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Revisjonsstrategi regnskapsåret 2022 og grunnlag for forenklet 
etterlevelseskontroll 
 
 
Saksdokumenter: 
- Egenerklæring av revisors uavhengighet av den 26.08.20222, vedlegg 1. 
- Årsberetning og åpenhetsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA av 22.08.22, vedlegg 2. 

 
 
Saksopplysninger: 
Revisjon Midt-Norge SA reviderer kommunens årsregnskap og rapporterer til 
kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar jamfør §3 i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon for å holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet. Det er altså kontrollutvalget som skal påse at kommunens regnskaper 
er betryggende revidert. Revisjonsberetningen skal være avlagt innen den 15.april 
påfølgende år. 
 
Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder utarbeide en strategi og plan 
for sitt revisjonsoppdrag som fører frem til revisjonsberetningen. Revisjonsstrategien skal 
utarbeides på faglig grunnlag og tar utgangspunkt i risiko og vesentlighetsvurderinger. 
Revisjonsstrategien gir innsikt i hvordan revideringen gjennomføres, og skal avdekke 
risiko for feilrapportering og definere hvilke revisjonshandlinger revisor gjennomfører 
som grunnlag for revisjonsberetningen. 
 
 
Et annet ansvar som kontrollutvalget har, er å påse at det gjennomføres forenklet 
etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen i henhold til kommunelovens § 24-9. 
Forenklet etterlevelseskontroll er en enkel stikkprøvekontroll som skal gjennomføres med 
lite ressurser. Etterlevelseskontrollen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering. Revisor vil legge fram risiko- og vesentlighetsvurderingen som 
ligger til grunn for kontrollen i møtet. 
 
Kommuneloven § 24-4 omtaler at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. En del 
av påse-ansvaret ligger i å sikre at revisor er uavhengig. §16- §19 i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon, presiserer kravene til revisors uavhengighet. 
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering 
av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av 
uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor for Oppdal kommune, Wenche Holt, den 
26.august 2022. 
Ut fra sekretariatets vurdering tilfredsstiller revisor erklæring de lovpålagte kravene. 
 
Sakvurdering: 
Påseansvaret til kontrollutvalget utøves ved å: 
 Påse at regnskapet blir revidert på en betryggende måte 
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 Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
 Påse at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal     

revisjonsskikk 
 Kvalitetskontrollsystemet i revisjonsforetaket 
Som et ledd i kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor legges revisjonsselskapets 
årsberetning fram for kontrollutvalget.  
I FKT´s veileder for kontrollutvalgets påseansvar står bl.a.: 
«Kontrollutvalget kan bygge sitt påse-ansvar på åpenhetsrapporten under forutsetning 
av at den faktisk gir innsikt i hvordan revisjonsselskapet sikrer kvalitet, uavhengighet og 
effektiv revisjon.» 
Sekretariatet mener at årsberetningen og åpenhetsrapporten gir god innsikt i hvordan 
revisjonsselskapet sikrer kvalitet, uavhengighet og en effektiv revisjon.  
Beretningen viser at selskapet er underlagt obligatorisk ekstern kvalitetskontroll. Dette 
sikrer at selskapet holder en høy faglig standard ved at de utøver revisjonsarbeidet i 
overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Selskapet ble kontrollert i 2021.  
Rapporten viser også at selskapet har utviklet et internt kvalitetskontrollsystem. 
 
 
Revisors orientering i dagens møte er et ledd i kontrollutvalgets arbeid med å påse at 
kommunens regnskaper blir betryggende revidert.  
Utvalget bør gjennom orienteringen få en forståelse av hva regnskapsrevisjonen omfatter 
og på hvilket grunnlag revisor bygger sine konklusjoner.  
Hva som velges som område for forenklet etterlevelseskontroll er også en del av 
orienteringen. Kontrollutvalget kan komme med innspill til valg av områder. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering dersom;  

1. forholdene for hvordan regnskapet skal revideres er kommet frem. 
2. grunnlaget for valg av område for forenklet etterlevelseskontroll er kommet frem. 

 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022 og 
grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll til orientering. 
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