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Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 

2022 
 
Saksdokumenter: 

- ingen 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven med forskrifter påse at kommunens 

regnskaper blir betryggende revidert og holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet. 

Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt kommunens oppdragsansvarlige 

revisor om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2022-regnskapet 

og den løpende revisjonen så langt i året. Kontrollutvalget vil på denne måten ha 

mulighet å forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill 

til revisors videre arbeid. 

 

Kontrollutvalget skal ifølge det samme lovverket påse at det gjennomføres forenklet 

etterlevelseskontroll av forvaltningen. Forenklet etterlevelseskontroll er en enkel 

stikkprøvekontroll som skal gjennomføres med lite ressurser. Kontrollen ble lovfestet i 

kommuneloven i 2020. Etterlevelseskontrollen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor vil legge fram 

risiko- og vesentlighetsvurderingene i møtet. 

 

Kontrollutvalget skal ifølge det samme lovverket påse at det gjennomføres forenklet 

etterlevelseskontroll av forvaltningen. Forenklet etterlevelseskontroll er en enkel 

stikkprøvekontroll som skal gjennomføres med lite ressurser. Kontrollen ble lovfestet i 

kommuneloven i 2020. Etterlevelseskontrollen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor vil legge fram 

risiko- og vesentlighetsvurderingene i møtet. 

 

 

Vurdering og konklusjon: 

Med denne orienteringen får kontrollutvalget mulighet til å følge opp det arbeidet som 

gjøres og at revisjonen fungerer på en betryggende måte. 

Kontrollutvalget kan ta revisjonsstrategien og status for regnskapsrevisjonen for 2022 til 

orientering dersom det ikke framkommer opplysninger under behandlingen som krever 

oppfølging. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 

2022 og etterlevelseskontroll for 2023 til orientering. 
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