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SAK 16/2022: REVISJONSSTRATEGI [ORIENTERING FRA REGNSKAPSREVISOR] 
 
1: Innledning og bakgrunn 
 
Revisor har tatt initiativ til å holde en muntlig orientering for kontrollutvalget om revisjonsstrategi, 
herunder arbeidet med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen etter reglene i 
kommuneloven § 24-9 [jf. appendiks]. 
 

2: Kontrollutvalgets oppgaver og rolle 
 
Kontrollutvalgets oppgave er i denne omgang i hovedsak å danne seg et inntrykk av arbeidet med 
finansiell revisjon, jf. bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - Lovdata 
 
Det henvises for ordens skyld også til reglene for revisjon i kommuneloven kapittel 24: 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - Lovdata 
 

3: Sekretariatets vurderinger 
 
Det henvises til revisors redegjørelse i møtet, samt vedlagte uavhengighetserklæring. 
 

 
Forslag til vedtak: 
 

Kontrollutvalget tar revisors muntlige orientering om revisjonsstrategi til etterretning. 

 
Vedlegg –  
1: Uavhengighetserklæring datert 26.08.2022 
  

§ 3. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte  

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor  

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.  

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før 
formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir rettet 
eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til 
kommunestyret eller fylkestinget. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
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Appendiks – Utdrag fra kommuneloven 

 
 
Se også RSK 301 Standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 
 
NKRF – kontroll og revisjon i kommunene 

https://www.nkrf.no/rsk-301-forenklet-etterlevelseskontroll-med-okonomiforvaltningen

