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

UTVALG

SAKSBEHANDLER

MØTEDATO

KONTROLLUTVALGET

RA

15.11.21

Behandling av saken:
Saksnr.:
Utvalg:
35/21
Kontrollutvalget

SAK
NR.
35/21

Møtedato:
15.11.21

Revisjonsstrategi 2021
Saksdokumenter:
Ingen
Saksopplysninger:
KPMG AS reviderer kommunens årsregnskap og rapporter til kontrollutvalget og
kommunestyret. Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å holde seg løpende
orientert om revisjonsarbeidet. Utvalget skal også påse at kommunens regnskaper er
betryggende revidert jamfør §3 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år utarbeide en strategi og plan for
revisjonsoppdraget med utgangspunkt i risiko og vesentlighetsvurderinger.
Strategien omhandler regnskapsåret 2021.
Formålet med revisjonsstrategien er primært å avdekke risiko for feilrapportering og
definere hvilke revisjonshandlinger revisor må gjennomføre for å avgi
revisjonsberetningen. Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder
utarbeide en strategi og plan for sitt revisjonsoppdrag. Revisjonsstrategien skal
utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i risiko og
vesentlighetsvurderinger. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte
revisjonsoppdrag skal løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos revisor.
Oppdragsansvarlige revisor vil i dagens møte legge frem strategien for revideringen av
regnskapet for 2021.
Dersom det blir gitt informasjon om interne forhold hos revisor eller spesielle
kontrolltiltak, kan det bli nødvendig å lukke møte, jfr. kommunelovens § 11-5, 2. ledd.
Kontrollutvalget vil i så fall ha plikt til å bevare taushet om den delen av innholdet som er
belagt med taushetsplikt.
Utvalget bør gjennom orienteringen få en forståelse av hva regnskapsrevisjonen omfatter
og på hvilket grunnlag revisor bygger sine konklusjoner. Revisors orientering i dagens
møte er et ledd i kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir
betryggende revidert.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering dersom
forholdene for hvordan regnskapet skal revideres avklares under møtet.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.
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