
  

 
PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 
Møtested: 
Bispen 
 

Møtedato: 
10. februar 2022 
 

Fra kl. 
14:00 

Til kl. 
15:00 

 
 
Møteleder: 

 
Arnfrid Austin 

 
Møteinnkalling 
(kunngjøring) 

 
Møteinnkalling sendt 28. januar 2022 

 
 
Til stede: 
 

 
I alt 4 
medlemmer  
  

 
Av disse 4 
faste medlemmer   

 
  

 
Andre frammøtte 

Ivar Bø, kommunedirektør 
Edel kveen, ordfører 
 
Sekretær Hilde Holden førte møteboka. 
 

 
Saker som ble behandlet 

 
Sak nr./år: 1-5/2022 samt åpen post 
 

 
Merknader til møtebok 

 
 Ingen 

 
Vi sanner med 
underskriftene våre at 
vedtaka er ført i samsvar 
med det som ble bestemt 
på møtet. 

 
 
 
Arnfrid Austin           Arild de Presno           
 
                                               
 
Sigrun Kveen            Eldar Eggen               
                         
 
 

 
Protokoll fra utvalgsmøtet sendt til 

 Medlemmene av kontrollutvalet 
 Varamedlemmene av kontrollutvalget 
 Ordføreren og kommunedirektør 
 Innlandet Revisjon IKS 
 Presse 

 
 

Innkalling og saksliste: 
Det var ingen kommentar til innkalling og saksliste. 
 
 



 
 

 

 

SAKSBEHANDLER MØTEDATO ORGAN SAK NR. 
Hilde Holden 11.02.22 Kontrollutvalget 1-5/2022 
 

 
Sak 01/2022 Uavhengighetsvurderinger 
Vedlegg: Uavhengighetserklæringer 

 
"I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.06.18, Kommuneloven, § 24-4 
skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Kravene til uavhengighet følger av kapittel 3 i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon av 17.6.19 og av revisjonsstandarder." 
 

"Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune skal 
løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved 
behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget." 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetsvurderingene til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom uavhengighetsvurderingene til daglig leder og revisor i 
Innlandet Revisjon IKS. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetsvurderingene til orientering. 
 
 
Sak 02/22 Årsrapport 2021/Avregning 2021 fra Innlandet Revisjon IKS 
Vedlegg: Årsrapport 2021, avregning 2021 

 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser 
ressursbruken pr. 31.12.21.  
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar tertialrapport 3/2021og avregning 2021 til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom årsrapport 2021 og avregning 2021 fra Innlandet Revisjon 
IKS. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapportene for 2021til orientering. 
 
Sak 03/2022 Brev vedr. flytting av trimrom fra Skjåkhallen 
Vedlegg: Brev  
 
Det har kommet en henvendelse til kontrollutvalget i Skjåk som gjelder flytting av trimrom 
fra Skjåkhallen. Denne vil bli vurdert i kontrollutvalgsmøte. 
 
 



Forslag til vedtak: 
Uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse om flytting av trimrom fra Skjåkhallen.  
Utvalget skal vurdere hvorvidt dette er en sak for kontrollutvalget. Med utgangspunkt i at 
kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og ikke behandler klager på vedtak som har vært 
administrativt behandlet og det fortsatt finnes andre klagemuligheter vil ikke utvalget ta saken 
til behandling. Etter kapittel 27 i kommuneloven kan det påklages vedtak som er truffet av 
folkevalgte organ. På bakgrunn av dette finner ikke kontrollutvalget med 3 mot 1 stemmer å 
behandle mottatte henvendelse. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget finner å ikke behandle mottatte henvendelse vedrørende flytting av trimrom 
fra Skjåkhallen med 3 mot 1 stemmer. 
 
 
Sak 04/22 Årsmelding 2021 kontrollutvalget 
Vedlegg: Årsmelding 2021 
 

Ifølge kommuneloven § 22-1 har kommunestyret det øverste tilsynsansvaret med den 
kommunale forvaltningen. Kommunestyret velger et kontrollutvalg til å utøve tilsynet med 
den kommunale forvaltningen på sine vegne.  
 
I samsvar med kommuneloven § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere om resultatene til 
kommunestyret. Dette kan gjøres via kontinuerlig rapportering, årsmelding, eller en 
kombinasjon av de to måtene. Rapportering til kommunestyret for året 2021 skjer med dette i 
form av kontrollutvalgets årsmelding for 2021. 
 
Forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom årsmeldingen for 2021. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 
 
Sak 05/22 Gjennomgang sak som gjelder undervisning, orientering 
Vedlegg: Mottatt e-post og svare-post 
 

 Kontrollutvalget mottok e-post vedrørende tyskundervisning ved Skjåk barne- og 
ungdomsskole. Dette ble behandlet i kontrollutvalget 27.10.21 og svare-post ble sendt 
05.11.21. 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom korrespondansen vedrørende undervisning ved Skjåk barne- 
og ungdomsskole.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 



 
 
Åpen post 

• Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget drøftet muligheten for å utsette revisjon av barnevern som planen for 
forvaltningsrevisjon tilsier grunnet barnevernsreformen. Avventer videre bestillinger til 
revisjon av NGLMS er ferdigstilt.  

• Kommunebilde 2021 
Kommunebildet for 2021 ble gjennomgått av kontrollutvalget og tok også opp tilsyn fra 
statsforvalteren.  

• Årsplan 2022 
Planlagte møter er 5. mai og 16. juni. Dato for presentasjon av forvaltningsrevisjon av 
NGLMS vil bli gjort i mai og det er for tidlig å sette dato for fellesmøte for 6k. 

 
 
 
 

 

 
 
 


