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NUMMERERT BREV NR. 5 FRA KO MMUNEREVISJONEN

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug
Bakgrunn:
Nummerert brev nr. 5 fra kommunerevisjonen (Vefik IKS) datert 25.6.2015.

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte nummererte brev nr. 5 fra Vefik IKS datert hhv. 25.6.2015.
Nummerert brev nr. 5 har følgende ordlyd:
«Kravene til revisors rapportering framgår av forskrift om revisjon § 4.
Revisjonen har ikke mottatt kontrolloppstilling for 2013 (RF 1022B). Frist for innsendelse
til Skattekontoret var 31. mai 2015.»

Kontrollutvalget plikter å ta stilling til hvordan de påpekte forhold i revisorbrevet skal følges opp
av utvalget.
Det må bemerkes at samme forhold er også påpekt i tidligere revisorbrev og rapportert til
kommunestyret gjennom utvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap. Dette lot seg ikke
gjøre ved denne anledning da revisorbrevet er avgitt etter dato for kontrollutvalgets uttalelse.
Kontrollutvalget bør derfor vurdere å oversende revisorbrev nr. 5 til kommunestyret sammen
med særutskrift av kontrollutvalgets behandling av denne sak.
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Alta
Altaveien 96
Pb. 303, Bossekop, 9502 Alta
Tlf. 907 07 571

Hammerfest
Sjøgata 25
Pb. 95, 9615 Hammer fest
Tlf. 957 80 657/ 78 40 29 06

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Med bakgrunn i ovennevnte opplysninger vil sekretariatet tilråde at kontrollutvalget følger opp
revisorbrev nr. 5 som vist nedenfor.

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 5 datert 25.6.2015 fra Vefik IKS vedr. Porsanger
kommune til etterretning.
Kontrollutvalget registrerer at samme forhold er påpekt også tidligere år.
Kontrollutvalget vedtar å rapportere de påpekte forhold i nummerert brev nr. 5 ved å oversende
brevet til kommunestyret sammen med særutskrift av denne sak.
Kontrollutvalget ber revisjonen fortsatt ha oppmerksomhet gjennom den løpende revisjon på
de forhold som påpekt i nummerert brev nr. 5.
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