
   Rendalen kommune 

 

 

Protokoll fra møte 14.02.2022  Kontrollutvalget i Rendalen kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget i Rendalen kommune 

 
 

Møtested:  Kommunehuset 
Møtedato:  Mandag 14.02.2022 

Tid:   Kl. 09.00 – 12.30 

Saknr  01/2021 – 09/2021 

 

   

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:  

- Karl Sigurd Hole (leder) 

- Randi Thorshaug 

- Roar Stormoen 

- John Olav Fonås (med på Teams) 

- Kjersti Bjørke Grindflek 

 

Andre: 

- Ordfører Linda Døsen (sak 3/2022) 

- Kommunedirektør Anne Lise Trøen (sak 3/2022) 

- Fra Rådhuset Vingelen AS (sekretariat), Audun Holte 

 

 

 

 

Vingelen 15.02.2022 

 

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 

 
01/2022 Godkjenning av sakliste og innkalling 

02/2022 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 29.11.2021 

03/2022  Samtale med ordfører og kommunedirektør  

04/2022 Regnskapsrapport 2021 

05/2022 Årsrapport 2021 

06/2022 Eierskapskontroll 2022 

07/2022 Prolongering av avtale med Rådhuset Vingelen AS om sekretariattjenester 

08/2022 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS 

09/2022 Eventuelt 

   

 

  

 

 

 
 

 

Sak 01/2022 Godkjenning av sakliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 14.02.2022 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 14.02.2022 godkjennes. 

 

 

 

Sak 02/2021 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 29.11.2021 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 29.11.2021 godkjennes og signeres. 

 

Behandling: 

 

Protokollen ble gjennomgått. 

 

 

 

 

 



   Rendalen kommune 

 

 

Protokoll fra møte 14.02.2022  Kontrollutvalget i Rendalen kommune 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 29.11.2021 godkjennes og signeres. 

 

 

Sak 03/2022 Samtale med ordfører og kommunedirektør 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Behandling: 

Utvalget ba på forhånd kommunedirektør og ordfører orientere om følgende: 

 

- Helse og omsorg, hjemmetjeneste og demensomsorg    

- Oversikt over status for oppfølging av politiske vedtak 

- Generelt om drift og aktivitet i 2021 

 

Under temaet «Helse og omsorg, hjemmetjeneste og demensomsorg», opplyser 

kommunedirektøren at det er opprettet en tilsynssak etter klage fra pårørende. Utvalget ber 

om en ny orientering når resultatet av tilsynet foreligger. 

 

«Oversikt over status for oppfølging av politiske vedtak». Her sendte kommunedirektøren ut 

en oversikt over behandlede saker i kommunestyret i 2021. Oversikten var grei, men det ble 

bemerket av utvalget at det manglet status, hvor langt en er kommet med effektuering, av de 

enkelte vedtak. Dette er noe utvalget ønsker informasjon om i neste møte. 

 

 «Generelt om drift og aktivitet i 2021». Kommunedirektøren informerer om at kommunen 

kom i gang med perspektivmeldingen. Videre kom kommunedirektøren inn på regionalt 

samarbeid. Det oppleves vanskelig å få til et samarbeid f.eks. innenfor legesituasjonen, noe 

som er en utfordring i de fleste kommunene i regionen. 

   

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 04/2022 Regnskapsrapport 2021 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
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Behandling: 

Saken ble utsatt til neste møte i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

Sak 05/2022 Årsrapport 2021 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Behandling: 

Utvalget gikk gjennom utkastet til årsrapport. Korrigeringer og endringer blir tatt inn i 

rapporten. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 blir behandlet og signert i maimøtet. 

 

 

Sak 06/2022 Eierskapskontroll 2022 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Utvalget ber sekretariatet avtale med KPMG AS om å gjennomføre en eierskapskontroll i det 

kommunale foretaket Rendalen kommuneskoger KF.  

 

Behandling: 

Utvalget kom fram til følgende problemstillinger: 

- Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine?  

- Har kommunen en eierskapsmelding?  

- Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  

- Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?  

- Er rutinene gode nok, og blir de etterlevd?  

- Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Utvalget ber sekretariatet avtale med KPMG AS om å gjennomføre en eierskapskontroll i det 

kommunale foretaket Rendalen kommuneskoger KF. 

 

Sak 07/2022 Prolongering av avtale om sekretariattjenester 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Behandling: 

Utvalget hadde en kort drøfting om saken. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Avtalen med Rådhuset Vingelen AS om sekretariattjenester for kontrollutvalget i Rendalen 

kommune forlenges med ett år, fram til 26.04.2023. 

 

 

Sak 08/2022 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS, 

rapport 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til 

orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret: 

- Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til    

orientering. 

- Kommunestyret vil følge opp følgende anbefalinger gitt av revisor: 

1. å utarbeide en eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene i kommunelovens § 26-1, og 

    som 

• beskriver formålet og føringene for eierskapet i Abakus 

• avklarer hvor lang ordførerens myndighet som eierrepresentant strekker seg og 

  hvordan kommunikasjonen med kommunestyret skal foregå 

2. å etablere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til 

Abakus og øvrige selskaper 

3. å formidle styringssignalene som blir vedtatt i eierskapsmeldingen til Abakus sitt styre 
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4. å avklare når og hvordan eierskapsmeldingen skal revideres 

5. på prinsipielt grunnlag avklare om ordfører og kommunedirektør kan sitte i styrene for 

    selskapene kommunen eier 

Behandling: 

Forvaltningsrevisor Leidulf Skarbø i Revisjon Midt-Norge presenterte rapporten via Teams. 

Han hadde en grei og oversiktlig gjennomgang. 

Utvalget hadde noen spørsmål til revisor, før de konkluderte med at de tar rapporten, med de 

anbefalinger som kommer fram, til orientering.  

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til 

orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret: 

- Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til    

orientering. 

- Kommunestyret vil følge opp følgende anbefalinger gitt av revisor: 

1. å utarbeide en eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene i kommunelovens § 26-1, og 

    som 

• beskriver formålet og føringene for eierskapet i Abakus 

• avklarer hvor lang ordførerens myndighet som eierrepresentant strekker seg og 

  hvordan kommunikasjonen med kommunestyret skal foregå 

2. å etablere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til 

    Abakus og øvrige selskaper 

3. å formidle styringssignalene som blir vedtatt i eierskapsmeldingen til Abakus sitt styre 

4. å avklare når og hvordan eierskapsmeldingen skal revideres 

5. på prinsipielt grunnlag avklare om ordfører og kommunedirektør kan sitte i styrene for 

    selskapene kommunen eier 

 
 
Sak 09/2022 Eventuelt 
 

Vedtekter for Abakus AS. 

Utvalget ber om å få forelagt seg vedtektene for selskapet Abakus AS. Dette er etterspurt før 

og det er blitt lovet. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 13.00 


