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Bakgrunn
Gjennom kommuneloven § 23-2 er kontrollutvalet pålagd ansvar for å sjå til at
kommunen sitt rekneskap blir revidert på ein betryggande måte, samt at det føres
kontroll med at den økonomiske forvaltninga i fylkeskommunen føregår i samsvar
med gjeldande regelverk og vedtak.
Kontrollutvalet sitt ansvar er ytterlegare presisert i kontrollutval- og
revisjonsforskrifta § 3, og kontrollutvalet skal mellom anna halde seg løpande
orientert om revisjonsarbeidet.
§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler
b)
med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til
§ 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal
kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

Kontrollutvalet sitt ansvar om å følgje opp revisor sitt arbeide går også fram av
gjeldande reglement for kontrollutvalet m.m, pkt 6.2
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6.2

Tilsyn med revisjonsordninga

Kontrollutvalet skal sjå til at revisjonsordninga er forsvarleg, dvs. at fylkeskommunen har ei
trygg og velfungerande revisjonsordning som løyser pålagte og tildelte oppgåver på ein
tilfredsstillande måte og med god kvalitet.
Kontrollutvalet skal særleg 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 rutiner som sikrar forsvarleg handtering av mislege tilhøve og feil som blir
oppdaga i revisjonsarbeidet.
Kontrollutvalet kan be om å få opplysningar, dokumentasjon eller erklæringar frå
oppdragsansvarlege revisorar om desse tilhøva.
Kontrollutvalet kan ta initiativ til å få retta på tilhøve ein ikkje er nøgd med overfor leiinga i
Møre og Romsdal Revisjon IKS, med styret i selskapet eller fylkeskommunens
eigarrepresentant.

God rapportering frå revisor om det arbeidet som blir utført er viktig for at:
 Kontrollutvalet skal kunne ivareta sitt ansvar om å sjå til at revisjonen blir
utført forsvarleg, jamfør kontrollutvalsforskrifta, derunder kontrollere at
økonomiforvaltninga i fylkeskommunen er tilfredsstillende
 Kontrollutvalet skal kunne ivareta sitt ansvar om å holde seg løpande
orientert om framdrifta til revisjonsarbeidet, jamfør kontrollutvals- og
revisjonsforskrifta
 Kontrollutvalet kan få innspel til ta aktivt grep om andre forhold i sine øvrige
kontroll- og tilsynsaktivitetar
Elles har Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), utarbeidd ein rettleiar for å
operasjonalisere korleis kontrollutvalet kan følgje opp sitt lovpålagde påsjå-ansvar.
Rettleiaren er lagt ved. Kontrollsjefen vil spesielt vise til pkt 3.2 i rettleiaren. Der er
spesifikt gitt innspel om kva moment som er viktig å få informasjon om frå revisor.
-

Vedlegg 1: Rettleiar i kontrollutvalet sitt påsjå-ansvar i høve
rekneskapsrevisor

Som eit av fleire ledd i å påsjå at rekneskapsrevisjonen skjer i samsvar med lov,
forskrift og god revisjonsskikk, har kontrollsjefen bedt revisor i kontrollutvalet sitt
møte summere opp status i revisjonsarbeidet så langt for regnskapsåret 2019.

Side 3

I kontrollutvalet sitt møte 2. oktober 2019 i sak KO-51/19 blei revisor sin
revisjonsplan lagt fram gjennom ein «kommunikasjons- og revisjonsplan».
Kontrollutvalet gjorde i nemnde møte, følgjande vedtak:
1. Kontrollutvalet tar revisor sin kommunikasjons- og revisjonsplan til
etterretning.
2. Kontrollutvalet ber om at revisjonen tar omsyn til forventningane som er
kommunisert, og som går fram av saksframlegget.
Forventningane i vedtaket i sak KO-51/19 retta seg særleg til følgjande område,
som revisor blei bedt om å ta omsyn til:

-

Honorar
Sjølv om honoraret er på rett veg, vil kontrollsjefen fortsatt gi uttrykk for at
det er rom for reduksjon på størrelsen på revisjonshonorar. Det er derfor
forventing om fortsatt effektivisering av arbeid knytt til rekneskapsrevisjon.


-

Gjennomføringa av revisjonen
I vesentlig grad utføre meir av revisjonsarbeidet ute hos fylkeskommunen
Tydelegare avklaring av når dei ulike fasane av revisjonsarbeidet blir
gjennomført


-

Rapportering
Stadig forbetre orientering/rapportering knytt til rekneskapsrevisjon,
(tydelegare gjennomgang av vesentlege transaksjonsklassar,
prosessbeskrivelse, aktivitetar, implementerte kontrollar og kva kontrollar
revisjonen bygger sitt arbeid på. Dette gjelder også i planleggingsfasen for
at kontrollutvalet betre kan forstå revisjonen sin angrepsvinkel i
revisjonsarbeidet i sentrale transaksjonsklassar i rekneskapet.

Kontrollsjefen har mottatt revisor oppsummering når det gjeld status i deira arbeid
med interimsrevisjon (utført hausten 2019). Oppsummeringa følger vedlagt. For
fullstendigheita si skuld er også revisor sin «kommunikasjons- og revisjonsplan for
2019» lagt ved. Revisor sin orienteringa vil skje med basis i vedlagte orientering.
-

Vedlegg 2: Oppsummering etter interimsrevisjon
Vedlegg 3. Revisjonsplan 2019
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Vurdering
Kontrollsjef har gått igjennom vedlagte interimsrapport frå revisor. I tillegg har
kontrollsjefen også hatt eit kort møte med oppdragsansvarleg revisor, for å bli
orientert om status når det gjeld rekneskapsrevisjonen for 2019.
Frå interimsrapporteringa noterer kontrollsjefen seg at revisor konstaterar
fylkeskommunen si verksemdstyring som i alt det vesentlege å vere
tilfredsstillande. Tilsvarande summerer revisor opp med at også dei formelle
kontrollrutinane i all hovudsak er tilfredsstillande.
Kontrollsjefen merkar seg likevel at revisor i sin rapport har påpeikt
forbetringspunkt i nokre av prosessane i fylkeskommunen

Verksemdstyring (sjå rapporten side 11 – 13).

Tenesteproduksjon - Risiko og intern kontroll (sjå rapporten side 14 – 18)
Vidare har kontrollsjefen også mottatt revisor sin erklæring om uavhengigheit.
Oppdragsansvarleg revisor er pålagd å gi ein slik eigenvurdering av uavhengigheita
årleg. Kontrollsjefen har gjennomgått erklæringa og har ingen merknad til denne.
- Vedlegg 4: Revisor sin erklæring om uavhengigheit
Oppdragsansvarleg revisor vil i møte presentere vedlagte interimsrapport og
utdjupe utført arbeid, kontrolltilnærminga som revisor har brukt i sitt arbeid samt
observasjonar/funn.
Dersom det ikkje kjem fram spesielle forhold i orienteringa, vil kontrollsjefen tilrå at
interimsrapporteringa blir tatt til etterretning.
Etter kontrollutvals- og revisjonsforskrifta § 3, 3. ledd skal kontrollutvalet også sjå
til at revisjonsmerknadar blir følgt opp. Etter kontrollsjefen sitt syn bør derfor
administrasjonen gjennomgå revisor sine tilrådingar, og utarbeide ei tiltaksliste for
å lukke revisor sine merknadar.
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar rapporten «Oppsummering etter interimsrevisjon 2019» frå
revisor til etterretning.
2.

Kontrollutvalet ber fylkeskommunedirektøren lage ei handlingsplan som viser
kva tiltak som vil bli sett i verk for å følgje opp revisor sine tilrådingar i
rapporten «Oppsummering etter interimsrevisjon 2019».
Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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