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Uttalelse om forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor
Vi viser til brev av 29.08.2018 om forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor – innhenting av uttale. I dette brevet blir Vestby kommune bedt om en
uttale om erfaring vedrørende samarbeidet med Deloitte AS som oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor og vurdering vedrørende bruk av 1. opsjon.
Vestby kommune byttet regnskapsrevisor i 2017 fra KPMG til Deloitte AS. Generelt kan et
skifte av regnskapsrevisor være noe utfordrende for dem som arbeider med regnskap fordi
regnskapsrevisorer kan ha litt ulike tilnærminger, og det tar tid å tilpasse seg ny revisor. Vi
opplever at vi i all hovedsak har et godt samarbeid, men at det kan være forbedringspunkter
for begge parter. For Deloitte AS sin del er det to ting som bør nevnes:



Vi opplever at revisors kompetanse innen spesialemner for kommuneområdet
(momskomp, anlegg, memoriakonti, særregnskap) kan være noe begrenset
og at revisor da forholder seg kun til regelverk, og ikke så mye til praksis.
Revisor ber kommunen frembringe mye underdokumentasjon i stedet for å
hente selv i regnskapet, eventuelt fysisk komme hit og hente selv – som
tidligere revisorer har gjort. Dette medfører periodevis til mye arbeid for
kommunens ansatte.

Vi ønsker at disse punktene blir avklart før en eventuelt benytter seg av 1. opsjon.
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