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Kontrollutvalgets uttaletse ti! Ål kommune sitt årsregnska p for 2O2L

Årsregnskapet og årsberetning skal legges fram i samsvar med lover og forskrifter og gir utrykk for
ko m m u ne ns øko nom iske stil I i ng pr. 3L.72.202l.
Kontrollutvalget har i møtet 09.06.2022 behandlet Ål kommune sitt årsregnskap og årsberetning
for 2O2'J. og vil med dette avgi sin uttalelse til kommunestyret, jf. kommuneloven § 14-3 tredje
ledd og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 andre ledd.

Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom dialog med revisor,
nummererte brev og rapporter fra revisjonsarbeidet.

Regnskapet revideres på en betryggende måte
Kontrollutvalget har mottatt bekreftelse fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Vidar Fekjan, datert
02.09.2027, på at han er uavhengig, oppfyller sine forpliktelser og har nødvendig kompetanse og

erfaring.

Ko ntrol I utvø I g ets v u rd e ri n g

Kontrollutvalget vurderer at årsregnskapet og årsberetningen for Ål kommune er lagt fram i

samsvar med lov og forskrifter og gir utrykk for kommunens økonomiske stilling pr.31.12.2021,.

Etter kontrollutvalgets vurdering er forholdene tilfredsstillende besvart, behandlet og opplyst i

årsregnskap, noter og årsberetning for 2021, og presentasjonen av årsregnskapet tilfredsstiller
bru kerne sitt informasjonsbehov.

Kontrollutvalget mener at revisjonsberetningen viser at kommunen i all hovedsak har betryggende
rutiner for kommuneregnskapet.

Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen, Trøimsvegen 94. - 3560 Hemsedal
E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no

Mobil: +47 91 60 5t 08 / Ore.nr: 917 356 246 N /A / Firma e-post: hanne@hwensen.no

Grunnløg for kontrollutvalgets uttalelse
Grunnlaget for kontrollutvalgets saksbehandling har vært det avlagte årsregnskapet med noter og

årsberetningen til Ål kommune for 202L, samt revisjonsberetning for 2021-.
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Kontrollutvalget i Ål kommune

Kontrollutvalget vil imidlertid bemerke lølgende:
o Kommunen har det siste året ikke vært ajour med registering og dokumentasjon av bokføringen.

Kommunen har ikke tilfredsstillende rutiner for avstemming og dokumentasjon for flere vesentlige
ba la nsekonti slik bokføringsloven §1 1 krever.

Fullstendig årsregnskap og konsolidert årsregnskap var ikke avgitt av rådmann og årsberetning var
ikke utarbeidet ved utløpet av fristen for å avlegge revisjonsberetning 1-5. april2022.

Det er ikke foretatt de nødvendige reguleringer av budsjett og behandlinger av tertialrapporter i

kommunestyret slik kommunelovens § 14-5 2. og 3. ledd krever.

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen og anbefaler at kommunestyret godkjenner Ål

kommune sitt årsregnskap og årsberetningfor 2021..
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leder
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Elise H. LØyte

medlem

Torleiv Dengerud
medlemnestleder

Egil Grue
medlem

Kopi: Formonnskapet iÅl kommune

2

,L*;urff &u^,ruz
Borqnit H/Andersson


