
 

  

KONTROLLUTVALGET I 

RINDAL KOMMUNE  

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr.: 2/22 

Møtedato: 02.05.2022 

Tid: Kl. 10 

Møtested: Rindal 

Sak nr.: 09/22-14/22 

 

Møteleder: Eirik Tørset, leder 

  

Møtende medlemmer: 

 

 

Lene Mari S. Fredriksen 

Ola Syrstad  

Ola Løseth Bakken 

 

Fra sekretariatet: Harald S. Svendsen, sekretær 

Fra revisjonen: 

 

Fra administrasjonen: 

Tore Kvisvik, revisor 

 

Mons Otnes, kommunedirektør 

Henning Andersen, økonomisjef 

  

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

 

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.  

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

TIL BEHANDLING: 

SAKSLISTE:  

UTV. 

SAKSNR.  

TITTEL  

PS 09/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.03.2022 

PS 10/22 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 11/22 REGNSKAP OG ÅRDMELDING FOR 2021– RINDAL KOMMUNE 

PS 12/22 FORENKLET ETTERLEVELSEKONTROLL 2021 – ORIENTERING 

FRA MRR SA 

PS 13/22 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 14/22 EVENTUELT 

 

 

 

  



PS09/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.03.2022 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Protokollen fra møtet 25.03.2024 godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (4 voterende). 

 

 

PS 10/22 REFERATER OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar referat og orienteringssaken til orientering. 

 

Referatsaker: 

 

RS 03/22 E-post fra MRR SA om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 

Orienteringssaker: 

 

OS 07/22 Arbeidsgruppe-helse økonomi  

Ass. helse- og omsorgsleder Ann Kristin Tørset orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. 

 

OS 08/22 Helse - planer for påbygg 

 

Ass. helse- og omsorgsleder Ann Kristin Tørset orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. 

OS 09/22 Kommunens avtale om salg av konsesjonskraft 

 

Kommunedirektøren orienterte. 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (4 voterende). 

 

 

PS 11/22 REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2021 – RINDAL KOMMUNE 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget har i møte 02.05.2022 i sak 11/22 behandlet Rindal kommune 

sitt årsregnskap for 2021.  

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisor sin beretning og 

kommunedirektøren sin årsmelding for 2021.  

  

Kontrollutvalget har merket seg at Rindal kommune for 2021 legger fram et regnskap som 

viser et netto driftsresultat på kr. – 2,7 mill og et regnskapsmessig merforbruk etter 

strykninger på kr 1.5 mill.  

  



Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget, revisjonsmeldinga 

fra revisjonen datert 08.04.2022, har kontrollutvalget ikke merknader til Rindal kommune sitt 

årsregnskap og årsmelding for 2021.  

 

Kontrollutvalgets behandling: 

Kommunedirektør, økonomisjef og revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (4 voterende). 

 

PS 12/22 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Rindal kontrollutvalg tar revisors orientering til etterretning. 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (4 voterende). 

 

PS 13/22 OPPFØLGINGSLISTA 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Tas ut av lista 

Rutiner for attestasjon og anvisning 

 

Endringer: 

Ref sykepenger – tas opp senere 

 

I neste møte 13.06.2022 

Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapport  

Ungdata 

Orientering teknikk/landbruk/miljø 

Omvisning helse- og omsorg - bestill mat og kaffe  

 

 

PS 14/22 EVENTUELT 

 

Kommunedirektøren gjorde kontrollutvalget oppmerksom på at vedtaksprotokollen fra 

konstituerende kommunestyremøte viser at det er Ola L. Bakken som er nestleder i utvalget - 

ikke Lene M.S. Fredriksen som det er operert med i kontrollutvalgets protokoller. 

 

Det er imidlertid en uoverensstemmelse mellom vedtaksprotokollen for valg av kontrollutvalg 

og saksprotokollen for samme sak. Kommunestyret i Rindal har imidlertid godkjent 

vedtaksprotokollen i påfølgende møte. 

 

Kontrollutvalgets vurdering: 

På bakgrunn av at kommunestyret har godkjent vedtaksprotokollen så bør det legges til grunn 

at det er Ola L. Bakken som er valgt til nestleder i Rindal kontrollutvalg ikke Lene M.S. 

Fredriksen. 

 



Lene M.S. Fredriksen har fra konstitueringen ledet et møte i leders fravær. Alle de sakene 

utvalget behandlet i det aktuelle møtet ble vedtatt enstemmig.  

 

Kontrollutvalgets vurdering er at selv om møtet ble ledet av «feil» representant så ville ikke 

behandlingen av noen av sakene i det aktuelle møtet fått et annet utfall dersom det var en 

annen møteleder. 

 

Kontrollutvalget vil inntil kommunestyret eventuelt fatter et annet vedtak forholde seg til at 

Ola L. Bakken er nestleder i utvalget 

 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere ordfører og kommunestyret om 

saken.  

 

 

          Eirik Tørset           Lene Mari S. Fredriksen       

        Leder                                        

 

 

 

 

 

Ola Bakken Løseth 

 

 

 

 

Ola Syrstad 

 

 

 

      

 

 

      

 

Harald Svendsen 

     

Sekretær      
 

 


