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Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS
som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og fullfører
revisjonen av regnskapsåret 2019.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.

Saksutskriften bekreftes
Vestby, 13.februar 2019
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Formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse
Postboks 144
1541 Vestby
post@vestby.kommune.no

Besøksadresse
Telefon
Rådhuset, Rådhusgt. 1
Telefaks
1540 Vestby
www.vestby.kommune.no

64 98 01 00
64 98 01 01

Org.nr.
Bankgiro

943 485 437
1613.07.00342
Side 1 av 4

Saksfremlegg
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS
som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og fullfører
revisjonen av regnskapsåret 2019.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.

Vedlegg:
Uttalelse om forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor - Vestby
kommune
Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor - Tilsvar fra Deloitte AS
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Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget:
Saksfremlegg:
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS som
regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og fullfører
revisjonen av regnskapsåret 2019.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.
Avgjørelsesmyndighet:
Vestby kommunestyre
Vedlegg:
Uttalelse om forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor - Vestby
kommune, Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor - Tilsvar fra
Deloitte AS.
Vedtak i saken sendes til:
Vestby kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Vestby kommunestyre vedtok 22.5.2017 i sak K-46/17 Valg av regnskapsrevisor
(Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, fvl § 13.1) å velge Deloitte AS som Vestby
kommunes regnskapsrevisor.
Avtalen med Deloitte AS går ut på at de er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for
Vestby kommune for perioden 15.6.2017 til 30.4.2019 med opsjon for oppdragsgiver
(les: Vestby kommune) til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.
Bruk av 1.opsjon vil gjelde for perioden 1.5.2019 til 30.4.2020, dvs. revisjonsåret
2019/2010 og avslutning av revisjon av årsregnskapet for 2019.
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 16:
§ 16. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette
egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen
revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.
Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av
revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra
kontrollutvalget.
Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.
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VURDERING
Det er innhentet uttale fra Vestby kommune v/rådmann vedrørende vurdering av bruk
av 1.opsjon.
Uttale fra Vestby kommune, datert 3.oktober 2018, følger vedlagt.
Rådmannens uttalelse inneholdt spørsmål som måtte avklares.
På den bakgrunn ble det rettet henvendelse til Deloitte AS om å svare opp de
forhold som var påpekt av rådmann.
Tilsvar fra Deloitte AS, datert 4.oktober 2018, følger vedlagt.
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
Bruk av 1.opsjon vil ikke utgjøre økonomiske eller administrative kostnader ut over de
kjente kostnader ved kjøp av revisjonstjenester.
En ny runde med konkurranseutsetting av kjøp av regnskapsrevisjonstjenester vil
medføre ekstra administrative kostnader for kontrollutvalg, sekretariat samt kommunen,
herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, tilbudsutlysning,
innhenting av tilbud, tilbudsevaluering, inngåelse av avtale samt kontroll med
etterlevelsen av avtalen.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak
oversendes kommunestyret for endelig behandling.
Ås, 05.12.18
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018:
Sekretær orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS som
regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og fullfører
revisjonen av regnskapsåret 2019.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.
Saksutskriften bekreftes
Ås, 7.januar 2019
Kjell Tore Wirum/S/
kontrollsekretær
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