
   Rendalen kommune 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kontrollutvalget i Rendalen kommune 

 

 
 
Møtested:  Kommunehuset 

Møtedato:  Mandag, 24. februar 2020 
Tid:   Kl. 08.30 – 11.30     

Saksnr. 05/2020 – 11/2020 

 

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 Eventuelt 

 

  Orienteringssaker 

- NKRF-konferansen 

 

        

 

15.02.2020 

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 

05/2020 Kontrollutvalget 24.02.2020 

 

 

Saksdokumenter 

Sakliste til møte 24.02.2020 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 24.02.2020 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Rendalen kommune 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Samtale med rådmann og ordfører 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

06/2020 Kontrollutvalget 24.02.2020 

 

Saksdokumenter 

Saksframlegg: 

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 

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. 

 

 

 



   Rendalen kommune 

 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 13.01.2020 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

07/2020 Kontrollutvalget 24.02.2020 

 

Saksdokumenter 

Møteprotokoll fra møte 13.01.2020 (Vedlagt) 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll fra møte 13.01.2020 godkjennes og signeres. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



   Rendalen kommune 

 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Regnskapsrapport 2019 for kontrollutvalget 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

08/2020 Kontrollutvalget 24.02.2020 

 

Saksdokumenter 

Regnskap 2019 for Kontrollutvalget i Rendalen kommune. (Vedlagt) 

 

Saksframlegg: 

Foreløpig regnskap 2019 for Kontrollutvalget viser et overforbruk på kr. 58 812,-. 

Overforbruket skyldes at det ble gjennomført to forvaltningsrevisjoner i 2018. Kostnadene 

med en ekstra forvaltningsrevisjon er større enn det totale overforbruket. Det skyldes igjen at 

det er et mindreforbruk på mange av budsjettpostene. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsregnskapet 2019 for Kontrollutvalget i Rendalen kommune tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



   Rendalen kommune 

 

 
 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Årsrapport 2019  

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

09/2020 Kontrollutvalget 24.02.2020 

 

Saksdokumenter 

- Årsrapport 2019. (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 vi en utfyllende rapport til kommunestyret til 

orientering/som referatsak.  

Årsrapport 2019 vedlegges. 

Saksvurdering: 

Årsrapporten fra kontrollutvalget for 2019 er utformet etter samme 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 2019 behandles i 

maimøtet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



   Rendalen kommune 

 

 

 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Prolongering av avtale med kommunens regnskapsrevisor 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

10/2020 Kontrollutvalget 24.02.2020 

 

Saksdokumenter: 

Saksframlegg: 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en 

viktig oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine 

kontroller kan avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. 

Revisor vil i tillegg veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og 

misligheter. 

Rendalen kommune har avtale med KPMG om regnskapsrevisjon. Avtalen med KPMG ble 

signert den 07.02.2016 og har en varighet på 2 år med kundestyrt opsjon på 1+1 års 

prolongering. På bakgrunn av rammeavtalens betingelser er det altså anledning til å 

prolongere avtalen. I sak 16/2018 ble avtalen forlenget, prolongert, med ett år fram til 

31.12.2019. 

Nå anmodes det om prolongering av avtalen i ett år til, fram til 31.12.2020. 

 

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

 

Saksvurdering: 

Rendalen kommune har en velfungerende avtale med KPMG om regnskapsrevisjon. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

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

fram til 31.12.2020. 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 



   Rendalen kommune 

 

 
 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

 

Eventuelt 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

11/2020 Kontrollutvalget 24.02.2020 

 


