MØTEBOK
------------------------------------------------------------------------------------------------ARKIV
NR.

UTVALG

SAKSBEHANDLER

MØTEDATO

KONTROLLUTVALGET

TB

07.12.21

Behandling av saken:
Saksnr.:
Utvalg:
34/21
Kontrollutvalget

SAK
NR.
34/21

Møtedato:
07.12.21

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til
kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon
Saksdokumenter:
-Egenvurdering av uavhengighet av 12.10.21 fra Revisjon Midt-Norge SA.
Saksframlegg:
Kommuneloven § 24-4 omtaler at revisor skal være uavhengig og ha god vandel.
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16- §19 presiserer kravene til revisors
uavhengighet.
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påse-ansvaret ligger i
det å sikre at revisor er uavhengig.
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.
Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige.
Det skal ikke foreligge særegne forhold som kan svekke uavhengigheten eller
objektiviteten i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke
kan:
•
•

inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller
virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i
«delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen
som revisor for kommunen

Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller
revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen.
Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til
kommunen. Dette gjelder:
•
•
•

rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet
tjenester som hører inn under reviderte ledelses- og kontrolloppgaver i kommunen
å opptre som fullmektig for kommunen

De som utfører revisjon for kommunen, skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Sakvurdering:
Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig
revisor for Alvdal kommune, Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA.
Vurderingen er datert 12.oktober 2021.
I følge FKT sin veileder for «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor, så
kan følgende spørsmål stilles til uavhengighetserklæringen:
1. Om leveransen av andre tjenester enn revisjon eksempelvis rådgivning, utgjør en
trussel mot revisors uavhengighet
2. Om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan påta seg
utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller samlede
honorarbegrensinger
3. Om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon av oppdragsansvarlig
etterfølges.
Ut fra kravene i kommuneloven §24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §16 §19, er sekretariatet av den oppfatning at oppdragsansvarlig revisor har gjort en
vurdering av sin uavhengighet som lov og forskrift krever.
Sekretariatets forslag til vedtak
Alvdal kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av
uavhengighet av 19. oktober 2021 til orientering, og har ingen merknader til
erklæringen.
Behandling:
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