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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til avtaler om gjennomføring av
forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 2016. Utvalgets leder gis fullmakt til å
signere på utvalgets vegne.
Vedlegg
Avtaleforslag finansiell revisjon 2016
Avtaleforslag forvaltningsrevisjon 2016

Saksutredning
Hemne kommune er i tråd med selskapsavtalen for Revisjon Midt-Norge IKS
forpliktet til å bruke RMN som sin leverandør av finansiell revisjon,
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Eierstyring, deriblant rammer for
virksomheten og de enkelte deltakernes økonomiske bidrag, gjøres gjennom
representantskapet der også Hemne kommune er representert. Kontrollutvalget
opptrer på vegne av kommunen som kunde, og har ansvar for bestilling av
revisjonstjenester.
Kontrollutvalget inngår årlig avtaler med Revisjon Midt-Norge som regulerer
gjennomføringen av revisjon for året, og de rammene kontrollutvalget har
tilgjengelig for bestilling. Avtalen har ikke direkte konsekvenser for kommunens
økonomiske bidrag.
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.
Avtalenes innhold
Dialogen mellom kontrollutvalg og revisjon er viktig for at kontrollutvalget skal
kunne gjennomføre sine oppgaver. Avtalene angir hvilke dokumenter som skal
oversendes kontrollutvalget, og gir stor frihet for kontrollutvalget til å be om
opplysninger i møter gjennom året. Det har etter hvert i stor grad utviklet seg en
felles forståelse mellom utvalget og revisjonen, og dermed et godt grunnlag for
dialog og samarbeid.
Formuleringene i avtalene har vært uendret de siste årene. Dette er også tilfelle med
avtalene for 2016. Det er kun timetall og datoer som er endret.
Avtalene regulerer også timer avsatt til revisjon i Hemne kommune.
Regnskapsrevisjonen er i stor grad styrt av lov-, forskrifts- og standardkrav, og
avtalen inneholder kun revisjonens anslag på behovet for 2016. For

forvaltningsrevisjon er det foreslått et timetall som er det tallet som blir gjort
tilgjengelig til bestillinger for kontrollutvalget innenfor forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll og andre undersøkelser. Eierkommunene har satt som forutsetning
at det over tid skal være samsvar med mengden tid brukt på den enkelte kommune
og det honoraret kommunen betaler, men kommunen faktureres ikke for medgått tid
år for år.
For 2016 er behovet for regnskapsrevisjon anslått til 370 timer, hvilket er det
samme som de siste årene. Rammen satt av til forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll er på 310 timer, som er en økning på 30 timer fra 2015.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Avtalene er i tråd med de som kontrollutvalget har gitt sin tilslutning til tidligere.
Sekretariatet anbefaler derfor at utvalget slutter seg til forslagene til avtaler.

