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Egenvurdering av uavhengighet:
Holtålen kommune

Kommuneloven $ 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 5516-19 setter krav til revisors
uavhengighet. Kravene er beskrevet i bestemmelsene. Dette dokumentet beskriver revisors
egenvurdering og skal ivareta krav iforskriften.

Ansettelsesforhold Undeftegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

revisjonsselskapet

Medlem istyrende
organer

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

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

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

Nærctående Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Holtålen kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objeKivitet i utførelsen av revisjonsoppdra get.

Rådgivnings- eller andre
tjenester som er egnet
tilå påvirke revisorc
habilitet

Undeftegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester oveÉor Holtålen kommune som er av en slik art at dette
kommer i konfliK med denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføreé, vurderer revisor rådgivningenô eller
tjenestens aft i forhold til revisors uavhengighet og objeKivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i

konflikt med bestemmelsen i forskriftens g t6, ulfører revisor ikke
tjenesten. Hveft 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 Holtålen
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den rcvisjonspliktige

Undeftegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmeKig for Holtålen.

Andre særegne forhold Undertegnede $enner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objeKivitet.
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