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INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET, LAVANGEN KOMMUNE

I tråd med vedtatt møteplan innkalles det til møte i kontrollutvalget.

Møtested: Kommunehuset
Møtedato: Mandag 29. november 2021
Tid: Kl. 12.00(merk klokkeslett)

Det innkalles primært som fysiskmøte, men smittesituasjon kan tilsi at møtet må gjennomføres
digitalt. Det vil bli gitt beskjed om møteformendres til digitalt møte. Det er ikke anledning til
å gjennomføre delvis fysisk møte ved at noen medlemmer møter digitalt. Ved fysisk møte
inntrer fysisk møteplikt.

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5. Det vises til saklisten
for nærmere informasjon.

Eventuelle forfall meldes K-Sekretariatet snarest.

Tromsø, 22.11.2021
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GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA 13.9.2021

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 13.9.2021 godkjennes.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Protokollen fra møte 13.9.2021

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Tromsø, 21.11.2021



Kontrollutvalget i Lavangen 2019 - 2023 
 

 

Protokoll 

 
FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 
KONTROLLUTVALGET Møterommet på servicebygget 

/Microsoft Teams 
13.09.2021 

Fra sak: 
Til sak: 

21/21 
27/21 

Fra kl.:     
Til kl.: 

09:00 
10:00 

 
Følgende medlemmer møtte: 

Marcus Nygård (Leder)  
Heidi Lundberg (Nestleder)  
Maj Kristin Svendsen  
Margrethe C. Solvoll  
Svenn Ole Wiik  

 
IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: 
 
 
MELDT FORFALL: 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 

 
 
FRA SEKRETARIATET MØTTE: 
Mikael Falch Hope 

 

ANDRE: 

Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen fra KomRev NORD IKS 
 
Ordfører Hege Myrseth Rollmoen deltok i møtet via Microsoft Teams. 

 

Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. 

Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. 
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Sak 21/21 Protokoll fra møte den 29. juni 2021 
 
  Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Lavangen kontrollutvalg 29. juni 
2021. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende 

 
  VEDTAK: 

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Lavangen kontrollutvalg 29. juni 
2021. 
Enstemmig vedtak 
 

 
Sak 22/21 Svar på revisjonsbrev nr. 6 – Årsregnskap 2020 
 
  Innstilling til vedtak: 

Ingen 
 
Sekretariatet mottok svar på revisjonsbrev nr. 6 fra administrasjonen  
8. september 2021 og svarbrevet ble sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer i 
forkant av møtet.  
 
Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen redegjorde for innholdet i svarbrevet. 
Sekretariatet supplerte med innspill.  
 
I svarbrevet har administrasjonen besvart på tiltak vedrørende selvkostområdet, 
mens tiltak vedrørende overholdelse av frister for avleggelse av årsregnskap og 
årsberetning ikke synes tilfredsstillende besvart i svarbrevet. Ifølge muntlig 
tilbakemelding fra kommunedirektøren til sekretariatet, arbeider 
administrasjonen konkret med å tilpasse bemanning for å sikre rettidig 
avleggelse av årsregnskap og årsberetning for 2021.  
 
Kontrollutvalget drøftet tiltakene og vil vurdere oppfølging av iverksatte tiltak 
på et senere tidspunkt. 
 
Kontrollutvalget fattet så følgende 

 
  VEDTAK: 

Kontrollutvalget tar svar på revisjonsbrev nr. 6 og redegjørelsen fra revisor og 
sekretariatet til orientering. 
Enstemmig vedtak 
 
Vedlegg: Svar på revisjonsbrev nr 6 
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Sak 23/21 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Lavangen kommune 
 

Innstilling til vedtak: 
Kontrollutvalget tar status på forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i 
Lavangen kommune til orientering. 
 
Sekretariatet hadde på forhånd innhentet status på 
forvaltningsrevisjonsprosjektet fra forvaltningsrevisor, og redegjorde for status 
og forventet videre fremdrift. Det er varslet oppstart av prosjektet og forventet 
ferdigstillelse er anslått til medio/høst 2022. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende 

 
VEDTAK:  
Kontrollutvalget tar status på forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i 
Lavangen kommune til orientering. 
Enstemmig vedtak 
 

Sak 24/21 Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 
 

Innstilling til vedtak: 
Kontrollutvalget tar Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 
til orientering. 
 
Sekretariatet gjennomgikk møtebok etter representantskapsmøte i KomRev 
NORD IKS avholdt 23. april 2021.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende 

 
VEDTAK:  
Kontrollutvalget tar Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 
til orientering. 
Enstemmig vedtak 
 

 
  



Kontrollutvalget i Lavangen 2019 - 2023 

Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen kommune 13. september 2021 sak 21/21 – 27/21 Side 4 av 5 

 

Sak 25/21 Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Lavangen kommune 
 

  Innstilling til vedtak: 
Kontrollutvalget tar Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor i 
Lavangen kommune til orientering.  

 
Sekretariatet redegjorde for innholdet i mottatt uavhengighetserklæring fra 
forvaltningsrevisor. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende 

 
VEDTAK:  
Kontrollutvalget tar Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor i 
Lavangen kommune til orientering. 
Enstemmig vedtak 

 
Sak 26/21 Utredning av sekretariatsfunksjonen 

 
Innstilling til vedtak: 
Ingen 
 
Sekretariatet redegjorde for saksutredning for valg av sekretariatsordning og 
valg av sekretariat til kontrollutvalget i Lavangen kommune. 
 
Kontrollutvalget drøftet valg av ordning og alternative kjente leverandører av 
tjenesten. De aktuelle leverandørenes kompetanse, geografiske beliggenhet, 
tilgjengelighet, pris og leveransedyktighet ble vurdert i beslutningsgrunnlaget.  
 
Kontrollutvalgsmedlem Svenn Ole Wiik la frem forslag til innstilling til vedtak 
som følger: 

1. Lavangen kommune vil benytte seg av lokal sekretær gitt at en slik kan 
skaffes innen kommunestyrets behandling 

2. Dersom det ikke lar seg gjøre å skaffe kvalifisert lokal sekretær, så vil 
Lavangen kommune tilslutte seg K. Sekretariat IKS og kjøpe tjenester 
derfra.  

 
Kontrollutvalget drøftet saksforholdet, og fattet så følgende: 
  
VEDTAK: 
Kontrollutvalget avgir følgende innstilling til kommunestyret i Lavangen: 

1. Lavangen kommune velger offentlig sekretariatsordning i egenregi. 
2. Lavangen kommune velger K-Sekretariatet IKS som sekretariat for 

kontrollutvalget og søker om opptak som deltaker i K-Sekretariatet IKS 
med virkning fra 1. januar 2022. 

3. Kontrollutvalget gis mandat til kjøp av sekretariatstjenester fra K-
Sekretariatet IKS frem til Lavangen kommune er formelt tatt opp som 
deltaker i K-Sekretariatet IKS.  

Pkt 1 vedtatt 4 mot 1 stemme. 
Pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 27/21 Eventuelt 
 
  27/21.1 Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Lavangen kommune 

 
Sekretariatet mottok 7. september 2021 Uavhengighetserklæring fra 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen 
redegjorde for innholdet i mottatt uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende 
  
VEDTAK: 
Kontrollutvalget tar Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor i Lavangen 
kommune til orientering. 

  Enstemmig vedtak 
 

Vedlegg: Uavhengighetserklæring Oppdragsansvarlig revisor 
 
 
Møte ble deretter hevet ca. kl. 10:00. 

 

Lavangen, 13. september 2021 

 
 
Marcus Nygård 
 
Leder kontrollutvalget i Lavangen 



 

LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
Sentraladministrasjon 
 

  
Vår dato: Vår ref.: 
08.09.2021 21/250 - 15 
 Arkiv: FE-212 

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  
 Erling Hanssen, 481 80 918   

 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 922 11 415 

 
 

 
Bankgiro for skatt:
 6345.06.19207 

 
6345.06.19207 
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Elsa Saghaug 
 

 

 
 
Svar på revisjonsbrev nr. 6 
 
Vi ser for oss flg. plan og løsning på de forhold som nevnes i revisjonsbrev nr. 6 og vil også komme 
med flg. kommentarer og orienteringer; Manglende for- og etterkalkyler på selvkostområdet.  
Lavangen kommune (LK) har i mange år ikke utarbeidet tilfredsstillende og korrekte for- og 
etterkalkyler på alle selvkostområdene. Dette har revisjon påpekt i mange år og nå senest i 
revisjonsberetningen for regnskapet 2020 og i nevnte revisjonsbrev.  
 
Vi har lenge sett alvoret i situasjonen ved at bl. annet renovasjonsordningen til LK har gått med årlige 
underskudd som har vært belastet/dekket direkte i driftsregnskapet pga. bl. annet for lave/feile 
renovasjonsgebyr til LKs abonnenter.  
 
Selv om underskuddene på renovasjonsordningen oppstod allerede i 2016, har LK ikke vært i stand 
til/hatt nok fokus på å regulere, overvåke og prisjustere ordningen slik at vi får dekket våre direkte og 
indirekte kostnader og kalkulatoriske renter. Dette tenker vi å løse ved budsjettet for 2022 
(forkalkyle) og ved regnskapsavleggelsen for 2021 (etterkalkyle).  
 
Høsten 2021 settes det ned en gruppe på 3-4 personer som sammen skal ta ansvar for at for- og 
etterkalkyler blir utarbeidet, dokumentert og som til slutt skal danne et korrekt gebyrgrunnlag for 
alle selvkosttjenestene. Denne gruppen vil bestå av 1-2 medarbeidere fra teknisk etat, 1 konsulent 
fra økonomi og økonomisjef.  
 
Gruppen starter jobben med et selvkostkurs fra NKKF den 8. sept. hvor vi etter gjennomført kurs skal 
være i stand til å sette opp nevnte kalkyler og ha fått tildelt gode verktøy (regneark) som skal hjelpe 
oss på veien. Gruppen vurderer fortløpende om det er nødvendig å knytte til seg ytterligere resurser 
eller andre/flere hjelpesystemer (f. eks. Momentum).  
 
Videre kan det informeres om at jobben med å splitte/skille de forskjellige VAR-områdene på 
fritidsboliger og helårsboliger i 2021-regnskapet er godt i gang. I første omgang gjøres dette på 
selvkostområdene slam/avløp og renovasjon som etter ny kommunelov og forurensingsloven skal 
være til selvkost (forurenser skal betale). LK har også som mål å splitte/skille mellom fritidsboliger og 
helårsboliger i 2021-regnskapet på VAR-områdene vann og feiing.  
 
Når fritidsboliger og helårsboliger på alle VAR-områdene er bokført hver for seg (egne 
ansvarsområder), vil det være forholdsvis enkelt og oversiktlig å opprette VAR-fond eller 
memoriakontoer (ved underdekning og ikke VAR-fondsmidler) på de forskjellige VAR-områdene og 
fritidsboliger/helårsboliger.  
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Som revisjon påpeker i nevnte revisjonsbrev, er det særlig renovasjonsordningen som har gått med 
relative store driftsunderskudd de siste årene.  
 
LK mener det er tatt “grep” rundt dette forholdet i 2021, ved at renovasjonsgebyret er satt opp med 
12 % og at Kommunestyret i sak 91/2020 fattet vedtak om maks 8 m3 innlevert grovavfall i året pr. 
husstand. Levering ut over disse 8 m3 skal faktureres husstanden. Disse tiltakene fører til høyere 
inntekter og lavere utgifter til HRS (på mottak og bearbeiding/tonnasje på grovavfall), og vil 
forhåpentligvis føre til bedre balanse mellom inntekter og utgifter på renovasjonsordningen for 2021.  
 
Avleggelse av regnskap etter fristen i kommuneloven. Lavangen kommune behandlet regnskapene 
for 2018 og 2019 i Kommunestyret sent på høsten/rett før jul (i perioden okt. - des. 2019/2020). 
2020-regnskapet var også forsinket, men ble behandlet i Kommunestyret innen utgangen av 1. halvår 
2021 (30.06.2021).  
 
Arbeidet med regnskapet for 2020 er avsluttet noe som også betyr at administrasjonen ikke trenger å 
jobbe med regnskap 2020 i 2. halvår 2021. Vi har som et klart mål at avleggelsen av 2021-regnskapet 
skal foreligge innen kommunelovens frist 22. feb. 2022.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Erling Hanssen 
kommunedirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
 
 

Kopi til 
Mikael Falch Hope 

   

Sissel Jorun Pedersen 
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Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for

Lavangen kommune

Innledning

Ifølge kommuneloven  § 24-4  skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors

uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16—19.

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, herunder

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både oppdragsansvarlig

revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på oppdraget.

KomRev NORD IKS har et kvalitetskontrollsystem isamsvar med internasjonal standard for

kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for

etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav  i  gjeldende lovgivning og annen regulering. Som en

del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig

uavhengighet.

Ifølge kontrollutvalgs— og revisjonsforskriften  §  19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved

behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen

følger nedenfor.

Oppdragsansvarlig revisors  vurdering av uavhengighet

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav til Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å

uavhengighet (§ 16) svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet.

Tilknytning til den Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den

reviderte virksomheten reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller

(5 17) tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Stillinger  i  kommunen Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.

(§ 18 a)
Stillinger  i  virksomhet Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller

(§ 18 b) er eier av, utover at KomRev NORD IKS utfører revisjon og er organisert som et

interkommunalt selskap.

Medlem av styrende Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen

organer (§ 18 c) eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at KomRev NORD IKS utfører

revisjon og er organisert som et interkommunalt selskap.

Bcsnks-f usladrussc Avdciin skonlor: 'l'clcfml: (h' anisus'nnsnummcr:
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Forskriftskrav

Delta kelse eller

funksjoner  i  annen

virksomhet (5 18 d)

Rådgivning eller andre

tjenester (§ 18 e)

Tjenester under

kommunens egne

ledelses- og

kontrolloppgaver

(§ 18 f)
Fullmektig for den

revisjonspliktige

(5 18 g)

Harstad, 07.09.21

K/mRev NORD IKS

Elsa Saghau  '

Oppdragsansvarlig reW or

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan

medføre at revisors interesser kommer  i  konflikt med interessene til kommunen,

eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor.

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens

art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen

konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs—

og revisjonsforskriften  §  18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt

tilfelle særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning

og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må

skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og

kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Lavangen

kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Lavangen kommune som hører inn

under kommunens egne ledelses— og kontrolloppgaver.

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Lavangen kommune.
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Kontrollutvalget i Lavangen 
kommune    
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RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2022 – 
LAVANGEN KOMMUNE     
 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saken gjelder: 
 
Kontrollutvalgets plikt til å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 
måte. 
 
Vedlegg til saken: 
 A: Trykte vedlegg:  

- Veileder vedrørende kontrollutvalgets påseeransvar overfor regnskapsrevisor  
 B: Utrykte vedlegg:    
 
Saksutredning: 
 
1. BAKGRUNNEN FOR SAKEN OG KONTROLLUTVALGETS ANSVAR 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir «revidert på en betryggende måte», 
jf. kommunelovens § 23-2 bokstav a. I kontrollutvalgsforskriftens § 3 (Kontrollutvalgets 
oppgaver ved regnskapsrevisjon) sies det bl.a. at:  
 

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 
 
Plikten som pålegges kontrollutvalget gjelder også for kommunale foretak.  
 
2. REVISORS ANSVAR OG OPPGAVER  
 
Revisors ansvar og oppgaver er beskrevet i lovens § 24-2, hvor revisor bl.a. ansvar for å 
«planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk».  
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Revisjonsstrategien vil være det styrende dokument for revisjonsarbeidet, og skal være basert 
på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger. Strategien skal trekke hovedlinjene for 
hvordan revisjonen skal gjennomføres i løpet av revisjonsåret.  
 
Det er i loven vist til «god kommunal revisjonsskikk», som er en rettslig standard. Rettslige 
standarder gir ikke absolutte kriterier, men innholdet vil variere med tiden og hva man 
innenfor revisjonsstanden til enhver tid mener bør gjelde.  
 
For å gi standarden god kommunal revisjonsskikk et nærmere innhold, er det utarbeidet 
internasjonale revisjonsstandarder (ISA-ene). Disse har noen tilleggsvurderinger som er 
spesifikke for enheter i offentlig sektor.  
 
Etter ISA 300 – Planlegging av revisjon av et regnskap, skal revisor utarbeide en overordnet 
revisjonsstrategi som beskriver revisjonens omfang og angrepsmåte, tidspunkt og styring av 
oppdraget.  

 
Utover revisjonsstrategien utarbeider revisor en mer detaljert plan for å håndtere de 
forskjellige forholdene som er identifisert i revisjonsstrategien. Den overordede 
revisjonsstrategien og revisjonsplanen oppdateres og endres ved behov etter hvert som 
revisjonen utføres.  
 
Kommunens internkontroll (egenkontroll) er sentralt ved revisors planlegging av oppdraget. I 
ISA 315 – Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom 
forståelse av enheten og dens omgivelser - framgår følgende i punktene 12 og 13: 
 

«Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen. Selv om de fleste 
kontroller som er relevante for revisjonen, sannsynligvis er relatert til finansiell 
rapportering, er ikke alle kontroller som er relatert til finansiell rapportering, 
relevante for revisjonen. Hvorvidt en kontroll, alene eller sammen med andre, er 
relevant for revisjonen, avgjøres av revisor ved anvendelse av profesjonelt skjønn. 
 
Når revisor opparbeider seg en forståelse av kontroller som er relevante for 
revisjonen, skal revisor vurdere utformingen av disse kontrollene og fastslå hvorvidt 
de er iverksatt ved å utføre handlinger i tillegg til forespørsler til ansatte i enheten.” 

 
3. Revisors rapportering – kontrollutvalgets «påse-ansvar» overfor regnskapsrevisor 
 
Revisors fremleggelse av sin revisjonsstrategi vil være et egnet bidrag for at kontrollutvalget 
kan oppfylles in oppgave med å påse at regnskapet blir revidert på en betryggende måte. 
 
Forum for Kontroll og Tilsyn har i 2019 utarbeidet veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor regnskapsrevisor. I veilederen presenteres forhold og momenter som kontrollutvalget 
kan vurdere i forbindelse med påse-ansvaret. Veilederen presenterer påse-ansvaret i tre faser, 
der «holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet» er den ene fasen. Rapporteringen fra 
revisor i inneværende møte gjelder planleggingsfasen. Det fremgår i veilederen at 
orienteringen fra revisor bør være skriftlig og en rekke momenter beskrives nærmere for hva 
den bør inneholde, se side 6. Veilederen legges med saksfremlegget, slik at kontrollutvalgets 
medlemmer kan gjøre seg kjent med denne. 
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Revisor vil i møtet redegjøre for strategien, hittil gjennomførte revisjonshandlinger og
resultatet av disse. Kontroller rettet inn mot kommunens internkontroll vil også være en del av
rapporteringen fra revisor.

En relevant opplysning i denne saken er at KomRev NORD er medlem av Norges
kommunerevisorforbund (NKRF). I regi av NKRF er det etablert en kvalitetskontrollordning
som skal sikre at medlemmene reviderer i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

Tromsø, 22.11.2021
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Kontrollutvalget påse-ansvar overfor revisor innebærer 
mer enn «å føre tilsyn med» i det det forutsettes at man 
ved avvik også igangsetter og følger opp tiltak for å 
bringe forholdet i orden. (Knut Løken, Kontroll, 1996)

Kontrollutvalgene utøver påse-ansvaret ulikt. Det kan 
skyldes at vi i dag mangler et verktøy som gir en konkret 
og systematisk tilnærming til påse-oppgavene. Med 
denne veilederen håper vi å kunne gi påse-ansvaret et 
operativt innhold.

FKT anbefaler at

a. kontrollutvalget inngår en årlig oppdragsavtale 
med revisor, som definerer omfang, leveranse og 
kompetanse på oppdraget (ref ”Oppdragsavtalen/
kontrakten” på side 12)

b. kontrollutvalget legger inn i oppdragsavtalen 
at revisor skal utarbeide en åpenhetsrapport 
(ref. ”Åpenhetsrapporten” på side 13).  NKRF 
 anbefaler at kommunale revisjonsvirksomheter 
skriver en åpenhetsrapport

1.2.  ARBEIDSGRUPPENS MANDAT

Arbeidsgruppa skal utarbeide ein rettleiar for 
påsjå-ansvaret som kontrollutvalet har overfor 
revisor, som m.a. skildrar korleis:

a. kontrollutvalet kan sjå til at kommunen har ei 
forsvarleg revisjonsordning

b. kontrollutvalet kan sjå til at rekneskapen vert revi-
dert på ein trygg måte ved å vurdere korleis

 - utvalet kan halde seg orientert om revisjons-
arbeidet

 - utvalet kan sjå til at revisjonsarbeidet vert 
gjennomført i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk

 - revisjonen føregår i samsvar med kontroll-
utvalet sine avtalar med, eller instruksar til, 
revisor

Rettleiaren skal vere utarbeidd som eit praktisk arbeids-
verktøy som skal hjelpe kontrollutvala og sekretariata til 
å gjennomføre påsjå-ansvaret overfor revisor på ein god 
og trygg måte.

1. Innledning

1.1.  PÅSE-ANSVARET

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at kommunens regnskap blir 
revidert på en betryggende måte 1. 
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b. det føres kontroll med at den økonomiske forvalt-
ningen foregår i samsvar med gjeldende bestem-
melser og vedtak (Ref. ”Utdrag fra kommuneloven” 
på side 15)

2.3.  FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG 
OG REVISJON FOR-2019-06-17-904 

Påse-ansvaret overfor revisor knyttet til regnskaps-
revisjon er fastsatt i § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved 
regnskapsrevisjon: 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orien-
tert om revisjonsarbeidet og påse at 

a. kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper 
og årsberetninger 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 
på pek inger 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. 

(Ref. ”3. Utdrag fra kommuneloven” på side 15).

Departementet slutter seg i hovedsak til kommune-
lovutvalgets vurderinger om ikke å innføre lovbestemt 
sertifisering av kommunale revisorer og en statlig 
tilsynsordning. Lovutvalget begrunnet dette med at 
behovet for tillit til revisor i kommunal sektor til dels 
bygger på andre forhold enn i privat sektor. En sentral 
forskjell er at feil i et kommuneregnskap ikke vil ha de 
samme potensielle skadevirkningene som for nærings-
livet (konkursforbudet). 3 

I proposisjonen gir departementet tydelig uttrykk for at 
det hviler et stort ansvar på kommunestyret og kontroll-
utvalget for å sikre at revisjonsordningen er forsvarlig. 
Det er disse organene selv som må vurdere revisors 
kvalifikasjoner og revisors arbeid:

«Kommunens revisjon er en viktig del av kommunens 
egenkontroll som kommunestyret har ansvar for. Det er 
en del av det kommunale selvstyret at kommunestyret 
og kontrollutvalget påser at kommunens revisjon er 
tilfredsstillende. Kommunestyret og kontrollutvalget må 
derfor gjøre egne vurderinger av revisors kvalifikasjoner 
og kvaliteten på revisors arbeid, uavhengig av om det 
etableres en statlig sertifiserings- eller tilsynsordning.» 4 

2.2.  PÅSE-ANSVARET I KOMMUNELOVEN

Stortinget vedtok kommuneloven 7. juni 2018. Påse- 
ansvaret overfor revisor er omtalt i § 23-2 «Kontroll-
utvalgets ansvar og myndighet»: 

Kontrollutvalget skal påse at 

a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper 
blir revidert på en betryggende måte

2. Påse-ansvarets lovgrunnlag

2.1.  FORARBEIDENE TIL KOMMUNELOVEN 2 

I Prop. 46 L (2017-2018) «Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommune-
loven)» drøftes behovet for sertifiseringsordning og statlig tilsyn med revisjons-
ordningen i kommunesektoren.
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3. Påse-ansvaret i kontrollutvalget

Med utgangspunkt i forskriftens § 3 har vi valgt å dele påse-ansvaret i tre:

Figur 1: De tre elementene i påse-ansvaret til kontrollutvalget

Påse at regnskapet blir revidert 
på en betryggende måte

a. Kvalifikasjonskrav

b. Vandel

c. Uavhengighet

d. Kvalitetskontrollsystemet 
i revisjonsforetaket

Holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet

Orientering i hht. fasene i revisjonsarbeidet

a. Planleggingsfasen

b. Interimsfasen

c. Årsoppgjørsfasen

d. Etterlevelseskontroll

Påse at revisjonsarbeidet 
foregår i samsvar med

a. lov, forskrift og god kommunal revisjons-
skikk? 

b. kontrakt, avtaler og instrukser

3.1.  PÅSE AT REGNSKAPET BLIR REVIDERT PÅ EN 
BETRYGGENDE MÅTE

Kvalifikasjonskrav

Sekretariatet innhenter egenerklæring om oppdrags-
ansvarlig revisor tilfredsstiller kravet til utdanning, 
praksis og etterutdanning (ref. ”Krav til revisors kompe-
tanse” på side 26).

Vandel

Sekretariatet innhenter informasjon om hvilket system 
revisjonen har for å vurdere ansattes vandel, og en 
bekreftelse på at systemet etterleves. 

Uavhengighet

Sekretariatet innhenter egenerklæring fra oppdrags-
ansvarlig revisor om uavhengighet (ref. ”Eksempel 
på uavhengighetserklæring” på side 27) og om 
hvilke rutiner revisor har for å sikre sin uavhengighet. 
Spørsmål som kan stilles er 

a. om leveranse av andre tjenester enn revisjon, 
eksempelvis rådgiving, utgjør en trussel mot  
 revisors uavhengighet 

b. om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjeneste-
leveranser det kan påta seg utenom revisjons-
oppgavene og for individuelle og/eller samlede 
honorarbegrensninger

c. om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon 
av oppdragsansvarlig revisor, etterfølges. (ref. 
”Oppdragsavtalen/kontrakten” på side 12)
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c. vesentlige regnskapsprinsipp og de viktigste 
områdene der revisor gjør skjønnsmessige vurde-
ringer. Revisor bør også orientere om status for sin 
 opp følging  av fjorårets revisjon

Orientering fra interimsfasen

Kontrollutvalget kan be om en skriftlig orientering som 
inneholder:

a. status i forhold til revisjonsplanen

b. beskrivelse av revisjonen av de ulike transaksjons-
klassene og aktivitetene i forbindelse med disse, 
og hvilke systemkontroller som er utført og resul-
tatet av disse, inkludert anbefalinger til forbedringer 
i internkontroll og/eller økonomiforvaltning

c. orientering om prinsipielle regnskapsspørsmål 5 
som er observert, resultatet av vurderingene 
av disse, og om det foreligger uenigheter med 
 administrasjonen

d. revisors vurdering av mislighetsrisiko

e. begrunnet redegjørelse for eventuelle endringer i 
revisjonsplanen

Orientering fra årsoppgjørsfasen

Revisjonsberetning, årsoppgjørsnotat og eventuelt 
nummererte brev. Kontrollutvalget ber om:

a. orientering om resultatet fra revisjonsarbeidet. 
Revisor bør gjøre rede for: kontrollen av regnskaps-
poster med skjønn/estimat og resultatene av disse, 
og vesentlige periodiseringer

b. revisors vurdering av kvaliteten i regnskaps-
prosessen/økonomiforvaltningen og av regnskaps- 
og rapporteringsprosessen

c. revisors vurdering av årsregnskapet og års beret-
ning, jf. kommuneloven § 14-6, inkludert opplys-
ninger og presentasjon av notene i regnskapet (ref. 
”Utdrag fra kommuneloven” på side 15)

d. revisors redegjørelse for feil i regnskapet som ikke 
er korrigerte og begrunnelsen for at feilene ikke er 
rettet

Kvalitetskontrollsystemet 
i revisjonsforetaket

a. Ekstern kvalitetskontroll

 - Sekretariatet innhenter kvalitetskontroll-
rapporter som er gjennomført av NKRF og 
DnR. Vi anbefaler å ta inn i oppdragsavtalen 
at revisor uoppfordret oversender kontroll-
rapporter når de foreligger.

 - Sekretariatet bør, ved eventuelle merknader i 
kontrollrapporter, innhente skriftlig redegjørelse 
fra revisjonsforetaket om hvilke tiltak som 
vil bli iverksatt. Kontrollutvalget må påse om 
eventuelle merknader blir lukket, for eksempel 
gjennom ny rapport/tilleggskontroll.

b. Intern styringsstruktur 
og kvalitetskontrollsystem

 - Sekretariatet innhenter redegjørelse fra revisor 
som angir hovedpunktene i revisjonsforetakets 
styringsstruktur, organisering og gjennomføring 
av det interne kvalitetskontrollsystemet, ref. 
”Åpenhetsrapporten” på side 13 (pkt. c og 
d) og ”Krav til revisjonsselskapenes kontroll-
system” på side 29.

 - Revisors redegjørelse bør også inneholde 
opplysninger om kvalitetssystemet har fanget 
opp feil knyttet til utførelse av revisjonen.

3.2.  HOLDE SEG LØPENDE ORIENTERT 
OM REVISJONSARBEIDET

Orientering fra planleggingsfasen

Kontrollutvalget kan be om at revisor orienterer om 
 revisjonsplanen med revisjonsstrategi og risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Orienteringen bør være 
skriftlig og minst beskrive: 

a. hvordan revisor fastsetter vesentlighetsnivå og de 
ressurser (bemanning og kvalifikasjoner) som skal 
brukes i gjennomføringen av revisjonen 

b. hvilken struktur revisor i sin revisjonstilnærming har 
på kommuneorganisasjonen
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 - revisors vurdering av behov for justeringer i 
kommunens internkontroll som kan bidra til å 
forenkle revisjonsgjennomføringen

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med 
kontrakt, avtaler og instrukser?  
Kontrollutvalget bør evaluere: 

a. om revisjonsarbeidet er gjennomført i henhold til 
kontrakt, oppdragsavtale og revisjonsplan. Er det 
eventuelle krav/forventninger som bør tas inn i 
avtalen ved avtalefornyelse?

b. om revisjonsarbeidet er gjennomført i henhold 
eventuell åpenhetsrapport?

c. om revisjonsarbeidet er gjennomført i henhold 
til eventuelle instrukser kontrollutvalget har gitt 
revisor?

d. om revisjonsgjennomføringen totalt sett virker 
betryggende?

e. om revisjonshonoraret er rimelig sett i lys av 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko?

3.4.  ÅRSHJULET I KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget bør ha en plan for hvordan det skal 
påse at revisjonen utfører arbeidet. Det skaper forutsig-
barhet for revisor og gir kontrollutvalgets medlemmer 
god oversikt over hva ansvaret for revisjonen innebærer. 

Kontrollutvalgene har vanligvis minst fire møter, derfor 
foreslår vi et årshjul der aktiviteten er tilpasset dette 
antallet, men aktivitetene kan selvsagt spres over flere 
møter eller konsentreres om færre.

Årshjulet er lagt opp slik at det følger kalenderåret. 
Det kan justeres for å passe til kontrollutvalgets øvrige 
 aktiviteter .

Orientering om etterlevelseskontroll

Jf. KL §§ 23-2 og 24-9. Kontrollutvalget ber om:

a. en risiko- og vesentlighetsvurdering av om kommu-
nens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i 
samsvar med bestemmelser og vedtak

b. skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet 
av revisors vurdering av om det foreligger brudd 
på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen innen 
30.6 eller annet tidspunkt gitt i oppdragsavtalen

3.3.  PÅSE AT REVISJONSARBEIDET FOREGÅR 
I SAMSVAR MED LOV OG FORSKRIFT, 
GOD KOMMUNAL REVISJONSSKIKK OG 
KONTROLL UTVALGETS AVTALER MED OG 
INSTRUKSER TIL REVISOR 

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk?  
Sekretariatet innhenter: 

a. revisjonsberetningen og gjennomgår eventuelle 
merknader utover normal beretning 

b. administrasjonens vurdering av samspillet med 
revisor og følgende spørsmål kan f. eks. stilles:

 - Har revisor overholdt sine frister?

 - Har revisor og administrasjon kommunisert 
om revisjonsplan, revisjonsgjennomføringen 
og sentrale utfordringer og risikoforhold, f. eks 
misligheter, korrupsjon, underslag og bevisst 
feilrapportering?

 - Har revisor benyttet erfarne revisjonsmed-
arbeidere med relevant ekspertise i forbindelse 
med revisjon av kommunens regnskap?

 - Har det vært vesentlig faglig uenighet på noen 
områder?

c. revisors vurdering av om gjennomføringen av revi-
sjonen har vært hensiktsmessig. Vurderingen bør 
inneholde:

 - revisors egenvurdering med eventuelle 
 forbedringspunkt 
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KONTROLLUTVALGSMØTENE

PÅSE-ANSVAR KONTROLLHANDLING

MØTE 1 Betryggende revisjon Kvalifikasjonskrav

Betryggende revisjon Vandel

Betryggende revisjon Uavhengighet

Betryggende revisjon Oppdragsavtale /kontrakt (ved anbud) 

Betryggende revisjon Kvalitetskontrollsystemet

Løpende orientert Plan for etterlevelseskontroll som inneholder risiko og 
vesentlighetsvurdering

MØTE 2 Løpende orientert Revisjonsberetning, årsoppgjørsnotat

Løpende orientert Nummererte brev

Løpende orientert Andre rapporter om regnskap, 

økonomiforvaltning og mislighetssaker

Løpende orientert Åpenhetsrapport

MØTE 3 Løpende orientert Revisjonsplan, strategi og risiko og- vesentlighetsvurdering 
knyttet til regnskap og økonomiforvaltning  

Løpende orientert Rapport fra etterlevelseskontroll

MØTE 4 Løpende orientert Oppdragsavtale (ved egenregi)

Løpende orientert Interimsrapport

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Egenerklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Administrasjonens vurdering av samspill

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av hensiktsmessig 
revisjon

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med kontrakt, avtaler 
og instrukser

Tabell 2 Årshjulet i kontrollutvalget. 
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4. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret  

Kontrollutvalget bør gi kommunestyret en tilbakemelding på hvordan påse- 
ansvaret er ivaretatt etter forskriftens § 3. En måte å gjøre dette på er å ta det 
inn i kontrollutvalgets årsmelding. Forslag til skjema til dette formålet er lagt til 
vedlegg 8.

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.
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Interimsrevisjon: 
Den revisjonen som gjennomføres i løpet av året 
for å kontrollere at de interne kontrollene fungerer 
som forutsatt gjennom året. I  interimsrevisjonen går 
revisor gjennom og tester rutiner, transaksjoner og 
 rapportering innen utvalgte områder.

Årsoppgjørsfase og årsoppgjørsrevisjon:  
Årsoppgjørsfasen er den fasen der revisor arbeider 
med årsoppgjørsrevisjon.  Årsoppgjørsrevisjon er revi-
sjonshandlinger som gjennomføres for å kontrollere at 
det avlagte årsregnskapet ikke inneholder vesentlige 
feil eller mangler.

Etterlevelseskontroll:  
Ny bestemmelse i lov KL §§ 23-2 og 24-9. 
 Regnskapsrevisor skal se etter at kommunens 
økonomi forvaltning i hovedsak foregår i samsvar  
med bestemmelser og vedtak.

5. Ordliste

ISQC: 
Internasjonal standard for kvalitetskontroll

ISA 220: 
Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper 

Transaksjonsklasse: 
Kan f. eks være lønn, innkjøp, salg, likvid og finans, 
og evt. underklasser av disse

Systemkontroll:  
Systemkontroll går ut på å teste om kommunens eget 
kontrollsystem (nøkkelkontroller), har virket på en slik 
måte at regnskapstallene er riktige. 

 Sluttnoter
1  Jf. kommuneloven § 23-2a
2  Prop. 46 L (2017-2018) «Lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven)»
3  NOU 2016:4, kap. 26.4.4.2
4  Prop. 46 L (2017-2018) kap. 25.4.4
5  Et prinsipielt regnskapsspørsmål kan f. eks 

være  kommunens metodikk for regnskapsføring
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e. Krav til orienteringer fra revisor i de ulike fasene og 
kva som skal gjennomgås

f. Tidsplan og betjening av «kommunen» som kunde

g. Honorar

h. Krav til åpenhetsrapporter

i. Krav om at det skal utarbeides egenevaluering

j. Krav til oppdragskontroll og rapportering av 
 resultatet av disse

k. Krav til uavhengighet og vandel

l. Krav til at ansatte i revisjonsselskapet ikke kan ha 
aksjer i andre revisjonsselskaper eller i selskaper 
som revisjonsselskapet eier

m. Krav om at oppdragsansvarlig revisor ikke kan tiltre 
i ledende stilling hos kommunen på x år

n. Krav om rotasjon av oppdragsansvarlig revisor, f. 
eks hvert 7. år (slik det er for revisorer i foretak av 
allmenn interesse)

Relevante og presise krav vil forenkle kontrollutvalgets 
påse-ansvar, samt på en proaktiv måte bidra til å utvikle 
revisjonen.

Under er det listet opp aktuelle moment som bør 
vurderes inntatt i en oppdragsavtale:

Aktuelle moment i en oppdragsavtale kan være 
(eksempler):

a. Avklare leveranseomfanget

 - Ordinær revisjon av kommunens samlede regn-
skap, jf. kommuneloven § 14-6

 - Enhetsbesøk

 - Revisjonsrelaterte tjenester/attestasjoner/
bekreftelser

 - Løpende rådgivning

 - Løpende møter med kontrollutvalgs-
sekretariatet

 - Møter i kontrollutvalg

b. Avklare arbeidsform og arbeidsdeling

 - Samhandlingsmøter med administrasjonen og 
kontrollutvalgssekretariat

 - Utveksling av informasjon mellom revisor og 
kontrollutvalgssekretariat for å spille hverandre 
gode

c. Krav til revisjonsteam og deres kompetanse 
(eksempelvis krav om at oppdragsansvarlig revisor 
skal være statsautoriserte revisor)

d. Krav og forventninger til revisjonsprosessen og 
tidspunktene for gjennomføring

1. Oppdragsavtalen/kontrakten

Kontrollutvalget kan ikke begrense revisors plikter etter god kommunal revisjons-
skikk. Derimot kan kontrollutvalget som bestiller likevel ha forventninger og krav 
til leveransen. 
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h. regnskapsopplysninger som viser omfanget av 
revisjonsvirksomheten, herunder samlet omsetning 
fordelt på honorar for revisjon og andre tjenester

i. godtgjørelser til eierne

Rapporten skal være underskrevet og gjøres tilgjengelig 
på revisors nettsted senest tre måneder etter regn-
skapsårets slutt. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller 
gjøre unntak fra første ledd.

Kontrollutvalget kan bygge sitt påse-ansvar på åpen-
hetsrapporten under forutsetning av at den faktisk 
gir innsikt i hvordan revisjonsselskapet sikrer kvalitet, 
uavhengighet og effektiv revisjon.

Når det gjelder pkt. c, Styringsstruktur er det viktig for 
kontrollutvalget å få innsikt i hvordan det kommunale 
revisjonsselskapet har organisert virksomheten. Det 
tenkes her spesielt på om revisjon av kommunale og 
andre aksjeselskaper eller lignende, blir revidert av 
selskaper som ansatte i det kommunale revisjons-
selskapet har eierandeler i.

Pkt. d omfatter en beskrivelse av revisjons selskapets 
interne kvalitetskontrollsystemer med fokus på:

• kvalitetssikring av oppdraget av oppdragsansvarlig 
revisor

 - Hvilke retningslinjer og rutiner er etablert for 
å sikre at revisjonsoppdraget gjennomføres 
i samsvar med faglige standarder, herunder 
hvilke systemer som er etablert for å sikre 
konsistent kvalitet på gjennomføringen av 
oppdraget, hvem som har ansvar for oppfølging 
og hvem som har ansvar for gjennomgåelse

Åpenhet er imidlertid en sentral verdi i offentlig 
sektor. Kommunal revisjon bør derfor etter vår mening 
være minst like åpen i sin rapportering som private 
 revisjonsselskaper. Kontrollutvalget bør oppfordre 
revisor til å utarbeide en åpenhetsrapport, slik NKRF 
også gjør overfor sine medlemmer. 

Revisorloven § 5a-2.Åpenhetsrapport

Revisorer omfattet av § 5a-1 skal årlig avgi en rapport 
som minst beskriver:

a. organisasjonsform og eierskap 

b. eventuelt samarbeid som nevnt i § 4-7 første ledd, 
herunder grunnlaget for samarbeidet

c. styringsstrukturen

 - Hvordan er selskapets organer og fordelingen 
av arbeidsoppgaver og beslutningskompetanse 
mellom organene fastsatt, herunder hvordan 
styringen av foretaket er organisert

 - Hvordan revisjonsforetaket har organisert 
revisjon av kommunale foretak og andre aksje-
selskaper eller lignende, og hvordan eventuelt 
eierskap / avtaleverket med nærliggende 
 revisjonsforetak er organisert

d. interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer 
for uavhengighet sammen med en erklæring fra 
styret om hvordan kvalitetskontrollsystemene har 
fungert og at retningslinjene har blitt overholdt

e. tidspunktet for siste periodiske kvalitetskontroll 
etter § 5b-2

f. hvilke foretak eller konsern som nevnt i § 5a-1 som 
er blitt revidert av revisor siste regnskapsår 

g. revisjonsselskapets etterutdanningspolitikk

2. Åpenhetsrapporten

Kommunalt eide revisjonsselskaper omfattes ikke av revisorloven, og dermed 
heller ikke av kravet om årlig åpenhetsrapport hvor blant annet organisasjons-
form og eierskap, styringsstruktur, interne kvalitetskontrollsystemer og enhetens 
etterutdanningspolitikk skal beskrives.
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• oppdragskontroll 

 - Hvilke retningslinjer og rutiner er etablert for 
eventuell oppdragskontroll, vedrørende:

 - type, tidspunkt og omfang av oppdrags-
kontroller

 - hvordan oppdragskontrollør utpekes 

 - hva oppdragskontrollen skal omfatte

• intern overvåking av revisjonsselskapet sin interne 
kvalitetskontroll

 - Hvilke overvåkingsprosesser er utformet for 
å gi rimelig sikkerhet for at retningslinjene og 
rutinene knyttet til kvalitetskontrollsystemet 
er relevant, tilstrekkelig og fungerer effektivt 
Prosessen skal omfatte:

 - løpende vurdering og evaluering av 
kvalitets kontrollsystemet, herunder 
syklisk inspeksjon av minst ett oppdrag pr 
oppdragsansvarlig revisor

 - ansvar for overvåkingsprosessen

 - hvem som utfører inspeksjon av oppdrag 

God orientering av punktene i punkt d, som gjør 
at kontroll utvalget får en reell mulighet til å forstå 
 elementene  i revisjonsselskapets kvalitetskontroll-
system, vil bidra til både å heve kvaliteten i revisjonen 
samt være et nyttig ledd i kontrollutvalget sitt påse- 
ansvar. 
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3. Utdrag fra kommuneloven

KAP.14 ØKONOMIFORVALTNING

§ 14-6 Årsregnskap og bokføring

Kommuner og fylkeskommuner 
skal utarbeide følgende årsregnskap: 

a. Regnskap for kommunekassen eller 
fylkeskommune kassen 

b. Regnskap for hvert kommunalt eller fylkes-
kommunalt  foretak 

c. Regnskap for annen virksomhet som er en del 
av kommunen eller fylkeskommunen som retts-
subjekt, og som skal ha eget regnskap i medhold 
av lov eller forskrift 

d. Samlet regnskap for kommunen eller fylkes-
kommunen som juridisk enhet

Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap 
og et investeringsregnskap. Driftsregnskapet og 
investerings regnskapet skal deles inn og stilles opp på 
samme måte som årsbudsjettet. Årsregnskapene skal 
også bestå av et balanseregnskap og noteopplysninger. 

Årsregnskapene skal utarbeides i samsvar med 
følgende grunnleggende regnskapsprinsipper: 

a. All tilgang på og bruk av midler i året skal framgå 
av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet

b. All tilgang på og bruk av midler skal    
regnskapsføres brutto

c. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med 
i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er 
betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes

d. Hvis størrelsen på et beløp er usikkert, brukes 
beste estimat

Årsregnskapene skal føres i samsvar med god 
kommunal regnskapsskikk. 

Regnskapsopplysninger skal bokføres, spesifi-
seres, dokumenteres og oppbevares i samsvar med 
bokførings loven §§ 3 til 14. 

Årsregnskapene skal avlegges senest 22. februar. 

Departementet kan gi forskrift om årsregn skapene, 
regnskapsføringen, regnskapsavslutningen og 
 bok føringen og unntak fra denne paragrafen

KAP. 23 KONTROLLUTVALGETS 
VIRKSOMHET 

§ 23-1 Kontrollutvalget 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontroll-
utvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en 
nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer 
til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme 
parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. 
Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett 
medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkes-
tingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er: 

a. ordfører og varaordfører 

b. medlemmer og varamedlemmer av formannskap 
eller fylkesutvalg 

c. medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt 
organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og 
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkes-
tinget er likevel valgbare 

d. medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

e. medlemmer og varamedlemmer av 
 kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 

f. ansatte i den aktuelle kommunen  eller 
 fylkes kommunen 

g. personer som har en ledende stilling, eller som er 
medlem eller varamedlem av styret eller bedrifts-
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Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete 
møter i folkevalgte organer i kommunen eller fylkes-
kommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv 
bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i 
kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og 
fylkesrådet. 

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets 
oppgaver og saksbehandling. 

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
system atiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regel-etterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, 
og senest innen utgangen av året etter at kommune-
styret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en 
plan som viser på hvilke områder det skal gjennom-
føres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
eller fylkes kommunens virksomhet og virksomheten 
i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er 
å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevi-
sjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget 
selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-4 Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den 
som utøver kommunens eller fylkeskommunens eier-
interesser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og aner-
kjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 
eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

forsamlingen, i et selskap som kommunen eller 
fylkeskommunen har eierinteresser i 

h. personer som har en ledende stilling, eller som 
er medlem eller varamedlem av styret i et inter-
kommunalt politisk råd eller et kommunalt 
oppgave fellesskap

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst 
velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller 
flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle 
medlemmene velges på nytt. 

§ 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at:

a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper 
blir revidert på en betryggende måte 

b. det føres kontroll med at den økonomiske forvalt-
ningen foregår i samsvar med gjeldende bestem-
melser og vedtak 

c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper 
kommunen eller fylkeskommunen har eier-
interesser i 

d. det føres kontroll med forvaltningen av kommu-
nens eller fylkeskommunens eierinteresser i 
selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir 
fulgt opp

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i 
kommune styret eller fylkestinget når utvalgets saker 
skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre 
medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine 
vegne. 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkes-
kommunen legger fram enhver opplysning, rede gjørelse 
eller dokument som utvalget finner nødvendig for å 
utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta 
undersøkelser som det mener er nødvendige. Taus-
hetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontroll-
tiltak etter dette leddet. 
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Kontrollutvalget skal varsles om møter i general-
forsamling, representantskap og tilsvarende organer 
og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta under-
søkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsva-
rende måte overfor andre virksomheter som utfører 
oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskom-
munen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid 
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om 
kontrakten blir oppfylt. 

§ 23-7 Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at 
kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfreds-
stiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av 
kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets 
vedtak blir iverksatt. 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller 
fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem 
som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskom-
munen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 

a. ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som 
har andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær for 
kontrollutvalget 

b. den som utfører revisjon for den aktuelle 
kommunen eller fylkeskommunen 

c. medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret 
eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller 
fylkeskommunen

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontroll-
utvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 
følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat 
for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget. 

hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. 
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighets-
vurdering av kommunens og fylkeskommunens 
eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighets-
vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget 
selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-5 Rapportering til kommunestyret eller 
fylkestinget 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt 
arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som 
skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 
skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg 
før kontrollutvalget behandler saken. 

§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er 
nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra 

a. interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b. interkommunale politiske råd 

c. kommunale oppgavefellesskap 

d. aksjeselskap der en kommune eller fylkeskom-
mune alene eller sammen med andre kommuner, 
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper 
direkte eller indirekte eier alle aksjer 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksom-
hetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for 
selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksom-
heten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om 
kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av kommu-
nens eller fylkeskommunens interesser i selskaper 
som er nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter 
mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 
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§ 24-3 Revisors møterett, opplysningsplikt mv. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes sted-
fortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 
Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en 
revisors tilsettingsforhold behandles. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes sted-
fortreder har møteplikt i kommunestyrets eller fylkes-
tingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal 
behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes sted-
fortreder har møterett i kommunestyret eller fylkes-
tinget. 

Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om 
kommunen eller fylkeskommunen som han eller hun 
har fått kjennskap til under revisjonen, hvis et medlem 
av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget 
krever det. 

Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informa-
sjon til et medlem av kommunestyret, fylkestinget eller 
kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et 
møte. 

§ 24-4 Revisors uavhengighet og vandel 

Revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Departementet kan gi forskrift om krav til revisors 
uavhengighet og vandel. 

§ 24-5 Regnskapsrevisjonens innhold 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i 
samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om registreringen og dokument-
asjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 
lov og forskrift. 

KAP. 24 REVISJON 

§ 24-1 Valg av revisor 

Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om 
kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 
revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revi-
sjon eller inngå avtale med en annen revisor. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor. 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling 
fra kontrollutvalget. 

Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i 
kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor 
hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltnings-
revisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er 
bestemt i lov eller i medhold av lov. 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og 
rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av 
sin revisjon til kontrollutvalget. 

Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen 
legger fram alle opplysninger, redegjørelser eller doku-
menter som han eller hun finner nødvendige for å utføre 
sine oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser 
som han eller hun mener er nødvendige. Taushetsplikt 
er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter 
dette leddet. 

Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 
til 13 e. 

Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og 
kvalifikasjoner, skifte av revisor og begrensninger i revi-
sors taushetsplikt. 
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f. hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på 
oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen 
skal sende til offentlige myndigheter, og som 
revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 

g. hvorfor han eller hun sier fra seg 
 revisjonsoppdraget

Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i 
nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi til 
kommune direktøren. 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent 
med misligheter, skal han eller hun straks melde fra 
om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet 
er nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til 
kontroll-utvalget, med kopi til kommunedirektøren. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til 
kontrollutvalget om forhold som er tatt opp etter første 
ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er 
tilstrekkelig fulgt opp. 

§ 24-8 Revisjonsberetning 

Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til 
kommunestyret eller fylkestinget senest 15. april. 
Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formann-
skapet eller fylkesutvalget og til kommunedirektøren. 
Revisjons beretningen skal avgis selv om årsregnskapet 
eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig. 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om 
følgende: 

a. Om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og 
forskrift 

b. Om registreringen og dokumentasjonen av 
 regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og 
forskrift 

c. Om årsberetningen inneholder de opplysningene 
som lov og forskrift krever 

d. Om opplysningene om økonomi i årsberetningen 
stemmer overens med årsregnskapet 

e. Om det er avdekket forhold som gir grunn til 

Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder 
de opplysningene som lov og forskrift krever. Revisor 
skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberet-
ningen stemmer overens med årsregnskapet. Revisor 
skal se etter om årsberetningen gir dekkende opplys-
ninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbud-
sjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller 
fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene. 

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge 
og avdekke misligheter og feil. 

§ 24-6 Revisors plikter ved utførelsen av 
 regnskapsrevisjon 

Revisor skal se etter om den økonomiske intern-
kontrollen er ordnet på en betryggende måte. 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet 
ikke gir riktig informasjon som følge av misligheter og 
feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere 
om det foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av 
vesentlig betydning for årsregnskapet. 

Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommune-
styrets eller fylkestingets premisser for bruken av 
bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon 
til å vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige 
avvik fra disse premissene. 

§ 24-7 Skriftlige påpekninger fra 
 regnskapsrevisor 

Revisor skal gi skriftlige meldinger om

a. vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet 
ikke gir riktig informasjon 

b. vesentlige mangler ved registrering og 
 dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

c. vesentlige mangler ved den økonomiske 
 internkontrollen 

d. manglende eller mangelfull redegjørelse i 
 årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 

e. enhver mislighet 
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Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlig-
hetsvurdering, som skal legges fram for kontroll-
utvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon 
til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter 
eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om 
resultatet av kontrollen. 

§ 24-10 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i 
selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på tilsvarende måte for 
kommunens eller fylkeskommunens revisor.

å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 
 opplysninger om vesentlige budsjettavvik

Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med 
forbehold, konkluderer negativt eller ikke har tilstrek-
kelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. 
Hvis revisor mener at årsregnskapet eller årsberet-
ningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette 
angis særskilt. 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold 
som revisor mener det er nødvendig å opplyse om i 
henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak 
foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
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§§ 24-7 til 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpek-
ingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om 
 forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller 
fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller og resultatet av dem.

§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommune-
styrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner 
og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvalt-
ningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og 
skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 
vedtaket er fulgt opp.

§ 6 Innkallinger til møte i kontrollutvalget

Innkallinger til møte i kontrollutvalget skal sendes til 
utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører 
og kommunens eller fylkeskommunens oppdrags-
ansvarlige revisorer.

§ 7 Sekretariatets oppgaver

Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget 
og skal påse at de sakene som behandles av kontroll-
utvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også 
påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.

KAPITTEL 1. KONTROLLUTVALGETS 
OG SEKRETARIATETS OPPGAVER MV.

§ 1 Rammer for kontrollutvalgets myndighet

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske priori-
teringer som er foretatt av kommunens eller fylkes-
kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale 
organer.

§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av 
budsjettet for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 
kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14- 3 tredje ledd til kommunestyret 
eller fylkestinget.

§ 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

4. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med 
hjemmel i kommuneloven §§ 23-2, 24-2 og 24-4.
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§ 10 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskaps-
revisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
og oppdragsansvarlig revisor for eierskaps-
kontroll

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert 
regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert forvaltningsrevi-
sjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.

§ 11 Krav ved bytte av regnskapsrevisor

Før en revisor tar på seg ansvaret for regnskapsrevisjon 
etter kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse 
fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om det 
foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør 
ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren skal uten 
ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren 
om begrunnelsen for sin fratreden.

Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en 
annen revisor å ta på seg oppdraget, skal revisor doku-
mentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også 
den nye revisoren skal dokumentere sin begrunnelse 
for å ta på seg oppdraget i strid med den forrige revi-
sorens råd.

Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, 
skal den forrige regnskapsrevisoren uten hinder av 
taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om 
revisjonsoppdraget til den nye revisoren.

§ 12 Regnskapsrevisors rett til 
å si  fra seg et oppdrag

Når en kommune eller fylkeskommune deltar i 
et interkommunalt revisjonssamarbeid, eller har 
inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har 
regnskaps revisoren rett til å si fra seg oppdraget hvis

a. revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd 
på lov eller forskrift som den reviderte virksom-
heten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter 
tiltak som er nødvendige for å rette opp forholdene

b. revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter 
etter lov eller forskrift

KAPITTEL 2. KRAV VED EGEN REVISJON, VALG 
OG BYTTE AV REVISOR OG UTTALELSESRETT 
VED FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPS-
KONTROLL

§ 8 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse 
og avskjedigelse av revisor

Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revi-
sjon, er det kommunestyret eller fylkestinget selv som 
ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjo-
nens leder.

Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens 
leder ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger 
revisjonens øvrige ansatte.

§ 9 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor 
og kvalifikasjonskrav

Plikten til å utføre regnskapsrevisjon gjelder for alle 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper 
etter kommuneloven § 14-6 første ledd.

Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal 
være regnskapsrevisor for hver av kommunens eller 
fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.

Den oppdragsansvarlige for regnskapsrevisjon etter 
kommuneloven skal ha en bachelor- eller mastergrad 
i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets 
krav til registrert og statsautorisert revisor gitt med 
hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis 
fra regnskapsrevisjon. En person som var oppdrags-
ansvarlig revisor i en kommune eller fylkeskommune 1. 
juli 2004, kan likevel fortsette som oppdragsansvarlig i 
den samme kommunen eller fylkeskommunen, selv om 
personen ikke oppfyller kravet i første punktum.

Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når 
et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt 
oppgave fellesskap etter kommuneloven § 14-8 første 
ledd utarbeider eget årsregnskap og egen årsberetning, 
og det ikke er fastsatt noe annet i samarbeidsavtalen.
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§ 15 Krav til revisjonskriterier

Revisor skal etablere revisjonskriterier for det enkelte 
revisjonsprosjektet.

KAPITTEL 3. KRAV TIL REVISOR OG REVISORS 
MEDARBEIDERE

§ 16 Krav til revisors uavhengighet

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis det foreligger 
særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revi-
sorens uavhengighet og objektivitet.

Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskom-
munen eller i en interkommunal samarbeidsordning 
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig 
uavhengighet og objektivitet.

§ 17 Grenser for revisors tilknytning til 
den  reviderte virksomheten

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis revisoren eller 
revisorens nærstående har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksom-
hetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å 
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Nærstående etter første ledd er

a. revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken

b. revisorens slektninger i rett oppstigende eller 
nedstigende linje og deres ektefeller eller samboere

c. revisorens søsken og deres ektefeller eller 
samboere

d. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje 
til revisorens ektefelle eller samboer

c. det foreligger andre særlige grunner

Revisor skal gi kontrollutvalget og den revisjonspliktige 
rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg 
oppdraget som revisor.

§ 13 Overføring av revisjonsoppdrag ved 
sammenslutning eller omorganisering av 
 revisors virksomhet

Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, videre-
fører det nye selskapet de revisjonsoppdragene som 
selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme 
gjelder ved selskapsrettslig omorganisering av et revi-
sjonsselskap, og når en personlig drevet revisjons-
virksomhet tas opp i et revisjonsselskap.

Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd 
begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til å bytte 
revisor.

Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal 
uten ugrunnet opphold gi skriftlig melding til oppdrags-
giveren om sammenslutning, omorganisering eller 
opptak.

§ 14 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll

Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjons-
rapport til uttalelse til kommunedirektøren, kommune-
rådet eller fylkesrådet.

Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjons-
rapport til uttalelse til det kommunale eller det 
fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller inter-
kommunale selskapet som er gjenstand for forvalt-
ningsrevisjon.

Revisor skal sende et utkast til rapport om eierskaps-
kontroll til uttalelse til selskapet som er omfattet av 
eierskapskontrollen og til den som utøver kommunens 
eller fylkeskommunens eierfunksjon.

Uttalelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten.
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§ 20 Unntak fra taushetsplikten for revisor 
og revisors medarbeidere

Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 
femte ledd gjelder også for revisors medarbeidere.

Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller 
annen kontroll framkommer forhold som gir grunn til 
mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan 
revisor og revisors medarbeidere underrette politiet 
uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etter-
forskning i en straffesak, kan revisor og revisors med ar-
beidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring 
og framlegge dokumentasjon til politiet om revisjons-
oppdrag eller annen kontroll.

Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne 
utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor og revisors 
medarbeidere uten hinder av taushetsplikten gi opplys-
ninger til skatteetaten om en persons forbindelse med 
kommunen eller fylkeskommunen.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som 
er engasjert av bransjeorganisasjoner, kan kontrollere 
hvordan revisjonen er utført.

§ 21 Krav til dokumentasjon av revisors virk-
somhet

Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjen-
nomført og resultatet av revisjonen. Dokumentasjonen 
skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve 
revisors konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan 
foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres 
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg.

Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte 
 virksomheten skal revisor dokumentere oppdragets art, 
omfang og en eventuell anbefaling.

Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet 
og betryggende måte i minst 10 år.

§ 18 Grenser for hvilke stillinger, verv 
og tjenester som revisor kan ha

Revisor kan ikke

a. ha andre stillinger i kommunen eller 
 fylkeskommunen

b. ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen 
eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av

c. være medlem av styrende organer i en virksomhet 
som kommunen eller fylkeskommunen deltar i 
eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten 
utfører revisjon og er organisert som et interkom-
munalt selskap, samvirkeforetak eller aksjeselskap

d. delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, 
hvis det kan føre til at revisorens interesser 
kommer i konflikt med interessene til kommunen 
eller fylkeskommunen, eller på annen måte er egnet 
til å svekke tilliten til revisoren

e. utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester 
for kommunen eller fylkeskommunen, hvis dette 
er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og 
objektivitet

f. yte tjenester som hører inn under den reviderte 
virksom hetens egne ledelses- og kontrolloppgaver

g. opptre som fullmektig for den reviderte 
 virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 
etter domstolsloven § 218

§ 19 Krav til egenvurdering av uavhengighet

Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en 
kommune eller fylkeskommune, skal løpende vurdere 
sin uavhengighet.

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved 
behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet 
til kontrollutvalget.

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet 
skal følge alle tilbud om revisjon.
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KAPITTEL 4. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSER

§ 22 Ikrafttredelse og opphevelse av andre 
forskrifter

Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende 
møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved 
oppstart av valgperioden 2019–2023.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. juni 2004 
nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskom-
muner og forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner mv.
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KOMPETANSEKRAV

Den oppdragsansvarlige for revisjon av årsregnskap og 
årsberetning etter kommune loven, skal ha en bachelor 
eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med 
finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert 
revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg har 
tre års praksis fra regnskapsrevisjon. 

ETTERUTDANNINGSKRAV

Formålet med etterutdanning er at en som ansvarlig 
revisor skal være tilstrekkelig faglig oppdatert. Etterut-
danningskravet er også å se på som et minimumskrav. 
Revisorene er således selv pålagt å vurdere om det er 
behov for mer etterutdanning, eksempelvis for å ha 
nødvendig kunnskap til å kunne revidere den aktuelle 
kunden.

I offentlig sektor er det et etablert foreningsbasert 
etterutdanningskrav stilt av NKRF. Det krever selvsagt 
at man er medlem av NKRF for å bli underlagt disse 
kravene:

Innenfor en 3-års periode er oppdragsansvarlige revi-
sorer forpliktet til å gjennomføre nødvendig etter- og 
videreutdanning innenfor relevante fagområder med til 
sammen 105 kurstimer. De øvrige ansatte (jf. pkt. 1) er 
forpliktet til å gjennomføre etter- og videreutdanning 
med til sammen 63 timer innenfor en 3års periode (ref. 
regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for 
personlige medlemmer av Norges Kommunerevisor-
forbund, https://www.nkrf.no/vedtekter-og-reglement/
obligatorisk-etter-og-videreutdanning).

Det er ikke samme krav til øvrige ansatte i private som 
reviderer kommuner og som ikke er medlem i NKRF.

5. Krav til revisors kompetanse
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c. revisorens søsken og deres ektefeller eller 
samboere

d. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje 
til revisorens ektefelle eller samboer

§ 18 Grenser for hvilke stillinger, verv og 
tjenester som revisor kan ha

Revisor kan ikke:

a. ha andre stillinger i kommunen eller 
 fylkes kommunen

b. ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen 
eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av

c. være medlem av styrende organer i en virksomhet 
som kommunen eller fylkeskommunen deltar i 
eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten 
utfører revisjon og er organisert som et interkom-
munalt selskap, samvirkeforetak eller aksjeselskap

d. delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, 
hvis det kan føre til at revisorens interesser 
kommer i konflikt med interessene til kommunen 
eller fylkeskommunen, eller på annen måte er egnet 
til å svekke tilliten til revisoren

e. utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester 
for kommunen eller fylkeskommunen, hvis dette 
er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og 
objektivitet

f. yte tjenester som hører inn under den reviderte 
 virksomhetens egne ledelses- og kontrolloppgaver

g. opptre som fullmektig for den reviderte 
 virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 
etter domstolsloven § 218

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for 
revisor sine medarbeidere (jf. § 24-4 i kommune-
loven, LOV-2018-06-22-83), men det er kun oppdrags-
ansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig 
vurdering for kontrollutvalget.  

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (kap. 3) stiller 
krav til revisor sin uavhengighet. Kravene er nærmere 
beskrevet nedenfor.

§ 16 Krav til revisors uavhengighet

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis det foreligger 
særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revi-
sorens uavhengighet og objektivitet.

§ 17 Grenser for revisors tilknytning til den revi-
derte virksomheten

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis revisoren eller 
revisorens nærstående har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksom-
hetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å 
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Nærstående etter første ledd er

a. revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken

b. revisorens slektninger i rett oppstigende eller 
nedstigende linje og deres ektefeller eller samboere

6. Eksempel på uavhengighetserklæring

VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR SIN UAVHENGIGHET I FORHOLD TIL XX KOMMUNE

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon av 17. juni 2019, § 19, skal oppdrags-
ansvarlig revisor hvert år, og elles ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget.
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REVISOR SIN EGENVURDERING AV PUNKTENE OVENFOR:

§ 16 Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til min uavhengighet og objektivitet overfor xx kommune

§ 17 Nærstående Undertegnede eller nærstående til undertegnede har ikke tilknytning 
til den reviderte eller kontrollerte virksomheten eller til virksomhetens 
ansatte eller tillitsmenn som vil svekke min uavhengighet og objektivitet

§ 18, Pkt. a: Ansettelsesforhold Undertegnet er ikke ansatt i andre stillinger i xx kommune 

§ 18, Pkt. b: Stilling i virksomhet 
der kommunen deltar i eller er 
eier av

Undertegnede har ikke tilsettingsforhold i virksomhet som xx kommune 
deltar i eller er eier av

§ 18, Pkt. c: Medlem i styrende 
organ

Undertegnet er ikke medlem av styrende organ i virksomhet som xx 
kommune deltar i eller er eier av

§ 18, Pkt. d: Delta eller inneha 
funksjoner i annen virksomhet, 
som kan føre til interessekon-
flikt eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i annen virksomhet, som 
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor

§ 18, Pkt. e: Rådgjevings-
tjenester eller andre tjenester 
som er egnet til å påvirke 
revisor sin uavhengighet og 
objektivitet

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivingstjenester 
eller andre tjenester overfor xx kommune som er egnet til å svekke min 
uavhengighet eller objektivitet overfor xx kommune.

Undertegnede bekrefter at:

a. leveranse av andre tjenester enn revisjon, eksempelvis rådgiving, ikke 
utgjør en trussel mot min uavhengighet 

b. revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan 
påta seg utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller 
samlede honorarbegrensninger

§ 18 Pkt. f: Tjenester under 
kommunens egne ledelses- og 
kontrolloppgaver

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor xx 
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontroll-
oppgaver

§ 18 Pkt. g: Opptre som full-
mektig for den revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at hverken revisor eller revisjonsselskapet for 
tiden opptrer som fullmektig for xx kommune

Rotasjon Undertegnede bekrefter at krav i oppdragsavtalen om rotasjon av 
oppdragsansvarlig revisor, etterfølges
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ISQC 1 Elementer i et kvalitetskontrollsystem

Pkt.16

Revisjonsfirmaet skal etablere og vedlikeholde et kvali-
tetskontrollsystem som omfatter retningslinjer og 
rutiner for hvert av de følgende elementene

a. Lederansvar for kvalitetssikring i revisjonsfirmaet

b. Relevante etiske krav

c. Aksept og fortsettelse av klientforhold og 
enkeltoppdrag

d. Menneskelige ressurser

e. Gjennomføring av oppdrag

f. Overvåking

Pkt. 17

Revisjonsfirmaet skal dokumentere sine retningslinjer 
og rutiner og kommunisere dem til revisjonsfirmaets 
personale. (Jf. punkt A2–A3)

ISA 220 pkt. 2

Revisjonsfirmaet er ansvarlig for systemer, retnings-
linjer og rutiner for kvalitetskontroll. I henhold til ISQC 
1 er firmaet forpliktet til å etablere og vedlikeholde et 
kvalitetskontrollsystem som gir firmaet betryggende 
sikkerhet for at: (a) Firmaet og personalet etterlever 
profesjonsstandarder og gjeldende regulatoriske 
og juridiske krav; og (b) Revisjonsberetningene som 
avgis av firmaet eller oppdragsansvarlige revisorer er 
hensiktsmessige ut fra omstendighetene.

ISA-en forutsetter at firmaet er underlagt ISQC 1 eller 
nasjonale krav som er minst like strenge.

7. Krav til revisjonsselskapenes kontrollsystem

Risikoen for at revisjonsoppdrag ikke gjennomføres i samsvar med kravene i lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk, kan være vesentlig. ISA 220 Kvalitets-
kontroll av revisjon av regnskaper, samt av ISQC, som er den bransjefastsatte inter-
nasjonale standarden for kvalitetskontroll, omhandler en rekke risiko reduserende 
tiltak som et revisjonsselskap må iverksette.



30

FKT – VEILEDER: KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR

8. Evaluering av revisor - årlig eller ved behov

MOMENTER FOR VURDERING KOMMENTAR

PÅSE AT REGNSKAPET BLIR REVIDERT 
PÅ EN BETRYGGENDE MÅTE

Kvalifikasjonskrav: 

Er kravet til utdanning og etterutdanning tilfredsstilt? 

Vandel: 

Har revisjonen et system for å vurdere ansattes vandel,  
og etterleves systemet?

Uavhengighet: 

a. Har kontrollutvalget mottatt egenerklæring om  uavhengighet fra 
oppdragsansvarlig revisor? 

b. Har revisor gode rutiner for å sikre uavhengighet? 

c. Roterer oppdragsansvaret mellom revisorene i selskapet?

Kvalitetskontroll: 

a. Har revisjonsselskapet et kvalitetskontrollsystem i samsvar med inter-
nasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC1)? 

b. Er kontrollutvalget informert om resultatet av eventuelle eksterne 
 kvalitetskontroller?

HOLDE SEG LØPENDE ORIENTERT OM REVISJONSARBEIDET

Orientering fra planleggingsfasen: 

a. Har kontrollutvalget fått  orientering om revisjonsplanen og risiko- og 
vesentlighetsvurdering for  etterlevelseskontoll? 

b. Har revisor orientert om hvordan vesentlighetsgrenser er vurdert?

Orientering fra interimsfasen: 

a. Har revisor utført de planlagte  revisjonshandlingene? Hvis ikke, er 
avvikene fra planen begrunnet? 

b. Er det utført revisjon på transaksjonsklasser i samsvar med planen?

c. Har revisor vurdert mislighetsrisiko?
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MOMENTER FOR VURDERING KOMMENTAR

Orientering fra årsoppgjørsfasen: 

a. Har revisor orientert tilfredsstillende om regnskaps-  
og rapporteringsprosessen? 

b. Er revisors vurdering av årsregnskapet med noter, tilfredsstillende? 

c. Har revisor vurdert opplysningene i årsmeldingen 
opp mot  årsregnskapet?

Orientering fra etterlevelseskontroll: 

Har kontrollutvalget fått skriftlig rapport om resultatene  
etter etterlevelsekontroll?

PÅSE AT REVISJONSARBEIDET FOREGÅR I SAMSVAR MED LOV OG 
FORSKRIFT, GOD KOMMUNAL REVISJONSSKIKK OG KONTROLL-
UTVALGETS AVTALER MED, ELLER INSTRUKSER TIL REVISOR

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal revisjonsskikk: 

a. Har kontrollutvalget fått egenerklæring om at revisjons arbeidet har 
foregått i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk? 

b. Hvordan vurderer administrasjonen samarbeidet med revisor? 

c. Har revisor vurdert hensiktsmessigheten med gjennomføringen av 
 revisjonen?

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med kontrollutvalgets 
avtaler med, eller instrukser til revisor? 

a. Er revisjonsoppdraget gjennomført i samsvar med oppdragsavtalen? 

b. Har revisor fulgt kontrakt/avtale/revisjonsplan/instruks? 

c. Er revisjonsarbeidet gjennomført i henhold til åpenhetsrapport? 

d. Vurderer kontrollutvalget gjennomføringen av årets  
revisjon som  betryggende?

e. Er revisjonshonoraret rimelig, sett i lys av virksomhetens  
størrelse, kompleksitet og risiko? 

f. Hva er årsaken til eventuelle vesentlige endringer i honoraret?   
Er disse kommunisert til kontrollutvalget? 
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for revisjonsoppdraget nedfelles i et engasjements- 
brev eller annen egnet form for skriftlig avtale, og 
skal omfatte: (Jf. punkt A22–A26) 

 - Målet med og omfanget av revisjonen av 
 regnskapet 

 - Revisors oppgaver og plikter 

 - Ledelsens ansvar

 - Identifisering av det gjeldende rammeverket 
for finansiell rapportering for utarbeidelsen av 
regnskapet

 - Henvisning til den forventede formen på og 
innholdet i eventuelle uttalelser som skal avgis 
av revisor, og (Jf. punkt A23a) 

 - En erklæring om at det kan foreligge 
omstendigheter hvor en uttalelse kan avvike fra 
forventet form og innhold.

d. Dersom lov eller forskrift inneholder tilstrekkelig 
detaljerte krav til vilkårene for revisjonsoppdraget 
som det henvises til i punkt c, er det ikke nødvendig 
at revisor nedfeller dem i en skriftlig avtale, med 
unntak av det faktum at slik lov eller forskrift finner 
anvendelse og at ledelsen erkjenner og forstår 
sitt ansvar som angitt i punkt 6(b). (Jf. punkt A23, 
A27–A28) .

For kontrollutvalget er det lite å hente ved å ta utgangs-
punkt i engasjementsbrevet som grunnlag for å gjen-
nomføre et påse-ansvar. Som bestiller (kunde) kan 
kontrollutvalget imidlertid ha forventninger og krav 
til revisor. Slike forventninger og krav bør tas inn i en 
årlig oppdragsavtale. Oppdragsavtale evt. kontrakt, går 
foran engasjementsbrev.

Hovedhensikten med engasjementsbrevet er oriente-
ring fra revisor om ledelsens ansvar for avleggelsen av 
årsregnskapet samt orientere om målet med revisjonen 
og dens begrensninger.  Revisor skal stile engasje-
mentsbrevet til den som i organisasjonen er ansvarlig 
for overordnet styring og kontroll. FKT anbefaler at 
revisor sender engasjementsbrev til kontrollutvalget 
med kopi til rådmann. Dette er i samsvar med anbefa-
ling fra NKRF.

ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for 
revisjonsoppdrag (utdrag)

a. Denne internasjonale revisjonsstandarden  (ISA-en) 
omhandler revisors oppgaver med og plikter til 
å avtale vilkårene for revisjonsoppdraget med 
ledelsen og, der det er relevant, dem som har over-
ordnet ansvar for styring og kontroll. Dette inne-
bærer å fastsette at visse forhåndsbetingelser for 
revisjonen, hvis ansvar ligger hos ledelsen og, der 
det er relevant, dem som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll, er til stede. 

b. Revisor skal bli enig om vilkårene for revisjons-
oppdraget med ledelsen eller dem som har over-
ordnet ansvar for styring og kontroll, der det er 
relevant. (Jf. punkt A22) .

c. Under hensyn til punkt d skal de avtalte vilkårene 

9. Engasjementsbrev

I revisjonsoppdrag er revisor pålagt å inngå engasjementsbrev med klienten, det 
vil si med kommunen. (ref. internasjonal standard for revisjon, ISA 210). Under 
framgår hvilke elementer et slikt engasjementsbrev skal inneholde. 
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Utvalg : Saksnummer : Møtedato : Saksbehandler :
Kontrollutvalget i Lavangen

kommune
29/2021 29.11.2021 Bjørn H. Wikasteen

RAPPORTERING FRAREVISOR –FORENKLETETTERLEVELSESKONTROLL
FOR 2021 –RISIKO-OG VESENTLIGHETSVURDERING

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Saken gjelder:

Lovpålagt kontroll av etterlevelse av regelverk og vedtak ved kommunens
økonomiforvaltning.

Vedlegg til saken:

Saksutredning:

1. Bakgrunn for saken

Regnskapsrevisor har i tidligere lov hatt som hovedoppgave å gjennomføre en finansiell
revisjon. Finansiell revisjon vil –grovt sagt –si å kontrollere at kommunens årsregnskap ikke
inneholder vesentlige feil. Under finansiell revisjon vil regnskapsrevisor hovedsakelig rette
revisjonen mot de delene av økonomiforvaltningen som har betydning for årsregnskapet.

I forbindelse med utarbeidelsen av ny kommunelov mente Stortinget – etter forslag fra
lovutvalget og departementet –at det også var behov for en bredere kontroll. Revisors mandat
ble derfor utvidet med en «forenklet etterlevelseskontroll». Dette skal være en fast kontroll av
de delene av økonomiforvaltningen som ikke nødvendigvis blir kontrollert under den finansielle
revisjonen. Kontrollen skal altså være en kontroll av økonomiforvaltningen i  forlengelsen  av
den finansielle revisjonen og skal som utgangspunkt rette seg mot de delene av
økonomiforvaltningen som revisor ikke har gjennomgått ved sin finansiellerevisjon.

Formålet med kontrollen erå bidra til å forebygge og avdekke alvorlige feilog mangler i den
sentrale økonomiforvaltningen i kommunen. Dette vil styrke grunnlaget for at kontrollutvalget
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kan ivareta sitt ansvar for å føre kontroll med at økonomiforvaltningen i kommunen foregår i 
samsvar med bestemmelser og vedtak, jf. bestemmelsen i kommunelovens § 23-2, første ledd, 
bokstav b.  
 
Bestemmelsen om forenklet etterlevelseskontroll har blitt nedfelt i kommunelovens § 24-9 som 
sier:  
 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges 
fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Som det fremgår av bestemmelsen innebærer oppgaven at revisor skal se etter om kommunens 
økonomiforvaltning «i hovedsak» foregår i samsvar med lover og forskrifter og vedtak. For det 
første må dette forstås slik at kontrollen rettes mot sentrale deler av økonomiforvaltningen, det 
vil si hvor feil og mangler vil kunne få vesentlige økonomiske konsekvenser, eller ha stor 
betydning for tilliten til kommunens økonomiforvaltning. For det andre må dette forstås slik at 
kontrollen som utgangspunkt rettes mot om grunnleggende og overordnete krav til 
økonomiforvaltningen etterleves. 
 
Utvidelsen av revisors oppgave må ses på bakgrunn av begrensete økonomiske rammer, og 
kontrollen skal derfor være forenklet og skal kunne utføres ved hjelp av enkle 
kontrollhandlinger. Det er ikke et krav om at revisor skal kunne bekrefte at 
økonomiforvaltningen uten unntak foregår i samsvar med lover og forskrifter mv. Det kreves 
derfor ikke at revisor skal foreta kontroll av alle detaljer på et område eller i en sak.  
 
Et naturlig utgangspunkt for å kunne uttale seg om økonomiforvaltningen i hovedsak etterlever 
bestemmelser og vedtak, vil kunne være at revisor ser på om kommunen har systemer for å 
overholde sentrale lovbestemte krav og kommunens egne reglementer og vedtak, og om 
systemene følges. Eksempelvis kan dette gjelde om selvkostprinsippet overholdes, at 
anskaffelser bygger på konkurranse, likebehandling og åpenhet, at finansforvaltningen foregår 
i samsvar med kommunens finansreglement, og at det ikke foreligger vesentlig finansiell risiko 
i kommunens finansforvaltning. Andre områder som har vært nevnt er tilskudd private 
barnehager, tilskuddsforvaltning og kontraktsoppfølging. 
 
Som nevnt i loven skal kontrollen basere seg på en «risiko- og vesentlighetsvurdering». I dette 
ligger det en vurdering opp mot de sentrale områdene innenfor kommunens 
økonomiforvaltning, og kontrollen må rettes mot områder der risikoen for vesentlige feil og 
mangler er størst. Hvilke kontrollhandlinger som skal utføres og hvor langt kontrollhandlingene 
skal gå for å avdekke eventuell manglende etterlevelse, må bygge på risiko- og 
vesentlighetsvurderingen og det som ellers vil følge av god kommunal revisjonsskikk.   
 
Verken loven eller revisjonsforskriften regulerer nærmere i detalj hvordan revisor skal utføre 
sitt arbeid under kontrollen. Det vil derfor være opp til god kommunal revisjonsskikk å definere 
nærmere avgrensningene av innholdet i revisors plikter. Det samme gjelder avklaringer av hvor 
grensen mellom etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gå.  
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Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Den norske Revisorforening (DnR) har i denne 
sammenheng utarbeidet en standard «God kommunal revisjonsskikk RSK 301 for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen». Standarden ble gjort gjeldende fra 
årsregnskapet 2020.  
 
Begrepet «vesentlig betydning for økonomiforvaltningen» er omtalt i RSK 301. I standarden er 
vesentlighet definert ut fra to forhold:  
 

• Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen eller enkeltinnbyggere 
eller en gruppe innbyggere 

• Kvalitativ vesentlighet; dreier seg om områder hvor mangler kan ha vesentlig betydning 
for økonomiforvaltningen på grunn av potensielt omdømmetap og samfunnsmessig 
aktualitet, selv om manglene ikke har vesentlig beløpsmessig betydning. 
 

Områder for forenklet etterlevelseskontroll kan være finansforvaltningen, selvkostområdene, 
offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre eksempler kan være beregning av 
driftstilskudd til private barnehager, andre tilskudd/overføringer til private, konsesjonsvilkår, 
kontraktsoppfølging m.m. Denne listen er ikke uttømmende. Det vil være en konkret risiko- og 
vesentlighetsvurdering for den enkelte kommune som er avgjørende for hvilke områder som 
velges ut for kontroll.  
 
I FKTs veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor skal 
kontrollutvalget holde seg løpende orientering om revisjonsarbeidet. Når det gjelder 
etterlevelseskontroll er følgende beskrevet: 
 

Orientering om etterlevelseskontroll 
 
Jf. KL §§ 23-2 og 24-9. Kontrollutvalget ber om: 
 

a. En risiko- og vesentlighetsvurdering av om kommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak 

b. Skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av revisors vurdering av om 
det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig 
betydning for økonomiforvaltningen innen 30.6. eller annet tidspunkt gitt i 
oppdragsavtalen 

 
Veilederen er tidligere gjort kjent for kontrollutvalget. 
 
 
2. Rapportering fra revisor 
 
Revisors- risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges frem for kontrollutvalget til 
orientering. Ved presentasjonen av valgt(e) område(er) for etterlevelseskontroll må revisor 
være tydelig i beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal kontrolleres.i  
 
I inneværende møte vil revisor orientere om risiko- og vesentlighetsvurderingen tilknyttet 
kommunens økonomiforvaltning, jf. punkt a ovenfor.  
 

 
i (RSK 301 pk.10). 
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Sekretariatet legger til grunn at det gis en kort presentasjonav denpresentasjonen som er gjort
tilgjengeligfor kontrollutvalget/sekretariatet.

Tromsø, 22.11.2021



Utvalg : Saksnummer : Møtedato : Saksbehandler :
Kontrollutvalget i Lavangen

kommune
30/2021 29.11.2021 Bjørn H. Wikasteen

RAPPORTERING FRA REVISOR -LØPENDE SAKER

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar den skriftlige rapporteringen fra forvaltningsrevisortil orientering.

Saken gjelder:
Orientering fra revisorene om det løpende revisjonsarbeidet, pågående prosjekter og revisjon
av kommunens årsregnskaper og årsberetninger.

Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget holdes løpende orientert om revisjonsarbeidet (forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll og regnskapsrevisjon) av revisorene, og det gis en kort oppsummering av
revisjonsarbeidet i hvert møte. Revisorene vurderer hvorvidt det passer å orientere samt om det
er noe å rapportere om siden forrige møte.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskaper blir «revidert på en betryggende måte»,
jf. kommunelovens § 23-2 bokstav a. I kontrollutvalgsforskriftens § 3 (Kontrollutvalgets
oppgaver ved regnskapsrevisjon) sies det bl.a. at:

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

ogavtaler med revisor

Plikten som pålegges kontrollutvalget gjelder også for kommunale foretak.
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Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen har eierinteresser i, jf. kommunelovens § 23-2. Videre i lovens § 23-3
fremgår det bl.a. at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av
året etter kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser hvilke områder det
skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner.

Revisors ansvar og oppgaver er beskrevet i kommunelovens § 24-2, hvor revisor bl.a. har ansvar
for å «planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og
forskrift og god kommunal revisjonsskikk».

NKRF/FKT har utarbeidet veiledere for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
og forvaltningsrevisjon, der forhold og momenter presenteres som kontrollutvalget kan vurdere
i forbindelse med påse-ansvaret. Veilederne er tidligere gjort kjent for kontrollutvalgets
medlemmer.

* * *

Forvaltningsrevisjonen gjennomfører prosjekter etter bestillinger fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget besluttet i sak 17/21 å bestille en forvaltningningrevisjon om sykefraværi tråd
med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. Oppstartsmøte er avholdt, og Kom Rev NORD gir
en redegjøreøse i møtet om fremdrift og forventet sluttdato.

Tromsø, 22.11.2021



Utvalg : Saksnummer : Møtedato : Saksbehandler :
Kontrollutvalget i Lavangen

kommune
31/2021 29.11.2021 Bjørn H. Wikasteen

MANGLENDE OPPFØLGNING AV PÅLEGG FRA KOMMUNESTYRET -
BUDSJETTREGULERINGER

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Saken gjelder:
Oppfølgning av vedtak i kommunestyret

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
1. Henvendelse fra kontrollutvalgsmedlem Svenn Ole Wiik av 24.10.2021

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

K-Sekretariatetanser at henvendelsen fra kontrollutvalgsmedlem av 24.10.2021 Wiiker
relevant og bør behandles i kontrollutvalget. Det er kommunedirektørensom etter
kommuneloven har plikt til å følge opp kommunestyrets vedtak. Dersom et vedtak ikke kan
følges opp skal kommunedirektørenfremme sak til kommunestyret som forklarer årsaken til
at saken ikke lar seg følge opp.

Før saken eventuelt oversendes kommunestyret anser kontrollutvalget at det er behov for flere
opplysninger i saken. Kontrollutvalget bør etter sekretariatets vurdering be om en skriftlig
redegjørelse fra kommunedirektøren/ rådmann om hvorfor saken tilsynelatende ikke er fulgt
opp i tråd med vedtaket.

Et mulig vedtak i saken kan således være:

1. Kontrollutvalget viser til vedtak i kommunestyrets sak 50/21 og imøteser en skriftlig
redegjørelse for hvorforvedtaketikke ble fulgt opp i samsvar med kommunestyrets
frist?

2. Kommunedirektøren/ rådmann innkalles også til neste møte.
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3. Svarfrist 20. januar 2022.

K-Sekretariatetanser at det ikke er hensiktsmessig å innkalle kommunedirektøren/
rådmannen til dette møtet. Innkalling bør besluttes av et samlet kontrollutvalget i møte.

Tromsø, 22.11.2021



MANGLENDE OPPFØLGING AV DIREKTE PÅLEGG FRA KOMMUNESTYRET 

Den 23.09.2021 i sak 50/21 om tertialrapport nr 1 for 2021 vedtok et enstemmig kommunestyre 
etter forslag fra Marcus Nygård følgende: 

1. Tertialrapport nr. 1. 2021 tas til orientering.  

2. Administrasjonen pålegges å utarbeide forslag til budsjettregulering som legges frem på neste 
kommunestyremøte 28. oktober 2021.  

3. Administrasjonen pålegges å følge opp de etatene som har overforbruk ved utgangen av 1. tertial 
med sikte på å begrense et eventuelt overforbruk ved utgangen av året. 

(min utheving). 

 

Formannskapet hadde møte den 22.10.2021 og behandlet der blant annet flere budsjettforslag for 
2021 for interkommunale samarbeidsorganer der Lavangen kommune er part. Men intet om 
budsjettregulering i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 50/21. 

Nå er det sendt ut sakskart til møtet i Lavangen kommunestyre den 28.20.2021 og heller ikke her står 
det noe om budsjettregulering eller om oppfølging av pålegget gitt i sak 50/21. 

 

Fra Kommuneloven inntas følgende: 

§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende  

bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av  

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i  

selskaper mv. (eierskapskontroll) 
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,  

blir fulgt opp. 
(min utheving). 

Administrasjonen ved rådmann og økonomisjef har gang på gang ovenfor kontrollutvalget og 
revisjonen lovd bot og bedring i oppfølging av budsjett og regnskap. Så skjer midlertid aldri. Når 
kommunestyret gir et direkte og datert pålegg, så overses også dette. Det er en alvorlig embetssvikt 
fra administrasjonens side- og jeg ber om at saken forfølges av Lavangen kontrollutvalg på sitt neste 
møte. 

Lavangen, den 24.oktober 2021 

 

Svenn Ole Wiik 

Medlem av kontrollutvalget og leder Lavangen SP 



 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i  Lavangen 
kommune 

32/2021 29.11.2021  Bjørn H. Wikasteen  

 
 
BUDSJETTRAMME 2022 – KONTROLL OG TILSYN  
 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til 
sammen kr 480.900,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen 
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 

 
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og 

skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.   
 
 
Saken gjelder: 
Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2022 – Lavangen kommune. 
 
Vedlegg til saken: 
 A: Trykte vedlegg:   
 B: Utrykte vedlegg:  
 
Saksutredning: 
 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 2 
Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeid - fastsetter 
framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede 
virksomhet. Paragrafen lyder slik: 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 
I kommunelovens § 14-3 tredje ledd fremgår det at formannskapet innstiller til vedtak om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. 
 
Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2. utgave 
utgitt 2015, side 16: 
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Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at 
kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig 
av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen 
eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel 
formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets 
budsjettramme. 
 
Formannskapet kan likvel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det 
kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret 
følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved 
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og 
formannskapets innstilling til budsjett. 

 
Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. 
sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester. 
 

  
 
Kommentarer:  
 
Hålogaland Revisjon AS har oversendt tallmaterialet i tabellen ovenfor samt at det er gitt 
noen kommentarer til poster i budsjettet for 2022. Følgende er beskrevet fra Hålogaland 
Revisjon: 
 

1. Opplæring av kontrollutvalget   
 
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser slik at medlemmene får delta på ulike kurs og 
seminar for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og 
erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale 
samlinger er viktig i denne sammenhengen. Det må være rom for dette i kontrollutvalgets 
budsjett. Det arrangeres med jevne mellomrom kurssamlinger for kontrollutvalgsmedlemmer. 
I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse blitt en «institusjon» for de som driver med 
kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og 
nettverksskaper.  
 
 
 

Post Budsjett 2021 Budsjett 2022
Møtegodtgjørelse 11 400                                  11 400
Tapt arbeidsfortjeneste -                                       
Kurs, konferanser, opplæring mv. 5 000                                    10 000
Reiseutgifter 1 000                                    10 000
Bevertning 500                                       500
Kjøp av tjenester til revisjon 332 000                                340 000
Kjøp av sekretariatstjenester 140 000                                109 000
Sum utgifter 489 900                                480 900
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2. Kjøp av tjenester

Lavangenkommune har valgtKomRevNORD IKS som sin eksterne revisor, ogK-
Sekretariatet IKServalgtsomkontrollutvalgets sekretariatfor 2022. Det er innhentet
budsjett for revisjonen for 2022fraKomRevNORD IKS som er lagt til grunn i
budsjettallene. Kostnadsnivået er omtrent som forforegående år. Prisøkning tilsvarer
kommunaldeflatorpå2,7%. Det faste honoraret omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en
gitt mengde forvaltningsrevisjon. Skulle det oppståbehov for mer forvaltningsrevisjon i løpet
av 4-årsperioden enn det som er avtalt mådetenten omprioriteresprosjekter,
ellerinnvilgeskjøpavflere timer i tillegg.

K-Sekretariatet er valgt som nytt sekretariat fra og med høsten 2021, og Lavangen kommune
vil søke om opptak som deltaker i K-Sekretariatet IKS fra 1. januar 2022. Ved opptak som
deltaker vil K-Sekretariatet leveresekretariatstjenestertil kontrollutvalget, og Lavangen
kommune vil betale årlige driftstilskudd til K-Sekretariatet IKS etter gjeldende
prismodell. Det erinnhentet budsjett forLavangen kommunes andel av estimert
driftstilskuddfor 2021 ogdettegrunnlaget er justertmed kommunaldeflatormed 2,7% for å
estimere driftstilskudd for 2022.

3. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring

Denne posten påvirkes blantannet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen
har, og om medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det
politiske arbeidet. Det erlagt til grunn at det vil gjennomføres4kontrollutvalgsmøter i året,
samt deltakelse på andre kurs/møter. Det er lagt til grunn kr 400,-i godtgjørelse til hvert
avde ordinæremedlemmene pr. møte. Leder skal ha kr 5 000 i godtgjørelse for 2022.

K-Sekretariatets kommentarer:

Det er lagt opp til 4 møter i 2022 som er i tråd med tidligere aktivitet. Størrelsen på posten for
utgifter til kurs og reiser er satt oppslik at det muliggjør deltakelse på NKRFs årlige
kontrollutvalgskonferanse. Godtgjørelsene til leder og kontrollutvalgets medlemmer er satt
opp med samme beløp som tall i 2021, og det antas at det ikke er gjort justeringer isatsene i
kommunensgodtgjørelsesreglement.

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2021 som er2,7%
(kilde: Kommuneproposisjonen 2022, -side 17).

Tromsø, 16.11.2021



Utvalg : Saksnummer : Møtedato : Saksbehandler :
Kontrollutvalget i Lavangen

kommune
33/2021 29.11.2021 Bjørn H. Wikasteen

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2022–LAVANGEN
KOMMUNE

Innstilling til v e dt a k:

For 2022fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Torsdag3. mars
Torsdag 2. juni
Tirsdag 11. oktober
Torsdag1. desember

Vedlegg til saken:
A. Trykte vedlegg:
B. Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Sekretariatet planlegger for normal møteaktivitet i 2022 som er 4 møter. Møtene er tilpasset
skoleferier i kommunen. Forslag til kontrollutvalgets møtedatoer for 2022kan være som følger:

Torsdag3. mars
Torsdag 2. juni
Tirsdag 11. oktober
Torsdag1. desember

I juni-møtet skjer behandling av årsregnskapet ikommunen.

Møteplanen vil bli innarbeidet i kontrollutvalgets årsplan for 2022.

Tromsø, 22.11.2021
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SKOLERUTE FOR LAVANGEN KOMMUNE  SKOLEÅRET 2021/22

Antall dager

Dato Laerere Elever

Høst 2021

August Elevstart 23. august 7

September 22

Oktober H¢stferie for elever 04. -08.  oktober 16

November Fridager for elever 15. og 16.  nov. 20

Desember Siste  skoledag førjul 22.  desember 16

Totalt antall  dager 81

høst 2021

Vår  2022

Januar Skolestart 03.  januar 21

Februar 20

Mars Vinterferie  (f.o.m- 07. —11.  mars 18

t.o.m.)

April Påskeferie  (f.o.m.— 11.  -  18.  april 15

t.o.m.)

Første skoledag 19. april

etter  påske

Mai Fridager 16., 17. og 19

26.mai

Juni 2. pinsedag 06. juni 16

Siste skoledag 23. juni

Totalt antall  dager 109

våren 2022

Totalt antall  dager 190

skoleåret 2021/22

I  tillegg til  dagene  på skoleruta for elevene har lærerne seks (6) kurs- og planleggingsdager.

Disse  fordeles  lokalt på høst— og vårsemester. Samlet  får lærerne et  arbeidsår  på 196  dager.



Utvalg : Saksnummer : Møtedato : Saksbehandler :
Kontrollutvalget i Lavangen

kommune
34/2021 29.11.2021 Bjørn H. Wikasteen

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Sakene tas til orientering.

Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Følgende saker ble referert:

1. FORMANNSKAPET
•  21.10.2021
•  22.10.2021 (tilleggsinnkalling)
•  04.11.2021

2. KOMMUNESTYRET
•  28.10.2021

3. KURS 2022
•  NKRFs Kontrollutvalgskonferanse2022
•  FKT Fagkonferanse 2022

Tromsø, 22.11.2021



LOABÁGA SUOHKAN
LAVANGEN KOMMUNE

Tilleggsinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Ordførers kontor
Dato: 22.11.2021 Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes i «meld fravær» eller ringtlf 922 11 415.
Varamedlem møter etter nærmere innkalling.

Det vil bli orientering om budsjettet

Saksliste

Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel
076/21 21/448 Budsjettramme for kontrollutvalgets

virksomhet for 2022 –Lavangen
kommune.

Hege Myrseth Rollmoen
ordfører
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SAKSFRAMLEGG 
  

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

076/21 Formannskapet 22.11.2021 

 
 
Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2022 – Lavangen kommune. 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på 
til sammen kr 480.900,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen 
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 

 
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i 

og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 
 
 
 
Sakens fakta: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 2  
Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeid - fastsetter 
framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede 
virksomhet. Paragrafen lyder slik: 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 
14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
I kommunelovens § 14-3 tredje ledd fremgår det at formannskapet innstiller til vedtak om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. 
 
Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2. utgave 
utgitt 2015, side 16: 
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Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at 
kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de 
organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ 
som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller 
administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets budsjettramme. 
 
Formannskapet kan likvel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det 
kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det 
samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved 
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets 
innstilling til budsjett. 
 
 
 
Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egenvirksomhet inkl. 
sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester. 
 

 
 
Kommentarer: 

 
Hålogaland Revisjon AS har oversendt tallmaterialet i tabellen ovenfor samt at det er gitt 
noen kommentarer til poster i budsjettet for 2022. Følgende er beskrevet fra Hålogaland 
Revisjon: 

 
1. Opplæring av kontrollutvalget 

 
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser slik at medlemmene får delta på ulike kurs og 
seminar for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og 
erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale 
samlinger er viktig i denne sammenhengen. Det må være rom for dette i kontrollutvalgets 
budsjett. Det arrangeres med jevne mellomrom kurssamlinger for 
kontrollutvalgsmedlemmer. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse blitt en 
«institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men 
er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. 
 
 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
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18.11.2021 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Evy Hansen 
 konsulent 
 



 

LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 

 
 
 
 

Møteprotokoll 
 

Formannskapet 
 
 
 

Møtested: Ordførers kontor 
Møtedato: 22.10.2021  Tid: 09:00 Møte slutt: 14:30 

 
 
 
 
Medlemmer: Parti 
Hege Myrseth Rollmoen AP 
Klaus Larsen AP 
Svein Sæther H 
Tove Nordheim SP 
 
Fra adm. (evt. andre): 
Bjørn-Helge Aune 
Erling Hanssen 
Ingrid Hammer 
 
 
Forfall:  
Bernhardt Halvorsen SP   
 
Møtenotater: 
INNKALLINGEN/SAKSLISTA: 
Ingen merknader til innkallingen/sakslista.  Enst. 
Orienteringssaker: 
· Kommunedirektøren orienterte om følgende saker: 
· ettersøk i forbindelse med påkjørsel av elg. 
· drift av samisk barnehage 
· folkemøte om kommunplanens samfunnsdel 
· rettssak Troms Kraft vedr. overtakelse av lyktestolper 

Ordfører orienterte om følgende saker: 
· Avvikling av eget styre i Ástávuona giellagoahtie (samisk språksenter) 
· Tilførsel fra Havbruksfondet er lavere enn forventet 

Økonomisjef Bjørn-Helge Aune deltok under behandlingen av sak 64/21. 
Nytt møte formannskapet:  3. november kl 0900.  
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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
057/21 21/423 FE-033 Godkjenning av protokoll  
058/21 21/423 FE-033 Referatsaker  
059/21 21/434 FE-151 Budsjett - Astafjord lønn og regnskap  
060/21 21/438 FE-151 Budsjett 2022 - Astafjord 

barneverntjeneste 
 

061/21 21/437 FE-151 Budsjett 2022 - Astafjord IKT  
062/21 21/436 FE-151 Budsjett 2022 - Astafjord kart og 

oppmåling 
 

063/21 21/435 FE-151 Budsjett Astafjord Kemnerkontor 2022  
064/21 21/448  Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025  
065/21 19/1153 FA-H19, 

TI-&75 
Leve hele livet - kvalitetsreform for eldre  

066/21 21/414  Oppnevnelse av nytt varamedlem i 
eldrerådet 

 

067/21 19/1769 FE-033 Valg av ny meddommer til 
jordskifteretten - perioden 2021-2025 

 

 
 
 

057/21 Godkjenning av protokoll 
Kommunedirektørens innstilling: 
Protokoll fra møtet 23.09.2021 godkjennes.  
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 057/21 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 23.09.2021 godkjennes.  
 

 
 
058/21 Referatsaker 
Kommunedirektørens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 058/21 Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
052/21 21/412 FE-033 Godkjenning av protokoll  
053/21 21/434 FE-151 Budsjett - Astafjord lønn og regnskap  
054/21 21/438 FE-151 Budsjett 2022 - Astafjord 

barneverntjeneste 
 

055/21 21/437 FE-151 Budsjett 2022 - Astafjord IKT  
056/21 21/436 FE-151 Budsjett 2022 - Astafjord kart og 

oppmåling 
 

057/21 21/435 FE-151 Budsjett Astafjord Kemnerkontor 2022  
058/21 19/1094 FA-C20, 

TI-&85, 
HIST-
10/630 

Ny samarbeidsavtale mellom Midtre 
Hålogaland friluftsråd og Lavangen 
kommune 

 

059/21 21/414  Oppnevnelse av nytt varamedlem i 
eldrerådet 

 

060/21 21/427  Samepolitisk utvalg sin rolle som styre 
for Ástavuona giellagoathoe (samisk 
språksenter) i Lavangen kommune 

 

061/21 19/1769 FE-033 Valg av ny meddommer til 
jordskifteretten - perioden 2021-2025 

 

 
052/21 Godkjenning av protokoll 
Formannskapets innstilling: 
Protokoll fra møtet 23.09.2021 godkjennes.  
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 23.09.2021 godkjennes.  
 

 
053/21 Budsjett - Astafjord lønn og regnskap 
Formannskapets innstilling: 

1. Budsjettet for Astafjord lønn- og regnskap for driftsåret 2022 med en utgift 
tilsvarende kr. 1 508 241,- for Lavangen kommune vedtas.  

2. Det forutsettes at de samarbeidende K4 kommunene fatter tilsvarende vedtak.  

 
Behandling 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Budsjettet for Astafjord lønn- og regnskap for driftsåret 2022 med en utgift 
tilsvarende kr. 1 508 241,- for Lavangen kommune vedtas.  

2. Det forutsettes at de samarbeidende K4 kommunene fatter tilsvarende vedtak.   



 

LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 

 
 
 
 

Møteprotokoll 
 

Formannskapet 
 
 
 

Møtested: Ordførers kontor 
Møtedato: 04.11.2021  Tid: 12:00 Møte slutt: 15:45 

 
 
 
 
Medlemmer: Parti 
Hege Myrseth Rollmoen AP 
Klaus Larsen AP 
Svein Sæther H 
Tove Nordheim SP 
 
Forfall Parti Varamedlem  Parti 
Bernhardt Halvorsen SP  
 
Fra adm. (evt. andre): 
Bjørn-Helge Aune 
Erling Hanssen 
Ingrid Hammer 
 
 
 
 
Møtenotater: 
INNKALLINGEN/SAKSLISTA: 
Ingen merknader til innkallingen/sakslista. Enst. 
Før behandling av sakslista orienterte ass. kommuneoverlege Kjell-Are Pettersen om 
smittevernsituasjonen i området. 
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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
068/21 21/466 FE-033 Godkjenning av protokoll  
069/21 21/448  Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025  
070/21 21/316 FE-210 Tertialrapport nr 2 2021  
 
068/21 Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Protokoll fra møtet 21.10.2021 godkjennes.  
 
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 068/21 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 21.10.2021 godkjennes.  
 

 
 
069/21 Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 
 
      
 
Behandling 
Budsjett 2022 - Økonomiplan 2025, foreslått av Hege Myrseth Rollmoen, Arbeiderpartiet 
1. Informasjon om budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 tas til orientering. 
2. Administrasjonen gis i oppdrag å kartlegge bemanningssituasjonen ved Lavangen skole. 
3. Administrasjonen gis i oppdrag å ha gjennomgang av samtlige ansvarsområder for å 
kvalitetssikre tallene. 
 
Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025, foreslått av Hege Myrseth Rollmoen, 
Arbeiderpartiet 
pkt. 3 administrasjonen pålegges å utrede tiltak for å få på plass 2, trinn i omsorgstrappa, 
samt vurdere mulighet for å redusere antall faste plasser på Lavangsheimen fra 2022 
 
Ordførers forslag enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 069/21 Vedtak: 
1.  Informasjon om budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 tas til orientering. 

2.  Administrasjonen gis i oppdrag å kartlegge bemanningssituasjonen ved Lavangen 
skole. 

3.  Administrasjonen gis i oppdrag å ha gjennomgang av samtlige ansvarsområder for å 
kvalitetssikre tallene. 

4.  Administrasjonen pålegges å utrede tiltak for å få på plass 2, trinn i omsorgstrappa, 
samt vurdere mulighet for å  redusere antall faste plasser på Lavangsheimen fra 2022. 



 

LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 

 
 
 
 

Møteprotokoll 
 

Kommunestyret 
 
 
 

Møtested: Kantina, Lavangen skole 
Møtedato: 28.10.2021  Tid: 09:00 Møte slutt: 12:30 

 
 
 
 
Medlemmer: Parti 
Arla R. Vilhelmson AP 
Hege Myrseth Rollmoen AP 
Klaus Larsen AP 
Maj Kristin Svendsen AP 
Viktor Andberg AP 
Eva Christensen H 
Svein Sæther H 
Bernhardt Halvorsen SP 
Håkon Nygård SP 
Marcus Nygård SP 
Thomas Røkenes SP 
Tove Nordheim SP 
 
Forfall Parti Varamedlem  Parti 
        
Atle Lien AP Gørild Nann Fjeldstad AP 
Tanja Skavholm AP  
Johan Anders Eira H Ruth Løberg H 
 
Fra adm. (evt. andre): 
Bjørn-Helge Aune 
Erling Hanssen 
Ingrid Hammer 
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Møtenotater: 
Møtet var kunngjort på kommunens web-side. 
Av 15 repr. var 15 repr. inkl. møtende vararepr. tilstede ved møtets begynnelse.  I tillegg 
møtte repr. fra eldrerådet v/Alex Norbakken og ungdomsrådet v/Tayba Jaly. 
Før behandling av sakslista orienterte kirkeverge Tonje Østvik og prestevikar Trond Oscar 
Losvik om drifta og den økonomiske situasjonen vedr. kirka m.h.t. budsjett -22. 
Repr. Eva Christensen stilte deretter spørsmål om Vegvesenets bruk av Fossbakken vegkro 
og området rundt.  Spørsmålet ble besvart av ordføreren. 
 
INNKALLINGEN/SAKSLISTA: 
Ingen merknader til innkallingen.  Enst. 
Repr. Marcus Nygård stilte spm. til sakslista om at sak vedr.  tertialrapportering som ikke var 
satt på sakskartet. Kommunedirektøren orienterte om at saken tas i neste møte.  Sakslista 
enstemmig vedtatt. 
Etter sakslista: 
· stilte repr. Bernhardt Halvorsen spm. om plassering av brannkumme  i forbindelse 

med vedlikehold av ledningsnett på Tennevoll.  Spørsmålet vil bli oversendt teknisk 
etat. 

· økonomisjef Bjørn-Helge Aune og kommunedirektør Erling Hanssen orienterte om 
budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

· ordfører ga en presentasjon via powerpoint om reiselivssatsning i Lavangen 
kommune. 

· møtet ble avsluttet med omvisning av rektor Eva Haakseth på den renoverte 
spesialromsfløya ved Lavangen skole. 
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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
052/21 21/412 FE-033 Godkjenning av protokoll  
053/21 21/434 FE-151 Budsjett - Astafjord lønn og regnskap  
054/21 21/438 FE-151 Budsjett 2022 - Astafjord 

barneverntjeneste 
 

055/21 21/437 FE-151 Budsjett 2022 - Astafjord IKT  
056/21 21/436 FE-151 Budsjett 2022 - Astafjord kart og 

oppmåling 
 

057/21 21/435 FE-151 Budsjett Astafjord Kemnerkontor 2022  
058/21 19/1094 FA-C20, 

TI-&85, 
HIST-
10/630 

Ny samarbeidsavtale mellom Midtre 
Hålogaland friluftsråd og Lavangen 
kommune 

 

059/21 21/414  Oppnevnelse av nytt varamedlem i 
eldrerådet 

 

060/21 21/427  Samepolitisk utvalg sin rolle som styre 
for Ástavuona giellagoathoe (samisk 
språksenter) i Lavangen kommune 

 

061/21 19/1769 FE-033 Valg av ny meddommer til 
jordskifteretten - perioden 2021-2025 

 

 
052/21 Godkjenning av protokoll 
Formannskapets innstilling: 
Protokoll fra møtet 23.09.2021 godkjennes.  
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 23.09.2021 godkjennes.  
 

 
053/21 Budsjett - Astafjord lønn og regnskap 
Formannskapets innstilling: 

1. Budsjettet for Astafjord lønn- og regnskap for driftsåret 2022 med en utgift 
tilsvarende kr. 1 508 241,- for Lavangen kommune vedtas.  

2. Det forutsettes at de samarbeidende K4 kommunene fatter tilsvarende vedtak.  

 
Behandling 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Budsjettet for Astafjord lønn- og regnskap for driftsåret 2022 med en utgift 
tilsvarende kr. 1 508 241,- for Lavangen kommune vedtas.  

2. Det forutsettes at de samarbeidende K4 kommunene fatter tilsvarende vedtak.   



Utvalg : Saksnummer : Møtedato : Saksbehandler :
Kontrollutvalget i Lavangen

kommune
35/2021 29.11.2021 Bjørn H. Wikasteen

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Saken gjelder:
Eventuelle saker til behandling

Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Eventuelle øvrige saker utenom sakslisten som tas opp til behandling.

Tromsø, 22.11.2021
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