
 

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 

1 

 

 

MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 

 
 

DAGSORDEN: 
 
 
Innkallingen og temalisten 
 
Temaliste:  
Tema 1  Presentasjon fra Hallingdal Kraftnett AS (Vidju Holding AS) 2 
Tema 2  Informasjon fra kontrollutvalgene 5 
Tema 3  Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av interkommunale samarbeidsområder 6 
Tema 4  Presentasjon i neste fellessamling 7 
Tema 5  Informasjon fra Viken kommunerevisjon IKS 9 
Tema 6  Eventuelt – ordet er fritt 10 
 
 
Annet 
 Neste møte: 01.11.2022 

 Møteleder i neste møte: K-utvalgsleder i Hemsedal Gry Herland 

 
 
 
 

Fellessamling for kontrollutvalg er et folkevalgt møte som plikter å følge saksbehandlingsreglene i kommuneloven 
kapittel 11, men en fellessamling som organ kan ikke fatte vedtak som binder opp den enkelte kommune. 
Fellessamlingen avgjør forhold vedrørende f.eks. hvilke saker de vil drøfte, lukking av møtet og habilitet i drøftingene.  
 
Skal det enkelte kontrollutvalg gjøre vedtak i tilknytning til en fellessamling må dette gjennomføres i eget innkalt 
møte i det enkelte kontrollutvalg.  

 
 

Møte dato/tid      Onsdag 20. april 2022, kl. 09.00-14.00 

Møtested: Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Gol 

Medlemmer/varamedlemmer 
til stede i møtet:  
 
  

Nesbyen:  Magne Medgard 
Gol:  Tore Ness, Aud Ingunn Narum, Rune Cederløf 
Hemsedal: Gry Herland, Hege Falck-Andersen 
Ål: Edvin Ræstad, Torleiv Dengerud 
Hol: Hallvard Lilleslett, Guttorm Groven, Hanne Håvardsrud, Alvevah Hohler 

Andre til stede i møtet:  
 

Marianne Elverum,  regnskapsrevisor i Viken kommunerevisjon IKS 
Gjermund Røren, forvaltningsrevisor i Viken kommunerevisjon IKS - under 
Tema 5, via Teams 
Pål Ringnes, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
Audun Grynning, konsernsjef i Vidju Holding AS - under Tema 1 
Gudbrand Gulsvik, styreleder i Vidju Holding AS – under Tema 1 
Øystein Velure, daglig leder i Hallingdal Kraftnett AS – under Tema 1 
Knut Markegård, økonomisjef i Hallingdal Kraftnett AS – under Tema 1 

Sekretariat: Hanne Heen Wengen 

Temasaker: Tema 1-6/Fellessamling nr. 1-2022 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 
 
Innkallingen og sakslisten: 
Sekretær innledet møtet med: 

 Gjennomgang av innkallingen og sakslisten. Det var ingen merknader til disse. 
 

 
 
 

TEMALISTE: 
 
 

Tema 1  Presentasjon fra Hallingdal Kraftnett AS (Vidju Holding AS) 
 
Dokumenter: 
- Eierskapsmelding 2020 
- Årsmelding 2020 
- Strategi og handlingsplan 2017-2020 

 
Temaopplysninger: 
Fellessamlingen for kontrollutvalgene i Hallingdal har hatt som intensjon siden 2019 og invitere 
interkommunale samarbeidsområder til å presentere sin virksomhet, for på den måten få førstehånds 
informasjon fra samarbeidsområdet selv.  
Informasjonen vil bidra som et grunnlag for bedre kunne vurdere om det bør gjennomføres 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av samarbeidsområdet. 
K-utvalgene har ansett presentasjonene til å ha vært informative og lærerike. 
 
I 2019 til 2021 har følgende samarbeidsområder vært invitert til fellessamlinger for å gi en presentasjon: 

 Regionrådet – 10.01.2019 

 Hallingdal Renovasjon IKS – 11.06.2019 og 18.10.2021 
I 2020 ble det ikke gjennomført presentasjon i fellesmøtet 12. oktober. 
 
Med en ny valgperiode og nye k-utvalg ble det i møtet 12.10.2020 utarbeidet en ny liste over prioriterte 
samarbeidsområder, som vil bli invitert til å presenteres seg i fremtidige fellessamlinger.  
Dette er områder som det vil være aktuelt å vurdere å gjennomføre en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 
av. 
Følgende samarbeidsområder, ble i prioritert rekkefølge, ble foreslått å invitere til fremtidige Fellessamlinger: 

1. Hallingdal Renovasjon IKS – invitert til samlingen 18.10.2021 
2. Hallingdal Kraftnett AS 
3. Regionrådet 

 
I forrige Fellessamling den 18.10.2021 avgjorde k-utvalgsmedlemmene å følge prioriteringslisten og invitere 
Hallingdal Kraftnett AS (HKN) til å holde en presentasjon i neste samling i 2022.  
 
HKN er et nettselskap som forsyner kommunene Hol, Ål, Gol, Nesbyen og Flå med strøm. 
HKN ble stiftet som eget aksjeselskap i 1995 og var tidligere datterselskap i Hallingdal Kraftnett Holding AS. 
Som et resultat av endringer i energiloven har selskapet gjennomført endringer i selskapsstrukturen og HKN er i 
dag et heleid datterselskap av Vidju Holding AS. 
Virksomhetens hovedkontor ligger på Geilo. 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 
Vidju Holding AS er heleid av kommunene i Hallingdal, med følgende eierandeler: 

 Flå kommune 6 % 

 Nesbyen kommune 16,9 % 

 Gol kommune 21,9 % 

 Hemsedal kommune 0,4 % 

 Ål kommune 24,9 % 

 Hol kommune 29,9 %  
 
Hallingdal Kraftnett AS har følgende forretningsstrategi: 

«Hallingdal Kraftnett AS baserer sin virksomhet på en 
sikker, økonomisk og rasjonell overføring av elektrisk 
energi i konsesjonsområdet. Selskapet skal arbeide 
for en bærekraftig utvikling både med tanke på miljø 
og ressurser.» 

 
I møtet: 
Daglig leder i Hallingdal Kraftnett AS Øystein Velure, konsernsjef i Vidju Holding AS Audun Grynning og 
styreleder Gudbrand Gulsvik inviteres til Fellessamlingen den 20. april 2022, hvor kontrollutvalgene anmoder 
om en presentasjon/redegjørelse for virksomheten i Hallingdal Kraftnett AS. 
 
Det bes vennligst om en presentasjon/redegjørelse for virksomheten, herunder: 

1. Formål, virksomhetsområder og organisering, herunder kort om eierskap i andre selskaper. 
2. Mål: Virksomhetens mål ift; hovedmål, del-/underordnede mål på ulike områder 
3. Hovedtall: Omsetning, kostnader, balansestørrelser og antall årsverk. 
4. Pris: Prising av nettleie ut til kunden, hvordan er dette bygget opp, hvilke kostnader ligger i 

nettleieprisen og hvem regulerer denne. 
5. Styring: Rapporterings- og oppfølgingsrutiner internt og eksternt 
6. Premisser fra overordnede myndigheter 
7. Risikoområder. 
8. Fremtidsmål og –utsikter for virksomheten. 
9. Det er bygd opp en konsernmodell med holdingselskap og flere datterselskap.  

Hvordan er kapitalflyten løst? 
10. Hallingdal Kraftnett har bygd opp en svært høy bankkapital, og denne er der som følge av kundenes 

innbetalte nettleie. Kapitalen må vel da brukes til utbygging av strømnettet og ikke andre 
forretningsområder?  

Gjør oppmerksom på at salen kan komme med spørsmål om status på fiberutbyggingen til Snøgg Fiber AS. 
 
Fellessamlingen drøfter fremkommet informasjon og vurdere om det bør gjennomføres en 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av selskapet. Eventuelt vil det enkelte k-utvalg behandle gjennomføring 
og bestilling av forvaltningsrevisjon. 
 
Drøfting i møtet: 
Konsernsjef Audun Grynning og styreleder Gudbrand Gulsvik i morsselskapet Vidju Holding AS presenterte 
Hallingdal Kraftnett AS (heretter HKN, herunder bl.a.: 

 Selskapsstrukturen og styringsmekanismer. 

 Forretningsstrategi og overordnede mål. 

 Investeringer, som f.eks. Geilo trafostasjon og Sjong trafostasjon. 

 Nettbransjen, utviklingen er at de store nettselskapene blir stadig større. 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 Hallingdal Kraftnett er med i Nettalliansen, som består av 30 små og store nettselskaper. Nettalliansen 
er en bransjeløsning med en grunnleggende IT-struktur med felles forvaltning og oppfølging av 
leverandører, digitalisering og ivaretakelse av it-sikkerhet, kompetanse- og ressursdeling m.m. 

 Feil og strømbrudd og leveringssikkerhet – HKN leverer strøm 99,988 % av tiden. 

 Effektiviteten til alle nettselskaper i Norge måles av NVE – HKN ligger på 16. plass av totalt 86 
selskaper. 

 Nettleie.  
Nettleien har gått ned siste året justert mot KPI. 
Den kraftige prisstigningen i 2021 vil påvirke nettleien. Tapet i nettet er den samme, mens kostnadene 
har økt. 

 Nettleien består av følgende fordeling; 50 % til HKN, 28 % forbruksavgift, 20 % moms og 2 % Enova-
avgift. 

 NVE bestemmer den tillate inntekten og nettleien for nettselskapene, basert på en matematisk 
modell. 

 Effektbasert nettleie – insentiv for å bruke energi jevnere. Nettleiemodellen er foreløpig ikke innført. 

 HKN sine bærekrafts-mål, herunder bl.a. følgende: 
o «Innen 2030 skal vi sikre at alle i Hallingdal får tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til 

en overkommelig pris.»  
o «Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer 

effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og 
industriprosesser.» 

 Risikoområder, herunder bl.a.: 
o En urolig verden. 

Kraftpriser medfører høyere nettleie pga. tapskostnader i overføringsnettet. 
Elektrifisering uten tanke på alternativer, riktig energikilde til riktig bruk. 

o Teknologiutvikling 
o Marked, konkurranse og marginer 
o Lovgivning og myndighetskrav 
o IT sikkerhet, trusler (digitalisering) 

 
Øystein Velure, daglig leder i Hallingdal Kraftnett AS og økonomisjef Knut Markegård bidro med 
tilleggsinformasjon og økonomiske tall. 
 
 
Møtedeltakerne stilte spørsmål underveis i og etter presentasjonen. 
Fellessamlingen anså presentasjonen som meget interessant og informativ.  
Det ble ikke ansett som nødvendig med en forvaltningsrevisjon av selskapet i nær fremtid. 
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Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 

Tema 2  Informasjon fra kontrollutvalgene 
 
I møtet: 
Kontrollutvalgene anmodes om å orientere om sine saker og prosjekter, herunder f.eks.: 

 Hva jobber utvalget med? 

 Hva er bestilt av forvaltningsrevisjon eller undersøkelser? 
Resultat av revisjoner/undersøkelser? 

 
Det legges opp til en åpen informasjonsutveksling og drøfting rundt bordet. 

 
Drøfting i møtet: 
En representant fra hvert k-utvalg orienterte kort om sine saker og prosjekter. 
 
Gol - orienterte kort om forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenestetildeling innen helse og omsorg», hvor det 
også har vært utarbeidet en foranalyse. Rapporten forventes levert høsten 2022.  
Samt at en prosjektplan på «Helhetlig internkontroll», er bestilt for levering før sommeren 2022. 
 
Hol - Dagali flyplass er en tema som har vært et tema i utvalget. Her foreligger nå en dom i Borgarting 
lagmannsrett og saken er anket til Høyesterett, og k-utvalget foretar seg ikke noe i saken nå. 
Forvaltningsrevisjonsrapporten vedrørende beredskap er utsatt.  
 
Ål – orienterte om at de i hovedsak følger sin temaliste og at ordfører og rådmann i hovedsak stiller i hvert 
møte og orienterer for k-utvalget om aktuelle saker/tema.  
Har nylig gjennomført et forvaltningsrevisjons-prosjekt «Tilpasset opplæring og spesialundervisning» og 
rapporten skal opp til behandling i kommunestyret 21.04.22.  
En forvaltningsrevisjon på «Kommunal beredskapsplikt» er bestilt av revisjonen, samt at et  forvaltnings-
revisjonsprosjekt vedrørende «Dispensasjonssaker i byggesaker og fra reguleringsplaner» er vedtatt 
gjennomført i  2023. 
 
Hemsedal - K-utvalget har brukt noe tid til opplæring, da utvalget ble valgt i november 2022. 
K-utvalget har bestilt forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunal beredskapsplikt» som skal gjennomføres i 
2022/23, samt forvaltningsrevisjonsprosjektet «Ernæringsarbeid og legemiddelhåndtering i kommunens 
sykehjem og hjemmetjeneste», med planlagt oppstart i starten av 2023. 
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Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 

Tema 3  Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av interkommunale 
samarbeidsområder 

 
Dokumenter: 

 Oversikt over interkommunale samarbeidsområder 
 
Temaopplysninger: 
Fellessamlingen kan drøfte og foreslå revisjon av interkommunale samarbeidsområder. Fellessamlingen skal 
ikke bestille forvaltningsrevisjoner eller behandle rapporter. Bestilling og rapport skal behandles i de enkelte k-
utvalg. 
 
Forvaltningsrevisjoner: 
Historisk har eierkommunene i Hallingdal gått sammen om å utføre forvaltningsrevisjoner av ulike 
samarbeidsområder. Revisjonene/kontrollene har blitt bestilt av de enkelte k-utvalg i eierkommunene.  
Likelydende rapporter har deretter blitt behandlet i de enkelte k-utvalg. 
 
Eks. på felles utførte revisjoner: 

 PPt -  2016 

 Barnevern - 2016 

 IKT-Hallingdal - 2017 
 
Samordnede prosjekter: 
I tillegg har det i tidligere vært gjennomført samordnede prosjekter ift. administrasjonen og i ekstern 
virksomhet, av bl.a. rutiner, etterlevelse av lovendringer o.l. 
Disse prosjektene/kontrollene er utført i samme tidsperiode og tilnærmet likelydende prosjektplan utarbeides, 
samt mal for gjennomføring av revisjonsprosjektet i flere Hallingdal-kommuner, på bestilling fra det enkelte  
k-utvalg. 
 
Eks. på slike samordnede prosjekter; 

 Varslingsreglement – 2019 

 Regionrådet - 2019 (utvidet regnskapsrapport) 

 (Rådmannens internkontroll – ble avsluttet pga. ressursmangel i revisjonen i 2018/19) 

 Kommunal Beredskapsplikt – 2022-23. Forvaltningsrevisjonsprosjektet er bestilt i 2022 av k-utvalg i 
Nesbyen, Hemsedal og Ål kommuner. Hol har gjennomført og ferdigstilt prosjektet i 2021. 

 
I møtet: 
Det enkelte kontrollutvalg bes om å legger frem synspunkter og forslag til; 

 interkommunale samarbeidsområder som bør prioriteres i forhold til en felles 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll,  

 samordnede prosjekter. 
 
Viken kommunerevisjon IKS som sitter på informasjon ift. regnskapsrevisjon og som har et godt innblikk i 
hvordan de ulike samarbeidsområdene fungerer og driftes, anmodes om, ut fra deres vurdering, å gi innspill til; 

 aktuelle forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller på interkommunale samarbeidsområder, som 
utføres som et felles revisjonsprosjekt, 

 aktuelle samordnede prosjekter. 
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Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 
Drøfting i møtet: 
Gode styringsrutiner og lovreguleringer ble ansett av møtedeltakerne til å medvirke til at selskapene har god 
styring og struktur. 
Det var ingen områder som ble ansett som aktuelle for en eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i 
nærliggende fremtid. 
Inviterte samarbeidsområder som har vært invitert til å holde presentasjon i fellessamlingen har ikke gitt 
grunnlag for videre kontroll på daværende tidspunkt. 
 
 
 
 
 

Tema 4  Presentasjon i neste fellessamling  

 
Dokumenter: 

 Oversikt over interkommunale samarbeidsområder 
 
Temaopplysninger: 
Fellessamlingen for kontrollutvalgene i Hallingdal har hatt som intensjon siden 2019 å invitere interkommunale 
samarbeidsområder til å presentere sin virksomhet, for på den måten få førstehånds informasjon fra 
samarbeidsområdet selv.  
Informasjonen vil bidra som et grunnlag for bedre kunne vurdere om det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av samarbeidsområdet. 
K-utvalgene har ansett presentasjonene til å ha vært informative og lærerike. 
 
Følgende samarbeidsområder har vært invitert til å holde en presentasjon: 
Regionrådet - 2019 
Hallingdal Renovasjon IKS – 2019 og 2021 
 
Regionrådet: 
Først ut var Regionrådet 10.01.2019, hvor daglig leder Knut Arne Gurigard og regionsleder Oddvar Grøthe gav 
en presentasjon. K-utvalgene uttrykte seg positive presentasjonen, som ble ansett å være verdifull informasjon 
og ga et godt bilde av Regionrådet.  
K-utvalgene valgte å be sekretariatet om å utarbeide en felles sak til de enkelte k-utvalgene for behandling og 
vedtak, med fokus på bl.a.; informasjonsflyt, økonomi, prosjektarbeid og tidsbruk, rapporteringsrutiner, 
fullmakter osv.,  
 
Saken var oppe i det enkelte k-utvalg i februar/mars 2019 og i utvalgene i Nes, Gol, Hemsedal og Ål ble det 
vedtatt at Kommunerevisjon IKS fremla en utvidet regnskapsrapport av Regionrådet i Hallingdal for 2018. 
 
Rapporten omfattet bl.a. områder som internkontroll, prosjektregnskaper, reiseregninger og representasjon. 
Kontrollutvalgene hadde rapporten oppe til behandling våren 2019 og de tok regnskapsrevisjonsrapporten for 
Regionrådet 2018 til orientering, og ønsket ikke å foreta en forvaltningsrevisjon av rådet i den valgperioden. 
 
Hallingdal Renovasjon IKS: 
11.06.2019: 
Hallingdal Renovasjon IKS var invitert til fellessamlingen 11.06.2019, hvor daglig leder Leif Ove Sataslåtten og 
styreleder Trygve Hagen presenterte virksomheten. 
Fellessamlingen anså presentasjonen av selskapet som interessant og som en viktig orientering ift. å danne seg 
et bilde av utfordringer i virksomheten og fremtidige investeringer. 
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Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 
Hallingdal Renovasjon IKS og dets eierkommuner stod overfor viktige avgjørelser ift. strategivalg og endringer i 
rammevilkår som vil kreve store investeringer. 
K-utvalgene drøftet de store utfordringene Hallingdal Renovasjon IKS står ovenfor de neste årene og anbefalte 
selskapet å informerer eierkommunenes formannskap og kommunestyrer om dette. 
En revisjon av selskapet ble ikke ansett som hensiktsmessig i daværende periode. 
 
18.10.2021: 
Grunnet at selskapet stod ovenfor problemstillinger som; selskapets organisering, strategivalg i forhold til 
endringer i rammevilkår og investeringsbehov, valgte Fellessamlingen å invitere Hallingdal Renovasjon til en ny 
presentasjon i sin samling 18.10.2021. 
Daglig leder Eirik Lysrup ga en grundig orientering og Fellessamlingen anså presentasjonen som interessant og 
informativ.  
Det ble ikke ansett som nødvendig med en forvaltningsrevisjon av selskapet i nær fremtid. Selskapet er midt i 
en investeringsperiode og en eventuell revisjon bør avventes til anlegget er godt i gang. 
 
Hallingdal Kraftnett AS (Vidju Holding AS): 
Holdt presentasjon for Fellessamlingen i dagens møte – Tema 1. 
 
I møtet: 
I Fellessamlingen 12.10.2020 ble følgende samarbeidsområder, i prioritert rekkefølge, foreslått å inviteres til  
fremtidige samlinger: 

1. Hallingdal Renovasjon IKS – invitert til samlingen 18.10.2021 
2. Hallingdal Kraftnett AS – invitert til dagens samling 
3. Regionrådet 

 
Fellessamlingen vurderer om prioriteringslisten skal følges og invitere Regionrådet i sin neste samling, eller om 
et annet område skal inviteres. 
 
Drøfting i møtet: 
Deltakerne drøftet ulike samarbeidsområder som var aktuelle å invitere til å holde en presentasjon i neste 
fellessamling – november 2022. 
Tidligere foreslåtte samarbeidsområder, i prioritert rekkefølge, har alle vært tilstede i fellessamlinger og holdt 
presentasjon. Ny prioritert liste er ikke satt opp. 
 
Deltakerne anså at barnevernet var et interessant område å bli nærmere orientert om. Det ble gjennomført en 
forvaltningsrevisjon av barnevernet i 2016. Siden rapporten forelå i 2016 har barnevernet gjennomgått store 
endringer. 
Blant annet har kommunene fra 01.01.22 fått et mye større ansvar i henhold til oppvekstreformen (også kalt 
barnevernsreformen) og ny barnelov gir kommunen det overordnede ansvaret. 
 
Barnevernet inviteres til neste fellessamling i november 2022. 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 

Tema 5  Informasjon fra Viken kommunerevisjon IKS 
 
Dokumenter: 
 
I møtet: 
Forvaltningsrevisor Gjermund Røren orienterer om: 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende internkontroll, som følge av forsterkede krav i ny 
kommunelov når det gjelder kommunedirektørens ansvar.  

 
Regnskapsrevisor Marianne Elverum orienterer om: 

 Info/status om VKR, herunder; 
o informasjon om møtet representantskapet, 
o miljøsertifisering, 
o kundeundersøkelse og 
o åpenhetsrapport. 

 Status regnskapsrevisjon, herunder; 
o revisjonsberetning, og ulike typer beretning og deres betydning, 
o oppsummeringsbrevene etter årsoppgjøret og 
o rapporteringen på etterlevelsesrevisjon. 

 
Revisorene må påregne at det stilles oppfølgingsspørsmål til orienteringen.  
 
Drøfting i møtet: 
Forvaltningsrevisor Gjermund Røren orientert om internkontroll, herunder bl.a.: 

 Hva er internkontroll. 

 Fokusområder for internkontroll. 

 Forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll, og problemstillinger for revisjon. 

 Lovverk og rammeverk for internkontroll. 

 Revisjonskriterier i forbindelse med internkontroll og evaluering av disse. 

 Eksempler på revisjon på internkontrollen i en stor og en liten kommune og revisjonens anbefalinger. 
 

Møtedeltakerne drøftet kort k-utvalgenes oppfølging av internkontrollen i kommunene og ulike 
fremgangsmåter. 

Regnskapsrevisor Marianne Elverum orientert om bl.a.: 

 Informasjon om selskapet og møte i representantskapet den 28.04.22.    

 Selskapet har blitt miljøsertifisert. 

 Det skal gjennomføres en kundeundersøkelse. Alle k-utvalgsmedlemmer for tilsendt undersøkelsen i 
løpet av mai. 

 Regnskapsrevisjon 2021. 

 Ulike typer revisjonsberetning og hva de betyr. 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol 

 

Tema 6  Eventuelt – ordet er fritt 
 
Ingen innlegg under Team 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemsedal, 20.04.2022 
 
 
 
 
Hanne Heen Wengen (sign) 

Kontrollutvalgssekretær for 
Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål kommuner 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtereferat er sendt:  

 Utvalgsmedlemmer, ordførere, rådmenn/kommunedirektører og postmottak i Nesbyen, Gol, Hemsedal 
og Ål kommuner 

 Viken kommunerevisjon IKS 
 Kontrollutvalgssekretær for Hol, Pål Ringnes (for distribusjon til mottakere i Hol kommune) 

 Øystein Velure – Hallingdal Kraftnett AS  

 Audun Grynning – Vidju Holding AS  

 Gudbrand Gulsvik –Vidju Holding AS 
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