Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEINNKALLING
Til Kontrollutvalget i Hemsedal kommune:
Odd Holde, Geir Øvrejorde Carlstrøm, Marian Aina Melkevik, Nils Erik Finset, Helga Søland
Møtetid:
Møtested:
Behandling:

Tirsdag 12. mai 2020, kl. 09.00-12.00
Fjernmøte via Teams
Sak 08-10/2020

Møte 4/2020

DAGSORDEN:

Møtet blir gjennomført digital pga. korona-situasjonen, via Teams
Møter i kontrollutvalget er åpne, med unntak av enkeltsaker som kan kreve lukking.
Ta kontakt med sekretariatet om det er ønske om å overvære møtet som tilhører,
på mob. 91 60 51 08.

Godkjenning av innkallingen og sakslisten

Saksliste:
Sak 08/2020
Sak 09/2020
Sak 10/2020
Sak 11/2020

Formell godkjenning av møtebøker 24.02.2020
Kommunerevisjon IKS – Årsregnskap og status
Revisjonsløsning, valg av revisjonsordning
Revisjonsløsning, valg av revisor

Annet:
Neste møte: 18.05.2020

Eventuelle forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet.

Hemsedal, 05.05.2020

For kontrollutvalgsleder
Hanne Heen Wengen (sign.)
Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal

Kopi sendt: Ordfører, rådmann, kommunens postmottak, Kommunerevisjon IKS
Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen, Trøimsvegen 9A - 3560 Hemsedal
E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no - Firma e-post: hanne@hwengen.no
Mobil: +47 91 60 51 08
Org.nr: 917 356 246 MVA
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SAKSLISTE:
Sak 08/2020

Formell godkjenning av møtebøker 24.02.2020

Dokumenter:
Møtebok fra møtet 24.02.2020
Møtebok fra møtet 24.02.2020 – Unntatt offentligheten
Saksopplysninger:
Pga. korona-situasjonen får ikke kontrollutvalget fysisk signere sine møtebøker og det velges da å saksbehandle
møtebok fra forrige møte for godkjenning.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner møtebøker fra møtet 24.02.2020.

Sak 09/2020

Kommunerevisjon IKS – Årsregnskap og status

Dokumenter:
Årsregnskap 2019 Kommunerevisjon IKS
Årsmelding 2019 Kommunerevisjon IKS
Noter til årsmelding 2019 Kommunerevisjon IKS
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har et ansvar for at kommunen har en forsvarlig revisjon etter lov og forskrift, og i tillegg det organet i
kommunen som skal innstille på valg av revisjonsordning og valg av revisor, til kommunestyret.
I forbindelse med at 5 av 7 ansatte i Kommunerevisjon IKS sa opp sine stillinger i løpet av 2. halvår 2019, har
selskapet stått i en utfordrende bemanningssituasjon og vært for underbemannet til selv å foreta revisjon av
alle eierkommuners årsregnskaper for 2019. Av denne årsak har selskapet leid inn revisjonstjenester fra flere
eksterne selskaper.
I løpet av våren 2020 har 2 revisorer tiltrådd selskapet, en fast ansatt i full stilling og en ansatt på midlertidig
engasjement i full stilling.
Representantskapet i Kommunerevisjon IKS nedsatte i sitt møte i januar 2020 en arbeidsgruppe som skulle vurdere hva
som er nødvendig for å sikre selskapets eksistens på lengre sikt og eventuelt hva som vil være tjenlig revisjonsløsninger
for kommunene Hallingdal og Valdres.
I representantskapet sitt møte 27.04.20 hvor arbeidsgruppas oppsummeringer/konklusjon ble behandlet, vedtok
representantskapet i sak «Fremtidig organisering av kommunal revisjon i Valdres og Hallingdal» – sak 08/2020
følgende:
Rep.skapet takker arbeidsgruppa for godt utført arbeid. Rep.skapet ser ikkje at det er naturleg å vidareføre
Kommunerevisjon IKS i si noverande form, og ynskjer å gjera eit forankringsarbeid i eigne kommunar for å
vurdere om verksemdsoverdraging er det beste forslaget eller om ein ser betre nytte av ei avvikling.
Rep.skapet ber arbeidsgruppa om å gjera ei utgreiing for å klargjera dei to alternativa i forkant av eit
ekstraordinært rep.skapsmøte 7.5.2020 kl. 15.30.
Plan for møtet:
Daglig leder i Kommunerevisjon IKS orienterer kort om Kommunerevisjon IKS sitt årsregnskapet for 2019 og status i
selskapet, samt representantskapets vedtak ift. framtidig organisering av kommunal revisjon.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar orienteringen fra daglig leder i Kommunerevisjon IKS til orientering.
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Sak 10/2020

Revisjonsløsning, valg av revisjonsordning

Dokumenter:
 Utredning og vurdering av revisjonsløsning for Hemsedal kommune 2020
 Møtebok fra representantskapsmøte i Kommunerevisjon IKS 07.05.2020, sak 9/20. Ettersendes
Saksopplysninger:
Se dokumentet «Utredning og vurdering av revisjonsløsning for Hemsedal kommune 2020.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunen velger revisjonsordning i egenregi ved å gå inn som deltaker i en
interkommunal revisjonsordning.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Hemsedal kommune velger å videreføre revisjonsordningen for kommunen, dvs. gå inn som eier i en interkommunal
revisjonsordning.

Sak 11/2020

Revisjonsløsning, valg av revisor

Dokumenter:
 Utredning og vurdering av revisjonsløsning for Hemsedal kommune 2020
 Selskapsavtalen til Viken kommunerevisjon IKS
 Selskapsavtalen til Innlandet Revisjon IKS
 Selskapsavtalen til Hedmark Revisjon IKS (Revisjon Øst IKS)
 Møtebok fra representantskapsmøte i Kommunerevisjon IKS 07.05.2020, sak 9/20. Ettersendes
Saksopplysninger:
Se dokumentet «Utredning og vurdering av revisjonsløsning for Hemsedal kommune 2020.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunen velger Viken kommunerevisjon IKS som sin revisor.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Hemsedal kommune velger Viken kommunerevisjon IKS som sin revisor.
2. Valget forutsetter at Hemsedal kommune blir deltaker i Viken kommunerevisjon IKS, gjennom å tre inn i
selskapsavtalen.
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