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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget er tillagt et betydelig tilsynsansvar gjennom kommuneloven og
tilhørende forskrifter. Viser i den forbindelse til Kontrollutvalgsbokens kap.9 side 66
når det gjelder regnskapsrevisjon. Boka er tilgjengelig på Konsek sine hjemmesider:
www.konsek.no
Nedenfor gjengis kontrollutvalgets oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon, slik de
fremgår av kontrollutvalgsforskriftene:

”Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon

§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en
betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og
påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift,
god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med
revisor.
§ 7. Uttalelse om årsregnskapet
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.
§ 8. Oppfølging av revisjonsmerknader
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.
Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt
fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til
kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets
merknader er blitt fulgt opp. ”
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Som det fremgår av § 6 skal kontrollutvalget holde seg løpende orientert om
revisjonsarbeidet. Oppdragsansvarlige regnskapsrevisor Wenche Holt, Revisjon MidtNorge IKS, vil gi en muntlig orientering om sentrale punkter i planleggingen av
revisjonsarbeidet. Hun vil også gi en status for det løpende revisjonsarbeidet per
29.11.16 og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.

