
   Rendalen kommune 

 

 

Protokoll fra møte 24.02.2020 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget i Rendalen kommune 

 
 

Møtested:  Kommunehuset 
Møtedato:  Mandag 24. februar 2020 

Tid:   Kl. 08.30 – 11.00 

Saknr  05/2020 – 12/2020 

 

 

       

              

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:  

- Karl Sigurd Hole (leder) 

- Randi Thorshaug (nestleder) 

- Roar Stormoen 

- John Olav Fonås 

 

Meldt avbud: 

- Oddveig Oskarsen 

Andre: 

- Rådmann Anne Lise Trøen (sak 06/2020) 

- Ordfører Linda Døsen (sak 06/2020) 

- Rådhuset Vingelen AS (sekretariat), Audun Holte 

 

 

 

Vingelen 26.02.2020 

 

For Karl Sigurd Hole, leder i kontrollutvalget 

 

Audun Holte (sign.) 

Møtesekretær 

 

 

 

…………………….  ……………………  ………………….. 

    Karl Sigurd Hole    Randi Thorshaug                   Roar Stormoen 

           Leder            Nestleder         Medlem  

 

                                 …………………….  ……………………   

                       John Olav Fonås   Oddveig Oskarsen                     

                                         Medlem             Medlem  
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Sakliste 

 

Sak nr.:  Innhold 

 
05/2020 Godkjenning av sakliste og innkalling 

06/2020 Samtale med rådmann og ordfører 

07/2020 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 13.01.2020 

08/2020 Regnskapsrapport 2019 

09/2020 Årsrapport 2019 

10/2020 Prolongering av avtale med kommunens regnskapsrevisor 

11/2020 Valg av nytt sekretariat for kontrollutvalget i Rendalen kommune                        

12/2020 Eventuelt 

 

  Orienteringssaker 

- NKRF-konferansen 

 

        

 
 
 

Sak 05/2020 Godkjenning av sakliste og innkalling 
 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 24.02.2020 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 24.02.2020 godkjennes. 

 

 

Sak 06/2020 Samtale med rådmann og ordfører 

 

Behandling: 

 

Samarbeid og dialog med kommunens ordfører og rådmann. 

 

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 
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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. 

En av kommunestyrets viktigste oppgaver i denne forbindelse er valg av medlemmer til 

kontrollutvalget. Kommunestyret må også sørge for at kontrollutvalget har de ressurser som er 

nødvendig for å gjennomføre pålagte oppgaver, og legge til rette for god samhandling mellom 

kommunestyret og kontrollutvalget. Kommunestyret har derfor en avgjørende betydning for 

hvilken rolle kontrollutvalget skal ha i kommunen. 

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/rådmannen 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. 

Kontrollutvalget ønsker å få til en fast sak på hvert møte der ordfører og/eller rådmann 

orienterer og blir orientert. 

 

I samtalen med rådmann og ordfører ble følgende temaer drøftet: 

- Ha en god kommunikasjon, slik at kontrollutvalget får informasjon om 

viktige saker på et tidlig stadium. 

- Konsesjonssøknader, offentlig/unndratt offentlighet? 

- Et felles ansvar for oppfølging av politiske vedtak og oppfølging av 

forvaltningsrevisjoner. 

- Risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere Overordnet analyse), 

samarbeide om en ny plan for forvaltning- og selskapsrevisjoner for 2020 – 

2024. 

- Holde en åpen dialog, slik at det er naturlig at ordfører og/eller rådmann 

deltar i utvalgsmøtene ved behov. 

 

 

 

Sak 07/2020 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 

13.01.2020 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 13.01.2020 godkjennes og signeres. 

 

Behandling: 

Feil årstall i sak 02/2020 ble rettet opp. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokoll fra møte 13.01.2020 godkjennes og signeres. 

 

 

Sak 08/2020 Foreløpig regnskapsrapport 2019 for kontrollutvalget  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsregnskapet 2019 for Kontrollutvalget i Rendalen kommune tas til orientering. 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Foreløpig Årsregnskap 2019 for Kontrollutvalget i Rendalen kommune tas til orientering. 

 

 
Sak 09/2020 Årsrapport 2019 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Behandling: 

 

Årsrapporten 2019 for Kontrollutvalget ble gjennomgått. 

Da årsregnskapet mangler kan ikke rapporten vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Årsrapport 2019 for Kontrollutvalget behandles, vedtas og signeres på maimøtet. 

 

 

Sak 10/2020 Prolongering av avtale med kommunenes   

regnskapsrevisor. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon for Rendalen kommune, forlenges med ett år, 

fram til 31.12.2020. 

Behandling: 

I og med at dette vedtaket er andre gangs prolongering, ble utvalget informert om at fra 

01.01.2021 må ny avtale om regnskapsrevisjon for Rendalen kommune være på plass. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon for Rendalen kommune, forlenges med ett år, 

fram til 31.12.2020. 

 

Sak 11/2020 Valg av nytt sekretariat for kontrollutvalget i  

Rendalen kommune 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Behandling: 

Saken ble fremmet som en ekstrasak av utvalgets leder. 

Abakus har siden september 2019 kjørt en anbudsprosess for å få på plass et nytt sekretariat 

for kontrollutvalget. Avtalen med dagens sekretariat går ut 26.04.2020. 

Anbudsprosessen ble gjennomført som en minikonkurranse, tre virksomheter ble invitert til å 

komme med tilbud. Ved fristens utløp var det kommet inn ett tilbud, fra Rådhuset Vingelen 

AS. 

Abakus avsluttet prosessen den 20.02.2020 og kom med sin innstilling til utvalget. I og med 

at neste planlagte møte i kontrollutvalget ikke er før 18. mai, etter at avtalen med dagens 

sekretariat går ut, ble saken fremmet som en ekstrasak i februarmøtet. 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

Kontrollutvalget innstiller Rådhuset Vingelen AS som sekretariat for to år, med opsjon om ett 

+ ett år prolongering.  Avtalen gjelder fra 27.04.2020. 

 

 

12/2020 Eventuelt 
 

- Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. 

 

Det er usikkerhet om ett av varamedlemmenes habilitet og dermed valgbarhet. Utvalgets leder 

sjekker ut saken. 

Det vil også bli sjekket om ett av utvalgets faste medlemmer finner det mulig å være 

utvalgsmedlem. Leder sjekker denne saken også. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 11.00. 

 


