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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eget kapitel i kommuneloven som omhandler Revisjon – jeg vil derfor ta utgangspunkt i noen av disse paragrafene for å vise våre oppgaver.



Oppdraget Høylandet

Revisjonsteamet:

• Oppdragsansvarlig: Linda Pettersen
• Revisorer: Bente Hansen
• Kontaktperson FR: Margrete Haugum

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon:  Egen oppdragsansvarlig 
for hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Revisjonsstrategi 2020 3

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Kommuneloven Kap 24 - Revisjon

• § 24-2 Ansvar og myndighet
• Planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere i samsvar med lov og 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk

• §24-5 Regnskapsrevisjonens innhold
• Årsregnskap avlagt i samsvar med lov og forskrift
• Vurdere om registrering og dokumentasjon er i samsvar med lov og forskrift
• Vurdere om årsberetningen inneholder opplysningene som lov og forskrift 

krever
• Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Med god kommunal revisjonsskikk menes at revisjonen skal utføres i samsvar med den oppfatning av etiske og revisjonstekniske prinsipper for revisjon av kommuner som til enhver tid er alminnelig anerkjent og praktisert av dyktige og ansvarsbevisste utøvere av yrket. Finnes både internasjonale standarder og uttalelser fra NKRS (Norges kommunerevisorforbund) som sier noe om hvordan revisjonen skal utøves.En viktig del av planleggingen er et årlig møte som vi har med ledelsen i kommunene. �Vi har et eget revisjonsverktøy som brukes for å dokumentere våre revisjonshandlinger – det kalles Descartes.�Rapporterer til KU – slik som nå – og under veis, om vi finner vesentlige avvik. § 24-4.Revisors uavhengighet og vandelOppdragsansvarlig revisor legger frem sin uavhengighet til KU. (Politiattest på vandel er lagt fram internt)Andre revisorer på oppdraget avgir en intern uavhengighetserklæring.
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§ 24-6 Revisor plikter å påse at
• Økonomisk internkontroll ordnet på betryggende måte
• Vurdere risiko for at årsregnskapet ikke gir riktig 

informasjon som følge av misligheter og feil
• Innhente tilstrekkelig informasjon for å vurdere lov- og 

forskriftsbrudd
• Vurdere risiko for brudd på kommunestyrets premisser 

for bruk av bevilgningene
• Innhente tilstrekkelig informasjon for å vurdere vesentlige 

avvik fra premissene

Kapittel 24 - Revisjon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For at vi skal kunne vurdere risikoen i kommunen, må vi kjenne til rutinene – den økonomiske internkontrollen. �Vi foretar derfor besøk på ulike enheter i kommunen og ser hva som gjøres av kontroller for å sikre at informasjonen i regnskapet skal bli riktig. ��Når vi har gjort oss kjent med rutinene og folket, får vi en «følelse» /revisor skjønnet – av om hvordan risikoen for feil og misligheter er. �Kontrollene vi tar i regnskapet er mye basert på revisor skjønnet. Vi foretar kontroller for å sikre oss at regnskapet ikke inneholder vesentlig feil.��Budsjettpremisser – premisser for bruk av bevilgningene: Nytt at dette er tatt med konkret i loven. Administrasjonen skal rapportere på om de har oppfylt premissene, revisor skal vurdere om premissene er fulgt.
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§ 24-7 Skriftlige påpekninger fra revisor
• Vesentlige feil i regnskapet
• Vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon
• Vesentlige mangler ved økonomisk internkontroll
• Mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
• Enhver mislighet
• Manglende signatur på oppgaver til off.myndighet som revisor skal bekrefte
• Hvorfor revisor sier fra seg revisjonsoppdraget

Årlig skriftlig oppsummering til KU om forhold som ikke er rettet eller fulgt opp

Kapittel 24 - Revisjon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det snakkes mye om vesentlighet.  Vår revisjon er ikke en 100 % kontroll – det er ikke mulig og ingen kommune ville ha betalt for hva en slik kontroll hadde kostet !Vi må således ha et forhold til hva som anses som vesentlig: Teorien finner vi i (internasjonale revisjons standarder) ISA 320 pkt 4 �Feil eller et avvik vil være vesentlig når de, enkeltvis eller samlet, rimelig kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukerne på grunnlag av regnskapet. �I praksis beregnes et beløp som utgjør 2 % av de totale brutto budsjetterte kostnader for 2020. Dette er en beregningsformel som brukes innenfor revisjon av både kommunale og private regnskap,
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Kapittel 24 - Revisjon

• §24-9 Forenklet etterlevelseskontroll
• Gjelder økonomiforvaltningen
• Se etter at denne i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak
• Baseres på risiko- og vesentlighetsvurdering
• Innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 

lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen

• Skriftlig uttalelse til KU senest 30. juni

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er en ny oppgave vi som revisorer har fått fom 2020 (ny kommunelov). �Det ble også rapportert på etterlevelsesrevisjon i forbindelse med revisjon av regnskapet for 2019, selv om det ikke var krav om det. (Lov om off anskaffelse – uten merknader)



Etterlevelsesrevisjon 2020
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Selvkost:�Selvkost har stor betydning for den enkelte innbygger, videre omdømme for kommunen. Vi velger derfor å se på selvkost for 2020.�Offentlige anskaffelser�Vi så på forenklet etterlevelse i 2019 på kommunens etterlevelse av lov om offentlig anskaffelse. De fikk en ren beretning . 
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