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NORD-FRON KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

PROTOKOLL
Fra møte i

: KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE

Tid:

: Mandag 29. april 2019 Kl. 12.00-14.45

Møtested

: Nord-Fron kommune, formannsskapssalen

Innkalling

: Elektronisk

Møtt

:Mathias Kjæstad, Sofie Kvaale, Morten Randen,

Forfall

: Tormod Dalsheim, Asbjørg Berget

Dessuten møtte: Rådmann Arne Sandbu under sak 12/19, 13/19, 15/19
Innlandet Revisjon IKS ved Heidi Jullumsmoen
Sekretariatet v/ Edel Åsjord og Lisbeth Tønseth

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 27. februar 2019 ble godkjent med følgende merknad
under sak 11/19 Ordet fritt «Ber om å få en orientering om kommunens behandling av
varslingssaker i oppvekst, Skåbu.»
SAKLISTE:
SAK 12/19 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAPET
FOR 2018
Revisor ga en orientering og presenterte revisjonens beretning som var sendt ut med innkallingen.
Administrasjonen ved rådmannen var til stede og redegjorde for årsregnskapet og årsrapport.
Tormod Dalsheim og Asbjørg Berget var ikke tilstede på møte, og i behandling av denne saken.
Kontrollutvalget fattet slik
INNSTILLING
Kontrollutvalget legger frem slik uttalelse for kommunestyret:

Til kommunestyret
NORD-FRON kommune
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KONTROLLUTVALGET SIN UTTALELSE TIL NORD-FRON KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2018
Kontrollutvalget har i møtet den 29.4.2019 behandlet Nord-Fron kommune sitt årsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefen sin
årsmelding, samt revisjonsberetningen fra revisor, datert 12.4.2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.
Revisor har lagt frem en normalberetning. En normalberetning forteller at revisor ikke har funnet
vesentlig feilinformasjon i regnskapet som de mener interessegruppene bør kjenne til.
Nord-Fron kommune sitt regnskap for 2018 er avlagt med ett mindreforbruk på 1,2 mill og ett netto
driftsresultat på minus 9,3 mill (- 1,6 %). Resultatet er under fylkesmannen sin anbefaling om et netto
driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene.
Det er gjennomført investeringer for ca 51,3 mill i 2018.
Ekstern lånegjeld i Nord-Fron er økt med 19,2 mill i 2018 og utgjør 509,6 mill pr 31.12.18, eller 89,1
% (88,1%) av driftsinntektene. Bruttoutgifter til renter og avdrag utgjorde 6,1 % av driftsinntektene
mot 6,4 % i 2017. Kommuneøkonomien vil være sårbar for en eventuell renteøkning i årene fremover.
Beholdningen av frie fond er økt i perioden, og er nå på 10,4 % av driftsinntektene. Fylkesmannen
sin anbefaling er på 10 %.
Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk, men den økonomiske handlefriheten
påvirkes av høy lånegjeld. Dersom en fremover ser et økt rentenivå, og lavere skatteinntekter til
kommunene, vil den økonomiske friheten bli presset ytterligere.
Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til Nord-Fron kommune sitt årsregnskap for
2018.

Nord-Fron, 29. april 2019

Morten Randen
nestleder

(Tormod Dalsheim)

Kopi: Formannskapet

Mathias Kjæstad
leder

Sofie Kvaale

(Asbjørg Berget)
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SAK NR: 13/19 NORD-FRON KOMMUNES SKATTEREGNSKAP FOR 2018
Det ble vist til rapporter vedlagt saken som gjelder skatteregnskapet for 2018.
Kontrollutvalget fattet slik
INNSTILLING
1. Kommunestyret tar skatteoppkreverens årsrapport vedr skatteregnskapet 2018 til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteregnskapet for 2018 til
orientering.
3. Kommunestyret viser til at det er ønskelig med flere arbeidsgiverkontroller slik at krav til måltall
på dette området nås
SAKNR: 14/19 OPPFØLGING FELLESPROSJEKTET MIDT-GUDBRANDSDAL
RENOVASJONSSELSKAP
Det ble referert fra fellesmøte der KU i Ringebu og Sør-Fron også deltok. BDO ga en gjennomgang
av rapporten for selskapskontrollen i MGR. Det ble en diskusjon om den videre fremdrift i saken.
Det er enighet om at saken skal fremmes på møte i kontrollutvalgene den 4. og 5. juni, og
oversendes de respektive kommunestyrene på junimøtene. Kontrollutvalgenes ledere vil møtes i
forkant for å samle innspill som fremkommer i saken og utarbeide en felles innstilling som legges
frem på kontrollutvalgenes møter den 4. og 5. juni 2019.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK
Saken tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget tar saken til endelig behandling på møte i juni.
SAKNR: 15/19 INFORMASJON OM VERGEMÅLSORDNINGEN
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
Redegjørelsen tas til orientering
SAK NR: 16/19 REFERATSAK – VALG AV VARA TIL KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalgets leder refererte saken.
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SAKNR: 17/19 ORDET FRITT
Kontrollutvalget ber om å få en orientering om kommunens behandling av varslingssaker i
oppvekst, Skåbu.

Kvam, 29.04.19
Mathias Kjæstad

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

