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Vedlegg:
1. Utkast til oppdragsavtale mellom Ringebu kommune og Innlandet revisjon IKS

for revisjon av årsregnskapet 2010 1. halvår 2011
2.  Kopi av brev til Innlandet Revisjon IKS av 22.03.10 fra sekretariaet;

Oppsigelse/ uttreden av Innlandet Revisjon IKS

Utrykt vedlegg:
1. Brev av 29.12.09 til Innlandet Revisjon IKS og kontrollutvalget i Ringebu

fra Rådmannen.
2. Brev av 06.01.10 til Ringebu kommune fra Innlandet Revisjon IKS
3. Oppdragsavtale for utførelse av revisjonstjenester 2010            

BAKGRUNN 
Kommunestyret vedtok i KS-sak 88/09, at Ringebu kommune skulle si opp sin avtale med 
Innlandet Revisjon IKS, og at kjøp av revisjonstjenester skulle konkurranseutsettes. I denne 
sammenheng kom det opp et spørsmål om hvordan overgangen mellom nåværende og evt ny 
revisor kulle organiseres på en best mulig måte. IR IKS foreslår at ny revisor gjøres gjeldende 
for revisjon av årsregnskapet for 2011, og at IR IKS gjennomfører revisjon av årsregnskapet 
for 2010 med særregnskaper, jf utrykt vedlegg 2. Kontrollutvalget har sagt seg enig i denne 
løsningen og bedt IR IKS utarbeide et utkast til avtale for revisjonsoppdraget i 2011. 

VURDERING
IR IKS har lagt fram utkast til oppdragsavtale for revisjon av årsregnskapet 2010 første halvår 
2011. Avtalen omfatter 

o revisjon av årsregnskapet for 2010 tom behandling i kommunestyret
o pasientregnskaper 2010
o overformynderiregnskapet 2010
o attestasjon av mvakompensasjon 2010
o årsregnskapet for samarbeidsselskapene MGB og MGR
o kirkelige regnskaper

Avtalen forutsetter gjeldende priser som fastsettes av representantskapet høsten 2010.
Stipulert tidsforbruk virker rimelig sett i forhold til  inneværende og tidligere års forbruk.   



Sekretariatet foreslår slik 

INNSTILLING
Kontrollutvalget godkjenner framlagt utkast til oppdragsavtale mellom Ringebu kommune og 
Innlandet Revisjon IKS for revisjon av årsregnskapet 2010 første halvår 2011.

Vinstra, 5. mai 2010

Inter Revisjon Gudbrandsdal AS
Ingvild Selfors


