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Tilsyn med revisjonsordninga - rekneskapsrevisjon 2017
Bakgrunn
Når det gjeld rekneskapsrevisjon går det fram av kapittel 4 i «Forskrift om
kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar» at ei av oppgåvene til
kontrollutvalet er å sjå til at fylkeskommunens årsrekneskap blir revidert på ein
trygg måte, jamfør forskriftens § 6.
Med bakgrunn i dette har kontrollsjefen foretatt undersøkingar og utarbeida ein
rapport med underliggande vedlegg som dokumentasjon
- Vedlegg 1: Rapport tilsyn med revisjonsordninga
- Vedlegg 2: Konsesjonsregister finanstilsynet
- Vedlegg 3: Erklæring om uavhengigheit
- Vedlegg 4: Attestasjonsoversikt
- Vedlegg 5: Engasjementsbrev
- Vedlegg 6: Oppdragsavtalen
Oppgåvene knyt til kravet om å sjå til at rekneskapet blir revidert på ein trygg
måte, er mellom anna omtalt nærare i boka «Tilsyn og revisjon i kommunal
sektor».
-

Vedlegg 7: Kontrollutvalet sine oppgåver

Elles går det også fram av «Reglement for kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt
sekretariat og revisjonsordninga i Møre og Romsdal fylkeskommune» (gjeldande frå
1. november 2015), jf kapittel III, punkt 6.2 – Tilsyn med revisjonsordninga at
kontrollutvalet særleg skal sjå til at:






Oppdragsansvarlege revisorar oppfyller formelle krav
Oppdragsansvarlege revisorar er uavhengige og objektive
Revisjonsarbeidet blir utført planmessig og i samsvar med regelverket og
god kommunal revisjonsskikk samt inngått oppdragsavtale
Revisjonen har interne kvalitetskontrollsystem for arbeidet og er underlagt
ordning for ekstern kvalitetskontroll
Revisjonen har rutinar som sikrar forsvarleg handtering av misleg tilhøve og
feil som blir oppdaga i revisjonsarbeidet.

Side 2

Moment i reglementet nemnd over, var spesielt utforma med tanke på etableringa
av Møre og Romsdal Revisjon IKS og oppfølging av revisjonsselskapet.
Basert på lovkrava og reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune, har
kontrollutvalet eit tilsynsansvar i høve revisjonsordninga, både kva gjeld
organiseringa og gjennomføringa av den, samt av kvaliteten i sjølve
revisjonsarbeidet.
Etter kontrollsjefen si meining er denne oppgåva også viktig ut i frå ulike
perspektiv.


Det eine for å sikre kvalitet i revisjonsarbeidet, men også ut i frå det
perspektivet om at kontrollorgana må spille kvarandre god og på den måten
bidra til kontinuerleg utvikling og forbetring av kontrollarbeidet i
fylkeskommunen. Dette også som ledd i kontrollutvalets rolle som del av
eigenkontrollen i fylkeskommunen. Kontrollutvalets tilsyn av revisjonen skal
soleis bidra til dette.



I tillegg vil kontrollutvalets tilsyn også kunne bidra til å avdekke område i
forvaltninga, til dømes svakheiter i intern kontroll, som kontrollutvalet bør
sjå nærare på.

Kontrollutvalet har derfor utarbeida ei arbeids-/handlingsplan for operasjonalisering
av tilsynsarbeidet av revisjonsordninga. Denne ligg vedlagt.
-

Vedlegg 8: Handlingsplan tilsyn rekneskapsrevisjon

Vurdering
Gjennomføring av tilsynet:
Kontrollsjef hadde 12. mars 2018 møte med revisjonen for gjennomgang av utført
revisjon i samband med årsrekneskapet for 2017. I tillegg har det også vore noko
oppfølging i etterkant av dette møtet.

Side 3

Tilsynsrapporten:
Tilsynsrapporten er i utgangspunktet basert på handlingsplanen, medan strukturen
i rapporten er bygd opp på 6 fokuspunkt (sjå tabellen under)
Grunnlag for tilsynet

Punkt i tilsynsrapporten (vedlegg 1)

Handlingsplanen

1.

Organisering – kvalitet, kompetanse og uavhengigheit

2.

Kvalitet i revisjonsgjennomføringa

3.

Effektivitet

Krav i reglementet for
kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt
sekretariat og revisjonsordninga
pkt 6.2

4.

Oppfølging av krava i reglementet for kontrollutvalet mm om
revisjonsordninga i pkt 6.2

Rapporterte svakheiter frå
tilsynsgjennomgangen i 2016

5.

Oppfølging av moment observert ved tilsynet i 2016
Basert på tilsynsgjennomgangen av rekneskapsrevisjon for 2016 (sjå sak
KO-16/17 og pkt 3 i Kontrollutvalet sin uttale i sak KO-17/17), blei
følgjande manglar/forbetringspunkt observert:

Kvalitetssystem er ikkje i tilstrekkjeleg bruk

Planlegging, derunder risikovurderingar og tilhøyrande
revisjonshandlingar er mangelfull

Struktur i gjennomføring av revisjonsarbeidet er mangelfull
(revisjonsmessig tilnærming)

Revisjon av inntekter har klare forbetringspunkt

Kartlegging og revisjon av transaksjoner med nærståande har klare
forbetringspunkt

Oppsummering:
Kontrollsjefen registrerer at MRR er i ei positiv utvikling og at revisjonsarbeidet i
løpet av første driftsår er betre og meir effektivt. Det er tatt grep for å utvikle
arbeidsmetodikk og systematikk i revisjonsgjennomføringa. Dette har igjen medført
betring kva gjeld rapporteringsform og – innhald. Kontrollsjefen er godt nøgd med
utviklinga.
Etter kontrollsjefen sin vurdering bør likevel revisjonen ta nokre grep for ytterlegare
å betre revisjonsarbeidet, dette er områda som i tilsynsrapporten har fått gul farge.
Den inngåtte oppdragsavtalen mellom fylkeskommunen v/kontrollutvalet og MRR vil
etter kontrollsjefen sin vurdering kunne bli eitt godt reiskap for å vidareutvikle
MRR. Oppdragsavtalen regulerer høve som:
 Leveranseomfang
 Arbeidsform/-deling
o Mellom revisor og kontrollsjef og mellom revisor og administrasjon
 Forventningar til revisjonsprosess
 Forventningar til framdriftsplan
 System for fokus på intern kvalitetssystem og evaluering av denne
I tillegg meiner kontrollsjefen at også den etablerte samhandlingsarenaen
«Samarbeidsforum» for administrasjon, revisjon og kontrollsjef, over tid kan bli ein
god arena for å effektivisere og vidareutvikle både revisjonsarbeidet og
administrative interne kontrollaktiviteter.

Side 4

Konklusjon:
Som hovudkonklusjon vurderast revisjonsordninga å vere forsvarleg. Vidare synes
årsrekneskapet for 2017, basert på dei undersøkingar kontrollsjefen har føretatt, å
vere revidert på ein trygg måte og i samsvar med god kommunal revisjonsskikk
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar tilsynet med revisjonsordninga til orientering.
2.

Kontrollutvalet ber kontrollsjef følgje opp at avdekka forhold blir tatt omsyn til i
revisjonen sine planar for 2018, med melding tilbake til kontrollutvalet.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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