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NORD-FRON KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 

 

 

P R O T O K O L L 
 

Fra møte i : KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE 

 

Tid: : Onsdag 20. juni 2018  Kl. 08.30 – 11.00 

 

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

 

Innkalling : Elektronisk 

 

Møtt :Mathias Kjæstad, Harald Paulsen, Asbjørg Berget, Morten Randen, Sofie Kvaale.  

 

Forfall : Ingen  

 

Dessuten møtte: Administrasjonen ved rådmann Arne Sandbu 

    Sekretariatet v/ Edel Åsjord og Lisbeth Tønseth 

 

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 29. mai 2018 ble godkjent.  

 

 

SAKLISTE: 

 

SAK 19/18 Økonomisk rapportering pr. 30.04.2018 – statusrapport 1 

 

Administrasjonen ved rådmannen redegjorde under denne saken. Det ble en gjennomgang av  

statusrapport pr. 30.04.18 som ble sendt ut sammen med innkallingen.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Administrasjonens orientering om status pr 30.04.18 for kommunens økonomi og finansforvaltning 

tas til etterretning.  

 

SAK 20/18 Rapport statlige tilsyn 2016 og 2017 

 

Administrasjonen ved rådmannen orienterte om denne saken. Det ble en gjennomgang av rapporten.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Gjennomgangen av rapport for statlige tilsyn for årene 2016 og 2017 tas til orientering. 
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Tilsyn som ikke er avsluttet med lukket avvik pr. 20.06.2018 tas med ved neste rapportering til 

Kontrollutvalget. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan anbefalinger i internrapporten 

«Kvalitet og resultat i skolen» er implementert i driften i Nord-Fron kommune.  

 

SAK 21/18 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 

 

I saksfremlegg fremkom erfaringstall og vurderinger knyttet til neste år. Kontrollutvalget diskuterte 

de enkelte poster. Saken skal opp på møte i september og endelig vedtas der.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Gjennomgangen tas til orientering 

 

22/18 Forvaltningsrevisjon med selskapskontroll av MGR – prosjektplan 

 

Kontrollutvalget slutter seg til i pkt 1 i forslag til vedtak at «prosjektplan vedtas , og at godkjennes 

byttes ut med dette. I pkt 5 skal tilbud fra revisjonsselskapene være sekretariatet i hende innen 20. 

august 2018. Og at det behandles i kommunestyremøte i juni.  

Når det gjelder prosjektplan pkt 7 slutter kontrollutvalget seg til at det skal gjennomføres et 

oppstartsmøte, og at avsnitt om to møter mv utgår.  

Kontrollutvalget ber om at det settes en frist for spørsmål fra revisjonsselskapene ( eksempel en uke 

etter utsendelse om forespørsel)  

 

Etter dette fattet kontrollutvalget slikt  

VEDTAK 

1. Forslag til PROSJKETPLAN for SELSKAPSKONTROLL MED 

FORVALTNINGSREVISJON AV MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP 

av 29.05.2018 vedtas. Planen legges til grunn som prosjektbeskrivelse for innhenting av 

anbud for gjennomføring av prosjektet. 

 

2. Nord-Fron har i dag oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS. Sør-Fron og Ringebu har 

tilsvarende oppdragsavtale med revisjonsselskapet BDO. Både Innlandet Revisjon IKS og 

BDO er derfor aktuelle revisjonsselskap som sammen eller hver for seg kan stå for 

gjennomføring av en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal 

Renovasjonsselskap. 

 

3.  Innlandet Revisjon IKS og BDO tilskrives med forespørsel om å legge fram et tilbud med 

plan for gjennomføring av Forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal Renovasjon, i 

samsvar med de beskrivelser som ble vedtatt i kontrollutvalgenes fellesmøte den 29.05.2018. 

Tilbudet skal også omfatte tidsramme og kostnadsramme for prosjektet.  

 

4. Kontrollutvalgene vil vurdere begge tilbud på fritt grunnlag da det ikke settes opp spesielle 

kriterier som skal prioriteres. 

 

5. Tidsplan: 

Vedtatt Prosjektplan og utsendelse av anbudsforespørsel skjer i etterkant av 

kontrollutvalgenes møte i juni.  

Tilbudet fra revisjonsselskapene skal være sekretariatet i hende senest den 20.08.2018. 

Valg av utøvende revisjonsselskap, bestilling av oppdrag 20.08.2018 
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Behandling av revisjonsrapport i KU april 2019. 

Behandles av kommunestyre juni 2019 
 

 

 

23/18 Rapport fra revisor 

 

Det ble en gjennomgang av rapporter sendt fra revisjonen. 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar revisjonens tertialrapport 1/2018 til orientering.   

 

 

24/18 Ordet fritt 

 

Det ble etterlyst status for demensplan. Saken tas opp på møte i september. Administrasjonen vil 

innkalles til møte. Gjennomgang av status i forbindelse med skole og skolemiljø skal også opp som 

egen sak på møte i september.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Kvam, 28.06. 2018  
 

 Mathias Kjæstad                                           

 Leder (sign) 

 

 

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

1. Ordførar  

2. Administrasjonssjef 

3. Kommunalsjef m/ansvar for økonomi 

4. Informasjonstenesta/arkiv  

5. Innlandet Revisjon IKS 

 


