Til Konsek Trøndelag IKS ved Torbjørn Berglann

Oslo, 16. oktober 2018

Vedrørende spørsmål om utarbeidelse av overordnet analyse
Vi viser til deres henvendelse 20.2.2018 om ovenstående. I forståelse med Konsek
Trøndelag IKS har det tatt noe tid å svare på henvendelsen siden Norges
Kommunerevisorforbund var midt inne i en prosess med utarbeidelse av ny veileder
for kontrollutvalgssekretariat da forespørselen kom. Denne veilederen ble imidlertid
fastsatt av styret i NKRF 7.9.2018.
I kapittelet om overordnede anbefalinger står følgende:
Det er særlig tre områder hvor det har vært behov for å avklare arbeids- og
rolledelingen mellom sekretariat og revisjon. Det gjelder saksutredning, overordnet
analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Saksutredning er
sekretariatets ansvar. Når det gjelder overordnet analyse, må man finne gode
løsninger lokalt basert på de prinsipper som framkommer i dette dokumentet. Ressursog kompetansesituasjonen lokalt er her av vesentlig betydning. Når det gjelder plan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll mener NKRF at sekretariatet bør utføre dette.
Der det er egen ansatt revisor kan det ifølge gjeldende forskrift gis fullmakt til
revisjonen å utforme prosjektene innenfor gitt budsjettramme.
Til grunn for den overordnede anbefalinga, ligger følgende drøftelse:
Kontrollutvalget er tillagt ansvaret for å utarbeide overordnet analyse for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og sekretariatet må bistå kontrollutvalget i
dette. Den overordnede analysen skal fremskaffe relevant informasjon om kommunens
virksomhetsområder og eierinteresser basert på risiko og vesentlighet. Hensikten er at
kontrollutvalget skal ha mulighet til å prioritere arbeidet for til slutt å ende opp med
en vel begrunnet plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Dersom
spørsmålet om hvem som skal utføre overordnet analyse ikke er fastlagt av
kommunestyret eller i oppdragsavtaler eller lignende, står kontrollutvalget fritt til å
bestemme hvem som skal utføre den. Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å
organisere arbeidet med overordnet analyse og finne gode løsninger som utnytter
kontrollutvalgets ressurser på best mulig måte. Uansett hvordan arbeidet organiseres
lokalt, er det viktig med god dialog mellom revisjonen og sekretariatet om utarbeidelse
av overordnet analyse. Begge parter har behov for å bygge kunnskap om kommunen
og dens risikoområder. Dersom kontrollutvalget bestiller analysene av revisjonen, er
det viktig at det utformes en god bestilling.
Vi håper dette er til hjelp for dere, og har dere spørsmål, er det bare å ta kontakt igjen.
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Vi legger ved Norges Kommunerevisorforbunds veileder for god skikk og praksis for
kontrollutvalgssekretariatene.
Vennlig hilsen
Norges Kommunerevisorforbund
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