
   Rendalen kommune 

 

 

Protokoll fra møte 08.02.2021 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget i Rendalen kommune 

 
 

Møtested:  Kommunehuset 
Møtedato:  Mandag 08.02.2021 

Tid:   Kl. 09.00 – 12.00 

Saknr  01/2021 – 09/2021 

 

   

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:  

- Karl Sigurd Hole (leder) 

- Randi Thorshaug 

- Roar Stormoen 

- John Olav Fonås 

- Kjersti Bjørke Grindflek 

 

Andre: 

- Ordfører Linda Døsen (sak 3/2021) 

- Kommunedirektør Anne Lise Trøen (sak 3/2021) 

- Fra Rådhuset Vingelen AS (sekretariat), Audun Holte 

 

 

 

 

Vingelen 08.02.2021 

 

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 

 
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 

  

 

 

 
 

 

Sak 01/2021 Godkjenning av sakliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 08.02.2021 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 08.02.2021 godkjennes. 

 

 

 

Sak 02/2021 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 30.11.2020 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 30.11.2020 godkjennes og signeres. 

 

Behandling: 

 

Protokollen ble gjennomgått. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 30.11.2020 godkjennes og signeres. 

 

Sak 03/2021 Samtale med ordfører og kommunedirektør 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Behandling: 

Kommunedirektøren orienterte om driftsåret 2020.  

Pandemien har preget hele kommunen, men alt er på plass og de ansatte har stilt opp. 

Ordfører orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen for 2020. 

Arbeidet er godt i gang og mye av det som revisor påpeker i rapporten blir tatt vare på i 

KØB2040-prosjektet. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 04/2021 Regnskapsrapport 2020 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Behandling: 

Utkastet til regnskapsrapport for 2020 blir gjennomgått. Det blir stilt noe spørsmål og utvalget 

forventer å få svar i maimøtet, der regnskapet skal behandles og vedtak fattes. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar foreløpig regnskapsrapport for 2020 til orientering. 

 

 

Sak 05/2021 Årsrapport 2020 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Behandling: 

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

rapporten. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 blir behandlet og signert i maimøtet. 

 

 

Sak 06/2021 Forvaltningsrevisjon 2021, anbud 

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: 

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?  

Kontrollutvalgets 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. 

 

Sak 07/2021 Eierskapskontroll 2021, anbud 

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: 

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

selskap til årets eierskapskontroll/selskapskontroll. 

 

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. 

Aktuelle problemstillinger ved en slik eierskapskontroll kan være:  
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- 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? 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

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

hente inn en aktør til å utføre kontrollen. 

 

 

Sak 08/2021 Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll 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: 

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. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget i Rendalen kommune ønsker å delta i eierskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Abakus AS, sammen med de andre eierkommunene. 
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Sak 09/2021 Eventuelt 
 

Statusoversikt fra kommunedirektør 

 

I forbindelse med den faste informasjonen fra kommunedirektør og ordfører i 

kontrollutvalgsmøtene, ønsker utvalget et fast oppsett av statusen for 

gjennomføring av politiske vedtak. Kontrollutvalget ønsker videre at denne 

statusrapporten ligger med i sakspapirene. 

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 12.00 


