Møteinnkalling
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtested:
Tidspunkt:

Skiptvet kommune, møterom Lund
14.06.2017 kl. 14:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Skiptvet, 07.06.17
Hermann Foss
Leder
(sign.)
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Kontrollutvalget Skiptvets møte 14.06.2017

Sakliste

PS 17/18

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.05.2017

PS 17/19

Skiptvet KUs møteplan for 2. halvår 2017

PS 17/20

Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet

PS 17/21

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Skiptvet kommune

PS 17/22

Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Skiptvet kommune

PS 17/23

Informasjon fra revisjonen

PS 17/24

Eventuelt
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/8745
1
118946/2017
510/127
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
14.06.2017

Utvalgssaksnr.
17/18

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.05.2017
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.05.2017, godkjennes.
Rakkestad, 06.06.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.05.2017
Saksopplysninger
Protokollen er forhåndsgodkjent pr. mail av utvalgets medlemmer og det er kun den formelle
godkjenningen og signatur som gjenstår.
Vurdering
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017, legges fram for godkjenning og signering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/8745
7
119315/2017
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
14.06.2017

Utvalgssaksnr.
17/19

Skiptvet KUs møteplan for 2. halvår 2017
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager
•
•

Onsdag 20. sept. kl. 08:30
Onsdag 15. nov. kl. 08:30

Rakkestad, 06.06.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.
Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert
halvår.
Vurdering
Det er i innstillingen foreslått 2 møter for første halvår 2017. Årshjulet for kontrollutvalget,
som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor mange møter kontrollutvalget
bør holde, samt innholdet i disse.
Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.
Utover møtene som er foreslått, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre
møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/8745
4
119205/2017
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
14.06.2017

Utvalgssaksnr.
17/20

Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet, tas til orientering.
Rakkestad, 06.06.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Oppdragsvurdering
 Brev av 09.05.2017 til kontrollutvalget fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS om
vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte jfr.
kommuneloven § 77 nr. 4.
Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr.
revisjonsforskriften § 15. Utvalget ivaretar sitt påseansvar ved å gjennomføre aktiviteter
knyttet til oppfølging av revisjonen og revisjonsarbeidet, dette omfatter bla revisors
oppdragsvurdering og uavhengighetserklæring.
Oppdragsvurderingen er vurdert ut fra revisjonsstandardene ISA 200, 210 og 220.
Revisor har vurdert egen uavhengighet i forhold til krav i kommuneloven § 79, og forskrift om
revisjon § 12 om krav til vandel, samt kap. 6 om krav til revisors uavhengighet og
objektivitet.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisors oppdragsvurdering og brev om
vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til orientering.
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Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Klientnr.:

Oppdrag:

Utarbeidet dato/sign.:

Enhet:
Sak:

Skiptvet kommune

Arkiv:

Skiptvet kommune

14.1.21
År:

30/05/2017/RITELS

Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon

Gjennomgått dato/sign.:

2017
Side:

1

OPPDRAGSVURDERING

Oversikt over team og timebudsjett
Ansvarlig revisor:
Medarbeider(e):

Rita Elnes
Timer:
Kontaktperson; Magnus Sjøli Gundersen
RR team; Svend-Harald Klavestad
Timer:
Lene Eilertsen, Anders Fladberg
Unni Torp, Inger Marie Karlsen-Moum,
Sabri Mousa
og Bjørn Karlsen
FR team; Anita Rønningen, Anne Widnes,
Casper Støten, Sten Morten Henningsmoen
og Frank Willy Vindløv Larsen.

997 timer (621 RR/376 FR)

Vurdering av uavhengighet og objektivitet, jf. ISA 200 pkt 14 og ISA 220 pkt. 11
Revisjonen blir utført etter god revisjonsskikk. Medarbeidere på oppdraget er vurdert i forhold til krav i pkt. 11 i
ISA 220. Det er vurdert slik at sammensetningen på teamet ikke bryter mot noen av punktene i standarden.

Vurdering av kapasitet og kompetanse, jf. ISA 220 pkt. 14
Det vurderes slik at kapasitet og kompetanse er tilstede for å utføre revisjonen i Skiptvet kommune på en god
måte, både for regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen.
Hva består oppdraget av, spesielle vilkår for oppdraget eller avtale, jf. ISA 220 pkt.15
Det skal avgis en revisors beretning for regnskapets riktighet og at regnskapet er i overenstemmelse med lover og
god regnskapsskikk. Det skal også utarbeides forvaltningsrevisjonsrapporter som bygger på, og måles opp mot
bestemmelser i lover og forskrifter samt standard for forvaltningsrevisjon RSK 001.
Skal det sendes engasjementsbrev eller inngås særskilt avtale? Jf. ISA 210 pkt. 9, 10,11 og 12
Ja / nei
Nei
Hvis nei, begrunnelse:
Det var sendt engasjementsbrev til alle kommunene i Østfold fra det selskapet vi ble fisjonert fra (Østfold
kommunerevisjon).Ved oppstart av nytt selskap IØKR fra 01.01.02 ble oppdraget (innhold og
arbeidsdeling)behandlet i eierkommunene i forbindelse med oppdeling i revisjon og sekretariat. Det ble ikke
skrevet nye engasjementsbrev nettopp med bakgrunn i foran nevnte resonnement.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/8745
5
119269/2017
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
14.06.2017

Utvalgssaksnr.
17/21

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Skiptvet kommune
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 – Skiptvet kommune, tas til orientering.
Rakkestad, 06.06.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 – Skiptvet kommune», datert 30.05.2017
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Jfr. kommuneloven § 77 om kontrollutvalgets påseansvar ovenfor revisjonen blir utvalget
fremlagt dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Skiptvet kommune».
Dokumentets hovedformål er å gi en oversiktlig dokumentasjon over samlede ressurser og
planlagt tidsforbruk i revisjonsdistriktet og i den enkelte eierkommune.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk
2017 - Skiptvet kommune», til orientering.
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INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS – org.kart per 09.05.2017
Totalt 11 årsverk
Svend-Harald Klavestad
Nestleder/Fagansvarlig regnskapsrevisjon

Anita Rønningen
Fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Bjørn Karlsen
Revisor

Magnus Sjøli Gundersen
Revisor

Lene Eilertsen
Revisor

Anders Fladberg
Revisor

Rita Elnes

Sabri Mousa

Distriktsrevisor

Revisor

Unni Torp
Revisor

Anne Widnes
Forvaltningsrevisor

Casper Støten
Forvaltningsrevisor

Sten Morten Henningsmoen
Forvaltningsrevisor

Frank Willy Vindløv Larsen
Forvaltningsrevisor

Inger Marie Karlsen-Moum
Revisor
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Vedlegg 2
Oversikt over tjenesteleveranse IØKR IKS:
1. Regnskapsrevisjon - løpende revisjon og årsoppgjørsrevisjon
a. Revisjonsstrategi, kartlegging/testing intern kontroll og
regnskapsbekreftelse
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Lønnsområdet
Innkjøpsområdet
Driftsmiddelområdet (investeringer)
Finansområdet
Overføringer
Salgsområdet
Likviditetsområdet

b. Evaluering og oppfølging

2. Forvaltningsrevisjon
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Overordnet analyse
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelser
Revisjonsplan
Forvaltningsrevisjonsprosjekter
Oppfølgingsrapporter
Spørreundersøkelser (Questback)
Kurs/foredrag

3. Revisors uttalelse, attestasjon av prosjektregnskap refusjonskrav
a. Staten og andre instanser krever attestasjon av kommunens bruk
av eksterne midler

4. Attestasjon av moms. kompensasjon
a.
b.
c.
d.

Kommuner
Kirkelige fellesråd/menighetsråd
Interkommunale selskaper
Barnehager

5. Gjennomføring av selskaps-/eierskapskontroller
a. Offentlig heleide AS og IKS i eierkommunene

6. Revisjon av andre regnskaper (egne retts-subjekter)
a.
b.
c.
d.
e.

Kirkelige fellesråd/menighetsråd
Interkommunale selskaper
Stiftelser
Fond
Legater
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f. Foreninger
g. UI-regnskaper
h. Interreg prosjekter

7. Rådgiving
8. Kurs
a.

Interne og eksterne kurs

9. Deltakelse i møter
a. Den enkelte kommune – kontrollutvalg og kommune-/bystyre
b. Samordningsforum – Fylkesmannen i Østfold
c. Andre, på forespørsel
i. Rådmannsforum, Regionrådet ol.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/8745
6
119281/2017
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
14.06.2017

Utvalgssaksnr.
17/22

Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Skiptvet kommune
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Skiptvet kommune, tas til orientering
Rakkestad, 06.06.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Skiptvet kommune, datert 01.06.2017 - (Unntatt
offentlighet jfr. offentleglova § 13 første ledd, jfr. forvaltningslovens § 13 nr. 2).
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv FOR -2004-06-15-904
 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner FOR – 06-15-905
 Revisjonsstandard 300 – Planlegging av revisjon av et regnskap, samt
Revisjonsstandard 315 – Forståelse av foretaket.
Saksopplysninger
Revisor skal på bakgrunn av bestemmelser i lov, forskrift og anvendt revisjonsmetodikk,
planlegge revisjonsarbeidet slik at revisjonen blir utført på en effektiv og faglig sikker måte.
Overordnet revisjonsstrategi skal bidra til å sikre at:
 Viktige revisjonsområder blir satt i fokus (Risiko og vesentlighet)
 Mulige problemer / områder identifiseres så tidlig som mulig
 Det tilegnes tilstrekkelig kunnskap om kommunes virksomhet
Revisor skal med utgangspunkt i overordnet revisjonsstrategi beskrive angrepsvinkel og
omfang, utarbeide og dokumentere ulike revisjonsplaner og revisjonsprogrammer. Disse
skal angi type og tidspunkt for utførelse og omfang av revisjonshandlingene.
Revisjonsplaner og programmer utarbeides på grunnlag av revisors vurdering av risiko og
vesentlighet. Innholdet i den overordnede revisjonsstrategien skal ha et omfang som er
akseptabelt i forhold til å kunne bekrefte regnskapet og avgi en revisjonsberetning.
Vurdering
Det vises til innhold og vurderinger i «Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Skiptvet
kommune» utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Revisjonsstrategien anses i
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både kvalitet og omfang å oppfylle alle krav for å kunne bekrefte regnskapet og avgi revisors
beretning.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/8745
3
119169/2017
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
14.06.2017

Utvalgssaksnr.
17/23

Informasjon fra revisjonen
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
Rakkestad, 06.06.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Vurdering
Informasjonen er først og fremst muntlig orientering om revisjonens arbeide innenfor
regnskap og forvaltning, sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin saksbehandling.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/8745
2
119116/2017
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
14.06.2017

Eventuelt
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges frem uten innstilling
Rakkestad, 06.06.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utvalgssaksnr.
17/24

