
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Våler 
 
 
 
Møtedato: 29.04.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 09.45 
Møtested: Teams 
Fra – til saksnr.: 20/11 – 20/16   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tom André Brubakk, leder x  

Ronja Johansen Ikke møtt Jorunn Tinglund 

Fredrik Bjerketvedt x 
 

Inger Marie Drillestad Standal x  

Egil Holm x  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen 
 

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og revisor Inger Marie Karlsen Moum. 
 

Møtende fra administrasjonen: Økonomisjef Rolf Terje Hårberg 
    

Andre: Ordfører  
 
 
 

……………………. ……………………. 
Tom André Brubakk 

Leder 
Egil Holm 

   

 
  



 
 

 
Kontrollutvalget Vålers møte 29.04.2020 
 

Sakliste 
 
   

PS 20/11 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 20/12 Valg av en representant til å signerer protokoll  

PS 20/13 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Våler kommune  

PS 20/14 Nummerert revisjonsbrev 1/2020 - kontrollutvalgets oppfølging  

PS 20/15 Referater og meldinger  

PS 20/16 Eventuelt  

 

 
PS 20/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. (Saken legges frem uten forslag til vedtak) 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
PS 20/12 Valg av en representant til å signerer protokoll 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Vedtak som innstillingen 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm 

 
 
PS 20/13 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Våler 
kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 



 
 

 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2019 for Våler kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2019 og om enkelte nøkkeltall. Revisor 
redegjorde for revisjonsberetningen og for forbehold og andre forhold som var tatt inn i 
revisjonsberetningen. Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål i møte som ble besvart. 
Sekretariatet redegjorde for forslag til uttalelsen til saken. 
 
Etter merknad fra revisjonen en revisjonsberetningen avlagt med et forbehold og en merknad 
under andre forhold (ikke to forbehold som fremkommer i uttalelsen). Dette rettes i uttalelsen 
før oversendelse til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget ønsket å legget til et nytt strekpunkt under kulepunkt 4, som lyder; 
- Kommunens driftsregnskap for 2019 viser et negativt netto driftsresultat på kr. 9 419 449.-. 

Premieavvik / premiefond for 2019 (teknisk beregning) påvirker driftsresultatet positivt med 
8,8 millioner kroner. Kommunens reelle driftsresultat er således minus kr 18.219.449.-. 

 
Begge forhold innarbeides i uttalelsen og kontrollutvalget vedtok endringene enstemmig. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2019 for Våler kommune som vist i 
vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet 

 

 
PS 20/14 Nummerert revisjonsbrev 1/2020 - kontrollutvalgets 
oppfølging 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. nummerert brev nr. 1/2020, tas til etterretning 
 

2. Rådmann bes fremlegge skriftlig redegjørelse til neste møte for hvordan forholdet 
revisor har omtalt i nummerert brev nr. 1/2020, best vil bli fulgt opp.  
 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

1. nummerert brev nr. 1/2020, tas til etterretning 
 

2. Rådmann bes fremlegge skriftlig redegjørelse til neste møte for hvordan forholdet 
revisor har omtalt i nummerert brev nr. 1/2020, best vil bli fulgt opp.  
 

 



 
 

PS 20/15 Referater og meldinger 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

 
PS 20/16 Eventuelt 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Det ble orientert om at kontrollutvalgsmedlem Ronja Johansen har flyttet fra kommunen, og at 
kommunestyret må foreta et nytt valg. 
 
 
 
 

 


