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Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim/Steinkjer, 14.11.2022 
 
 
Jorunn Staldvik Solberg (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 
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Regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet og 
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Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode  
Arkivsaknr 22/263 - 2 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til orientering. 

2. Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien til til orientering. 
 
Vedlegg 
Regnskapsrevisor vurdering av egen uavhengighet 2022 
 
Saksopplysninger 
I samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oppdragsansvarlig revisor hvert år 
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Se vedlegg. 
  
Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder utarbeide en strategi og plan for 
sitt revisjonsoppdrag. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte revisjonsoppdrag skal 
løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos revisor.  
  
Regnskapsrevisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2022 i møtet. I 
forbindelse med dette vil regnskapsrevisor gi en orientering om:  

1. Regnskapsrevisors risiko og vesentlighetsvurdering, herunder om avveiningen 
mellom revisjonskostnad og risiko for uavdekkede feil i regnskapet.  

2. Regnskapsrevisors arbeidsmetodikk – hvordan velges områder og utvalg ut for 
nærmere kontroll 

3. Hva regnskapsrevisor vil fokusere på for regnskapet 2022 og hva vil regnskapsrevisor 
ikke prioritere 

4. Regnskapsrevisors kontroll med kommunens økonomiforvaltning – herunder 
kommunens etterlevelse av aktuelle lovregler og kommunale vedtak 

5. Regnskapsrevisors kontroll med kommunens IKT systemer  
6. Regnskapsrevisors tidsbruk mht. særattestasjoner mv.  
7. Regnskapsrevisors tidsbruk mht. rådgivning og veiledning av kommunen  

  
I tillegg vil revisor også gå igjennom strategien med hensyn til forenklet etterlevelseskontroll. 
  
Saksbehandlers vurdering  
Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i risiko og 
vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er primært å 
avdekke områder med risiko for feilrapportering, samt hvilke revisjonshandlinger som må 
gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin revisjonsberetning. 
 
 



 

 
Egenvurdering av uavhengighet:  
Røyrvik kommune 
 
Kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §16- §19 setter krav til revisors 

uavhengighet. Kravene er beskrevet i bestemmelsene. Dette dokumentet beskriver revisors 

egenvurdering og skal ivareta krav i forskriften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Steinkjer, 03.08.2022 

 
 

 
Knut Tanem 
Oppdragsansvarlig revisor 

Ansettelsesforhold Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i 
revisjonsselskapet 
 

Medlem i styrende 
organer 

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet 
som   Røyrvik kommune deltar i. 
 

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

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

Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til  
Røyrvik kommune at dette har betydning for min uavhengighet og 
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget. 
 

Rådgivnings- eller andre 
tjenester som er egnet 
til å påvirke revisors 
habilitet 

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre 
tjenester overfor  Røyrvik kommune som er av en slik art at dette 
kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
 
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. 
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i 
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 16, utfører revisor ikke 
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt. 
 
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte 
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer 
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere 
revisjons- og kontrollvurderinger. 
 

Tjenester under 
(fylkes)kommunens 
egne ledelses- og 
kontroll-oppgaver 
 

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Røyrvik 
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og 
kontrolloppgaver. 

Opptre som fullmektig 
for den revisjonspliktige 

 

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA 
opptrer som fullmektig for Røyrvik. 

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

Bidrar til forbedring 
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