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ÅRSBERETNING 

INNLEDNING 

Revisorloven § 5a-2 pålegger revisjonsselskap som reviderer foretak av allmenn interesse å gi en
åpenhetsrapport, hvor blant annet organisasjonsform og eierskap, styringsstruktur, interne 
kvalitetskontrollsystemer og enhetens etterutdanningspolitikk skal beskrives. Kommunalt eide 
revisjonsselskap omfattes ikke av revisorloven, og derfor ikke av kravet om åpenhetsrapport. Åpenhet
er imidlertid en sentral del av offentlig sektor. Kommunal revisjon bør derfor være like åpen i sin 
rapportering som private selskaper. Vi har derfor innarbeidet de krav som stilles til åpenhetsrapporter i
vår årsberetning, og håper dette i sum gir et godt innblikk i selskapet.

Vi er bedriftsmedlem i Kontroll og tilsyn (NKRF). NKRF er en yrkesfaglig interesseorganisasjon og et
serviceorgan som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller kontroll med kommunal og
fylkeskommunal virksomhet. NKRF har som visjon å være på vakt for fellesskapets verdier.

Revisjon Midt-Norge SA har vært gjennom store organisatoriske endringer de siste årene og er i dag 
Norges største interkommunale revisjonsselskap. Fem selskaper har fusjonert og blitt til ett. Dette har
gitt oss flere kompetente medarbeidere og effektivisert tjenestene våre. Vi skal fortsette å utvikle oss
til beste for våre eiere og kunder. Vi skal revidere og kontrollere, men vi skal også være en 
samarbeidspartner for å utvikle bedre styring og kontroll. Vår visjon er å bidra til forbedring.

Vi viser til vår hjemmeside for nærmere informasjon om vår virksomhet www.revisjonmidtnorge.no

Stjørdal, 22 februar 2022

Varamedlem

Styremedlem

Styremedlem

A-(1,,11[, w /� ll-.t/$iddAnne Birgittel g�Sklet 

Styremedlem

�·, H d'1�,,,r � 
I � (.!,.,azVd:;v' /4._u-;;;, 
T�rn Måsøval · Oddvar Fossum

Styremedlem

�iq�t.___ 
��;�. Hau�an)

Daglig leder

Styremedlem
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SELSKAPETS FORMÅL, ORGANISASJON OG VIRKSOMHET 

Revisjon Midt-Norge SA ble stiftet 28. august 2017 av 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. 
Selskapet ble etablert etter en sammenslåing av selskapene Revisjon Midt-Norge IKS og Kom Rev 
Trøndelag IKS, og var i drift fra 1. januar 2018. Senere er Fosen kommunerevisjon, Ytre Helgeland 
kommunerevisjon og Revisjon Fjell lKS fusjonert inn i selskapet. 

Selskapet har en desentralisert struktur med kontor i Orkanger, Oppdal, Trondheim, Namsos, Stjørdal, 
Brekstad, Brønnøysund, Sandnesjøen og Mosjøen, i tillegg til hovedkontoret på Steinkjer. 

Revisjon Midt-Norge SA reviderer 54 kommuner og er med det Norges største revisjonsselskap når 
det gjelder revisjon av kommuner. Vi er et interkommunalt selskap og det første som er organisert 
som et samvirkeforetak. Selskapets vedtekter fastslår at det bare er kommuner og fylkeskommuner 
som kan bli medlemmer. Per 31.12.21 er det altså 54 medlemskommuner i selskapet. 

Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. Selskapets 
hovedtjenester er regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg leverer vi eierskapskontroller, 
rådgivning og andre tjenester, herunder bekreftelser og attestasjoner. Revisjonsarbeidet utføres i 
samsvar med vedtatte revisjonsstandarder, som legger rammen for god (kommunal} revisjonsskikk. 

Selskapet er medlem i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) og har en ytelsesbasert 
pensjonsordning i KLP. 

ORGANISASJON 

Selskapet er faglig organisert slik figuren nedenfor viser: 

Årsmøtet 54 medlemmer 

Daglig leder 

Administrasjon Ass. daglig leder 

Faglig leder forvaltningsrevisjon Faglig leder finansiell revisjon 

15 forvaltningsrevisorer 24 regnskapsrevisorer 

ÅRSMØTET 

Årsmøtet er selskapets øverste organ, og består av 54 representanter valgt av medlemskommunene. 
Stian Brekkvassmo er leder og Gunn Iversen Stokke nestleder i årsmøtet. 

I 2021 har det vært avholdt 2 årsmøter og behandlet 14 saker. 
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Medlemmenes stemmerett på årsmøtet følger av vedtektene i selskapet og baseres på omsetning 

med selskapet etter fastsatt modell. 

Høsten 2019 vedtok årsmøtet selskapets strategi for perioden 2020-2023. Her fremgår det at vår 

visjon er; å bidra til forbedring. Våre verdier skal være; kompetent, framtidsrettet, åpen og pålitelig. 

Strategi 2020-2023: 

Bidra til forbedring 

Vi skal være det 
ledende 

revisjonsselskapet i 
offentlig sektor 

STYRET 

Vi skal være en 
kompetent og 

forutsigbar 
samarbeidspartner 

for våre kunder 

Vi skal være 
framtidsrettet og 
utviklingsorientert 

Vi skal være en 
attraktiv 

arbeidsgiver for 
våre ansatte 

Styret består av 6 personer valgt av årsmøtet og 1 person valgt av og blant de ansatte. I tillegg har de 

ansatte en observatør i styret. Styrets sammensetning etter gjennomført valg på årsmøtet i november 

2021: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Styreleder Hans S.U. Wendelbo 
Nestleder Elin R. Agdestein 
Styremedlem Eva Lundemo Fosmo 
Styremedlem Anne Birgitte S. Sklet 
Styremedlem Torbjørn Måsøval 
Styremedlem Oddvar Fossum 
Ansattes repr . Arve Gausen 

Vara i numerisk rekkefølge: 
Odd Langvatn 
Trude Holm 
John Lernes 
Liv Darell 

Røros 
Steinkjer 
Malvik 
Grong 
Frøya 
Bindal 

Vefsn 

Verdal 
Orkland 
Indre Fosen 

Daglig leder Arnt R. Haugan er sekretær og saksutreder for styret. 

I 2021 har styret hatt 7 møter og behandlet 53 saker. 

TJENESTER OG PRODUKSJON 

Selskapet har en stor og omfattende produksjon. I tillegg til å levere revisjon til de kommuner og 

fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, kan vi selge tjenester til andre rettssubjekter som 
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eies helt eller delvis av ett eller flere av medlemmene, eller til andre, så lenge omsetningen av andre 

oppdrag ikke overstiger 20 % av den totale omsetningen. 

I 2021 har selskapet avgitt 297 revisjonsberetninger, 36 forvaltningsrevisjonsrapporter, 9 rapporter om 

eierskapskontroll i selskap og 5 andre undersøkelser. 

Vi har også arrangert faglig temadag for økonomimedarbeidere i alle eierkommunene våre. Dette er 

gjort med egne medarbeidere som forelesere. Det var godt oppmøte på den digitale samlingen med 

ca 120 deltakere. 

Selskapet har i 2021 fortsatt arbeidet mye med implementering av ny organisasjon, administrative 

systemer og rutiner. Det er satset på digitalisering av administrative systemer, og tjenestene er i all 

hovedsak skybaserte. Det er også utviklet en felles Sharepoint plattform som gir ansatte enkel tilgang 

til selskapets arbeidsverktøy, områder, innhold og nyheter, uansett hvor de fysisk er lokalisert. Dette 

er viktig i et selskap med mange kontorlokasjoner, men har også vist seg å være viktig for å kunne 

bruke hjemmekontor på en effektiv måte under Civid-19 pandemien. 

Vi er opptatt av å ta i bruk nye digitale verktøy til beste for våre egne ansatte og våre kunder. I 2021 

har vi startet et arbeid med en helt ny løsning for vår hjemmeside. 

Selskapet har blant annet gjennomført et prosjekt, sammen med Atea AS, for å se på hvordan 

digitalisering og teknologiske løsninger kan utvikle det faglige arbeidet vårt mot kommunene. Dette er 

en videreføring av et forprosjekt som ble gjennomført i 2019. 

Revisjon Midt-Norge SA har et strategisk og faglig samarbeid med Kom Rev Nord IKS gjennom en 

samarbeidsavtale. KomRev Nord IKS reviderer 40 kommuner og har 45 ansatte. 

Utfordringer med Covid-19, og samfunnets håndtering av denne situasjonen, har også i 2021 preget 

Revisjon Midt-Norge SA. Det er i hovedsak likevel slik at vi i stor grad har vært i stand til å utføre det 

arbeidet vi skal. Vi hadde allerede etablerte skyløsninger og tatt i bruk Teams i det daglige arbeidet før 

situasjonen med Covid-19 inntraff. 

Selskapet har i 2021 blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er i tråd med selskapets strategi for 2020-

2023, om å ta samfunnsansvar. 

Mll�m• 

LIKESTILLING, MILJØ OG KOMPETANSE 

ANSATTE OG LIKESTILLING 

Selskapet har 43 ansatte pr. 31.12.21. Dette fordeler seg på 30 kvinner og 13 menn. Selskapets 

ledergruppe består av 2 menn og 2 kvinner. Det er ikke gjennomført eller planlagt spesielle tiltak når 

det gjelder likestilling. 

ARBEIDSMILJØ - SYKEFRAVÆR 

Sykefraværet var i 2021 på 6,5 % (2020 på 5,6 %). Sykefravær med legeerklæring utgjør 

hovedtyngden av fraværet og av dette fraværet er langtidsfravær klart størst. Langtidsfravær er 

relatert til 2-3 ansatte. En ansatt som er 100% sykemeldt utgjør 2,4 % sykefravær for selskapet. Det er 

imidlertid en økning av korttidsfravær og egenmeldinger i andre halvdel av året. Selskapet har en 

avtale med Friskgården Stod AS om bedriftshelsetjeneste. 

Selskapet har årlige møter med representanter fra bedriftshelsetjenesten (Friskgården), verneombud i 

selskapet, tillitsvalgte og ledelsen. På disse møtene er temaet arbeidsmiljø og planlegging av 
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aktiviteten for det kommende året. Selskapet har etablert et partssammensatt utvalg. Utvalget hadde 4 

møter i 2021. 

Det ble i 2021 gjennomført en større arbeidsmiljøkartlegging i selskapet i regi av 

bedriftshelsetjenesten. Resultatene fra denne kartleggingen viser at det er en høy grad av trivsel blant 

de ansatte, sterkt samhold mellom kolleger og godt psykososialt arbeidsmiljø. Det er også høy score 

på jobbengasjement og ansvarlige medarbeidere. Forrige arbeidsmiljøundersøkelse var i 2019. 

Verneombudet har gjort en kartlegging av medarbeidernes opplevelse av Covid-19 situasjonen og 

selskapets håndtering av denne. 

KLIMAREGNSKAP 

Selskapet driver i liten grad virksomhet som forurenser det ytre miljø. 

Gjennom å være Miljøfyrtårn arbeider selskapet aktivt for å bidra til en positiv utvikling for miljøet. Det 

utarbeides årlig en klima - og miljørapport. 

11-- ,, .. ,, .. 
15,26 7,44 11,93 

torn (0.! tonn (02 

Steinkjer Namsos Trondheim 

I henhold til sertifiseringen har Revisjon Midt-Norge SA tre virksomheter. Dette er kontorene i 

Steinkjer, Namsos og Trondheim. Den prosentvise fordelingen av CO2-utslipp viser at det er transport 

som i all hovedsak er kilden til det utslippet vi er ansvarlig for. Revisjon Midt-Norge SA har en 

reisepolicy som sikrer at miljøaspektet ivaretas i forbindelse med reiser. Rapporten viser at vi har 

mindre avfall enn andre i bransjen og vi bruker mindre energi enn andre i bransjen. Vi har 

kildesortering, og et system for å følge opp energiforbruket. Siste tilgjengelige klima- og miljørapport 

(2020) viser en reduksjon av samlet CO2-utslipp. 

KOMPETANSEUTVIKLING 

Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester som krever høy kompetanse. Vedlikehold og videreutvikling 

av kompetanse er derfor høyt prioritert. De fleste av selskapets ansatte har høyere utdanning innen 

økonomi, regnskap, revisjon, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, juss m.v. Vedlikehold av kompetanse 

skjer gjennom deltakelse på kurs og konferanser samt deltakelse i faglige nettverk, mens 

videreutvikling skjer gjennom deltakelse på studier og etterutdanning. Selskapet er positiv til 

etterutdanning og støtter dette aktivt med studiepermisjoner og økonomisk støtte. 

Ansatte som utøver rollen som revisor skal delta i en obligatorisk etter- og videreutdanning. For 

oppdragsansvarlige revisorer betyr dette fagrettede kurs på minimum 120 timer over 3 år, og 

revisormedarbeidere minimum 63 timer over 3 år. Dette er gjeldende fra 01.01 .21 med innføring av ny 

revisorlov. 

Vi avholder også egne interne kurs og møter om aktuelle tema. Det er i 2021 eksempelvis avholdt 

interne kurs i forhold til presentasjonsteknikk og klart språk. Selskapet har i 2021 avholdt tre interne 
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samlinger for alle ansatte, med både administrative og faglige tema. To av samlingene er gjennomført 

digitalt. 

Revisjon Midt-Norge SA er sentral i den faglige utviklingen av offentlig revisjon i Norge. Vi har i 2021 

hatt ledervervet i følgende NKRF komiteer; Forvaltningsrevisjonskomiteen, og Regnskapskomiteen. Vi 

har også et medlem i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 

Selskapet har i 2021 videreført et godt samarbeid med NTNU, henholdsvis Institutt for sosiologi og 

statsvitenskap (ISS) og Handelshøgskolen. Dette innenfor både forvaltningsrevisjon og 

regnskapsrevisjon. Dette betyr faglig samarbeid, praksisplasser for studenter, samt å bidra med 

forelesninger ved behov. Det er etablert en formell avtale mellom ISS, Trondheim kommunerevisjon 

og Revisjon Midt-Norge SA. Selskapet har også stilt seg til rådighet som case for to masterstudenter 

ved NTNU, som skriver om kunnskapsdeling mellom medarbeidere. 

UAVHENGIGHET OG KVALITETSKONTROLL 

Revisjonsordningen i kommuner og fylkeskommuner reguleres av Kommuneloven§ 24-1. 

Uavhengighet i forhold til oppdragsgiver er grunnleggende for tilliten til revisors arbeid og revisors 

rapportering. Kravene til revisors uavhengighet er regulert i Kommunelovens§ 24-4 og Forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon. Bestemmelsen fastslår at den som skal ivareta revisjon- og kontrolloppdrag 

ikke kan ha slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitspersoner, at 

den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Tilsvarende krav stilles til revisors nærstående. 

RETNINGSLINJER FOR UAVHENGIGHET 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19, skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 

ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til 

uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun 

oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 

Oppdragsansvarlige revisorer i selskapet har i denne sammenheng vurdert blant annet egen og 

nærståendes forhold til den reviderte virksomhet, og om det er utført andre funksjoner/tjenester som 

kan påvirke uavhengighet. Revisor for det enkelte oppdrag bekrefter skriftlig sin egen uavhengighet 

som arkiveres internt i selskapet. 

EKSTERN KVALITETSKONTROLL 

Selskapets medlemskap i NKRF innebærer at vi er underlagt den obligatoriske 

kvalitetskontrollordningen i forbundet. Ordningen skal sikre at alle medlemsbedrifter kontrolleres minst 

en gang hvert 5 år. Formålet er å sikre at bedriftsmedlemmene holder en høy faglig standard ved at 

de utøver revisjonsarbeidet i overensstemmelse med god kommunal revisjonsskikk. 

Revisjon Midt-Norge SA ble kontrollert i 2021. Dette i form av to oppfølgingskontroller for henholdsvis 

Fosen kommunerevisjon og Revisjon Fjell lKS. Disse enhetene fusjonerte med Revisjon Midt-Norge 

SA i 2019 og 2020. Det ble i 2020 ikke utført kvalitetskontroll i regi av NKRF pga Covid-19 

situasjonen. Begge kontrollene gjaldt regnskapsrevisjon og selskapet fikk godkjent som resultat. 

Vedtakene i kontrollene er inndelt i resultatene godkjent eller ikke godkjent. 
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INTERN KVALITETSKONTROLL 

Selskapet har utviklet et internt kvalitetskontrollsystem som skal sikre at alle ledd i selskapet utfører 
sine oppgaver i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Kvalitetskontrollsystemet er utarbeidet på 
grunnlag av internasjonal standard for kvalitetskontroll - ISCQ1. Dette systemet omhandler 
lederansvaret for kvalitetssikring i revisjonsselskapet, operasjonelt ansvar for systemet, aksept og 
fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag, menneskelige ressurser, gjennomføring av oppdrag og 
overvåkning. 

Vi har også i vår samarbeidsavtale med Kom Rev Nord IKS en avtale om syklisk inspeksjon av minst 
ett av hverandres oppdrag. Dette som en del av vår interne kvalitetskontroll og gjelder både for 
forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon. Dette er gjennomført i 2021 og resultatene er formidlet i 
organisasjonen for å bidra til læring. 

Selskapet har utarbeidet egne etiske retningslinjer og varslingsrutiner. 

ÅRETS RESULTAT OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 

Årshjulet følger kalenderåret med klare knytninger til overordnet aktivitet. Styret behandler på hvert 
styremøte en økonomirapport, med estimert årsresultat. 

Nærmere 80 % av selskapets utgifter er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Økte pensjonskostnader er 
hovedforklaringen på ett større merforbruk enn budsjettert i 2021. Hovedsakelig som følge av et godt 
pensjonsoppgjør. Merforbruk i forhold til revidert budsjett for 2021 er om lag 2, 7 millioner. Pandemien 
har videre hatt direkte innvirkning på vesentlige poster knyttet kurs og reisevirksomhet. For disse 
postene har det vært et mindreforbruk. Det har også vært høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert, 
noe som er en konsekvens av økt sykefravær. 

Selskapet har et negativt årsresultat på kr 5.195.218. Underskuddet foreslås dekket av 
disposisjonsfondet. Dette er i tråd med vedtatt økonomiplan og eiernes ønske om å bygge ned 
opptjent egenkapital. Opptjent egenkapital pr 31.12.2021 er kr 26. 724.363, andelskapital er kr 
3.435.000. 

MEDLEMMER I REVISJON MIDT-NORGE SA PER 31.12.21: 

Alstahaug kommune Namsos kommune 

Alvdal kommune Namsskogan kommune 

Bindal kommune Nærøysund kommune 

Brønnøy kommune Oppdal kommune 

Dønna kommune Orkland kommune 

Flatanger kommune Os kommune 

Folldal kommune Osen kommune 

Frosta kommune Overhalla kommune 

Frøya kommune Rennebu kommune 
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Grane kommune 

Grong kommune 

Hattfjelldal kommune 

Heim kommune 

Herøy kommune 

Hitra kommune 

Holtålen kommune 

Høylandet kommune 

Inderøy kommune 

Indre Fosen kommune 

Leirfjord kommune 

Leka kommune 

Levanger kommune 

Lierne kommune 

Malvik kommune 

Melhus kommune 

Meråker kommune 

Midtre Gauldal kommune 

Røros kommune 

Røyrvik kommune 

Selbu kommune 

Skaun kommune 

Snåsa kommune 

Steinkjer kommune 

Stjørdal kommune 

Sømna kommune 

Tolga kommune 

Træna kommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Tydal kommune 

Vefsn kommune 

Vega kommune 

Verdal kommune 

Vevelstad kommune 

Ørland kommune 

Åfjord kommune 

R�Revisjon 
Midt-Norge 

Postadresse: Brugata 2, 7715 STEINKJER 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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