Gol kommune
Innkalling til møte i
kontrollutvalet
Dato: 07.06.2012 kl. 0900 til 1200
Sted: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Gol
Arkiv: 0617/12/1/0607
Forfall meldes snarast til sekretariatet ved Astrid Brattested tlf: 41 26 16 07 eller
post@abraanalyse.no
Vara møter ved nærare innkalling.
Møtet er fellesmøte for kontrollutvala i Hallingdal, det sendes ut separate innkallingar for kvar av
utvala.
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Drøftingssaker:
Konsekvensar for budsjett 2013 ved fellesprosjekter og evt ny organisering av sekretariat

Gol 30.05.2012
For leiaren i kontrollutvalet

Astrid Brattested
Sekretariat for kontrollutvala i
Hallingdal
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Saker til behandling

05/12 Status og prioritering av prosjekter for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012
Arkiv: 0617/12/1/0607
Saksbehandler: Astrid Brattested
Saksgang
1. Kontrollutvalet

Møtedato
07.06.2012

Sak nr
05/12

Saken blir avgjort av:
Kontrollutvalet
Dokument i saken:
Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Sekretariatets innstilling:
Oppgåver og prosjekt innanfor forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunane i Hallingdal i
2012 prioriteras slik det går fram av vedlagte dokument og eventuelle endringar gjort i møtet 7.juni
2012. Revisjonen rapporterer om arbeidet og resultatet av undersøkingane til kontrollutvala
06/12 Val av arbeidsgruppe for organisering Sekretariat kontrollutval, Hallingdal
Arkiv: 0617/12/1/0607
Saksbehandlar: Astrid Brattested
Saksgang
1. Kontrollutvalet

Møtedato
07.06.2012

Sak nr
06/12

Saken blir avgjort av:
Kontrollutvalet
Saksopplysningar:
Kontrollutvala i Hallingdal drøfta i møtet 22. februar mogelegheitene for ein anna organisering av
sekretariatet for kontrollutval. I den samanheng ble det lagt fram eit drøftingsnotat som peika på
ulike løysningar for interkommunalt samarbeid. Dette kan være ein av fleire alternative løysningar
for sekretariat.
Vurdering:
For å sikre en god prosess vil sekretariatet anbefale at det blir sett saman ei arbeidsgruppe som
består av 3 av kontrollutvalsleiarane som får mandat til å komme med en anbefaling til organisering
av sekretariatet til neste fellesmøte.
Sekretariatets innstilling:
Det blir valt ei gruppe på 3 av 6 kontrollutvalsleiarar som skal vurdere organisering av sekretariatet
for kontrollutval i Hallingdal.
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Gruppa skal vurdere:
- framtidig organisering av kontrollutvalssekretariatet i Hallingdal, både ein konkurranseutsett
løysning eller eit interkommunalt samarbeid.
- evt samarbeid med andre regionar t.d Valdres eller andre delar av Buskerud.
- ulike modellar for fordeling av kostnader ved anbefalt løysing.
Gruppa legg fram si anbefaling til neste fellesmøte i for kontrollutval i Hallingdal.
Noverande sekretariat fungerer som sekretær for gruppa.
Kontrollutvalet i Gol sluttar seg til at gruppa får slik samansetning:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
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