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Medlemmene blir med dette innkalt: 
• Odd Leif Angård (Leder) 
• Aud Gjørwad (nestleder) 
• Rannei Hovde 
• Steinar Kveen 
• Arild Dalseth 
 
Forfall må meldes snarest til sekretær Hilde Holden tlf. 952 30 118.  
E-post: Hilde.holden@sel.kommune.no  
 
Varamedlemmene blir innkalt etter nærmere varsel. Dette gjelder: 
 

• Stian Brenden 
• Ola Rindal 
• Håkon Engen 
• Ellbritt Gråberg 
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Møteinnkalling, sakliste 
Protokoll fra siste møte 
 
Orientering fra Innlandet Revisjon IKS, oppdragsavtalen, benchmarking og generell 
informasjon, daglig leder Bjørg Hagen 
Uavhengighetsvurdering, Innlandet Revisjon IKS 
Årsrapport 2021/avregning 2021, Innlandet Revisjon IKS 
Årsmelding kontrollutvalget 2021 
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Otta, 19.01.22 
for Odd Leif Angård 
 
Hilde Holden 
Sekretær 
 
Kopi er sendt til: 
• Ordføreren i Dovre kommune 
• Kommunedirektøren i Dovre kommune  
• Innlandet revisjon IKS 
• Presse 
 
 



 

 

 
 
KONTROLLUTVALGET  

 
MØTEBOK 

 
Kontrollutvalget Møtedato: 

1. februar 2022 
Saksnr:  
    1-4/2022 

  Saksbehandler: Hilde Holden 

 
 
Sak 01/2022 Orientering fra Innlandet Revisjon IKS 
Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS vil orientere nærmere om oppdragsavtalen, 
benchmarking og generell informasjon om selskapet. Oppdragsavtalen var også egen sak i 
kontrollutvalgsmøte 26.10.21, sak 15/2021 og ble sendt som vedlegg i innkallingen til dette 
møte.  
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 02/2022 Uavhengighetsvurdering revisor 
Vedlegg: Uavhengighetserklæring 

 
"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 uavhengighetsvurderingen til orientering.  
 
 
Sak 03/22 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.  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Åpen post 


