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NORD-FRON KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

PROTOKOLL
Fra møte i

: KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE

Tid:

: Onsdag 5. juni 2019 Kl. 08.30 – 11.15

Møtested

: Nord-Fron kommune, møterom 1 - 3. etg

Innkalling

: Elektronisk

Møtt

:Mathias Kjæstad, Sofie Kvaale, Asbjørg Berget

Forfall

:Tormod Dalsheim, Morten Randen

Dessuten møtte: Rådmann Arne Sandbu under sak 18/19, 19/19
Kommunalsjef Knut Håvard Meldal under sak 22/19
Sekretariatet v/ Edel Åsjord

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 29. april 2019 ble godkjent.
SAKLISTE:
SAK 18/19 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK - STATUSRAPPORT PR. 30.04.2019
Rådmannen ga en orientering om ulike saker som fremkom i statusrapporten.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende
INNSTILLING:
Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr
30.04.2019 til etterretning.

SAK NR: 19/19 ØKONOMISK RAPPORTERING PR 30.04.19
Administrasjonen var invitert til møte i kontrollutvalget for å gi en orientering om status og
utvikling for kommunens økonomi pr. 30.04.19. Rådmannen ga en redegjørelse med utgangspunkt i
de vedlegg som fulgte saken.
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Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK
Administrasjonens orientering om status pr 30.04.19 for kommunens økonomi og finansforvaltning
tas til etterretning.
SAKNR: 20/19 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2020
Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til budsjett som ble lagt frem for kontrollutvalget, se
nedenfor.
Ansvar 111, funksjon 1004
kontrollutvalg/revisjon

2020

2019

Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl.møter

641 484

622 800

Forvaltningsrevisjon
Bestilte mindre undersøkelser
Selskapskontroll

125 000
50 000
0

50 000
200 000

Sekretariat

160 000

160 000

47 000

47000

1 023 484

1 129 000

Kontrollutvalgskostnader
1115 Mat servering, møteutgifter
1101 Abonnement og faglitteratur
1150 Kurskostnader/seminar
1100 Uforutsett

Totalsum som blir belastet ansvar 111 funksjon 1004

8 000
3 000
26 000
10 000

50 000

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK:
Foreløpig utkast til budsjett oversendes administrasjonen som innspill.
Endelig behandling av budsjettet vil skje på møte i kontrollutvalget 9. oktober 2019.
SAKNR: 21/19
Det ble en gjennomgang av saken og kontrollutvalgets leder redegjorde for innstillingen som de tre
lederne av kontrollutvalgene hadde utarbeidet i felleskap, og som lå i saken.
Etter dette fattet kontrollutvalget vedtak om slik
INNSTILLING
1.

Kommunestyret tar rapporten ”Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av MidtGudbrandsdal renovasjonsselskap” til orientering.
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2.

Kommunestyret viser til de anbefalingene som revisjonen kommer med og som følger av
de vurderingene og konklusjonene som er gjort i prosjektet.

3.

Kommunestyret ber ordføreren, sammen med ordførerne i de andre to kommunene, om å
utrede å skille ut næringsdelen i Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) i et
aksjeselskap. Samtidig anbefales det at husholdningsdelen fortsetter som et IKS.

4.

Kommunestyret ber ordføreren, sammen med ordførerne i de andre to kommunene, å
utarbeide et forslag til eierskapsmelding for MGR. Herunder et tydelig mandat for
representantskapsmedlemmene.

5.

I samme forbindelse vurderes det om eierskapsmelding for MGR kan ha overføringsverdi
for andre samarbeidsordninger for de tre kommunene der eierskapsmelding mangler.

6.

For øvrig ber kommunestyret om at rapporten blir fulgt opp av rådmannen i tråd med
revisors vurderinger og konklusjoner.

SAK NR 22/19 : ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KOMMUNENS
BEHANDLING AV VARSLINGSSAKER I OPPVEKST SKÅBU.
Det ble en gjennomgang av informasjon oppsummert i saksfremlegget. Rådmannen ga en
orientering. Det er 27 brukere som har verge pr. d.d i Nord-Fron kommune. Det er fylkesmannen
som treffer vedtak om vergemål, i de fleste tilfeller er pårørende verger. Det ble redegjort for
sentrale momenter i vergemålsordningen etter den nye vergemålsloven som trådte i kraft 1. juli
2013.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK
Orienteringen tas til etterretning.
SAKNR: 23/19 ORDET FRITT
Ingen spesielle saker nevnt.

Kvam, 18.06.19
Mathias Kjæstad

Leder (sign)
Elektronisk kopi:
1. Ordførar
2. Administrasjonssjef
3. Kommunalsjef m/ansvar for økonomi
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4. Informasjonstenesta/arkiv
5. Innlandet Revisjon IKS

