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Vurdering av uavhengighet - revisorc egenvurdering i fo n gsrevisjonsprosjekt:

Hovedreferanse:
Kommuneloven $ 24-4
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3
RS 200 -- Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4
RS 220 - Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4,12-13
RS 300 - Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. I

ings- eller
andre tjenester som
er egnet til å påvirke
revisors habilitet
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Oppdragsansvarlig revisor

Ansettelsesforhold: Undertegnede har ¡kke ansetfe/sesforhold Ì andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA

Medlem isgrende
Organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som
ovenfor nevnte kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til
interessekonf likt eller
svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som
kan føre til interessekonflikt eller svekket tililt til rollen som revisor.

Nærstående Underfegnede har ikke nærstàende som har tilknytning til ovenfor nevnte
kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
med bestemmelsen iforskriften $ '18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.

Undeñegnede har ikke ytet rädgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor
nevnte kommune som kommer ikonflikt med denne bestemmelsen.

Tjenesten under
kommunens egne
ledelses- og
kontrolloppgaver

Undertegnede har ikke ytet tjenester oveffor ovenfor nevnte kommune som
hører inn under kommunens egne /edelses- og kontrolloppgaver.

Opptre som fullmekt¡g
for den revisjonspliktige

Undeftegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.

Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til à svekke
tilliten til uavhengighet og objektivitet.


