for administrasjonen.  

Representantskapenes behandling av budsjett for kontrollutvalg Fjell IKS og Revisjon 

Fjell IKS den 24.03.19 ble tatt inn i budsjettbehandlingen. Dette utgjorde også en del av 

kontrollutvalgets budsjettforslag. 

Det vises til vedlegg 3 som viser Rennebu kommune sin vedtatte ramme for 

kontrollutvalget. 

Det vedtatte budsjettet for kontrollutvalget i Rennebu kommune mangler kr 48 924 

kroner i forhold til det som var kontrollutvalgets budsjettforslag, noe som utgjør ca 1/14-

del av budsjettet.  

Saksbehandler har i vedlegg 2 satt inn tallene for det vedtatt budsjettet (se egen 

kolonne) i det som var kontrollutvalgets budsjettforslag slik at tallene kan sammenlignes. 

De største avvikene ligger i at det ikke er tatt hensyn til at utvalget har økt fra tre til fem 

medlemmer og posten for opplæring/kurs. De største avvikene er markert med rødt. 

Mindre avvik er markert med rosa. De mindre avvikene ligger i noe mindre til 

bevertning/andre driftsutgifter og en redusert andel til kontrollutvalgstjenestene. 
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 03/2019 

Sekretariatet har kommet med en sterk anmodning om å delta på NKRF(Norges 

kommunerevisorforbund) sitt kurs på Gardermoen den 29. og 30. januar. 3 medlemmer 

fra kontrollutvalget har meldt seg på dette kurset. Siden det er bare tre fra utvalget som 

har meldt seg på, så vil ikke denne posten få fullt utslag i denne omgang. Det kommer 

flere muligheter for kurs senere i år. 

Saksvurdering: 

I saksbehandlers kommunikasjon med kommunedirektøren, så uttrykker han at 

budsjettforslaget fra kontrollutvalget av 3.10. står ved lag, og vil bli foreslått justert ved 

første reguleringsrunde. Det blir trolig etter 1.tertial. Ut fra at avviket som er i området 

på kr 40.000, anser han det som kurant å innstille på den manglende summen som en 

del av en budsjettjusteringssak. 

Sekretariatet legger saken frem uten innstilling. Kontrollutvalget må på bakgrunn av 

saksopplysningene og eventuelle andre momenter som de anser som relevante, 

diskutere seg frem til et vedtak med vurderinger knyttet til den manglende behandlingen 

i kommunestyret. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 24/2019 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 03.10.19    24/19 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

24/19 Kontrollutvalget 03.1019 

Kommunestyret 

Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

Saksdokumenter: 

- Forslag til budsjett 2020

Saksopplysninger: 

I henhold til forskriften for Kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 7, § 18 

skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 

skal følge formannskapets innstilling om kommunens budsjett til kommunestyret. 

Budsjettforslaget må ta høyde for å dekke kostnader med: 

- revisjon (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon og andre

revisjonsoppgaver)

- sekretariat for kontrollutvalget

- kontrollutvalgets utgifter (møtegodtgjøring, reiseutgifter, kurs, m.m)

Kontrollutvalgets leder har anvisningsmyndighet i henhold til anvisningsreglement 

vedtatt i kommunestyret. 

I Revisjon Fjell IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS er det selskapenes representantskap som 

fastsetter budsjettet etter innstilling fra styrene i selskapene. Utgiftene for sekretariat og 

revisjon ble fastsatt av representantskapene juni 2019 gjeldende for 2020. Disse 

budsjettallene kan ikke kontrollutvalget redusere. 

Saksvurdering: 

Representantskapet i Revisjon Fjell vedtok at rammen for revisjon for Rennebu kommune 

i 2020 fastsettes til kr. 352 000. (kr 327 000 i 2019). 

Representantskapet i Revisjon Fjell IKS har vedtatt og anbefaler de tilsluttede 8 

kommuner å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA.  Revisjon Fjell IKS har søkt etter ny leder 

og ny revisor som følge av at 2 ansatte inkluder leder går over til å bli pensjonister fra 

01.01.20.  Stillingene har vært utlyst uten at kvalifiserte søkere har søkt. 

Det er beregnet en merkostnad for Rennebu kommune på kr. 95.000 som følge av 

tilknytting til Revisjon Midt-Norge SA.  Denne merkostnad er inntatt som egen linje i 

forslag til budsjett 2020. 

Representantskapet i Kontrollutvalg Fjell IKS fastsatte budsjettrammen for sekretariats 

tjenester i 2020 til kr. 169 000. (kr 159 000 i 2019) 

29419ragaas
Stempel

29419ragaas
Stempel

29419ragaas
Tekst i maskinskrift
VEDLEGG 1, sak 03/20
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 24/2019 

Eventuelle utgifter til revisjon/sekretariat utover selskapsavtalene må komme som et 

tillegg i budsjettforslaget. Dette kan være for eksempel utgifter til ekstraordinær 

selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.  

I tillegg kommer kontrollutvalgets egne utgifter som skal dekke møtegodtgjøring, 

reiseutgifter, kurs, møteservering, osv. Sekretariatet har tatt utgangspunkt i fjorårets 

budsjett og kommunens egne satser for møtegodtgjørelse.  

Ny kommunelov har inntatt at kontrollutvalg i kommuner skal bestå av minst 5 

medlemmer ved valg av nytt utvalg etter årets kommunevalg.  Rennebu kommune har 

frem til nå hatt 3 utvalgsmedlemmer.  Dette vil medføre økt kostnad møtegodtgjøring. 

I tillegg er det inntatt økt kostnad til opplæring nytt utvalg. 

Totalt budsjettforslag fra sekretariatet er kr. 743 100 for kommunens kontroll- og 

tilsynsvirksomhet i 2020. 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2020. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Rennebu kommune med en ramme på kr 743 100. 

Behandling: 

Sekretær gjennomgikk forslag til budsjett for kontrollutvalget for 2020.  

Kontrollutvalgets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Rennebu kommune med en ramme på kr 743 100. 



Art: 110 BUDSJETTFORSLAG RENNEBU KONTROLLUTVALG 2020

Funksjon: 11040

Konto Konto (T)

Vedtatt   

budsj 2020

Forslag   

budsj 2020

Vedtatt budsj 

2019

Regnskap 

2018 Kommentarer

10802 Møtegodtgjøring folkevalgte 34 000kr  56 000kr     34 000kr  16 267kr    

Følger kommunens satser for godtgjøring til  5 

folkevalgte. Beregner 5 møter 

10804 Tapt arbeidsfortj. folkevalgte -kr    -kr  -kr    2 652kr    Anslag

10990 Arbeidsgiveravg. 2 176kr    3 600kr   2 200kr    2 027kr    Avrundet 6,4% av godtgjøringer.

11152 Bevertning/andre driftsutgifter 5 500kr    7 000kr   5 500kr    2 060kr    Beregnet kr. 1400 pr. møte

11500 Opplæring/kurs 30 000kr  50 000kr   30 000kr  -kr     Beregnet kr. 10.000 pr. medlem

11603 Km.-kost godtgjøring 3 000kr    3 000kr   3 000kr    -kr     Anslag

11705 Transport til kurs 6 000kr    6 000kr   6 000kr    1 400kr    Anslag

13750 Sekretariatstjenester 165 000kr   169 000kr  159 000kr   154 000kr  Fastsatt av representantskapet  for 2020

13750 Revisjonstjenester 352 000kr   352 000kr  327 000kr   312 000kr  Fastsatt av representantskapet for 2020 

13750 Tilleg Revisjon MidtNorge SA 95 000kr  95 000kr     Beregnet tillegg ny revisjonsordning

3750 Forvaltningsrevisjon u/rammeavtalen

Rennebu kommunes avtale med Revisjon Fjell IKS 

omfatter kommunens lovpålagte 

revisjonsoppgaver, herunder forvaltningsrevisjon. 

Det foreslås ikke forvaltningsrevisjon utover 

rammeavtalen.

11954 Kontigenter 1 500kr    1 500kr   1 500kr    3 500kr      

Kommunen betaler kontingent til Forum for 

Kontroll og Tilsyn

13750 Faglitteratur

694 176kr     743 100kr  568 200kr     493 906kr  

-48 924kr      
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Tekst i maskinskrift
VEDLEGG 2, SAK 03/20
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Budsjett 2020 drift

1 Rennebu kommune (2020) - År/Periode 2020 1 - 12 08.01.2020
Økonomiplan 20-2 Budsjett Regnskap

2020/V:755 2019 2018
Ansvar: 1040 Kontrollutvalg
 Funksjon: 110 KONTROLL OG REVISJON

 10802 Godtgjøring folkevalgte 34.000 34.000 16.267,40
 10804 Tapt arbeidsfortjeneste 0 0 2.652,75
 10901 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 0 0 768,00
 10990 Arbeidsgiveravgift 2.176 2.176 1.259,98
 11150 Matvarer 5.500 5.500 0,00
 11151 Servering 0 0 2.060,00
 11500 Opplæring/ kompetanseutvikling 30.000 30.000 0,00
 11604 Reise- og diettgodtgjøring, nemnder 3.000 3.000 0,00
 11705 Diverse utlegg (reise/diett) 6.000 6.000 0,00
 11954 Kontingenter 1.500 1.500 3.500,00
 13750 Kjøp fra IKS 165.000 159.000 154.000,00

 Sum funksjon: 110 KONTROLL OG REVISJON 247.176 241.176 180.508,13

Sum ansvar: 1040 Kontrollutvalg 247.176 241.176 180.508,13

Ansvar: 1050 Kommunerevisjon
 Funksjon: 110 KONTROLL OG REVISJON

 13750 Kjøp fra IKS 447.000 327.000 312.000,00

 Sum funksjon: 110 KONTROLL OG REVISJON 447.000 327.000 312.000,00

Sum ansvar: 1050 Kommunerevisjon 447.000 327.000 312.000,00

T O T A L T 694.176 568.176 492.508,13
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MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 04/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 22.01.20   04/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

04/20  Kontrollutvalget 22.01.20 

Kommunestyret 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 (følger som eget vedlegg)

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for 

sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes 

kommunestyret til orientering. Som et ledd i rapporteringen vil årsmeldingen være et 

nyttig dokument. 

Sekretariatet har laget en oppsummering over kontrollutvalgets aktivitet i 2019. Det 

gjøres oppmerksom på at forskriftshenvisningene i årsmeldingen er gjort etter 

Kontrollutvalgsforskrift av 2004 og kommunelov gjeldende før konstitueringen av nytt 

kommunestyre da mesteparten av aktiviteten skjedde før konstituering. 

Kontrollutvalget vil under behandlingen gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding, foreta 

eventuelle korrigeringer og endringer. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



RENNEBU KOMMUNE   

Behandlet av Kontrollutvalget i Rennebu 22. januar 2020, sak 04/20 

2019 
ÅRSMELDING  FOR

KONTROLLUTVALGET 

vedlegg
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Innledning 

Årsmeldingen omfatter tidsrommet 1.1.2019 til 31.12.2019. Meldingen gir oversikt over 
medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget, møter, opplysning om antall saker, og utvalgets 
arbeid. 

Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i forskrift om revisjon og kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15.juni 
2004 med virkning fra 1.juli samme år.  
Ny kommunelov og forskrift for kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det 
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 
2019–2023. Noe av rammene for kontrollutvalgets virksomhet er tatt inn i ny kommunelov, og noe 
er fremdeles i forskriften, som for øvrig er slått sammen med revisjonsforskriften. 

Denne årsmeldingen følger i sin oppbygging den gamle kontrollutvalgsforskriftens inndeling så langt 
det er praktisk mulig i og med at mesteparten av årets virksomhet foregikk før konstitueringen. Der 
det gis referanse til saksnummer, gjelder det kontrollutvalgets saksnummer. Der det gis referanse 
til kapitler og paragrafer uten annen angivelse, viser disse til kontrollutvalgsforskriften. 

Kontrollutvalgets sammensetning (§2) 
Ved kommunestyrets konstituering etter valget i sak 43/15 den 15.10.15, ble kontrollutvalg valgt, 
og de har fungert uendret gjennom 2019. 
Kontrollutvalget i Rennebu hadde da 3 medlemmer og 3 vara medlemmer, og har hatt følgende 
sammensetning for valgperioden 2015-2019: 

Leder : Tora Husan    
Nestleder : Olav Aasmyr 
Medlem : John Erik Sandaker 
1.varamedlem : Lars Brattset 
2.varamedlem : Asbjørn Stavne 
Varamedlem : Aina Kant 

Ved kommunestyrets konstituering etter valget i sak 41/2019 ble nytt kontrollutvalg valgt. De fikk 
da 5 representanter og 5 vararepresentanter jamfør ny kommunelov §23-1: Sammensetningen for 
perioden 2019-2023 ble da følgende: 

Leder Olav Aasmyr 
Nestleder Ola Torgeir Lånke  
Medlem Arve Withbro 
Medlem Anne Karin Nyberg 
Medlem Sigrid Svahaug 
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1. vara Arnhild Gorsetbakk 
2. vara Stig Kristiansen 
3. vara Inger Helene Havdal 
4. vara Ove Einar Drugudal 
5. vara Odd Roger Eggan 

Antall saker til behandling 
Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 5 møter og behandlet 34 saker. Tilsvarende tall i 2018 viser 4 
møter og 31 saker. 

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (§4) 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av 

kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Utvalget mottok i januar 2019 egenerklæring om uavhengighet fra revisor. Den ble behandlet i 
første møte i 2019 i sak 05/19. 

Innkalling av administrative leder, evt. andre til kontrollutvalgets møter (§5) 
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene.  

Kontrollutvalget har i 2019 invitert følgende til sine møter: 
 Ass rådmann Lill Hemmingsen Bøe og regnskapsansvarlig Kine Moen Holiløkk deltok under

behandling av årsregnskap 2018 for Rennebu kommune, møtedato 09.05.19, (sak 18/19).
Revisors beretning ble kort gjennomgått.

 Økonomisjef gjennomgikk hovedposter fra årsregnskap som orienteringssak under sak
14/19.

 Ass.rådmann Lill Hemmingsen Bøe deltok på hele møtet den 13.mars. Til behandling var
blant annet en orientering om plankontorets virksomhet, virksomhetsbesøk ved enhet
Landbruk og gjennomgang av årsregnskap.

 Ass rådmann orienterte kort om tilbakemelding om arbeidet med ny klima- og miljøplan
under sak 20/19.

Uttalelse om årsregnskap (§7) 
Etter § 7 i forskrift om kontrollutvalg skal utvalget når det blir forelagt en revisjonsberetning  

fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 

dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  
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Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret om Rennebu kommunes årsregnskap for 2018 
i møte 09.05.19 og sak 18/19.  

Oppfølging av revisjonsmerknader (§ 8) 
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 

Kontrollutvalget har ikke mottatt merknader fra revisjonen i 2019. 

Forvaltningsrevisjon (§9) 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar 

med bestemmelsene i dette kapittel.  

Kontrollutvalget i Rennebu behandlet i møte den 03.10.19, sak nr 23/19 
forvaltningsrevisjonsrapporten ”Enkeltvedtak etter forvaltningsloven».  
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt av kommunestyret den 31.10.19 i sak 48/19. 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (§ 10) 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 

eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- 

og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer 

og virksomheter 

Kontrollutvalget behandlet i sak 27/16 møte den 28.09.16 overordnet analyse og forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016-2019.  Planen ble behandlet og vedtatt i kommunestyret den 26.10.16 
sak 53/16. 
Planen omfatter perioden 2016-2019. 

Kontrollutvalget vedtok i møte 13.11.19 sak 30/19 bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering 
som grunnlag for plan forvaltningsrevisjon for 2020-2024. 

Selskapskontroll og rapportering til kommunestyret (§13-15) 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal 

vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
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Kontrollutvalget behandlet Plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 i møte 28.09.16 i sak 
28/16. Planen ble behandlet av Rennebu kommunestyre den 26.10.16 sak 52/16.  
Planen omfatter perioden 2016-2019. 

Det ble vurdert å gjennomføre selskapskontroll i møte 060219 i sak 04/19. Det ble vedtatt å ikke 
gjennomføre selskapskontroll i 2019. Kontrollutvalget ønsket  å få en orientering fra Plankontoret 
om deres virksomhet.   

Kontrollutvalget vedtok i møte den 13.11.19 og sak 31/19, bestilling av risiko- og vesentlighets-
vurdering som grunnlag for plan eierskapskontroll for 2020-2024. 

Valg av revisjonsordning. Valg av revisor (§ 16) 
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter 

innstilling fra kontrollutvalget. 

Rennebu kommune er for 2019 deleier i Revisjon Fjell IKS som leverer revisjonsoppgaver til 
kommunen i henhold til lover og forskrifter om kommunal revisjon.  

Kommunestyret vedtok den 31.oktober å gå inn i Midt-Norge Revisjon SA fra og med 1.januar 2020. 
Revisjon Fjell IKS oppløses den 31.desember 2019. Det er inngått en intensjonsavtale mellom 
Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA som legges til grunn for den framtidige deltakelsen i 
Revisjon Midt-Norge SA.  

Særlige oppgaver for kontrollutvalget (§18) 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget. 

Kontrollutvalget behandlet budsjett 2020 for egen virksomhet innenfor kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen i møte 03.10.19  i sak 24/19. Dette ble oversendt Rennebu kommune etter møtet for 
videre behandling. 
Administrasjonen i Rennebu kommune har ikke fremmet budsjettforslaget til kommunestyret, og 
rammene for kontrollutvalget er dermed ikke behandlet. Dette er et brudd på forskriften om 
kontrollutvalg §18(gammel utgave) og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2(ny utgave). 
Kontrollutvalget behandler dette som egen sak i møte den 22.01.20.  
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Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter (§ 19) 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet 

holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er 

underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven § 31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.  

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører og 

kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er).  

Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.  

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 

forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors 

tilsettingsforhold behandles. 

Innkalling med sakliste og saksfremlegg er sendt ut senest én uke før møtet er avholdt. I tillegg 
legges de ut til offentlig gjennomsyn i Rennebu kommunehus. Kopi av innkallingen sendes i tillegg 
til ordfører og revisor.  
Innkallinger, møteprotokoller og godkjenning av disse gjennomføres elektronisk mellom sekretariat 
og kontrollutvalgets medlemmer etter at nettbrett ble tatt i bruk. 

Saksdokumentene offentliggjøres samtidig på kommunens hjemmeside og på hjemmeside til 
Kontrollutvalg Fjell IKS, www.konfjell.no. 

Revisor har møtt til kontrollutvalgets 4 første møter. 

Saksbehandling og sekretariat (§20) 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller 

utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Rennebu kommune er deleier i Kontrollutvalg Fjell IKS som leverer sekretariatstjenester til 
kommunen i henhold til kommunelovens bestemmelser(ny §23-7) og forskrift for kontrollutvalg(ny 
§7)

Andre oppgaver 
Kontrollutvalget er ikke forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra 
kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra 
andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 
utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.  

Kontrollutvalget har behandlet følgende saker i tillegg til oppgaver nedfelt i forskriften: 

 Orientering om plankontorets virksomhet -  sak 11/19
 Kontrollrapport 2018 vedr skatteoppkreverfunksjonen – sak 13/19

 Budsjett 2020 – sak 24/19
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 Årsplan og møteplan 2020 - sak 32/19

 Diverse orienteringssaker og referatsaker

 Introduksjon nytt kontrollutvalg

Virksomhetsbesøk 
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhet er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og  
Fylkeskommuner § 4: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen 
på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 
en forsvarlig revisjonsordning. 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk vedtatt 02.05.18, sak 14/18. 
I følge utvalgets prosedyrer for virksomhetsbesøk er formål med et besøk å gjøre seg kjent med og 
Skaffe seg kunnskap om hvordan kommunens virksomhet drives. 

Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk den 13.03.19 ved enhet landbruk, se sak 12/19. 

Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret 
Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret i form av årsmelding for kontroll og tilsynsarbeidet  
i kommunen.  Møteprotokoller blir lagt ut offentlig på kommunens hjemmesider og Kontrollutvalget Fjell 
IKS sin hjemmeside:  www.konfjell.no.   

Rennebu 22. januar 2020   

________________________ 

Olav Aasmyr    

Leder i kontrollutvalget      Ragnhild Aashaug 

 ________________________ 

Kontrollutvalg Fjell IKS (sekr.) 

http://www.konfjell.no/


Årsmelding 2019 Rennebu kontrollutvalg Side 9 

Vedlegg; Saker behandlet i Rennebu kontrollutvalg i 2019 

SAK NR. INNHOLD 

6. februar

01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 21.11.18 
03/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget 

04/2019 Vurdering av selskapskontroll 2019 
05/2019 Vurdering av revisors uavhengighet 
06/2019 Virksomhetsbesøk 2019 – vurdering/planlegging 

07/2019 Orienteringssaker 
08/2019 Eventuelt 

13.mars
09/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
10/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 06.02.19 

11/2019 Orientering - Plankontorets virksomhet 
12/2019 Virksomhetsbesøk – enhet Landbruk 
13/2019 Kontrollrapport 2018 Skatteetaten 
14/2019 Orienteringssaker 
15/2019 Eventuelt 

9. mai
16/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
17/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 13.03.19 

18/2019 Årsregnskap 2018 Rennebu kommune 
19/2019 Orienteringssaker 
20/2019 Eventuelt 

3.oktober
21/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
22/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.19 
23/2019 Forvaltningsrevisjon – Enkeltvedtak etter forvaltningsloven (unnt off) 
24/2019 Budsjett 2020 
25/2019 Orienteringssaker 

26/2019 Evaluering  
27/2019 Eventuelt 

13. november
28/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

29/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 03.10.19 

30/2019 Bestilling av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon  
2020-2024 

31/2019 Bestilling av overordnet analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2024 
32/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020  
33/2019 Orienteringssaker  
34/2019 Eventuelt 
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 05/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 22.01.20     05/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

05/20   Kontrollutvalget 22.01.20 

Virksomhetsbesøk 2020 – initiering og info om ny organisering 

Saksdokumenter: 

- Prosedyrer for virksomhetsbesøk – vedtatt 02.05.18 sak 14/18

- Organisasjonskart/enheter Rennebu kommune

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget har vedtatt at de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk til enheter i 

Rennebu kommune.  I den forbindelse ble det utarbeidet prosedyrer for 

virksomhetsbesøk, se vedlegg vedr prosedyrer for virksomhetsbesøk. 

I 2019 ble det gjennomført virksomhetsbesøk den 13.03.19 hos enhet landbruk. 

I arbeidsplanen for 2020 er det planlagt et virksomhetsbesøk i mai. 

Sekretariatet ser det som en fordel at utvalget tidlig på året tar stilling til hvilken 

virksomhet som skal besøkes i 2020, med tidspunkt og omfang. 

Kommunestyret ba i juni 2018 om en analyse av organiseringen, og ny organisering vil i 

hovedsak implementeres fra 1.januar 2020. Kommunedirektøren kommer for å orientere 

om omorganiseringen, og sekretariatet mener at denne informasjonen danner en viktig 

bakgrunn for virksomhetsbesøket. 

Prosedyrens punkt 4.2.1 om initiering: 

«Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved 

behov, og prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. 

Rådmannen inviteres under behandling av saken.» 

Etter at utvalget har definert ”hvem, når og hvordan” vil neste skritt bli: 

 Gjøre avtale med rådmannen (få navn på kontaktpersoner ved enheten)

 Gjøre avtaler med enheten og de som det er ønskelig å møte under besøket

(styrer/rektor, ansatte, pårørendeforening/FAU, brukere/elever…..) 

 Forberede ev. spørsmål til besøket dersom utvalget ønsker det.

 Innhente eventuell dokumentasjon

Prosedyrenes punkt 4.2.2 om forberedelse: 

«Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det 

gjøres avtale med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, 

rektor, ansatte, pårørende, brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å 

få tilsendt på forhånd innhentes. 

Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  

Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak 

og innhenter nødvendig dokumentasjon.   

Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket» 
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 05/2020 

Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne 

saken. 

Sekretariatet foreslår at plan for besøket godkjennes i kontrollutvalgets planlagte møte 

18.03.20. 

Saken legges på denne bakgrunn frem for diskusjon i kontrollutvalget slik at de skal bli 

kjent med ny organisering og mulighet til å stille spørsmål til kommunedirektør om 

virksomhetenes inndeling, oppgaver og ansvar. Dette som en bakgrunn for å utarbeide 

en plan for virksomhetsbesøket.  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Informasjon om ny organisering tas til orientering. Virksomhetsbesøk gjennomføres ved 

……………  6. mai 2020. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 

4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



Forslag prosedyrer for virksomhetsbesøk i Rennebu kommune for kontrollutvalget 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk 

1. Hensikt
Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og 
ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid.  
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet/enhet i 
kommunen. Deltakere fra virksomheten orienterer om sin virksomhet og kontrollutvalgets 
medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. Det vil være normalt at kontrollutvalget tas 
med på en omvisning i kontorlokaler og eventuelt øvrig anlegg som den besøkte virksomheten 
disponerer.  
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap 
om hvordan kommunens virksomheter drives.  
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner § 4:  

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen 
eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  

Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte. Virksomheter som ikke er besøkt tidligere 
er aktuelle, og dersom det er opprettet en ny avdeling/virksomhet vil denne framstå som 
interessant for besøk. Tidligere besøk i en virksomhet kan være bakgrunn for at denne besøkes 
på nytt. Tid som er gått siden virksomheten sist fikk besøk av kontrollutvalget er avgjørende. 
Forhold som ble tatt opp ved tidligere virksomhetsbesøk kan fortsatt være relevante for 
kontrollutvalget.  
Prosedyrene kan også inkludere kommunale foretak og selskap.  

Under besøket kan kontrollutvalget 

 bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen

 undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert

 sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved

å få orientering om og innsyn i system og rutiner

 få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

2. Omfang
Prosedyren gjelder for virksomhetsbesøk initiert av kontrollutvalget i Rennebu kommune. 

3. Ansvar
Kontrollutvalget har ansvaret for å følge prosedyren. 

vedlegg



Forslag prosedyrer for virksomhetsbesøk i Rennebu kommune for kontrollutvalget 

4. Framgangsmåte

4.1 Planlegging  
Kontrollutvalget framsetter i samråd med sekretariatet forslag til virksomheter/enheter som er 

aktuelle for virksomhetsbesøk gjerne i årets første kontrollutvalgsmøte eller ved behov. Det skal 

framgå hvilke enheter som skal besøkes og forslag til tidspunkt for virksomhetsbesøkene. 

4.2 Gjennomføring 
Virksomhetsbesøk har flere faser: 
1. Initiering

2. Forberedelse

3. Virksomhetsbesøket

4. Etterarbeid

4.2.1 Initiering 

Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved behov, og 

prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Rådmannen inviteres 

under behandling av saken.  

4.2.2 Forberedelse 

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.  

4.2.3 Virksomhetsbesøket 

Leder i kontrollutvalget leder og avvikler besøket.  
Besøket innledes ved å orientere om kontrollutvalgets arbeid og hensikten med besøket. 
Virksomhetsleder/enhetsleder og andre aktuelle medarbeider deltar og orienterer om virksomheten  
Kontrollutvalget stiller ev. spørsmål underveis. Det gis en sammenfatning/ oppsummering av besøket 
tilslutt. 

4.2.4 Etterarbeid  

Etter møtet lager sekretariatet et oppsummerende notat til kontrollutvalget. 
Notatet behandles av utvalget og videresendes til kommunestyret til orientering. Kopi sendes 
rådmann og enheten som er besøkt.  
Dersom utvalget utarbeider en uttalelse, sendes denne på høring til rådmannen først. 

5. Registrering og arkivering
All framlagt dokumentasjon fra besøket oppbevares hos sekretariatet i 10 år. Referater og 
oversikter fra gjennomførte virksomhetsbesøk arkiveres også hos sekretariatet. 

vedlegg
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 06/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 22.01.20      06/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

06/20  Kontrollutvalget 22.01.20 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon 

Saksdokumenter: 

Brev av 20.12.2019 fra Revisjon Midt-Norge SA med egenvurdering av oppdragsansvarlig 

revisors uavhengighet. 

Saksframlegg: 

Kommuneloven § 24-4 omtaler at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16- §19 presiserer kravene til revisors 

uavhengighet. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påse-ansvaret ligger i 

det å sikre at revisor er uavhengig. 

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. 

Det skal ikke foreligge særegne forhold som kan svekke uavhengigheten eller 

objektiviteten i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke 

kan: 

 inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller

virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i

 «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen

som revisor for kommunen

Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller 

revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. 

Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til 

kommunen. Dette gjelder: 

 rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet

 tjenester som hører inn under reviderte ledelses- og kontrolloppgaver i kommunen

 å opptre som fullmektig for kommunen

De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 06/2020 

Sakvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Rennebu kommune, Svein Magne Evavold, Revisjon Midt-Norge SA.  

Vurderingen er datert 20.desember 2019. 

I følge FKT sin veileder for «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor, så 

kan følgende spørsmål stilles til uavhengighetserklæringen: 

1. Om leveransen av andre tjenester enn revisjon eksempelvis rådgivning, utgjør en

trussel mot revisors uavhengighet

2. Om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan påta seg

utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller samlede

honorarbegrensinger

3. Om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon av oppdragsansvarlig

etterfølges.

Disse spørsmålene er stilt Revisjon Midt-Norge, og de har svart følgende: 

1. Uavhengighetserklæringen inneholder opplysninger om rådgivning. Vi yter ikke rådgivning
som setter vår rolle som revisor i fare.

2. Det utarbeides årlige leveranseavtaler med alle kommuneoppdragene. Denne

avtalen regulerer hva som inngår i avtalene med kommunene.

Vi leverer de lovpålagte oppgavene og veiledning tilknyttet lovpålagt revisjon.

Andre oppgaver må avtales spesielt og vil da bli regulert i egne avtaler.

3. Det er ikke avtalt noe knyttet til rotasjon av oppdragsansvarlig revisor.

Ut fra kravene i kommunelovens § § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16

- §19, så er sekretariatet av den oppfatning at oppdragsansvarlig revisor har gjort en

vurdering av sin uavhengighet som lov og forskrift krever.

Sekretariatets forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 07/20 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 22.01.20     07/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

07/20  Kontrollutvalget 22.01.20 

Orienteringssaker 

 Orienteringssak 1:

Gjennomgang av oppfølgingssaker.
Det legges frem en oversikt i møtet over saken som er under oppfølging.

 Orienteringssak 2:
Status sammenslåingsprosessen mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon

Midt- Norge SA. Midt Norge revisjon har meldt at de ikke har anledning til
å orientere om dette nå, da det er en del som ikke er på plass.

Oppdragsansvarlig revisor er Svein Magne Evavold.

 Orienteringsak 3:

Rennebu kommune har inngått forlik på kr 300.000 kroner i erstatning til
en elev som ble mobbet i grunnskolen. Kommunen ble saksøkt og saken

skulle opp i retten i januar. Kommunen beklager behandlingen
vedkommende ble utsatt for.(Kilde NRK,Trøndelag)

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 08/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 22.01.20      08/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

08/20  Kontrollutvalget 22.01.20 

Eventuelt 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling: 
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