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Revisjonsstrategien

• Revisjonsteamet; 
• Oppdragsansvarlig: Monika Sundt
• Revisorer: Gunnhild Ramsvik
• Kontaktperson FR: Anna K. Dalslåen

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon:  Egen oppdragsansvarlig for hvert 
forvaltningsrevisjonsprosjekt.

• Uavhengighet
• Oppdragsansvarlig legger frem sin uavhengighetserklæring for kontrollutvalget
• Øvrige revisorer vurderes fortløpende og lagres på kundemappe hos revisjonen
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Oppdraget Alvdal kommune

• Driftsregnskap – Budsjett 2020
• Sum driftsinntekter 248,8 mill. kr
• Sum driftsutgifter 252,1 mill. kr
• Lønnsbudsjett inkl. sosiale utgifter: 172,6 mill. kr (68,5 % av driftsutgifter)
• Budsjettert netto driftsresultat -12,2 mill. kr

• Utgjør - 0,6 % av driftsinntektene

• Investeringsregnskap
• Investeringsutgifter: 12,3 mill kr        
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Oppdraget Alvdal kommune

• Balansen pr. 31.12.2019
• Langsiktig gjeld (uten pensjoner) 249,0 mill. kr

• 98,1 % av driftsinntektene – anbefalt max.grense er 75 % ifølge KS

• Disposisjonsfond (frie midler) 25,8 mill. kr
• Anbefalt nivå min. 5 % Kommunen ligger på 10,2 % ved 31.12.19
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Hva er revisjon?

• En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente (revisjons) 
bevis for at beløpene og opplysningene i årsregnskapet er riktige. 

• De valgte handlingene, og omfang av handlinger avhenger av revisors 
skjønn og vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder 
vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. 

• Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til kommunens internkontroll 
som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap og som 
vurderes å være effektiv i forhold til å redusere risiko for feil. 

• Formålet er å utforme tilstrekkelige og målrettede revisjonshandlinger som 
gjør oss i stand til å konkludere på at det er liten risiko for vesentlige feil i 
det avlagte regnskapet. 
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Formål med regnskapsrevisjon

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende
• Om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift og gir en 

dekkende fremstilling av resultat og den finansielle stilling per 31.12
• Om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar 

med lov og forskrift
• Om årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever
• Om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet
• Om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke 

gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik
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Risikovurdering
•Risikovurdering Alvdal kommune

• Helhetlig risikovurdering i samarbeid med forvaltningsrevisjon
• Mislighetsrisiko for salg og kontant håndtering er alltid en risiko som man må forklare 

hvis man ikke utfører handlinger for å dekke risikoen. 
• Ellers ingen særskilte risikoer, kun normalrisiko. 
• Generelt for kostnader søker vi bevis for gyldighet, for inntekter vil vi ha bevis for 

fullstendighet. 

•Mislighetsrisiko
• Som revisor er vi pålagt å vurdere mislighetsrisikoen særskilt.
• Revisor skal opprettholde en profesjonell skepsis igjennom hele revisjonen, for om 

mulig avdekke misligheter. Vi vil således ha fokus på risikoen for misligheter under 
utøvelse av revisjon.
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Risikovurdering

•Møte med ledelsen
•Gjennomgang av risikoområder
•Ledelsens vurdering av risiko for feil i regnskapet

•Oppfølging fra fjoråret 
•Revisjonsberetning med forbehold
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Vesentlighet
• Hva er vesentlige feil?

ISA 320:
• Feilinformasjon er vesentlig hvis den påvirker de økonomiske beslutningene 

som treffes av brukerne av regnskapet.
• Brukerne defineres som: bevilgende myndigheter, politikere og 

administrasjon som foretar økonomiske beslutninger på grunnlag av 
fremlagte regnskap

• Vesentlighetsgrense 
• Beregnet størrelse 
• Revisors skjønn
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Vesentlighet

• Vurderinger
• Bransje – lav risiko. Ingen konkursrisiko
• ROBEK – lav risiko
• Disp.fond over anbefalt nivå KS
• Lånegjeld – noe høyt og noe over anbefalt nivå

• Samlet vurdering
• Ingen forhold som trekker vesentlighetsnivå ned
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Særskilt vesentlighetsgrense

For deler av oppdraget har vi en betydelig lavere vesentlighetsgrense. Eksempelvis:

• skattetrekk/arbeidsgiveravgift tilnærmet kr. 0,-

• mva./momskomp, svært lav vesentlighetsgrense

• særattestasjoner, ut fra behov til mottaker av attestasjonen 
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Test av internkontroll
For at revisjonen skal kunne bygge på kommunens internkontroll må vi 
kartlegge rutiner og teste at internkontrollen er effektiv og fungerer som 
forutsatt. Dette kan være forholdsvis arbeidskrevende i år 1, men gjør at vi kan 
foreta mindre av andre kontroller. I år 2 og år 3 må vi få bekreftet av 
kommunen at det ikke er endringer på rutiner og vi foretar et fåtall kontroller 
for å få bekreftet at kontrollen fortsatt fungerer som forutsatt. 

En forutsetning for å kunne teste internkontrollen er at det finnes kontrollspor, 
f.eks signatur på at kontrollen er utført. 

Det er noen ganger mer effektivt å ikke bygge på internkontroll, og heller utføre 
et større antall detaljkontroller.
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Planlagte/gjennomførte oppgaver
Vi kan aldri bygge vår konklusjon på kun test av kontroll. Vi må foreta substanskontroller i 
tillegg. 
På innkjøp foretas det løpende revisjon terminvis sammen med kontroll og attestasjon av 
mva komp.
På lønn og salg planlegger vi løpende revisjon før årsoppgjør. 

I tillegg utfører vi:
• Attestering mva-komp, tippemidler og forskjellige prosjekt.
• Rådgivning, spesielt på avgiftsområdet
• Gjennomgang av møteprotokoller med henblikk på at det er riktig organ som har fattet 

endelig vedtak, ser på saker med økonomisk virkning og om de er finansiert på riktig 
måte. 

• Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – egen attestasjon
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Ny kommunelov

Nye oppgaver for revisor:
• Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
• Kontroll av vesentlige avvik fra budsjettpremisser
• Revisjon av konsolidert regnskap(ikke aktuelt for Alvdal)
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Forenklet etterlevelseskontroll

§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 
vedtak.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, 
som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig 
informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller 
vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av 
kontrollen.
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Forenklet etterlevelseskontroll, risiko- og 
vesentlighetsvurdering
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Budsjettavvik og budsjettpremisser

• Kommuneloven § 14-4 stiller krav til at årsbudsjett og økonomiplan 
skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de mål og 
premisser som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på

• § 14-7, årsberetningen skal redegjøre for: Vesentlige beløpsmessige 
avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene
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Budsjettavvik og budsjettpremisser 

• Budsjettpremisser er ikke tekniske forutsetninger som lønnsvekst, 
rentenivå eller andre parametere. 

• Budsjettpremisser må være klare og objektive eks. antall 
heldagsplasser i barnehage, antall sengeplasser i omsorg, o. l 

• Budsjettpremisser er politikernes premisser for hva administrasjonen 
skal oppnå for de rammene/bevilgningene de har fått på et område
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Budsjettavvik og budsjettpremisser

• Budsjettpremisser må være så tydelige og objektive at det er mulig å 
måle i hvor stor grad budsjettpremissene er oppfylt, og om 
kommunedirektøren har gitt dekkende opplysninger om eventuelle 
avvik 

• Uttalelse med moderat sikkerhet
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Rapportering til KU

• Vesentlige forhold rapporteres i nr. brev til kontrollutvalget
• Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
• Kopi av vesentlig korrespondanse med kommunen
• Eventuelle misligheter skal rapporteres skriftlig til 

kontrollutvalget 
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