Kontroll
I november 2017 gjorde kommunestyret et strategisk valg og besluttet å melde seg ut av
kommunerevisjonen IKS. Dette selskapet er et interkommunalt selskap med 6 kommuner i Hallingdal
og 6 kommuner i valdres som deltagere. De siste årene har det stormet rundt revisjonen og ikke
minst daglig leder i selskapet sin håndtering av en del saker og forståelse av roller. Det ble etterhvert
klart at et flertall av eierkommunene og styret i selskapet ønsket å fortsette i samme spor, og
kommunestyret i Flå fant det derfor ikke lenger ønskelig å delta som eier i et slikt selskap. Utmelding
skjer med 2-års varsel og vi må derfor ha ny avtale om revisjon på plass innen 01.01.20.
Kontrollarbeidet i kommunen ledes av et kontrollutvalg. Det er kontrollutvalget som på vegne av
kommunestyret fører kontroll og tilsyn med den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget skal ha
et sekretariat, dette sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og skal også
være uavhengig av revisor. Det er kontrollutvalgets sekretariat som saksbehandler saker for
kontrollutvalget, mens revisor litt enkelt kan betraktes som en innleid konsulent. Det er i denne
samhandlingen vi har opplevd at revisor har overtatt styringa av både sekretariat og til dels også
kontrollutvalget. Dette er ikke i tråd med lover og forskrifter og kommunestyret i Flå har derfor tatt
grep for å få skuta på rett kjøl.
Arbeidet med å få på plass et kompetent sekretariat er i gang. Likeledes har vi i samarbeid med
fylkesmannen i Buskerud utarbeida et tydeligere reglement for kontrollutvalgets arbeid. Det er bare
å erkjenne at vi ikke har tatt kontrollarbeidet seriøst nok. Det har derfor utviklet seg en ukultur der
personer på utsida av det lovlig valgte systemet, har tatt seg til rette og påtatt seg roller som er langt
utenfor deres mandat.
Oppryddinga som har foregått og foregår i Hol og Flå har vært nødvendig. Jeg konstaterer at dette
faller enkelte maktpersoner i nabobygdene tungt for brystet. La det derfor være klinkende klart: Det
øverste organet i Flå kommune er kommunestyret i Flå. Kvalitetssikring av vedtak gjort i dette
kommunestyret klarer vi utmerket godt å foreta selv.
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