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 Brev fra Vefik IKS datert 5.3.2018: Engasjementsbrev – Loppa kommune
 Tidligere engasjementsbrev fra Vefik IKS, datert 16.11.2015
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte engasjementsbrev fra Vefik IKS’s vedrørende sitt engasjement som
revisjonsenhet for Loppa kommune.
Kontrollutvalget har ut fra kontrollutvalgsforskriften § 4 et selvstendig påseansvar for at
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget bør i den sammenheng være
godt informert om hva revisjonsoppdraget for kommunen kan forventes å omfatte, både med
tanke på innhold og omfang. Det er grunnleggende at kontrollutvalget og revisjonsenheten
har en felles forståelse av ovennevnte. Revisjonens engasjementsbrev gir en oversikt over
revisjonens forståelse av sitt engasjement i forhold til Loppa kommune og vil derfor være
viktig informasjon som ledd i kontrollutvalgets ivaretakelse av sitt påseansvar.
Nedenfor gjengis engasjementsbrevets innledende kapittel, som grovt skissert beskriver
hovedpunktene i revisjonens forståelse av sitt oppdrag for Loppa kommune, samt en
beskrivelse av hvordan revisjonsselskapets kostnader fordeles eierkommunene imellom:
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Engasjementsbrev for revisjonsoppdrag utarbeides ifølge revisjonen for hver valgperiode eller
oftere dersom det er forhold som tilsier dette. Vefik IKS har tidligere i inneværende
valgperiode levert engasjementsbrev datert 16.11.2015. Det foreliggende engasjementsbrev
gjelder fra regnskapsåret 2017, og anses dermed å erstatte tidligere engasjementsbrev. Det
tidligere engasjementsbrev er også lagt ved saken av sammenligningshensyn.
Det fremgår ikke klart av det fremlagte engasjementsbrev hvilke eventuelle forhold som
tilsier nytt engasjementsbrev. Revisjonssjef Aud Opgård, har på forespørsel imidlertid opplyst
at: «Endring i dette engasjementsbrevet gjelder nye oppdragsansvarlige revisorer, og nye
opplysninger om arbeidet med særattestasjoner og foretaksregnskapene. Dette var ikke
tilfelle i tidligere utgave».
Sekretariatet har merket seg at foreliggende engasjementsbrev i innledningen benevnes som
denne avtalen. Sekretariatet forutsetter at denne benevnelsen ikke er bokstavelig ment, da
engasjementsbrevet først og fremst må betraktes å være en formidling av revisjonens
forståelse av sitt allerede fastsatte oppdrag.
Sekretariatet har videre merket seg at forventet tjenestevolum, og da særlig med tanke på
antall forvaltningsrevisjoner i løpet av en gitt periode ikke er beskrevet i engasjementsbrevet.
Det fremgår imidlertid at forvaltningsrevisjoner skal foretas med utgangspunkt i vedtatt plan
for forvaltningsrevisjon. Slik sekretariatet ser det, ville en synliggjøring av forventet
tjenestevolum vært på sin plass, da dette setter rammer for kontrollutvalgets arbeid.
Erfaringsmessig må en kunne si at antall forvaltningsrevisjons prosjekter i plan for
forvaltningsrevisjon har hatt sammenheng med revisjonens vurdering av tjenestevolum, satt i
forhold til den enkelte kommunes økonomiske bidrag til selskapet.
I tidligere engasjementsbrev av 16.11.2015 var følgende forhold beskrevet:
-

Revisjonen skal gjennomføre overordnet analyse og utarbeide forslag til plan for
forvaltningsrevisjon, jfr. vedtak i kontrollutvalget i 2005.
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Revisjonen skal følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektene

Sekretariatet registrerer at ovennevnte forhold ikke er tatt med i foreliggende
engasjementsbrev. Sekretariatet kan ikke se at kontrollutvalget har behandlet disse forhold på
nytt. På den bakgrunn må det kunne forutsettes at revisjonen fortsatt skal utføre ovennevnte
inntil eventuelt nytt vedtak måtte foreligge.
Utover det som er nevnt ovenfor har sekretariatet ingen merknader til det fremlagte
engasjementsbrev fra Vefik IKS.

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar Vefik IKS’s engasjementsbrev av 5.3.2018 vedrørende sitt engasjement for
Loppa kommune til orientering.
Kontrollutvalget forutsetter at de tjenester som revisjonen hittil har utført, men ikke er nevnt i
foreliggende engasjementsbrev videreføres som tidligere vedtatt.
Kontrollutvalget henstiller videre til revisjonen om at fremtidige engasjementsbrev også gir en
beskrivelse av forventet tjenestevolum, særlig hva gjelder forvaltningsrevisjoner.
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