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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 26. september  2018  Kl. 08.30 – 11.40 

 

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 kommunalsjef økonomi Tom Nøvik i sak 25/18 

 Kommunalsjef Knut Håvard Meldahl i sak 26/18 og 28/18 

 Virksomhetsleder Hanne Kvarme i sak 27/18  

    Sekretariatet v/ Edel Åsjord  

 

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 20. juni 2018 ble godkjent.  

 

Sak 27/18 ble fremskyndet til første sak på møtet.  

 

 

SAKLISTE: 

 

SAK 25/18 ØKONOMISK RAPPORTERING PR 31.08.18 

 

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

økonomioversikter pr 31.08.18  som ble sendt ut sammen med innkallingen.  

 

Det er utfordringer med budsjettering av noen tjenesteområder, f.eks behovet for økonomisk 

 sosialhjelp. Det er økende trykk på tjenester for brukere med særskilte behov, og hvordan  

tjenestene legger opp sine turnusordninger. Behov kan oppstå brått, og det er derfor krevende å  

budsjettere med hva som blir forbruket på dette området. Noen virksomhetsområder har utfordringer  

og det blir en krevende prosess mht innsparing fremover. Det er løpende inntak til barnehagene, noe  

som stiller krav til ekstra bemanning gjennom året. Dette må også hensyntas.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Administrasjonens orientering om status pr 31.08.18 for kommunens økonomi og finansforvaltning 

tas til etterretning.  
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SAK 26/18 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK -  STATUSRAPPORT PR. 31.08.2018   

 

Administrasjonen ved Meldahl var tilstede under behandlingen av denne saken. Det ble en 

gjennomgang av rapporten.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 

31.08.18 til etterretning. 

 

 

SAK 27/18 STATUS FOR ARBEIDET MED DEMENSPLAN 

 

Administrasjonen ved Kvarme orienterte om status for demensplan. Planen skal legges frem for 

politisk behandling i månedsskiftet november/desember. Det vil bli ettersendt en ppt. presentasjon 

til kontrollutvalget hvor status er presentert.  

 

VEDTAK 

Redegjørelsen tas til orientering.  

 

28/18 GJENNOMGANG AV STATUS – SKOLE OG SKOLEMILJØ  

 

Det ble gitt en orientering om hvordan administrasjonen legger opp en oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet innen skolesektoren som ble ferdigstilt tidligere i år. Det ble 

orientert om plan – og styringsdokumenter som er utarbeidet på barnehage og – skoleområdet i 

Nord-Fron kommune for perioden 2018 – 2028. Det ble gitt en orientering om  de fellesverdier 

kommunen har : Heil ved, nyskapende og inkluderende. Det ble redegjort for statistikk og arbeidet 

mot mobbing i skolen. Det blir presentert en rapport om «Oppvekst i Nord-Fron» for 

kommunestyret. Rapport blir oversendt kontrollutvalgets medlemmer i etterkant av møtet.  

 

Etter dette fattet kontrollutvalget slikt  

VEDTAK 

 

Redegjørelsen tas til orientering.  

 

 

29/18 Rapport fra revisor 

 

Det ble en gjennomgang av rapporter sendt fra revisjonen. Viser til vedlegg som fulgte saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar revisjonens tertialrapport 2/2018 til orientering.   
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30/18 STATUS PÅ KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTOMRÅDE PR SEPTEMBER 

2018 

 

Det ble en gjennomgang av vedlagte regnskap til kontrollutvalgets område for 2018, samt oversikt 

utarbeidet av sekretariatet.  

 

Etter dette fattet kontrollutvalget slikt  

 

VEDTAK 

 

Status på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering.   

 

31/18  KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019  

ansvarsområde 111, funksjon 1004 

 

Kontrollutvalget økte posten til selskapskontroll til kr. 200.000,-, samt at posten til 

forvaltningsrevisjon ble satt til kr. 50.000. Midler til selskapskontroll skal knyttes til fellesprosjekt 

som Nord-Fron kontrollutvalg har sammen med Ringebu og Sør-Fron. Kontrollutvalget legger ikke 

opp til egne prosjekter i 2019, kun samarbeidsprosjekter med de andre kommunene.  

 

Kontrollutvalget fattet vedtak om slik  

 

INNSTILLING  

 

1. Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for ansvar 111, funksjon 1004, med ei 

kostnadsramme på kr 1 129 000, se nedenfor. Midler til selskapskontroll skal knyttes til 

fellesprosjekt «Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal 

Renovasjonsselskap» som Nord-Fron kontrollutvalg har sammen med Ringebu og Sør-Fron. 
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Ansvar 111, funksjon 1004 kontrollutvalg/revisjon 2019 2018

Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl.møter 622 800 603 000

 Forvaltningsrevisjon 50 000 200 000

Bestilte mindre undersøkelser 50 000

Selskapskontroll 200 000

 Sekretariat 160 000 160 000

Kontrollutvalgskostnader

1115 Mat servering, møteutgifter 8 000 47 000 47000

1101 Abonnement og faglitteratur 3 000

1150 Kurskostnader/seminar 26 000

1100 Uforutsett 10 000

Totalsum som blir belastet ansvar 111 funksjon 1004 1 129 000 1 010 000

 

 

2. Kontrollutvalget legger ikke opp til egne forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2019.  

 

 
 

 

 

SAKSNR: 32/18 VALG AV REVISOR – PROSJEKT «FORVALTNINGSREVISJON MED 

SELSKAPSKONTROLL AV MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP» 

 

Korrigering av prosjektnavn - korrekt navn er «Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-

Gudbrandsdal Renovasjonsselskap». Sekretariatets merknad.  

Kontrollutvalgets leder orienterte om at sekretariatet ble bedt om å gjøre en vurdering av tilbudene, 

og at lederne i kontrollutvalgene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron hadde et formøte 24. september 

hvor tilbudene ble gjennomgått. Det ble orientert om gjennomgangen, og hvordan tilbudene ble 

vurdert. Kontrollutvalgets medlemmer vurderte tilbudene.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 
 

1. På bakgrunn av kontrollutvalgets vurdering av selskapenes tilbud, tildeles BDO oppdraget 

med gjennomføring av prosjektet «Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-

Gudbrandsdal Renovasjonsselskap». Kontrollutvalgene i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron 

og Ringebu er oppdragsgivere. 

2. Det inngås avtale med BDO i samsvar med selskapets tilbud datert 20. august 2018 med en 

fastpris på kr 395.000,-  eks mva  inkludert reise og møtekostnader som det fremkommer i 

tilbudet.   
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3. Oppdraget skal være avsluttet og klart for å legges fram for kommunestyrene innen juni 

2019. 

4. Sekretariatsleder gis fullmakt til å signere avtalen med BDO på vegne av kontrollutvalgene.   

 

 

SAKNR: 33/18 ORDET FRITT 

 

Det var ingen spesielle punkter under denne saken.  

 

 

Kvam, 28.09. 2018  
 

 Mathias Kjæstad                                           

 Leder (sign) 

 

Elektronisk kopi: 

1. Ordførar  

2. Administrasjonssjef 

3. Kommunalsjef m/ansvar for økonomi 

4. Informasjonstenesta/arkiv  

5. Innlandet Revisjon IKS 

 


