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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon
2017. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.
Vedlegg
Avtale finansiell revisjon 2017 Malvik kommune
Avtale forvaltningsrevisjon 2017 Malvik

Saksutredning
I 2011 ble det innført en ny praksis der kontrollutvalget inngår årlige avtaler om
leveranse av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge IKS. Avtalene er ment å
skulle spesifisere hvilket omfang av revisjonstjenester kontrollutvalget kan forvente i
inneværende år, og nærmere regulere samarbeidet mellom kontrollutvalget og
revisjonen. Disse avtalene er et supplement til selskapsavtalen for Revisjon MidtNorge IKS som setter rammene for selskapets virksomhet og styring, og deltakernes
bidrag til dette.
Avtalene er også en del av oppfølgingen av det ansvaret som ligger på
kontrollutvalget for å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, slik det
fremgår av kapittel 4 og 5 i kontrollutvalgsforskriften.
Vedrørende regnskapsrevisjon (finansiell revisjon)
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende
orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de
bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.
Mer om dette finnes i kontrollutvalgsboken side 66. www.konsek.no
Vedrørende forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere
til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
Kontrollutvalget initierer de enkelte prosjekt gjennom egne saker i kontrollutvalget.
Den videre oppfølging skjer i stor grad via kontrollutvalgets sekretariat.
Mer om dette finnes i kontrollutvalgsboken side 50. www.konsek.no
Avtaler med Revisjon Midt-Norge IKS
Kommunens kontrollutvalg er opptatt av dialogen mellom utvalg og revisjonsselskap.
Avtalene angir hvilke dokumenter som skal oversendes kontrollutvalget. Utvalget har
stor frihet til å be om opplysninger i møter gjennom året. Det har etter hvert i stor
grad utviklet seg en felles forståelse mellom utvalget og Revisjon Midt-Norge IKS, og
dermed et godt grunnlag for dialog og samarbeid. For kontrollutvalget er det viktig å
forsikre seg om at de har tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å utføre sitt arbeid på
en god måte, herunder å påse at kommunens revisjonsordning fungerer på en
tilfredsstillende måte.

Timetall for 2017.
For 2017 er rammen til regnskapsrevisjon i Malvik kommune satt til 350 timer, som
er det samme som for 2016. Samlet ramme til forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll er i utkast til avtale for Malvik kommune for 2016 satt til 470 timer.
Dette er en reduksjon på 30 timer fra 2016.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Tilgjengelige ressurser og bruk av ressurser mellom de enkelte eierkommuner kan
svinge noe fra år til år. Kontrollutvalget oppfordres til å godkjenne avtalene for 2017.

