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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og bekreftelse på vandel til orientering.
Vedlegg
Bekreftelse på vandel Malvik kommune

Saksutredning
I henhold til kommunelovens § 77, 4. ledd skal kontrollutvalget påse av kommunens
regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Dette er ytterligere presisert i forskrift om
kontrollutvalg (15.06.2004, no. 905) som i § 6 utdyper kontrollutvalgets tilsynsrolle i forhold til
revisjonen av kommunens regnskaper. Vi gjengir § 6 i sin helhet:
§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og
kommunale eller fylkeskommunale 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.
Som det fremgår av bestemmelsene skal kontrollutvalget holde seg orientert om
revisjonsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning invitert
oppdragsansvarlig revisor for Malvik kommune til kontrollutvalgets møte for å orientere om
planleggingen av revisjonsarbeidet for 2018 og den løpende revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (forskrift om revisjon § 12). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon. Bekreftelse på revisors
vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlagt).
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen og bekreftelsen på vandel til orientering.

