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MØTEINNKALLING 
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Møtested:  Kommunehuset 

Møtedato:  Mandag, 08. februar 2021 
Tid:   Kl. 09.00 –      

Saksnr. 01/2021 – 09/2021 

 

Sakliste 
 
Sak nr.:  Innhold 
01/2021 Godkjenning av sakliste og innkalling 

02/2021 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 30.11.2020 

03/2021  Samtale med ordfører og kommunedirektør  

04/2021 Regnskapsrapport 2020 

05/2021 Årsrapport 2020 

06/2021 Forvaltningsrevisjon 2021, anbud 

07/2021 Eierskapskontroll 2021, anbud 

08/2021 Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll i Abakus AS 

09/2021 Eventuelt 

 

  Orienteringssaker 

 

        

25.01.2021 

For Karl Sigurd Hole 

Leder Kontrollutvalget i Rendalen kommune 

 

Audun Holte 

Rådhuset Vingelen AS, Sekretariat for kontrollutvalget 

 

 

Eventuelle forfall meldes til Sekretariatet, 

v/Audun Holte  

tlf.: 997 50 681 

e-post: audun@radhusetvingelen.no 

 

 

 

Kopi:  

Ordfører 

Rådmann  

Revisjon KPMG 

Servicekontoret 



   Rendalen kommune 

 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

  

 

Godkjenning av sakliste og innkalling 

 
Saksnr. Utvalg   Møtedato 

01/2021 Kontrollutvalget 08.02.2021 

 

 

Saksdokumenter 

Sakliste til møte 08.02.2021 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 08.02.2021 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Rendalen kommune 

 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 30.11.2020 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

02/2021 Kontrollutvalget 08.02.2021 

 

Saksdokumenter 

Møteprotokoll fra møte 30.11.2020 (Vedlagt) 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 30.11.2020 godkjennes og signeres. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   Rendalen kommune 

 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Samtale med kommunedirektør og ordfører 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

03/2021 Kontrollutvalget 08.02.2021 

 

Saksframlegg: 

Samarbeid og dialog med kommunens ordfører og kommunedirektør. 

 

Det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale 

virksomheten. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsynet 

med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget skal se til at kommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte, og at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper osv. Kontrollutvalget skal rapportere 

resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  

Kontrollutvalget kan kreve å få innsyn i enhver opplysning, enhver redegjørelse og ethvert 

dokument, uten hinder av taushetsplikten, slik at det kan gjøre de undersøkelsene som 

utvalget finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 

Rammebetingelsene for kontrollutvalget blir i stor grad avgjort av kommunestyret, som legger 

til rette for at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sine kontroll- og tilsynsoppgaver.  

Kontrollutvalget ønsker med bakgrunn i dette et tett samarbeid med kommunestyret, ordfører, 

og kommunens administrasjon. En velfungerende dialog vil gjøre det naturlig at 

kontrollutvalget ber administrasjonen og ordfører om å orientere om saker og aktuelle tema. 

Dette vil gi kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig belyst, 

eller om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelse. Dette er også et godt verktøy 

for oppfølging av tidligere saker behandlet i kontrollutvalget. 

 

Saker/temaer utvalget ønsker orientering om 

Info: 

- Generelt om drift og aktivitet i 2020 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen i 2020, «Usikkerhet tilknyttet framtidig 

inntektsgrunnlag for Rendalen kommune».     

 

 

 



   Rendalen kommune 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Regnskapsrapport 2020 for kontrollutvalget 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

04/2021 Kontrollutvalget 08.02.2021 

 

Saksdokumenter 

Regnskap 2020 for Kontrollutvalget i Rendalen kommune. (Vedlagt) 

Har ikke mottatt regnskapet. Sender det i etterkant. 

 

Saksframlegg: 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



   Rendalen kommune 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Årsrapport 2020  

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

05/2021 Kontrollutvalget 08.02.2021 

 

Saksdokumenter 

- Årsrapport 2020. (Vedlagt) 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret, jfr 

kommunelovens §77, pkt 6.  

Kontrollutvalget har løpende rapportert resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Selv om 

det ikke er krav om årsrapport, oversender kontrollutvalget en utfyllende rapport til 

kommunestyret til orientering/som referatsak.  

 

Saksvurdering: 

Årsrapporten fra kontrollutvalget for 2020 er utformet etter en mal som ble innført med 

rapportering for 2013. Årsrapporten tilfredsstiller dermed de krav som kommunestyret har satt 

for rapportering. 

Kontrollutvalget går gjennom utkastet til årsrapport. Endelig årsrapport for 2020 behandles i 

maimøtet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 



   Rendalen kommune 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Forvaltningsrevisjon 2021, anbud 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

06/2021 Kontrollutvalget 08.02.2021 

 

Saksdokumenter: 

 

Saksframlegg: 

Etter vedtak i kommunestyret, i k-sak 83/20, er tema for årets forvaltningsrevisjon 

«Kompetanse og rekruttering». 

En forvaltningsrevisjon med denne problemstillingen kan se på hvordan Rendalen kommune 

arbeider med å sikre riktig kompetanse i organisasjonen generelt, og spesielt innenfor de 

områdene hvor det er særlig rekrutteringsutfordringer. En kan også se særlig på hvilke tiltak 

som er iverksatt for å tiltrekke seg arbeidskraft, og hvordan disse tiltakene blir fulgt opp. Et 

annet område som kan belyses er hvordan kommunen arbeider med å omstille den 

arbeidskraften de har. Jobbes det med tiltak for kompetanseutvikling og andre tiltak som 

styrker organisasjonen?  

Saksvurdering: 

Utvalget utarbeider en plan for hvilke problemstillinger en ønsker å få belyst og drøftet i 

revisjonen. 

Kontrollutvalget må kontakte Abakus AS for å få de til å gjennomføre en anbudsprosess for å 

hente inn en aktør til å utføre revisjonen. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sekretariatet kontakter Abakus og ber de gjennomføre en anbudsprosess for å innhente en 

aktør for å utføre revisjonen. Valg av revisor vedtas i maimøtet. 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 



   Rendalen kommune 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Eierskapskontroll 2021, anbud 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

07/2021 Kontrollutvalget 08.02.2021 

 

Saksdokumenter: 

 

Saksframlegg: 

Etter vedtak i kommunestyret, i k-sak 83/20, er Rendalen kommuneskoger KF valgt som 

selskap til årets eierskapskontroll/selskapskontroll. 

Eierskapskontrollen omhandler kontroll av om «den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger». 

Eierskapskontroll setter søkelys på hvordan kommunen utøver eierstyring. Videre om den 

som representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet, 

treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og ellers opptrer i tråd med 

kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 

En viktig forutsetning for at kontrollutvalget kan gjennomføre eierskapskontroll, er at 

kommunen har tydeliggjort hvilke strategier og målsetninger kommunen har med eierskapene. 

Utgangspunktet for eierskapskontroller vil derfor gjerne være å undersøke om kommunen har 

etablert konkrete formål eller føringer for eierskapene, gjerne i form av en eierskapsstrategi 

eller -melding. 

Saksvurdering: 

Aktuelle problemstillinger ved en slik eierskapskontroll kan være:  

- 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? 

Utvalget utarbeider en plan for hvilke problemstillinger de ønsker å få belyst og drøftet i 

eierskapskontrollen. 



   Rendalen kommune 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget kontakter Abakus AS for å be de om å gjennomføre en anbudsprosess for å 

hente inn en aktør til å utføre kontrollen. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



   Rendalen kommune 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll i Abakus AS 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

08/2021 Kontrollutvalget 08.02.2021 

 

Saksdokumenter 

Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus AS. (Vedlagt) 

 

Saksframlegg: 

 Kontrollutvalgene som Kontrollutvalg Fjell IKS er sekretariat for har nå vedtatt nye planer 

for eierskapskontroll for inneværende valgperiode. I fire av kommunene har kommunestyrene 

vedtatt å prioritere eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Abakus AS. Abakus AS har 

totalt 14 eiere, så et samarbeidsprosjekt med fordeling av utgifter til kontrollen er å 

foretrekke.  

På bakgrunn av dette inviteres kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner til å delta i et 

samarbeid om en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon. Avklaring vedrørende ressurser 

og detaljer om gjennomføring av prosjektet må tas etter at det er avklart hvilke kontrollutvalg 

som ønsker å delta. 

 

Saksvurdering: 

Både kontrollutvalget og kommunestyret i Rendalen kommune har vedtatt å delta i en 

eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Abakus AS. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget i Rendalen kommune ønsker å delta i eierskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Abakus AS, sammen med de andre eierkommunene. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 



   Rendalen kommune 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Eventuelt 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

09/2021 Kontrollutvalget 08.02.2021 

 


