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Saksdokumenter:
- Negativ revisjonsberetning datert 19. april 2022 (vedlagt)
- Nummerert brev nr. 3 av 19. april 2022 (vedlagt)
Saksframlegg:
Den 19. april mottok kontrollutvalget negativ revisjonsberetning. Årsaken til negativ
beretning er at kommunedirektør ikke har avgitt et årsregnskap og årsberetning for
Holtålen kommune innen frister som følger av kommuneloven.
På bakgrunn av negativ revisjonsberetning har revisor oversendt et nummerert brev til
kontrollutvalget i samsvar med kommuneloven § 24-7. Brevet gjengis i sin helhet:
«Revisor mottok regnskapet 1.04.2022. Årsberetningen er fortsatt ikke mottatt.
I henhold til kommunelovens S 14-6 skal årsregnskapene avlegges senest 22. februar og
årsberetningen senest 31. mars iht. KL S f 4-7.
På grunn av sen avlevering av både regnskap og årsberetning har revisor ikke vært i
stand t¡l å få revidert regnskapet innen fristen for avleggelse av revisors beretning som
er satt til 19.04.2022. Vi har derfor avgitt en foreløpig negativ revisjonsberetning.»
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget påse at
regnskapsrevisors påpekninger etter kommuneloven §24-7 til 24-9 blir rettet eller fulgt
opp.
Hvilke eventuelle tiltak som skal iverksettes på bakgrunn av brevet må utvalget ta stilling
til under behandlingen.
Det følger av kommuneloven § 14-3 at kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret
om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak.
Saken var planlagt behandlet i dette møtet.
Kontrollutvalget må derfor fastsette ekstraordinært møte for å behandle årsregnskap og
årsberetning 2021 og avgi uttalelse til kommunestyret.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er bedt om å delta i kontrollutvalgets møte for å
orientere om status for revisjonsarbeidet.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar nummerert brev til nr. 3 til etterretning.
Ekstraordinært møte i kontrollutvalget fastsettes til ……. kl. ….. for å behandle
kommunens årsregnskap og årsberetning beretning for 2021, og avgi uttalelse til
kommunestyret.
Behandling:

Kontrollutvalgets uttalelse:
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