FKT - VEILEDER

KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR

9. Engasjementsbrev

I revisjonsoppdrag er revisor pålagt å inngå engasjementsbrev med klienten, det
vil si med kommunen. (ref. internasjonal standard for revisjon, iSA 210). I tabellen
under (se spesielt pkt. 10) framgår hvilke elementer en slik engasjementsbrev
skal inneholde.
For kontrollutvalget er det lite å hente ved åta utgangs-

for revisjonsoppdraget nedfelles i et engasjements-

punkt i engasjementsbrevet som grunnlag for å gjen-

brev eller annen egnet form for skriftlig avtale, og

nomføre et påse-ansvar. Som bestiller (kunde) kan

skal omfatte: (Jf. punkt A22-A26)

kontrollutvalget imidlertid ha forventninger og krav
til revisor. Slike forventninger og krav bør tas inn i en

-

Målet med og omfanget av revisjonen av
regnskapet

-

Revisors oppgaver og plikter

-

Ledelsens ansvar

-

Identifisering av det gjeldende rammeverket

årlig oppdragsavtale. Oppdragsavtale evt. kontrakt, går
foran engasjementsbrev.
Hovedhensikten med engasjementsbrevet er orientering fra revisor om ledelsens ansvar for avleggelsen av
årsregnskapet samt orientere om målet med revisjonen
og dens begrensninger. Revisor skal stile engasje-

for finansiell rapportering for utarbeidelsen av
regnskapet
-

Henvisning til den forventede formen på og

mentsbrevet til den som i organisasjonen er ansvarlig

innholdet i eventuelle uttalelser som skal avgis

for overordnet styring og kontroll. FKT anbefaler at

av revisor, og (Jf. punkt A23a)

revisor sender engasjementsbrev til kontrollutvalget

-

En erklæring om at det kan foreligge

med kopi til rådmann. Dette er i samsvar med anbefa-

omstendigheter hvor en uttalelse kan avvike fra

ling fra NKRF.

forventet form og innhold.
d_ Dersom lov eller forskrift inneholder tilstrekkelig

iSA 210 Inn åelse av avtale om vilkårene for
revis'onso dra utdra

detaljerte krav til vilkårene for revisjonsopp-

a. Denne internasjonale revisjonsstandarden {ISA-en)

nødvendig at revisor nedfeller dem i en skriftlig

draget som det henvises til i punkt 10, er det ikke

omhandler revisors oppgaver med og plikter til

avtale, med unntak av det faktum at slik lov eller

å avtale vilkårene for revisjonsoppdraget med

forskrift finner anvendelse og at ledelsen erkjenner

ledelsen og, der det er relevant, dem som har over-

og forstår sitt ansvar som angitt i punkt 6(b). (Jf.

ordnet ansvar for styring og kontroll. Dette inne-

punkt A23, A27-A28).

bærer å fastsette at visse forhåndsbetingelser for
revisjonen, hvis ansvar ligger hos ledelsen og, der
det er relevant, dem som har overordnet ansvar for
styring og kontroll, er til stede.
b. Revisor skal bli enig om vilkårene for revisjonsoppdraget med ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, der det er
relevant. (Jf. punkt A22).
c. Under hensyn til punkt 11 skal de avtalte vilkårene
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