
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  
Norvald Veland 450 11 047 e-post: nv@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEINNKALLING 
KONTROLLUTVALGET I RENNEBU 

 
 

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

 
MØTEDATO:	   	   	   Torsdag,	  9.	  mai	  2019	  
KL.:	   	   	   	   11:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
STED:	   	   	   	   Møterom	  2.	  etg.,	  Mjuken	  Rennebu	  kommunehus	  
	  	   
 
	  
	   Saksliste	  
 
SAK NR. INNHOLD 
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 
 
 
  
 
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   
Tora Husan 
Leder i Kontrollutvalget i Rennebu 
 
 
Mandag, 29. april 2019 
Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Norvald Veland    
 
Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 16/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   09.05.19      16/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
16/19  Kontrollutvalget      09.05.19 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 
Saksliste til møte 09.05.19 
 
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 09.05.19 godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 
 
 
 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 17/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   09.05.19      17/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
17/19  Kontrollutvalget      09.05.19 
 
 
Møteprotokoll fra møte 13.03.19 
 
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 13.03.19 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 13.03.19.  Medlemmene har i mail 
bekreftet at protokollen godkjennes med noen mindre endringer.   
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.03.19 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Rennebu kommune  
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Møtested: Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus 
Møtedato: Onsdag, 13. mars 2019 
Tid:  Kl. 11:00 
Saknr.  9-15 
 
Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:      Forfall:   
Tora Husan       
John-Erik Sandaker 
Olav Aasmyr 
 
Varamedlem: 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Norvald Veland  
Fra Revisjon Fjell IKS:     Merete Lykken 
Fra administrasjonen                         Ass.rådmann Lill Hemmingsen Bøe 
     Fagkonsulent landbruk Evy-Ann Ulfsnes (sak 12/19) 
     Fagansvarlig skog utmark/miljø Ståle Solen (sak 12/19) 
Plankontoret    Daglig leder Norunn Elise Fossum (sak 11/19) 
               
 

   
 
Annet:      
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.15 
 
 
Onsdag, 13. mars 2019 
 
Norvald Veland   
møtesekretær 
 
 
 
Neste ordinære møte: onsdag 8. mai 2019 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus 
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09/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 13.03.19 godkjennes.  
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag vedtas.  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakliste til møte 13.03.19 godkjennes 
 
 
 
 

10/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 06.02.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Vedlagt møteprotokoll fra møte 06.02.19 godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokoll utsendt på mail 06.02.19.  Godkjent av utvalget i svarmailer. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Vedlagte møteprotokoll fra møte 06.02.19 godkjennes.  
 
 
 
 

11/2019 Orientering – plankontorets virksomhet 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget tar Plankontorets orientering om deres virksomhet til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretær gav i starten av møtet en kort orientering om kontrollutvalgets funksjon og 
oppgaver. 
Daglig leder i Plankontoret gav kontrollutvalget en grundig og god orientering om 
kontorets virksomhet. Kontrollutvalget fikk et godt innblikk i de ressurser med 8 
arbeidsplasser som er etablert på Berkåk.  Spørsmål fra utvalget ble besvart løpende. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar Plankontorets orientering om deres virksomhet til orientering. 
 
 
 
 

12/2019 Virksomhetsbesøk – enhet Landbruk 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 



 Kontrollutvalget i Rennebu kommune 
Møteprotokoll, møte 13.03.19  Side 3 av 4 

Behandling:  
Sekretær gav i starten av møtet en kort orientering om kontrollutvalgets funksjon og 
oppgaver. 
Fagkonsulent landbruk (koordinator) og fagansvarlig skog, utmark og miljø orienterte 
utvalget om virksomhet knyttet til enhet Landbruk.  Enhet Landbruk har stort 
virksomhetsområde med mange viktige gjøremål, nye krav samt skal være serviceenhet 
ovenfor innbyggere. Enheten utgjør 3,2 årsverk. Utfordringer er mange, samtidig blir 
ressurser til drift redusert. 
Utvalget fikk et god inntrykk av mangfoldet og om enhet Landbruk sin virksomhet. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar enhet Landbruk sin gjennomgang om virksomhet til orientering 
 
 
 
 
 
13/2019      Kontrollrapport 2018 Skatteetaten 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollrapporten 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rennebu kommune 
tas til orientering. 
 
Behandling: 
Rapporten fra Skatteetaten ble kort gjennomgått, den inneholder ingen spesielle 
anmerkninger for Rennebu kommune  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollrapporten 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rennebu kommune 
tas til orientering. 
 
 
 
 

14/2019 Orienteringssaker 
 
Orienteringssaker 
 
Orienteringssak 1: 

! Melding om politisk vedtak i kommunestyret 31.01.19 sak 1/19 
forvaltningsrevisjon – fastsetting av gebyrer og behandlingstid. 

Vedtak ble som innstilling fra kontrollutvalget med unntak av pkt 3 der 
rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak ble endret fra 
01.04.19 til 15.06.19. 

 
Orienteringssak 2: 
! Departementet har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på 

høring. Høringsnotatet sendes ikke ut, men kan leses her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d8fdeca66d4988b9086c314c287828/ho
ringsnotat_kontrollutvalgs_og_revisjonsforskriften.pdf 

 
Orienteringssak 3: 
! NKRF’s Kontrollutvalgskonferansen 2019 – orientering 
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Orienteringssak 4: 
! Årsregnskap 2018 – økonomisjef, eventuelt revisor gir kontrollutvalget en kort 

orientering om godt årsregnskap for Rennebu kommune 2018 omtalt i lokalavis. 

 

! Orienteringssak 5: (tillegg til utsendte orienteringssaker mottatt 12.03.19) 
Melding om politisk vedtak – mottatt vedtak i kommunestyret 07.03.19 sak 05/19 
med vedta: Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2018 tas til orientering. 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Orienteringssaker tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
 
Orienteringssak 4: 
Økonomisjef gjennomgikk hovedposter fra årsregnskap som viser netto driftsresultat på 
kr. 11.221.000 tilsvarende 4% mot tilsvarende i 2017 kr. 4.058.000 tilsvarende 1,5%. 
Hovedgrunn for bedring resultat kan oppsummeres med økt skatt/rammetilskudd kr. 
2.350.000, eiendomsskatt kr. 1.000.000 og salg av kraft (netto) kr. 2.150.000, samlet 
kr. 5.500.000 økte inntekter utover budsjettert. 
 
Øvrige orienteringssaker ble tatt til orientering 
 
Leder orienterte om at medlemskap til FKT, Forum og kontroll og tilsyn, er blitt sagt opp 
grunnet økonomiske forhold og ønske om innsparinger i kommunen. 
 
 
 
 

15/2019 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: 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 18/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   09.05.19   18/2019 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
18/19  Kontrollutvalget      09.05.19 
  Formannskapet 
  Kommunestyret 
 
 
Årsregnskapet 2018 Rennebu kommune 
 
Administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering om årsregnskapet. 
 
Saksdokumenter: 

- Årsregnskapet 2018 for Rennebu kommune (utsendt egen mail) 
- Administrasjonssjefens årsberetning for 2018 (utsendt egen mail) 
- Revisjonsberetning datert 1. april 2019 (vedlagt) 
- Forslag til kontrollutvalgets uttalelse (vedlagt) 

 
Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 samt forskrift om revisjon § 5 
skal: 
• årsregnskapet være avlagt innen 15. februar.  
• årsberetning være avgitt innen 31. mars.  
• revisjonsberetning avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap 

ikke foreligger.  
• årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret/fylkestinget senest 30. juni, 

seks måneder etter regnskapsårets slutt.  
 
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 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. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal 
forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i 
tråd med god revisjonsskikk. Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet 
som beskrevet i avsnittet ovenfor.  
 
Normalberetning avgis når revisor har utført revisjonen i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk uten å ha avdekket vesentlige feil eller mangler i det fremlagte 
årsregnskapet og revisor ikke finner grunn til å presisere spesielle forhold.    
 
Det vil være følgende 4 avvik fra normalberetning (med stigende” alvorlighetsgrad”): 
- Beretning med presisering 
- Beretning med forbehold 
- Beretning med negativ uttalelse om årsoppgjøret 
- Beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 
 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 18/2018 

Årsregnskapet for 2018: 
I forskrift om revisjon framgår det at revisor skal avgi revisjonsberetning senest 15. 
april. Revisjonsberetning skal også avgis der årsregnskapet ikke foreligger eller er 
ufullstendig.  

Revisjonsberetningen for 2018: 
Det ble avgitt revisjonsberetning den 1.04.19 i henhold til forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner, § 5.  

Revisjon Fjell IKS har gjennomført årsrevisjon for Rennebu kommune i samsvar med 
kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Rennebu kommunes årsregnskap for 2018 viser kr. 183.357.914 til fordeling drift, 
tilsvarende i 2017 kr. 178.532.149, og et regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på 
kr. 8.002.017, tilsvarende mindreforbruk i 2017 kr. 1.281.782. 

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold. 

Sekretariatet mener det ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra 
kontrollutvalget. Sekretariatet mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne 
av regnskapet god oversikt over kommunens økonomi og resultatet av virksomheten i 
regnskapsåret 2018.  

Sekretariatet mener utvalget kan tilrå at regnskapet godkjennes. Dersom 
gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger kan det gis uttalelse på 
bakgrunn av utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet. 

Sekretariatet har følgende forslag til uttalelse: 

Kontrollutvalget har i møte 9. mai 2019 behandlet Rennebu kommunes årsregnskap for 
2019. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens 
årsberetning og revisjonens beretning, datert 1. april 2019. I tillegg har ansvarlig revisor 
og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 

Rennebu kommunes regnskap for 2018 viser kr 183.357.914 til fordeling drift 
og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8.002.017. 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende 
spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et 
riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen 
omhandler. 
Kontrollutvalget har videre merket seg at revisjonsberetningen for 2018 er avgitt 
uten forbehold. 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Rennebu kommunens 
årsregnskap for 2018. 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2018. 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 18/2018 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Rennebu kommunes årsregnskap for 2018 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Formannskapets vedtak: 

Kommunestyrets vedtak: 



Til	  Kommunestyret	  i	  Rennebu	  kommune	  

Kontrollutvalgets	  uttalelse	  om	  Rennebu	  kommunes	  årsregnskap	  for	  
2018	  

Kontrollutvalget har i møte 9. mai 2019 behandlet Rennebu kommunes årsregnskap for 
2018. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens 
årsberetning og revisjonens beretning, datert 1. april 2019. I tillegg har ansvarlig revisor 
og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 

Rennebu kommunes regnskap for 2018 viser kr 183.357.914 til fordeling drift 
og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8.002.017. 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende 
spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et 
riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen 
omhandler. 

Kontrollutvalget har videre merket seg at revisjonsberetningen for 2018 er 
avgitt uten forbehold. 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Rennebu kommunens 
årsregnskap for 2018. 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2018. 

Rennebu,	  9.	  mai	  2019	  

Tora	  Husan	  
leder	  

Kopi:	   Formannskapet	  



有、脚嘲①晒蜘□畷

Til

Kommunestyret i Rennebu kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

臆臆U慣alelse om revISJOnen av計sregnskapet　　　　　　　臆臆臆臆臆臆臆

Kb庇l叫On

Vi har revidert Rennebu kommunes arsregnskap som viser kr 183 357 914 til fordeling

dr距og et regnskapsmessig mindreforbruk pa kr 8 002 017. Årsregnskapet best各r av

balanse per 31. desember 2018′ driftsregnskap′ investeringsregnskap og okonomiske

OVerSikter for regnskaps拒et avsluttet per deme datoen og noter til缶sregnskapet,

herunder et sammendrag av viktige regnskapsprmSIPPer:

Etter v計mening er det medf匂lgende arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og

forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle s副ingen

til Remebu kommune per 31. desember 2018′ Og av reSultatet for regnskaps計et som ble

avsluttet per denne datoen i samsvar med lov forskrift og god kommunal regnskapsskikk

iNorge,

Grumlqg句r koJ?klrtyoJlen

Vi har gjennom肋rt revisjonen i samsvar lov forskr距og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene 〔ISA-ene). Vare oppgaver og

Plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors op脚aver og pI栂er ved

revJfyO胴V挑r均nSkape亡" Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og

forskrift, Og har overholdt v紅e卵rige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene,

Etter v含r oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grunnlag for v各r konklusjon,

qvr幻iI巾rmaザOn

Administrasjonssjefen er ansvarlig for ovrig infomasjon,のvrig infomasjon best計av

informasjon i kommunens arsberetning, men inkluderer ikke計sregnskapet og

revisjonsberetningen.

V拒uttalelse om revISJOnen aV計sregnskapet dekker ikke ovrig informasjon, Og Vi

a龍esterer ikke den ovrige informasjonen置

Hovedkontor: Rytrqa 14

2550 Os i (クsterdalen

Avd.ktr. Myrvn l, Berk紋

7391 Rennebu

E-pOSt p酬

Orgnr　987727675

Telefon: 913 07712



I forbindelse med revisjonen av缶sregnskapet er det v缶oppgave紬ese ovrig

informasjon med det formal a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens

mellom ovrig informasjon og arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under

revISJOnen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon,

Dersom vi hadde konkludert med at den ovrige informasjonen inneholder vesentlig

feilinformasjon er vi p乱agt a rapportere det. Vi har ingenting a rapportere i sa

henseende" Vi henviser for ovrig til avsn距et “konklusjon om計sberetningen》 under

uttalelse om卵rige lovmessige krav.

A dm緬str型ion坤昨ns ansvar句r d rsr印nskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for a utarbeide缶sregnskapet i samsvar med lov og

forskr脆er′ herunder for at det gir en dekkende fremsti11ing i samsvar med lov, forskr距

Og gOd kommunal regnskapsskikk i Norge" Administrasjonssjefen er ogsa ansvarlig for

Slik intem kontroll han角nner nのdvendig for a kunne utarbeide et計sregnskap som ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, Verken som鋤lge av misligheter eller utilsiktede

掩il.

Beviso「s oppgaver og p撮ter ved revfsionen av drsr印nskapet

Vart m各l med revisjonen er a oppn急betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som

helhet ikke imeholder vesentlig f昂linformasjon, Verken som fdrge av misligheter eller

utilsiktede feil, Og a aVgi en revisjonsberetning som imeholder vまr konklusjon,

Betryggende sikkerhet er en hay grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revISJOn

utfれi samsvar med lov forskr距og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig f玩linformasjon som eksisterer Feilinformasjon kan

OPPSta SOm節lge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som

VeSentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes a pivirke

Okonomiske beslutninger som brukeme foretar basert p描rsregnskapet“

Som del av en revisjon i samsvar med lov forskr距og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, utover Vi profesjonelt skj帥n Og utViser profesjone11 skepsis

gjennom hele revISJOnen. I tillegg:
● iden珊serer og anslar vi risikoen for vesentlig feilinfomasjon i計sregnskapet,

enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil' Vi utformer og gjennomfめrer

revisjonshandlinger for a hまndtere slike risikoer: Og innhenter revisjonsbevis som

er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grumlag for v計konklusjon。 Risikoen for

at vesentlig feilinformasjon som f匂lge av misligheter ikke blir avdekket, er hqyere

enn for feilinfomasjon som skyldes utilsiktede feil, Siden misligheter kan

innebeere samarbeid′ forfalskning′ bevisste utelatelseI; uriktige fremstillinger

eller overstyring av intern kontro11.

● OPParbeider vi oss en forstまelse av den interne kontroll som er relevant for

revISJOnen, for a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter

OmStendighetene, men ikke for a gi u馳rykk for en mening om effektiviteten av

kommunens inteme kontroll.

● eValuerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhのrende noteopplysninger utarbeidet av

administrasjonssjefen er rimelige,

Hovedkontor: Rytr倒a 14

2550 Os i Osterdalen

Avd.ktr. Myrvn l, Berkak

7391 Rennebu

E-pOSt　曲

Orgnr　987727675

Telefon: 913 07712



● eValuerer vi den samlede presentasjonen′ Strukturen og innholdet i arsregnskapet,

inkludert tilleggsopplysningene′ Og hvorvidt arsregnskapet gir uttrykk for de

underliggende transaksjonene og hendelsene pa en m各te som gir en dekkende

fremstilling,

Vi kommuniserer med kontro11utvalget og administrasjonssjefen blant amet om det

Planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utfores, Vi

utveksler ogsa informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i lqpet av

revisjonen・ herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen,

U境a看e量se om ovri賃e lovmessi蜜e krav

肋nkI叫On Om加dずe亡亡

Basert p急v計revisjon av糾sregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi at de

disposisjoner som ligger til grunn for arsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med

budsjettvedtak′ Og at budsjettbelのpene i arsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Rb庇I均oJ7 Om dsbere掘ngen

Basert pa v急r revisjon av計sregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi at

OPPlysningene i arsberetningen om糾sregnskapet er konsistente med arsregnskapet og

er i samsvar med lov og forskr距er,

Kb庇l叫on om rey短rering og do如umen棚ずon

Basert pa v拒revISJOn aV糾sregnskapet som beskrevet ovenft叩Og kontrollhandlinger vi

har fumet nqdvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

(ISAE〕 3000 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll

av historisk finansiell informasjon”, mener Vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a s卯ge

for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokf匂ringsskikk i Norge"

Revisjonssjef

Rennebu, 1, aPri1 2019

Merete Lykken

Revisor

(Sign,)

Hovedkontor: Rytrqa 14

2550 Os i @sterdalen

Avd.ktr. Myrvn l, Berkak

7391 Rennebu

Orgnr　987727675

Telefbn: 913 07712



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 19/19 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 09.05.19     19/19 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
19/19  Kontrollutvalget 09.05.19 

Orienteringssaker 

! Orienteringssak  – FKT inviterer til årsmøte og fagkonferanse i Kristiansand 4. og 5. 
juni. 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Orienteringssak tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 



 
 
 
 

                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Kristiansand  |  4 -  5. juni 2019 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  4. juni 2019 
 
 
 
           #fkt2019 
 
 
 
 



www.fkt.no  

 
Dag 1 
 

 

Tirsdag 4. juni 2019 

 
09.00 – 10.00  

 

 
Registrering med mat 

 

 
10.00 – 10.15 

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.15 – 11.00  
 

 
Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? 
 
Debattredaktør Ragnhild Sved, Kommunal Rapport,  
  

 
11.00 – 11.15 

 

Kort pause 

 
11.15 – 12.00  
 

 
Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep? 
  
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
 

 
12.00 – 13.00 

 

Lunsj 

 
13.00 – 13.45 
 

 

 
Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen? 
 
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

13.45 – 13.55  

Kort pause 

 

13.55 – 14.25 

 

 

Kommunale arkiv – råtner de på rot? 

 

Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet 

 

 
14.25 – 14.55 

 

 

Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et 
FR-case 

 

Manager, Frode Løvlie Deloitte  

 

 
14.55 – 15.20 

 

Paneldebatt 

 

http://www.fkt.no/


www.fkt.no  

 

 ÅRSMØTE 2019 I FKT 

 

 
15.30 – 15.45 

 

Registrering til årsmøte 2019 

 
15.45 – 16.45 

 

Årsmøte 2019 

 
17.30 – 19.00 

 

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya 

 
Ca. 20.00 

 

Felles middag på hotellet 

 

 
Dag 2 

 
Onsdag 5. juni 2019 
 

 
09.00 - 09.45 

 
Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune 
 

 
09.45 – 10.00 

 
Pause/utsjekking 
 

 
10.00 – 10.30 

 
Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig? 
 
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge  
 

 
10.30 – 10.45 

 
Pause 

 
10.45 – 11.15 

 
Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering  
 
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim  
 

 
11.15 - 11.40 

 
Paneldebatt 
 

 
11.40-11.50 

 
Pause 
 

 
11.50 – 12-50 

 
Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget? 
 
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO 
 

12.50 – 13.00  
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 -14.00 

 
Lunsj 

http://www.fkt.no/
https://www.nrk.no/emne/kystad-saken-1.13432950


www.fkt.no  

PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019. 

Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no 

| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til 
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et 
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med 
båttur.  
 
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på. 

 

 

INFORMASJON OM HOTELLET  

Clarion Ernst, Kristiansand  

Hvordan finner du fram?  

Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand 

Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet 

Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil 

Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter 

Parkering 

I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har 

også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er 

kr 190 NOK /døgn 

 

http://www.fkt.no/
mailto:ah@sekom.no
http://www.fkt.no/
mailto:fkt@fkt.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/kristiansand/clarion-hotel-ernst/servicetilbud/#servicetilbud


www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 400) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290 

 

 

 

http://www.fkt.no/
http://www.fkt.no/


 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 20/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   09.05.19      20/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
20/19  Kontrollutvalget      09.05.19 
 
 
 
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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