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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen 
uavhengighet. 
 
Vedlegg 
Revisor uavhengighetserklæring 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskap for kommunen og for kommunale foretak blir 
revidert på en betryggende måte jf. kommuneloven § 23-2 første ledd. I dette ligger at 
utvalget skal holdes orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med 
de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal regnskapsskikk og 
kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 
3.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat har bedt oppdragsansvarlig revisor for Meråker kommune, 
Monica Nordvik Larsen, om å gi en orientering om status og strategi for revisjon av 
årsregnskapet for 2022. Orienteringen vil kunne bidra til å gi kontrollutvalget en bedre 
forståelse av revisjonsarbeidet og gi grunnlag for å vurdere om revisjonen fungerer på en 
betryggende måte.  
 
Kontrollutvalget skal også påse at det gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av 
forvaltningen jf. kommuneloven § 24-9. Revisors etterlevelseskontroll skal baseres på en 
risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor vil 
også presentere sine risiko- og vesentlighetsvurderinger i møtet. Kontrollutvalget vil ha 
anledning til å stille revisor spørsmål. 
 
Revisors vandel  
Kommuneloven § 24-4 stiller krav om at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. For 
registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel normalt være kontrollert av finanstilsynet 
ifm innvilget autorisasjon. Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA.  
 
Revisors uavhengighet  
Revisor har plikt til å løpende foreta en vurdering av egen uavhengighet jf. forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 19. Oppdragsansvarlig revisor skal videre hvert år avgi en skriftlig 
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Det er gitt begrensninger for alle som 
deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder andre ansettelsesforhold, styreverv, 
interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16 - 18). 
Oppdragsansvarlig revisor for Meråker kommune har vurdert sin uavhengighet (se vedlegg).  
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet. 
 
Konklusjon  
Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta revisors redegjørelse 



samt revisors vurdering av egen uavhengighet til orientering. 
  
 
 


