saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

16.03.2018

39593/2018

Tor Harald Hustad

Saksnr

Utval

Møtedato

Kontrollutvalet

03.04.2018

Rekneskapsrevisjon 2017 - orientering om utført
revisjonsarbeid
Bakgrunn
Med bakgrunn i kontrollutvalsforskrifta § 6 skal kontrollutvalet mellom anna halde
seg løpande orientert om det utførte revisjonsarbeidet. Når det gjeld
rekneskapsrevisjon er følgjande orienteringar blitt gitt frå revisor:



Overordna revisjonsstrategi (sak KO-51/17 i møte 1. november 2017)
Presentasjon av status frå interimsrevisjon (sak KO-9/18 i møte 24. januar
2018)

Revisor har no sluttført sitt revisjonsarbeid av årsrekneskapen til Møre og Romsdal
fylkeskommune for rekneskapsåret 2017. Revisor har utarbeida ei revisjonsmelding
datert 13. mars 2018. Revisjonsmeldinga har ingen avvik og er ei såkalla
«normalmelding». Revisjonsmeldinga for 2017 ligg vedlagt.
-

Vedlegg 1: Revisjonsmelding 2017

Trass i ei normal revisjonsmelding, har revisjonen gjennom sitt revisjonsarbeid
observert forbetringsforhold i styring og kontroll, forhold som likevel ikkje har
verknad for revisjonsmeldinga. Revisor har i vedlagte presentasjon summert opp
sine observasjonar og forbetringspunkt frå utført årsoppgjersrevisjon. Dette gjeld
merknadar knytt til verksemdstyring, intern kontroll og finansiell rapportering.
Revisor sine vurderingar går fram av vedlagde presentasjon.
-

Vedlegg 2: Presentasjon årsoppgjer 2017

Vurdering
For å skape ein god møteplass mellom administrasjon, revisjon og
kontrollsekretariat har kontrollsjef initiert etablering av «Samarbeidsforum». Dette
er ein samhandlingsarena kor både administrasjon, revisor og kontrollsjef møter.
Forumet er ein arena for diskusjon om tema som mellom anna verksemdstyring,
styring og intern kontroll, økonomiforvaltning, finansiell rapportering og
regnskapsmessige problemstillingar.
Vidare er hensikta å diskutere oppfølging av revisor sine merknadar til forbetringar i
styring og kontroll som revisor har observert i sin revisjon, slik at disse blir
gjennomført på ein hensiktsmessig måte.

Side 2

Med grunnlag i det revisjonsarbeidet revisor har utført, blei det gjennomført møte i
samarbeidsforumet 15. mars d.å, kor revisor sine merknadar blei gjennomgått og
diskutert. Rapporten synleggjer at det er fleire område med forbetringspotensial
når det gjeld rutinar og intern kontroll.
Kontrollsjefen meiner den mottatte rapporten er god, og at den er eit godt grunnlag
å arbeide vidare med for å bidra til forbetring i fylkeskommunen si styring og
kontroll.
Kontrollsjef, saman med revisor, vil overfor administrasjonen følgje opp at
forbetringar blir gjennomført.
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar revisjonsmeldinga og revisjonsrapporten for 2017 til
orientering.
2.

Kontrollutvalet ber kontrollsjefen følgje opp at revisor sine anbefalingar i
revisjonsrapporten 2017, blir behandla på ein tilfredsstillande måte i
administrasjonen, med melding tilbake til kontrollutvalet.
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