
   Rendalen kommune 

 

 

Protokoll fra møte 20.09.2021 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget i Rendalen kommune 

 
 

Møtested:  Kommunehuset 
Møtedato:  Mandag 20.09.2021 

Tid:   Kl. 09.00 – 12.00 

Saknr  20/2021 – 27/2021 

 

   

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:  

- Karl Sigurd Hole (leder) 

- Brynhild Lervang (vara for Randi Thorshaug) 

- Roar Stormoen 

- Kjersti Bjørke Grindflek 

 

Ikke møtt: 

- John Olav Fonås 

 

Andre: 

- Ordfører Linda Døsen (sak 22/2021) 

- Kommunedirektør Anne Lise Trøen (sak 22/2021) 

- Fra Rådhuset Vingelen AS (sekretariat), Audun Holte 

 

 

 

 

Vingelen 20.09.2021 

 

For Karl Sigurd Hole, leder i kontrollutvalget 

 

Audun Holte (sign.) 

Møtesekretær 

 

 

 

……………………..   ……………………..   ……………………. 

 Karl Sigurd Hole     Randi Thorshaug     Roar Stormoen 

         Leder            Nestleder 

 

 

  ……………………..         ……………………… 

    John Olav Fonås         Kjersti B. Grindflek 
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Sakliste 

 

Sak nr.:  Innhold 

 
20/2021 Godkjenning av sakliste og innkalling 

21/2021 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 10.05.2021 

22/2021 Orientering fra ordfører/administrasjon 

23/2021 Forenklet etterlevelseskontroll 
24/2021 Behandling av Budsjett 2022 for Kontrollutvalget 

25/2021 Rammeavtale med revisor for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 

26/2021 Behandling av prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 

Abakus AS 

27/2021 Eventuelt 

  

 

 

 
 

 

Sak 20/2021 Godkjenning av sakliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 20.09.2021 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 20.09.2021 godkjennes. 

 

 

 

Sak 21/2021 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 10.05.2021 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 10.05.2021 godkjennes og signeres. 

 

Behandling: 

 

Protokollen ble gjennomgått. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 10.05.2021 godkjennes og signeres. 
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Sak 22/2021 Orientering fra ordfører /administrasjon 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Informasjonen tas til orientering 

 

Behandling: 

Ordfører og kommunedirektør orienterte og ga svar på de spørsmål utvalget hadde bedt om.  

Vedlagt protokollen er et eget notat utarbeidet av kommunedirektøren. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 23/2021 Forenklet etterlevelseskontroll 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen i Rendalen kommune til orientering. 

 

Behandling: 

Utvalget gikk gjennom uttalelsen fra revisor. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen i Rendalen kommune til orientering. 

 

 

Sak 24/2021 Budsjett 2022 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Med utgangspunkt i budsjettrammen for 2021, på kr. 640,900-, legger utvalget fram et 

rammebudsjett for 2022 på kr. 660 127,-, det tilsvarer en generell økning på 3 %. Rammen 

fordeles forholdsmessig på de budsjettpostene kontrollutvalget har i 2021-budsjettet.  

Vedtaket oversendes økonomikontoret for innarbeidelse i Budsjett 2022 for Rendalen 

kommune. 

 

 



   Rendalen kommune 

 

 

Protokoll fra møte 20.09.2021 
 

Behandling: 

Prosjekt Konto Konto (T) 
 

Budsjett 2021 
 

Budsjett 2022 
 

Merknader 

  10803 Godtgjørelse folkevalgte 
74 250 

 
76 480 

 

  10990 Arbeidsgiveravgift 
4 800 

 
4 944 

 

  11151 Mat til ansatte og besøkende 
6 500 

 
6 695 

 

  11500 Opplæring, kurs 
51 500 

 
53 045 

Årlig konferanse 

  11600 Utgifter og godtgjørelse 
10 650 

 
10 970 

 

  12700 Andre tjenester 
32 000 

 
32 960 

 

  12702 Sekretariat 
98 200 

 
101 146 

Justeres årlig etter 
konsumprisindeks 

2000 12702 Regnskapsrevisjon 
200 000 

   
206 000 

 

2000 16900 Fordelte utgifter/Internsalg  
  

2001  12700 Forvaltningsrevisjon 
138 000 

 
142 140 

 
Usikker, ingen avtale 

2001 12700 Andre tjenester  
  

2002 12700 Selskapsrevisjon 
25 000 

 
25 750 

 
Usikker, ingen avtale 

2002 12700 Andre tjenester  
  

      640 900 
 

660 130 
 

 

Med utgangspunkt i budsjett for 2021og de postene som ligger inne der, gikk utvalget for en 

generell økning på 3%. 

Postene Forvaltningsrevisjon og Selskapsrevisjon er usikre, da det per nå ikke foreligger en 

avtale med en utførende revisor.  

Under behandlingen ble det stilt et prinsipielt spørsmål. I Kontrollutvalgsboken, under tema 

«Behandling av budsjett for kontrollutvalget», side 16, står følgende: 

«Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at 

kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de 

organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ 

som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller 

administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjettramme.  

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det 

kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det 

samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved 

budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets 

innstilling til budsjett». 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Med utgangspunkt i budsjettrammen for 2021, på kr. 640,900-, legger utvalget fram et 

rammebudsjett for 2022 på kr. 660 127,-, det tilsvarer en generell økning på 3 %. Rammen 

fordeles forholdsmessig på de budsjettpostene kontrollutvalget har i 2021-budsjettet. 

  

Vedtaket oversendes økonomikontoret for innarbeidelse i Budsjett 2022 for Rendalen 

kommune. 

 

 

Sak 25/2021 Rammeavtale med revisor for forvaltningsrevisjon og   

eierskapskontroll (u.off.) 

 

 

I sak 18/2021 vedtok kontrollutvalget følgende:  

«Kontrollutvalget vil etablere en 4-årig (2+1+1) rammeavtale med en revisor som  

gjennomfører årlige forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll.  

Utvalget ber Abakus sette i gang en anbudsprosess for å hente inn en aktør».  

Abakus har nå gjennomført denne anbudsprosessen, der det kom inn fire tilbud.  

Med bakgrunn i tilbudene har Abakus utarbeidet en sammenstilling der de presenterer tilbudene 

og tilbyderne. Abakus har videre foretatt en vekting av tilbudene som presenteres sammen med en 

anbefaling til kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget innstiller i saken, som vedtas i kommunestyret. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Behandling: 

Utvalget gjennomgikk sammenstillingen fra Abakus. Sammenstillingen er basert på følgende 

kriterier: 

Pris (50 %), Erfaring og kompetanse (25 %), Oppdragsforståelse og Arbeidsmetodikk (25 %). 

 

I sammenstillingen presenterte Abakus en oppsummering.  

«De fire tilbyderne fremstår profesjonelle og kan vise til flerfoldige oppdrag innenfor 

etterspurte rammeområder. Det er tilbudt godt kvalifiserte og kompetente ressurser, samt gitt 

en utfyllende beskrivelse for oppdragsforståelse og arbeidsmetodikk basert på oppstilte 

tildelingskriterier. Ettersom samtlige tilbydere oppnådde full score på erfaring og 
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kompetanse, samtidig som det var lite å skille på tilbudene under oppdragsforståelse og 

arbeidsmetodikk – har pris blitt avgjørende i denne konkurransen». 
 

Prisen varierte fra kr. 345 000,- på den laveste, til kr. 487 500,- på den høyeste. 

 

Etter gjennomgangen konkluderte kontrollutvalget med at de velger å følge Abakus sin 

innstilling: 

«Abakus AS anbefaler at Rendalen kommune inngår rammeavtale for utføring av 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll med ------------». 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget innstiller på at Rendalen kommune inngår rammeavtale for utføring av 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll med -------. 

Saken oversendes kommunestyret for endelig vedtak. 

 

 

Sak 26/2021 Behandling av prosjektplan for eierskapskontroll, med 

forvaltningsrevisjon, i Abakus AS 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Rendalen kommune ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Abakus As. En fordeling av kostnader avklares når antall 

deltakerkommuner er klart.  

2. Revisjon Midt-Norge SA sitt forslag til prosjektplan for eierskapskontroll 

m/forvaltningsrevisjon i Abakus AS godkjennes.  

 

Behandling: 

Utvalget gikk gjennom prosjektplanen 

Kontrollutvalgets vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Rendalen kommune ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Abakus As. En fordeling av kostnader avklares når antall 

deltakerkommuner er klart.  

2. Revisjon Midt-Norge SA sitt forslag til prosjektplan for eierskapskontroll 

m/forvaltningsrevisjon i Abakus AS godkjennes.  

 
 
Sak 27/2021 Eventuelt 
 

Ingen saker 

 
Møtet avsluttet kl. 12.00 


