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Arkivsak-dok. 17/00229-14 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling til møte 20.9.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 20.9.2017 godkjennes. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00229 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 3/17 

 

 

 

Godkjenning av innkalling til møte 20.9.2017 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 3/17 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 20.9.2017 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00229-13 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 24.5.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 24.5.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00229 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 3/17 

 

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 24.5.2017 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 3/17 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 24.5.2017 godkjennes. 
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Møteprotokoll  
 

Gjerstad kontrollutvalg 

 
Dato: 24.05.2017 kl. 12:00 – 15:30 
Sted: Kommunehuset, møterom 1. etasje 
Arkivsak: 17/00229 
  
Til stede:  Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad 

(medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Torill Neset 

Økonomisjef Espen Grimsland 

Ordfører Inger Løite (til ca. kl. 13:00) 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 

Hovedrevisor Bente Tobiassen, sak 9-11/17 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/17 17/00229-8 Godkjenning av møteinnkalling 24.5.2017 3 

Møteprotokoll 

2/17 17/00229-7 Godkjenning av protokoll fra møte 15.2.2017 4 

Saker til behandling 

9/17 17/06477-1 Årsregnskap og årsmelding 2016 Gjerstad kommune 5 
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10/17 17/06494-1 1. tertial 2017 Gjerstad kommune 7 

11/17 16/11857-6 
Rapport forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - 

Gjerstad 
8 

12/17 17/06007-2 Bestilling av selskapskontroll Lisand AS - Gjerstad 10 

13/17 17/01169-3 Årsrapport kemneren 2016 Gjerstad 11 

14/17 17/06731-1 
Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og 

særattestasjoner 
12 

15/17 17/03312-3 Orienteringer fra revisor 24.5.2017 13 

16/17 17/03341-3 Referatsaker 24.5.2017 14 

17/17 17/03313-3 Eventuelt 24.5.2017 15 

    

 

 
Gjerstad, 24.05.2017 

 

 

Nils Audun Gryting      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/17 Godkjenning av møteinnkalling 24.5.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 2/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 24.5.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 24.5.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/17 Godkjenning av protokoll fra møte 15.2.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 2/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 15.2.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 15.2.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 Gjerstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 9/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 

uttalelse om Gjerstad kommunes årsregnskap 2016: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Gjerstad kommunes årsregnskap for 2016. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 

årsregnskapet. 

 

Gjerstad kommunes årsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på kr 4 417 000 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 394 000. Investeringsregnskapet ble avsluttet med 

balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. 

 

Revisjonen peker i sitt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget på informasjon fra regnskapet 

som etter deres mening er sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling 

pr. 31.12.2016. De omtaler også utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det ordinære 

revisjonsarbeidet og som de anser som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet. 
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 

- Kontrollutvalget finner grunn til å rette oppmerksomhet på revisjonens kommentarer om 

manglende ressurser og dermed sårbarhet innen administrative støttefunksjoner, som de mener 

har resultert i svak økonomisk internkontroll knyttet til lønn. Kontrollutvalget forventer at 

forholdet blir rettet opp i for regnskapsåret 2017. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap 2016 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Espen Grimsland la frem kommunens årsregnskap og svarte på spørsmål. 

Rådmann Torill Neset ga utfyllende kommentarer. 

 

Hovedrevisor Bente Tobiassen redegjorde for revisjonsberetningen og revisors 

oppsummeringsbrev for regnskapsåret 2016 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
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Vedtak  

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 

uttalelse om Gjerstad kommunes årsregnskap 2016: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Gjerstad kommunes årsregnskap for 2016. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 

årsregnskapet. 

 

Gjerstad kommunes årsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på kr 4 417 000 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 394 000. Investeringsregnskapet ble avsluttet med 

balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. 

 

Revisjonen peker i sitt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget på informasjon fra regnskapet 

som etter deres mening er sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling 

pr. 31.12.2016. De omtaler også utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det ordinære 

revisjonsarbeidet og som de anser som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen 

pensjonsordningen. 

- Kontrollutvalget finner grunn til å rette oppmerksomhet på revisjonens kommentarer 

om manglende ressurser og dermed sårbarhet innen administrative støttefunksjoner, 

som de mener har resultert i svak økonomisk internkontroll knyttet til lønn. 

Kontrollutvalget forventer at forholdet blir rettet opp i for regnskapsåret 2017. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap 2016 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/17 1. tertial 2017 Gjerstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 10/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Espen Grimsland redegjorde for kommunens økonomiske situasjon pr. 1. tertial 

2017 og svarte på spørsmål. Rådmann Torill Neset var til stede og ga utfyllende 

kommentarer. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/17 Rapport forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - 

Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 11/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og oversender 

den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber 

rådmannen: 
- Konkretisere og foreslå nødvendige tiltak for å redusere sårbarheten ved de økonomirelaterte 

administrative støttefunksjoner knyttet til barneverntjenesten. 

Kommunestyret ber videre rådmannen ta initiativ til sammen med de øvrige rådmennene i 

Østre Agder å: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape 

en felles og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 

samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck presenterte rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder 

og svarte på spørsmål. Rådmann Torill Neset kommenterte en del av funnene i 

forvaltningsrevisjonen og hvilke tiltak kommunen allerede har satt i verk for å møte en del av 

anbefalingene i rapporten. Det er allerede planlagt og iverksatt tiltak innen alle de områdene 

som er bemerket i rapporten. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og oversender 

den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber 

rådmannen: 

- Konkretisere og foreslå nødvendige tiltak for å redusere sårbarheten ved de 

økonomirelaterte administrative støttefunksjoner knyttet til barneverntjenesten. 
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Kommunestyret ber videre rådmannen ta initiativ til sammen med de øvrige rådmennene i 

Østre Agder å: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape 

en felles og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 

samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/17 Bestilling av selskapskontroll Lisand AS - Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 12/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Gjerstad kontrollutvalg ber Aust-Agder Revisjon IKS gjennomføre utvidet selskapskontroll i 

Lisand AS i tråd med foreliggende plan for prosjektet. 

 

Prosjektet forutsettes gjennomført parallelt for alle eierkommunene og bestilles med 

forbehold om tilsvarende vedtak i de øvrige eierkommunene. 

 

Rapport fra prosjektet forventes til kontrollutvalgets novembermøte 2017. Kontrollutvalget 

ber om å bli holdt orientert underveis i arbeidet 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem forslaget til plan for selskapskontrollen i 

Lisand AS. Det ble gjort oppmerksom på at alle de andre eierkommunene hadde gått inn for 

planen slik den forelå. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Gjerstad kontrollutvalg ber Aust-Agder Revisjon IKS gjennomføre utvidet selskapskontroll i 

Lisand AS i tråd med foreliggende plan for prosjektet. 

 

Prosjektet forutsettes gjennomført parallelt for alle eierkommunene og bestilles med 

forbehold om tilsvarende vedtak i de øvrige eierkommunene. 

 

Rapport fra prosjektet forventes til kontrollutvalgets novembermøte 2017. Kontrollutvalget 

ber om å bli holdt orientert underveis i arbeidet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/17 Årsrapport kemneren 2016 Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 13/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Årsrapport 2016 fra kemneren for Østregionen i Aust-Agder vedr. Gjerstad kommune tas til 

orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretæren orienterte kort om bakgrunnen for saken. Økonomisjef Espen Grimsland var til 

stede under behandlingen og ga utfyllende kommentarer. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Årsrapport 2016 fra kemneren for Østregionen i Aust-Agder vedr. Gjerstad kommune tas til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og 

særattestasjoner 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 14/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Saken ble foreslått utsatt pga. at oppdragsansvarlig revisor ikke hadde anledning til å møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag om utsettelse. 

 

Vedtak  

Saken utsettes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/17 Orienteringer fra revisor 24.5.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 15/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker å melde utover de sakene som har vært oppe ellers i møtet.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/17 Referatsaker 24.5.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 16/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 23.03.2017: PS 17/17 Årsmelding for kontrollutvalget for 2016 

b. 23.03.2017: PS 17/20 Varsling av kritikkverdige forhold 

2. Henvendelse fra Foreningen Familie i barnevern og svar fra Forum for kontroll og 

tilsyn 

3. Vårkonferanse Temark 21.4.2017 

4. Neste møte 20.9.2017 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/17 Eventuelt 24.5.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 17/17 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 16/11857-12 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - 

Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder å 

være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding 

om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Gjerstad kontrollutvalg behandlet i sitt møte 24.5.2017 sak 11/17 Rapport forvaltningsrevisjon 

Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad. Saken ble behandlet i Gjerstad kommunestyre 22.6.2017 sak 

17/54. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber rådmannen: 

- Konkretisere og foreslå nødvendige tiltak for å redusere sårbarheten ved de økonomirelaterte 

administrative støttefunksjoner knyttet til barneverntjenesten. 

Kommunestyret ber videre rådmannen ta initiativ til sammen med de øvrige rådmennene i Østre Agder å: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape en felles og 

tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 

samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å 

følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. Senest i kontrollutvalgets 

første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og 

rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. Tilbakemelding skal også 

sendes kommunestyret. 

 

Denne saken gjelder den første tilbakemeldingen fra rådmannen (til kontrollutvalgets septembermøte 

2017). 

 

Saksopplysninger: 
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Gjerstad kommune er vertskommune for Barneverntjenesten Øst i Agder. Revisjonens anbefalinger og 

kommunestyrets vedtak går derfor noe lenger for Gjerstad kommune enn for samarbeidskommunene 

(Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli). Det første strekpunktet i kommunestyrevedtaket gjelder dermed 

bare for Gjerstad kommune, mens de øvrige punktene er like for alle kommunene. 

 

Rådmann Torill Neset har laget en skriftlig redegjørelse til rådmennene i de andre kommunene om 

oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, som også fungerer som skriftlig redegjørelse overfor 

kontrollutvalget i denne sammenheng. Denne går inn i rapportens anbefalinger (og kommunestyrets 

vedtak) punkt for punkt, og viser hva som er gjort og tenkt gjort for å følge opp vedtaket. Denne 

redegjørelsen følger vedlagt. 

 

Videre følger vedlagt en beskrivelse av styringsgruppe og samarbeidsutvalg i Barneverntjenesten Øst i 

Agder slik de er tenkt å fungere, som direkte svar på kommunestyrevedtakets andre strekpunkt. 

 

Rådmann Torill Neset vil orientere om arbeidet i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Tilsendt dokumentasjon fra rådmannen viser at kommunen og samarbeidskommunene innen 

barneverntjenesten er godt i gang med endringsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen. Dokumentasjonen 

sammen med rådmannens gjennomgang av denne bør kunne tilfredsstille kravet til rapportering på dette 

tidspunktet. Neste rapportering (i 2018) vil kunne si noe om gjennomføringen av endringene og effekten 

av disse. 

 

Vedlegg:  

Redegjørelse etter forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten Øst i Agder formalisering av styringsgruppe og samarbeidsutvalg fastsatt mai 2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 16/11857 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 18/17 

 

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Østre Agder - Gjerstad 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har behandlet saken i møte 20.09.2017 sak 18/17 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset redegjorde for hva som er på plass og hva det er lagt planer for etter 

forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder, og svarte på spørsmål. Dokumentasjon 

var sendt ut i forkant. Rådmannen vil komme tilbake med endelig oppsummering i 

kontrollutvalgets første møte i 2018, i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 

Agder å være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 
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Gjerstad kommune 
Rådmannen 
 
 
 
 

 
   

 

Til Rådmannen  
i samarbeidskommunene Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli 
  
 
 
 

 

Deres dato: 
Deres ref: 

 
Vår dato: 
Vår ref: 

4.9.2017 
 

Saksbeh: 
Direkte tlf.nr: 

Torill Neset 
37119731 

      

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten Øst i Agder 

 

Gjerstad kommune viser til rapport etter forvaltningsrevisjon av Barneverntjenesten Øst i Agder, 
Aust-Agder Revisjon IKS, april 2017. 
 
Kontrollutvalgene i de deltakende kommunene har behandlet rapporten i sine respektive møter 
i mai, og deretter har alle kommunestyrene behandlet rapporten i mai-juni og fattet noenlunde 
sammenfallende vedtak. 
 
I det følgende vil Gjerstad kommune som vertskommune gi en skriftlig orientering om 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten, i samsvar med kommunestyrevedtakene. 
 
 
Revisjonens anbefalinger – og oppfølging punkt for punkt: 
1. Revisjonen anbefaler at Gjerstad kommune vurderer behovet for å iverksette tiltak for å 

redusere sårbarheten ved de økonomirelaterte administrative støttefunksjoner knyttet til 
barneverntjenesten. 

 
Dette er et punkt Gjerstad kommune fortsatt arbeider med. Sårbarheten er noe minsket ved at 
flere personer har fått tilført kompetanse innen lønnsarbeid i kommunen, og kan avlaste 
lønnsmedarbeider. 
 
Tiltak for å redusere sårbarheten angående økonomirelaterte støttefunksjoner må fortsette, 
flere er opplært i ulike deloppgaver og på noe lengre sikt vurderes arbeidsfordelingen mellom 
merkantilt personell i barneverntjenesten og lønn/økonomifunksjonen i kommunen.   
 
Merkantilt personell i barneverntjenesten utfører kontroll- og tilretteleggingsoppgaver vedr bilag 
til utbetaling med forbedret kompetanse og nøyaktighet, dette øker sannsynligheten for å 
oppdage eventuelle feil i utbetalingsgrunnlag. Merkantilt personell i barneverntjenesten har et 
spesielt ansvar for å etterse at det føres på tilstrekkelige referanser når bilag legges til 
utbetaling via barnevernets fagsystem (KID-nr), for å eliminere muligheten for 
dobbeltutbetalinger.  
 
Rutiner vedr fakturering til deltakende kommuner er på plass. Tertialrapporter som utarbeides 
med innhold som dekker uttrykt informasjonsbehov vedrørende økonomi, 
sykefravær/arbeidsmiljø og nøkkeltall i tjenesten, sendes deltakerkommunene innen frister 
avtalt med kommunene. 
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2. Revisjonen anbefaler at det foretas en formalisering av styringsgruppen og 

samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape en felles og tydelig rolleforståelse i og 
mellom de ulike organene. 

 
 
Gjerstad kommune har utarbeidet et dokument som klargjør og formaliserer styringsgruppens 
(rådmennene) og samarbeidsutvalgets oppgaver og ansvar, dette er godkjent av Rådmennene 
i samarbeidskommunene i juni 2017. Gjennomført møte i styringsgruppen 2. juni, 1. september 
og avtalt neste møte 20. oktober. Barnevernleder kaller inn til møte i samarbeidsutvalget hvor 
hver kommune møter med sin representant på ledernivå/kontaktperson hver andre måned, 
rådmann i vertskommunen deltar også på disse møtene. 
 

Barneverntjenesten 
øst i Agder_formalisering av styringsgruppe og samarbeidsutvalg_fastsatt mai 2017.pdf 
 
3. Revisjonen anbefaler at det gjøres grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring 

blant alle kommunene av samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret knyttet til 
internkontroll. 

 

Arbeidet med dokumentasjon og systematisering av internkontrollen i barneverntjenesten er 
kommet godt i gang, det utvikles faglig og administrativ rutinehåndbok, 
sjekklister/kvalitetsmeldinger for barnevernsarbeidet som legges inn i QM+ som er kommunens 
kvalitetssystem. Rutine for avviksmeldinger i barnevernet er på plass. Tilgang til lover og andre 
rettskilder legges inn som linker og dokumentasjon i QM+. Barneverntjenesten samarbeider 
med andre barneverntjenester på Agder om felles rutinebeskrivelser. 
 
Ansatte er gitt orientering om internkontrollarbeidet og dette følges opp med grundigere 
opplæring av alle ansatte.  
 
Gjerstad kommune utarbeider et forslag til dokument/rutine som beskriver hvordan den enkelte 
deltakerkommune skal utøve internkontrollen opp mot barneverntjenesten, så dette blir likt 
mellom kommunene. Dette dokumentet vil foreligge medio september 2017. 
 
Gjennom møtene i styringsgruppe, samarbeidsutvalg samt ved de avtalte rapporteringer vil 
Gjerstad som vertskommune sørge for at de deltakende kommuner i samarbeidet har 
tilstrekkelig grunnlag for å utøve internkontroll opp mot barneverntjenesten. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Torill Neset 
Rådmann 
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Barneverntjenesten Øst i Agder  

Styringsgruppen for Barneverntjenesten Øst i Agder  
Rådmennene i deltakerkommunene utgjør samarbeidsorgan for det interkommunale Barnevernsamarbeidet, som 

benevnes styringsgruppe.  

Barnevernleder innkaller styringsgruppen til minst 2 årlige møter. 

Styringsgruppen skal påse at samarbeidet fungerer som forutsatt. Rådmannen i vertskommunen tar opp til drøfting 

budsjettrammer med rådmennene i deltakerkommunene.  

Styringsgruppen skal løpende evaluere samarbeidet, og skal hvert år avgi rapport til deltakerkommunene, eventuelt 

med forslag til endringer i avtalen. 

Rådmennene har fra høsten 2016 etablert et samarbeidsutvalg, som skal være et overordnet samarbeidsorgan på 

systemnivå. Rådmann utpeker kommunens representant i samarbeidsutvalget, som fortrinnsvis skal være 

kommunens “barnevernansvarlige”. 

Samarbeidsutvalg for Barneverntjenesten Øst i Agder 

Mandat og organisering      

Samarbeidsutvalget består av en representant fra hver av de deltakende kommuner i barnevernsamarbeidet: Risør, 

Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, i tillegg til barnevernleder og rådmann i vertskommunen Gjerstad. Representant fra 

kommunene oppnevnes av rådmannen og skal fortløpende holde rådmannen orientert om saker som behandles i 

samarbeidsmøtene. 

Samarbeidsutvalget har møte hver 2. måned. Barnevernleder kaller inn til møtene og sørger for at det skrives referat 

som distribueres og arkiveres i Ephorte. 

Inngåtte avtaler om barnevernssamarbeidet danner grunnlaget for samarbeidsutvalget.  

Samarbeidsutvalget har ingen formell myndighet og har ikke rett til å inngå avtaler som forplikter kommunene 

økonomisk.  

Samarbeidsutvalgets formål: 

Sikre god samhandling mellom Barneverntjenesten Øst i Agder og deltakende kommuner, slik at alle kommunene 

sikres et velfungerende barnevern; til barnets beste.    

 Oppgaver/mandat: 

Være et rådgivende, kontaktskapende og samarbeidende organ for kommunene som deltar i Barneverntjenesten 
Øst i Agder 
Drøfte barneverntjenestens satsningsområder.  
Drøfte barneverntjenestens årsplan  
Samordne system for tverrfaglig samarbeid i kommunene 
Drøfting av utviklingstrekk i kommunene 
Jevnlig gjennomgang av internkontrollen i barneverntjenesten  
Informasjonsutveksling 
Løpende evaluering av samarbeidet og identifisere forbedringstiltak. 
 
Det presiseres at Barneverntjenesten Øst i Agder har en plikt til, så langt det lar seg gjøre, å stille opp på relevante 
møter i samarbeidskommunene. 
 
Dette dokument er utarbeidet av barnevernleder og rådmann i Gjerstad kommune mai 2017, og stadfestet av øvrige rådmenn i 
samarbeidskommunene. 
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Arkivsak-dok. 17/13978-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av tilsyn beredskapsplaner og forebyggende beredskap 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 21.9.2016 sak 18/16 Orientering om tilsyn- beredskapsplaner og 

forebyggende beredskap. Rådmann Torill Neset orienterte da om gjennomført tilsyn og rapport fra dette. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om ny orientering i saken når sluttrapport fra kommunen 

til fylkesmannen og avsluttende brev fra fylkesmannen er tilgjengelig. 

 

Fylkesmannen sendte i brev av 15.12.2016 brev til Gjerstad kommune om at avviket på § 4 (det eneste 

avviket i tilsynet) var lukket. De anmodet samtidig Gjerstad kommune om å gi dem en oppdatert oversikt 

over øvrige oppfølgingspunkter innen 1.6.2017. 

 

Rådmann Torill Neset vil orientere om oppfølgingen av tilsynet i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Ved en tilfredsstillende rapportering fra rådmannen i denne omgang vil saken bli lukket. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/13978 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 19/17 

 

 

 

Oppfølging av tilsyn beredskapsplaner og forebyggende beredskap 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 19/17 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset orienterte om kommunens oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn med 

beredskapsplaner og forebyggende beredskap, og svarte på spørsmål. Tilsynet er lukket. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/13979-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune som 

barnehagemyndighet 2016-17 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det ble i perioden 19.12.2016 – 6.6.2017 gjennomført tilsyn med Gjerstad kommune som 

barnehagemyndighet i regi av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Temaet for tilsynet var å undersøke 

om kommunen oppfyller sitt ansvar som barnehagemyndighet til å påse at alle barnehagene, både 

kommunale og private, drives i samsvar med barnehageloven. 

 

Saksopplysninger: 
Tilsynet hadde 3 deltema: 

1. Risikovurderinger – barnehagemyndigheten må foreta en vurdering av risiko for brudd på 

regelverket hos barnehageeier. 

Fylkesmannens konklusjon: Det er ikke avdekket regelverksbrudd. 

2. Veiledning – barnehagemyndigheten kan tilby barnehageeier veiledning om hva barnehageloven 

med forskrifter krever og hva som må gjøres for å få driften i samsvar med denne. 

Fylkesmannens konklusjon: Barnehagemyndighetens veiledning er i samsvar med 

barnehageloven § 8. 

3. Tilsyn – barnehagemyndigheten kan føre tilsyn med barnehagene for å påse at barnehagene 

drives i samsvar med gjeldende regelverk. 

Fylkesmannens konklusjon: Barnehagemyndigheten gjennomfører tilsyn i tråd med 

barnehageloven §§ 8 og 16. 

 

Fylkesmannen fant ikke grunnlag for brudd på regelverket, og tilsynet ble avsluttet ved endelig rapport 

oversendt kommunen 9.6.2017 (vedlagt). 

 

Rådmann Torill Neset orienterer om tilsynet i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Gjennom å holde seg oppdatert på statlige tilsyn utført i Gjerstad kommune, vil kontrollutvalget få 

innspill til egen risikoanalyse som grunnlag for forvaltningsrevisjoner og andre undersøkelser. 
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Vedlegg:  

Tilsynsrapport – Gjerstad kommune - barnehagemyndighet 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/13979 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 20/17 

 

 

 

Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune som barnehagemyndighet 2016-17 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 20/17 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset viste til rapporten fra Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune som 

barnehagemyndighet 2016-2017 og svarte på spørsmål. Gjerstad kommune fikk ikke påvist 

avvik gjennom tilsynet, og tilsynet er lukket. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Utdanning- og barnevernsavdelingen

 TILSYNSRAPPORT

Barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene i Gjerstad kommune 
driver i samsvar med barnehageloven 

Gjerstad kommune – barnehagemyndighet 

Saksnummer:
2016/17792

Kontaktperson i kommunen: 
Torill Neset rådmann
Tilsynsteam:
Line Duesund Svendsen, seniorrådgiver 
Hege Lauvland, seniorrådgiver (tilsynsleder)
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Sammendrag
Formål:
Kommunen er både eier av egne kommunale barnehager,  samtidig som kommunen har 
oppgaver som barnehagemyndighet. Et overordnet mål med tilsynet er å styrke kommunens 
rolle som barnehagemyndighet.  Gjennom tilsynet ønsker Fylkesmannen å sette søkelys på 
barnehagemyndighetens ansvar og muligheter for å sikre at kravene i barnehageloven blir 
etterlevd, både for kommunen som barnehagemyndighet og for den enkelte barnehage.  
Gjennom kontroll med at barnehagemyndigheten følger opp ansvaret sitt på dette området, 
skal eventuell lovstridig praksis avdekkes og rettes opp.

Tema:
At barnehagene drives i samsvar med regelverket er med på å sikre et godt barnehagetilbud 
til beste for det enkelte barn som går i barnehage.

Tema for Fylkesmannens tilsyn er å undersøke om kommunen oppfyller sitt ansvar som 
barnehagemyndighet til å påse at alle barnehagene, både kommunale og private, drives i 
samsvar med barnehageloven. 

Barnehageloven:
Kommunens oppgaver som barnehagemyndighet er særskilt regulert i barnehagelovens kap. 
IV «Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv.». Ansvaret innebærer blant annet et 
ansvar for kommunen til å påse ved bruk av veiledning og tilsyn at barnehagene blir drevet 
etter gjeldende regelverk jf. barnehageloven § 8. Kommunen som barnehagemyndighet må 
derfor ha kjennskap til eierpliktene og myndighetspliktene som følger av barnehageloven. § 
16 i barnehageloven gir kommunen adgang til å føre tilsyn med den enkelte barnehage etter 
barnehageloven. Barnehagemyndighetens saksbehandling skal være i samsvar med 
forvaltningsloven.

Fylkesmannen har hatt hovedfokus på:
 Barnehageloven § 8 første ledd. 
 Barnehageloven § 16 første og andre ledd.

FN`s Barnekonvensjon:
Barn er spesielt sårbare og har behov for særlig beskyttelse og omsorg. FN`s 
Barnekonvensjon  gir derfor barn et særlig juridisk vern. Barnekonvensjonen er gjort til en 
del av norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. Grunnlovens § 104 beskytter også prinsippet om 
barnets beste og prinsippet om barns medbestemmelsesrett.
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Barnekonvensjonen har fire generelle prinsipper som får særlig betydning for forståelsen av 
hele konvensjonen, samt at tre av dem er egne rettigheter: 

Artikkel 2: Ikke-diskriminering.
Artikkel 3 nr. 1: Barnets beste.
Artikkel 6: Barnets rett til liv og utvikling.
Artikkel 12: Barnets rett til å bli hørt.

Barnekonvensjonen vil derfor være med som en sentral kilde for tolkning og forståelsen av 
barnehageloven. 

Gjennomføring:
Tilsynet ble åpnet gjennom brev 19. 12. 16. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i 
denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju. 

Det stedlige tilsynet ble innledet med et formøte den 17. 2. 17. Det ble gjennomført stedlig 
tilsyn 17.3.17 Fylkesmannen gjennomførte da intervjuer med sentrale personer i 
kommunen. 

Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt kommune 16.5.2017. Frist for kommunen til å 
uttale seg om innholdet i den foreløpige rapporten ble satt til 23.5 2017. 

Regelverksbrudd:
Fylkesmannen har i tilsynet ikke avdekket brudd på regelverket.

1. Innledning 
Fylkesmannen har i perioden fra 19.12.16 til 6.6.2017 gjennomført tilsyn med Gjerstad 
kommune som barnehagemyndighet. Konklusjonen er basert på intervjuer, kommunens 
egenvurdering, innsendt dokumentasjon, opplysninger i BASIL og opplysninger på 
kommunens nettside.

Det ble avholdt intervjuer med:

 Rådmann
 Barnehagemyndighet / Enhetsleder for Samfunnsenheten
 Enhetsleder for barnehage
 Styrer i avdeling Alvheim
 Pedagogisk leder fra Renstøl barnehage
 Pedagogisk leder fra Alvheim barnehage
 Fagarbeider fra Renstøl barnehage
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 Fagarbeider fra Alvheim barnehage

Til sammen ble det gjennomført intervjuer med 8 personer.

2. Kort om Gjerstad kommune

Gjerstad kommune har ca. 2 500 innbyggere og kommunens areal er på 323 
kvadratkilometer. Kommunen er en innlandskommune i Aust-Agder ved grensen til 
Telemark, og grenser i nord mot Nissedal og Drangedal, i øst mot Kragerø, i sør mot Risør, og 
i sørvest mot Vegårshei. Størsteparten av bebyggelsen ligger rundt Gjerstad-vassdraget. 
Tettbebyggelser er administrasjonssenteret og tettstedet Gjerstad, samt Brokelandsheia, 
Fiane og Sunde.

Kommunen er organisert etter en «to-nivå» modell. Administrasjonen er ledet av 
rådmannen som har økonomisjef, kommunelege og skoleeier og 
barnehagemyndighetsfunksjonen i stab.

Barnehagemyndighetens oppgaver ivaretas av rådmann og av enhetsleder for samfunn. I 
rollen som barnehagemydighet inngår enhetsleder for Samfunnsenheten som er en del av 
rådmannens stab.  I stillingen som anslås til 20 % inngår ansvar som skolefagligrådgiver og 
barnehagemyndighet. 

I Gjerstad kommune gis det tilbud om barnehageplass i Visedal barnehage som består av to 
hus, avdeling Renstøl og avdeling Alvheim. Pr. 15.12.16 var det registrert 103 barn i 
barnehagen i kommunen.

3. Om tilsynet med Gjerstad kommune 

3.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet jf. barnehageloven § 9 
første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er 
lovlighetstilsyn jf. kommuneloven § 60 b.

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse og 
skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler og god forvaltningsskikk. Tilsynet skal være 
preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette 
som brudd på regelverket, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter fastsatt i 
medhold av denne, som er brutt.
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3.2 Tema for tilsyn 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehagelovens 
formålsparagraf 1. 

Barnehagelovens øvrige bestemmelser skal være med å sikre at formålet blir oppfylt. At 
barnehagene drives i samsvar med regelverket, er derfor med på å sikre et godt 
barnehagetilbud. 

Kommunen som barnehagemyndighet har fått som oppgave å påse at alle barnehagene i 
kommunen, både de kommunale og de private, drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
Dette følger av barnehageloven § 8. Kommunen kan ved hjelp av virkemidlene godkjenning, 
veiledning og tilsyn, påse at driften er i samsvar med barnehageloven. I dette tilsynet er det 
bruk av virkemidlene veiledning og tilsyn som er vurdert. 

Deltema 1: Risikovurderinger  
Første krav til å kunne «påse» er å foreta en vurdering av risiko for brudd på regelverket. 
Dette krever innhenting og faglig vurdering av tilstrekkelig informasjon om barnehagene. 
Valg av virkemidler skal være basert på en vurdering av risiko for lovbrudd i den enkelte 
barnehage. 

Dersom det foreligger praksis som er i strid med regelverket, skal kommunen følge opp at 
praksisen blir endret.

Deltema 2: Veiledning
Kommunen som barnehagemyndighet kan gjennom bruk av veiledning gi en oversikt over 
hva barnehageloven med forskrifter krever og hva som må gjøres for å få driften i samsvar 
med denne. Kommunens ansvar for å veilede etter § 8, gjelder i forhold til barnehageloven 
med forskrifter, dvs. de samfunnskravene og forventningene til verdigrunnlag, rammevilkår, 
arbeidsmåter og innhold som ligger i regelverket. 

Formålet med veiledningen er at barnehageeier endrer på forhold som kan føre til brudd på 
regelverket. Det er frivillig for barnehagene om de ønsker å ta imot veiledning.

Deltema 3: Tilsyn
Kommunen kan i tillegg føre tilsyn med barnehagene. Tilsyn er nærmere regulert i 
barnehageloven § 16. 

Barnehageloven gir ingen bindende regler for hvordan og hvor ofte tilsyn skal gjennomføres. 
Kommunen må derfor vurdere dette konkret ut fra forholdene i barnehagene. Tilsyn er 
imidlertid et viktig virkemiddel for å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 
regelverk. Tilsyn vil være en kontinuerlig oppgave for kommunen. Kommunen skal selv 
vurdere behovet for tilsyn ut fra lokale forhold og risikovurderinger. 
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Avgrensning:
Kommunen vil også ved godkjenning av barnehager påse at barnehagene driver i samsvar 
med regelverket. Tema for dette tilsynet er begrenset til hvordan kommunen bruker 
virkemidlene veiledning og tilsyn for å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 
regelverk. 

Delegasjon:
En del av barnehagemyndighetens plikt til å påse etterlevelse av regelverket etter 
barnehageloven § 8, er å fatte gyldige vedtak om godkjenning og gyldige vedtak om pålegg 
om retting dersom det er gjennomført tilsyn. Dersom formkravene ikke er oppfylt, kan det 
medføre at vedtakene som fattes etter barnehageloven ikke er gyldige. Dette følger av 
barnehageloven § 8, forvaltningsloven og det ulovfestede prinsippet om forsvarlig 
saksbehandling.

Det følger av kommuneloven § 6 at det er kommunestyret som har hjemmel til å fatte 
vedtak på vegne av kommunen. Dette gjelder også på barnehageområdet. 

Hvis andre enn kommunestyret skal fatte vedtak, må dette være delegert videre. 
Myndigheten til å fatte vedtak kan delegeres videre til administrasjonssjefen som eventuelt 
kan delegere videre til sine underordnede. 

Delegasjon av myndighet gir personell kompetanse til å treffe gyldige vedtak. Det er et vilkår 
for all delegasjon at den er forsvarlig og at den som delegeres myndighet har tilstrekkelig 
kompetanse. Et tydelig delegasjonsreglement er også med på å sikre legitimitet og 
tydeliggjøre skillet mellom kommunens ansvar og oppgaver som barnehagemyndighet, fra 
rollen og ansvaret kommunen har som barnehageeier.

Gjerstad kommune har et delegasjonsreglement som ble vedtatt av kommunestyret den 
26.8.2016. Delegasjonsvedtaket fastslår at kommunestyret er øverste styrende organ i 
kommunen. All utøvelse av kommunal kompetanse ved andre folkevalgte organer eller 
rådmannen (administrasjonen) skjer i utgangspunktet på kommunestyrets vegne.

Det er vanligvis opp til rådmannen selv å ta stilling til videre delegering innenfor 
administrasjonen. Unntak fra denne hovedregelen er når lovverk, vedtak i kommunestyret 
eller annet sier at det ikke kan foretas videredelegering.

Kommunestyret har beholdt myndigheten til å avgjøre om det skal være felles 
samarbeidsutvalg for barnehage og skole, fastsette antall opptak og fastsetting av 
betalingssatser. Forøvrig er det delegert til rådmannen å utøve kommunens myndighet og 
oppgaver etter barnehageloven.

Rådmannen har delegert videre myndighetsoppgaver til barnehagemydighet og skoleeier. 
Den som har rollen barnehagemyndighet er delegert myndighet til å godkjenne barnehager, 
føre tilsyn, og se til at barnehagen har forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 
Oppgaver som knytter seg til opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og til barnevernstjenesten er en eieroppgave som er delegert til 
enhetsleder for barnehage.
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Gjerstad har utarbeidet en skriftlig oversikt over oppgave- og ansvarsfordeling innen 
barnehageområdet som er datert januar 2017. Av denne fremgår det en sortering mellom 
eier-, myndighets- og styreroppgaver og - plikter.

Fylkesmannen har ikke ført tilsyn med delegasjonsreglementet. Fylkesmannen vil likevel 
påpeke at den skriftlige videredelegasjonen i større grad bør tydeliggjøre kommunens plikt 
som barnehagemyndighet til å gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med 
gjeldende regelverk. Dette innebærer en synliggjøring av myndighetsoppgaven som gjelder 
informasjon og veiledning rundt lov og endringer i regelverket.

3.3 Om gjennomføringen av tilsynet 
Tilsyn med Gjerstad kommune ble åpnet gjennom brev av 19.12.16. Kommunen ble bedt om 
å fylle ut egenvurderingsskjema og om å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med 
hjemmel i kommuneloven § 60 c. 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og 
opplysninger fra intervju.

Liste over tilsendte dokumenter som inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet ligger 
vedlagt.

3.4 Om den foreløpige tilsynsrapporten
Gjerstad kommune har mulighet til å kommentere på den foreløpige tilsynsrapporten jf. 
forvaltningsloven § 16. Frist for tilbakemelding er 23.5.17.

4. Deltema 1: 
Risikovurderinger - valg og bruk av virkemidlene veiledning 
og tilsyn.

4.1 Rettslig krav 

Kommunens veiledning og tilsyn med de private barnehagene er utøvelse av offentlig 
myndighet. Det følger av barnehagelovens § 8 at kommunen som barnehagemyndighet skal 
veilede og påse at barnehagene driver i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehageloven § 
16 gir kommunen hjemmel til å føre tilsyn med de private barnehagene. 

Kommunen som barnehagemyndighet kan i utgangspunktet velge hvilke virkemidler de vil 
bruke for å påse at barnehagene følger barnehageloven. Dette krever at 
barnehagemyndigheten tar utgangspunkt i en risikovurdering av mulig brudd på regelverket i 
barnehagene. Både valg av virkemidler, valg av tema og valg av hvilken barnehage man skal 
veilede og kontrollere, skal være basert på en risikovurdering av mulige lovbrudd.
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For å kunne gjennomføre en risikovurdering, er det en forutsetning at 
barnehagemyndigheten innhenter og vurderer den kunnskapen og informasjonen de har om 
barnehagene. Denne kunnskapen skal danne grunnlag for å vurdere behovet for veiledning 
og tilsyn, og virkemidlene må ses i sammenheng. 

Kommunen må gjennomføre en veiledning- og tilsynsaktivitet som svarer til behovet. Dette 
stiller igjen krav om at kommunen må ha en oversikt over hvilke barnehager og hvilke 
lovkrav de skal gi veiledning og tilsyn. 

Kommunen skal påse at barnehagene driver i samsvar med gjeldende regelverk. Det er 
derfor en forutsetning at veiledningen og tilsynet er basert på riktig forståelse av kravene i 
loven.

Nærmere spesifisering av rettsgrunnlaget er gitt under pkt. 4.2. 

4.2 Fylkesmannens undersøkelser, vurderinger og delkonklusjoner

Generelt om kommunen som barnehagemyndighet 

Alle kommuner har rollen som barnehagemyndighet. De fleste kommunene har kommunale 
barnehager, noe som innebærer at de i tillegg er barnehageeiere. Disse kommunene har 
dobbeltrollen som barnehageeier og barnehagemyndighet. Kommunens dobbeltrolle kan være en 
balansegang for kommunen. I mange kommuner er det samme person som ivaretar rollen som både 
myndighet og eier. Kommunen må selv avklare håndteringen av dobbeltrollen for at 
myndighetsoppgavene og eieroppgavene blir ivaretatt på en god måte. Det er i de små kommunene 
ofte relativt små ressurser som er tilgjengelig for å løse barnehagemyndighetens oppgaver. 

Kommunen kan selv velge hvordan den ønsker å løse sine oppgaver, innenfor de rammene som 
følger av barnehageloven og forvaltningsloven. Dette innebærer at det er barnehagemyndigheten 
som selv avgjør hvordan de veileder barnehageeiere og hvordan et eventuelt tilsyn gjennomføres.

Gjerstad kommune som barnehagemyndighet

I barnehagen i Gjerstad kommune er det gjennomgående høy faglig kompetanse på alle nivå 
fra enhetsleder, styrer, pedagogisk leder til fagarbeidere og assistenter. Barnehagen har en 
pedagogisk plan som beskriver barnehagens satsingsområder og verdigrunnlag, planen er 
basert på rammeplanen med fagområder og lokale føringer. I årsmelding til kommunestyret 
rapporterer enhetsleder for barnehage om viktige hendelser gjennom året, måloppnåelse på 
satsingsområdene, kommentarer til driften av enheten og om det som anses som 
utfordringer fremover. Fylkesmannens samlede inntrykk er at barnehagen har høy kvalitet. 

Kommunen hadde frem til 2015 en førskolelærer i rollen som skole- og 
barnehagefagligrådgiver. Da hun sluttet ble det ansatt en vikar. Vikariatet ble ikke omgjort til 
fast stilling på grunn av budsjettmessige utfordringer. Funksjonen som barnehagemyndighet 
dekkes nå av enhetsleder for Samfunnsenheten og rådmannen i fellesskap. Til tross for 
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videredelegasjon er rådmannen involvert i de fleste saker som innebærer 
myndighetsutøvelse. 

Etter Fylkesmannens vurdering fremstår kommunen samlet som barnehagemyndighet som 
engasjert, de har satt seg inn i saker, de har tett kontakt med enhetsleder/styrere og de 
følger med. Fylkesmannen påpeker likevel at de som ivaretar 
barnehagemyndighetsoppgavene har mange arbeidsoppgaver, og et stort tidspress. Det er 
begrenset med kapasitet og tid i kommuneleddet til å sette seg inn i nytt lovverk og 
endringer i barnehagesektoren. På grunn av kapasitetshensyn bytter rådmann, 
barnehagemyndighet og enhetsleder på å møte i nettverket i Øst-regionen og 
kompetansehevingstiltak i regi av Fylkesmannen. Dette kan etter vår vurdering medvirke til 
at kunnskap om sektor blir litt fragmentert og preget av manglende kontinuitet.

Kommunen som barnehagemyndighet sin kunnskap om barnehageeiers plikter etter 
barnehageloven er basert på at rådmann og barnehagemyndighet samarbeider tett, og at de 
utfyller hverandres kompetanse. 

Fylkesmannen har et inntrykk av at kommunen i stor grad støtter seg på enhetsleder for 
barnehage sin kunnskap om lovverket, og enhetsleders egen risikovurdering i forhold til 
praksis i barnehagen. Kommunens rolle som barnehagemyndighet fremstår som litt passiv 
påse- og pådriver rollen i forhold til barnehage. At det har vært begrenset aktivitet i påse-
rollen bekreftes ved at viktige deler av den innsendte dokumentasjon er utarbeidet etter at 
det ble varslet tilsyn fra Fylkesmannen. Dokumentasjon viser at det er gjennomført tilsyn i 
2016, men rapporten er ikke signert før den 30. januar 2017. Dette var etter at 
Fylkesmannen hadde varslet tilsyn. Dokumentet «Oppgave- og ansvarsfordeling innen 
barnehageområdet» som er et viktig dokument for å avklare roller, ansvar og oppgaver i 
barnehagesektoren er også utarbeidet etter at Fylkesmannen hadde varslet tilsyn. 

Av delegasjonsreglementet fremgår det at den som har rollen som barnehagemyndighet er 
delegert oppgaver knyttet til godkjenning, tilsyn og veiledning. I løpet av tilsynet har 
Fylkesmannen sett at rådmann og barnehagemyndighet samarbeider tett, og at de utfyller 
hverandres kompetanse. I praksis utgjør de to til sammen myndighetsrollen.

Risikovurderinger

For å kunne påse at barnehagene følger kravene i barnehageloven, må 
barnehagemyndigheten ha en overordnet kjennskap til eierpliktene som finnes i 
barnehageloven med forskrifter. 

Barnehagemyndigheten må videre ha tilstrekkelig og egnet kunnskap om barnehagene til å 
gjøre risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon, 
må den innhente det. Aktuelle informasjonskilder kan være: Årsmeldinger, klagesaker, 
bekymringsmeldinger, vedtekter, årsplaner, årsregnskap, medieoppslag, møtepunkter/øvrig 
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kontakt med barnehagene og barnehageeiere.

Oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven:

Barnehagemyndigheten må ha en overordnet kjennskap til eierpliktene som finnes i 
barnehageloven med forskrifter. 

Fylkesmannen har undersøkt om barnehagemyndigheten har oversikt over barnehageeiers 
plikter etter barnehageloven. Vi har gjennomgått av egenvurderingsskjema, plan for tilsyn, 
tilsynsrapporter, årshjul og rutiner. Dokumentasjonen viser at kommunen som 
barnehagemyndighet i veiledning og tilsyn har oversikt over eierpliktene som følger i 
barnehageloven. Barnehagemyndigheten i Gjerstad kommune er i praksis, rådmann og den 
som har delegert oppgaver, de to til sammen har oversikt over eierpliktene som følger av 
barnehageloven. 

Det er ikke den enkelte barnehagemyndighets personlige kjennskap som er det sentrale, 
men barnehagemyndighetens samlede kjennskap til eierpliktene. 

Ut fra den samlede dokumentasjon, og de opplysninger som ble gitt i intervjuene, legges det 
til grunn at kommunen som barnehagemyndighet har tilstrekkelig oversikt over 
barnehageeiers plikter etter barnehageloven.

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndigheten har oversikt over 
barnehageeiers plikter etter barnehageloven.

Kunnskap om hvordan barnehageeier oppfyller sine plikter:

For å oppfylle sitt ansvar som barnehagemyndighet er det videre en forutsetning at 
kommunen har tilstrekkelig kunnskap om hvordan barnehageeier oppfyller sine plikter etter 
barnehageloven. 

Gjerstad er en liten kommune, og det er nær kontakt mellom enhetsleder for barnehage, 
rådmannen og barnehagemyndighet. Enhetsleder for barnehage inngår i rådmannens 
ledergruppe. Det er også månedlige oppvekstmøter hvor både enhetsleder for barnehage, 
styrer og barnehagemyndighet og rådmann deltar, i tillegg møter rektorene på disse 
møtene. Saker som angår barnehage blir tatt opp i både ledermøter og i oppvekstmøter. 
Fylkesmannen har en forståelse av at det er lav terskel for kontakt på telefon og e-post 
utenom de faste møtene.

Kommunen som barnehagemyndighet har også kontakt med barnehagene gjennom 
utviklingsarbeid. Både gjennom prosjektet «Vi bryr oss sammen» i samarbeid med Korus 
(Borgestadklinikken) som blir ledet av skoleeier/barnehagemyndighet og gjennom 
Realfagsprosjektet. Gjerstad har fra 2015 vært realfagskommune og barnehagen er med i 
denne satsingen, rådmannen er leder for prosjektet. Gjennom arbeidet i prosjektene mottar 
kommunen noe av sin informasjon om praksisen i barnehagen.
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Kommunen opplyser i egenvurderingen at andre kilder til informasjon finnes i tidligere 
tilsynsrapporter, ståstedsanalyse for barnehagen, årsplan for barnehagen, årsmeldinger, 
samarbeid under samordnet opptak, samt løpende tett kontakt med barnehageenheten.

Fylkesmannen legger til grunn av at barnehagemyndigheten sammen med rådmann 
gjennomgår Basil, årsmeldinger og årsplaner. Det gjennomføres også skriftlig tilsyn.

Kommunen som barnehagemyndighet har vært pådriver til og er kjent med barnehagens 
rutinebeskrivelse for opplysningsplikt til barnevernstjenesten, og at alle ansatte skriver 
under på at de er kjent med rutinen. Av dokumentet som er knyttet til rutinebeskrivelsen går 
det frem at opplysningsplikten er en individuell plikt. Gjerstad kommune er vertskommune 
for interkommunalt barnevernssamarbeid. Rådmann orienteres jevnlig om statistikk og 
utviklingen av antall meldinger til barnevernet fra de ulike kommunene, og fra hvilken 
instans meldingene kommer fra. Dokumentasjon bekrefter at barnehagemyndigheten er 
kjent med antall meldinger som kommer fra barnehagen.

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om 
hvordan barnehageeier oppfyller sine plikter.

Bruk av kunnskap om barnehagen til å vurdere behov for veiledning og tilsyn:

Kunnskapen om hvordan barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven skal 
brukes til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for ytterligere veiledning og tilsyn. 

Risikovurderinger er løpende vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av lovbrudd 
på barnehageeiers plikter i barnehageloven. Risikovurderingen kan skje på bakgrunn av 
informasjon om regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage, og samlet for alle 
barnehagene.

Kommunens plikt til å påse regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage forutsetter at 
kommunen driver aktiv kartlegging av barnehagene i kommunen for deretter å kunne 
vurdere behovet for tilsyn eller veiledning i den enkelte barnehage. Dette kan være 
innhenting av informasjon gjennom årsplaner og/eller evalueringsrapporter, årsmelding, 
vedtekter, brukerundersøkelser og lignende. Rapporteringer fra barnehagen til 
barnehagemyndigheten kan også inngå i dette arbeidet. Det samme gjelder møter med 
barnehagene der lovlig og forsvarlig barnehagedrift er et tema. 

Gjerstad er en liten og oversiktlig kommune. Kommunen som barnehagemyndighet møter 
enhetsleder for barnehagen i ledermøter og i oppvekstteam der barnehagesaker tas opp. 

Kommunen har en felles tilsynsplan som er utviklet i kommunene i Nettverk Øst. 
Barnehagemyndigheten i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og 
Åmli har samarbeidet om en felles tilsynsplan som er gjeldende fra 2015 fram til 2018. 
Planen har en oversikt over tema og paragrafer som skal kontrolleres i på forhånd bestemte 
avdelinger i perioden. 

I følge planen skal det gjennomføres både skriftlig tilsyn og stedlig tilsyn hvert år. I de to siste 
årene er det gjennomført kun skriftlige tilsyn. I planen er de mest sentrale eierpliktene tema. 
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Etter Fylkesmannens vurdering, er planen med på å sikre at alle eierpliktene blir kontrollert. 
Samtidig er det en fare for at en slik plan kan bli statisk. Den kan bli et hinder for fleksibelt 
valg av tema og for hvor ofte det er tilsyn. Tema for tilsyn og hyppighet av tilsyn skal være 
basert på risikovurdering. På bakgrunn av informasjon i intervju og tilsynsrapporter legger 
Fylkesmannen til grunn at kommunen i en viss grad har tatt høyde for dette. Kommunen har 
i tilpasset tilsynet noe, slik at det tas tema som oppfattes som risikoområder. 

Fylkesmannen oppfatter at barnehagemyndigheten har kjennskap til hvordan barnehageeier 
oppfyller sine plikter, men ser likevel et forbedringspotensial i å ha en økt bevissthet på 
risikovurdering for å vurdere behovet for tilsyn eller veiledning i den enkelte barnehage

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndigheten bruker kunnskap om hvordan 
barnehageeier oppfyller sine plikter for å vurdere behov for veiledning og tilsyn.

Risikovurderinger basert på rett forståelse av loven:

Riktig forståelse av loven betyr å anvende loven i tråd med gjeldende rett. Dette innebærer å 
anvende gyldige rettskilder, og legge til grunn gjeldende nasjonal tolkning.

Fylkesmannen har undersøkt aktuell dokumentasjon som kan vise barnehagemyndighetens 
forståelse av loven. Det foreligger lite skriftlig dokumentasjon, og det er ingen referater fra 
møter med enhetsleder og styrer. I Oppvekstmøtene er det en praksis at alle 
møtedeltakerne noterer til eget bruk. Denne praksisen gjør at det foreligger litt lite 
dokumentasjon. 

Gjerstad kommune har påsett at Visedal barnehage har laget rutinebeskrivelse av for 
opplysningsplikt til barnevernstjenesten. Dokumentet «Rutine omkring hva vi gjør når en 
bekymring oppstår, bekymringsmelding til barnevernstjenesten» beskriver hvordan 
bekymring håndteres, og den gjør ansatte oppmerksom på den enkeltes selvstendige og 
personlige ansvar for å melde fra. Dette er et eksempel på at kommunen har rett forståelse 
av lovgrunnlaget knyttet til opplysningsplikt til barnevernstjenesten.

Videre er det lagt ved skriftlige tilsynsrapporter der lovkravene er beskrevet og som viser 
hvordan praksisen er vurdert opp mot lovkravene. I intervju er det redegjort for hvordan 
man arbeider med å fortolke ulike bestemmelser i barnehageloven. 

Kommunen har i løpet av de siste årene hatt tilsyn med er barnehagelovens bestemmelser 
om innhold, barns rett til medvirkning, godkjenning, vedtekter, pedagogisk bemanning, 
politiattest og taushetsplikt.

Ved gjennomgang av de siste tilsynsrapportene og innsendte rutiner har Fylkesmannen sett 
at kommunen overveiende anvender loven rett. 

Samlet vurdering av dokumentasjon og intervjuinformasjon viser at kommunen som 
barnehagemyndighet har en overordnet riktig lovforståelse. 

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndighetens risikovurderinger er basert på 
riktig forståelse av barnehageloven.
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Veiledning og tilsyn gjennomføres i tråd med risikovurderinger:

Videre har Fylkesmannen undersøkt om barnehagemyndigheten gjennomfører veiledning og 
tilsyn i tråd med sine egne risikovurderinger.

Tema for veiledning på e-post, telefon og i møter blir valgt fortløpende på bakgrunn av 
lovendringer og informasjon fra sektor. Fylkesmannen har et klart inntrykk av at kommunen 
samlet sett er oppdatert med informasjon fra Utdanningsdirektoratet og fra Fylkesmannen. 
Enhetsleder for barnehage har god kjennskap og kontakt med barnehagene og er dermed 
sentral i å fange opp behovene for veiledning. 

Tilsynsplanen har fastsatte tema og er gjeldende fram til 2018. Dette er i utgangspunktet en 
stramt fastsatt plan med lite rom for tilpasning etter risikovurderinger basert på lokal 
kjennskap til barnehagene. Men det virker som om kommunen er bevisst dette, de har gått 
litt utover fastlagt plan og har valgt tema som er mer i tråd med egne risikovurderinger.

Barnehagemyndigheten er bevisst at vurderinger av sannsynlighet for lovbrudd kan utløse 
behov for hendelsesbaserte tilsyn. 

Intervjuinformasjon viser også at barnehagemyndigheten er et innforstått med at loven gir 
dem mulighet til å jobbe fleksibelt med virkemidlene tilsyn og veiledning.  

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndigheten gjennomfører veiledning og 
tilsyn i tråd med sine risikovurderinger.

Opplysningsplikt til barnevernstjenesten 

Fylkesmannen fører her tilsyn med de plikter som kommunen utfører i rollen som 
barnehagemyndighet. 

Barnehageloven § 22 er en egen lovbestemmelse om opplysningsplikt til 
barnevernstjenesten. Dette er en plikt som påhviler eier og de ansatte i barnehagen å 
oppfylle. Dette er ikke en plikt som er gitt kommunen spesielt som barnehagemyndighet. 
Fylkesmannen fører derfor ikke tilsyn med kommunens oppfyllelse av opplysningsplikten. 

Kommunen som barnehagemyndighet har imidlertid en plikt til å påse at barnehagene 
oppfyller denne bestemmelsen. I vårt tilsyn har vi derfor brukt denne bestemmelsen som et 
eksempel på hvordan kommunen utfører sin myndighetsoppgave. 
Opplysningsplikt til barnevernstjenesten § 22 er med som planlagt tema i 2017.

Av tilsendt dokumentasjon har Fylkesmannen sett det er utarbeidet rutiner som omhandler 
det å sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Intervjuinformasjon viser at det er 
en innarbeidet praksis at alle ansatte kvitterer på at de har lest og satt seg inn i rutinene. 

Satsingen «Vi bryr oss – Sammen for barn og unge» har fokus på tverrfaglig samarbeid i 
møte med barn som bekymrer og deres familier i Gjerstad kommune. Dette medvirker til at 
det er høy bevissthet om hva som gir grunn til bekymring, og rutinene knyttet til dette. 
Intervjuinformasjon viser at de vi intervjuet i barnehagene er kjent med opplysningsplikten, 
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og at det er en individuell plikt. Kommunen planlegger tilsyn opplysningsplikt til 
barnevernstjenesten § 22 i 2017.

4.3 Fylkesmannens konklusjon 
Det er ikke avdekket regelverksbrudd 

5. Deltema II: Veiledning

5.1 Rettslige krav 

Veiledning
For at kommunen skal kunne påse at barnehagen følger regelverket, er det helt avgjørende 
at kommunen har lagt til grunn riktig forståelse av regelverket. 

Å påse regelverksetterlevelse innebærer en både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd 
på barnehageloven, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeieres praksis er i 
samsvar med regelverket. 

Barnehagemyndigheten kan etter en konkret vurdering gi veiledning i stedet for pålegg om 
retting for å korrigere barnehageeiers praksis. 

Veiledning betyr aktiv veiledning til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven. 
Veiledningen skal være frivillig for barnehageeierne.

Barnehageloven betyr barnehageloven med tilhørende forskrifter.

5.2 Fylkesmannens undersøkelser, vurderinger og delkonklusjoner.

Veiledning basert på riktig forståelse av loven:

Fylkesmannen har undersøkt om barnehagemyndighetens veiledning er basert på riktig 
forståelse av loven. Her legger vi vekt på det overordnede inntrykket som vi har fått i 
tilsynet. 

Vår vurdering er basert på informasjon gitt i egenvurderingsskjema og intervjuinformasjon.

Kommunen er liten, og det er tett kontakt mellom rådmann, kommunen som 
barnehagemyndighet, enhetsleder for barnehage og barnehagens øvrige ledelse. 
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Fylkesmannen har et inntrykk av at veiledningen baserer seg på riktig forståelse av loven og 
at dette skjer i et nært samarbeid mellom myndigheten og enhetsleder for barnehage, men 
ser likevel et klart forbedringspotensial i at barnehagemyndigheten inntar en mer aktiv rolle i 
veiledning og valg av tema for veiledning.

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndighet gir veiledning basert på riktig 
forståelse av loven.

5.3 Fylkesmannens konklusjon 

Barnehagemyndighetens veiledning er i samsvar med barnehageloven § 8.

6. Deltema III: Tilsyn 

6.1. Rettslige krav

Tilsyn:
Tilsyn er en viktig del av kommunens virkemidler for å påse at barnehagene følger 
regelverket. Behovet for tilsyn vil avhenge av hvilken kontakt barnehagemyndigheten har 
med barnehagene og den veiledningen som gis. 

Informasjon om barnehagene vil danne grunnlag for hvor ofte kommunen må ha tilsyn. 
Omfanget av tilsynet må også ses i sammenheng med hvor mange barnehager det er til 
sammen i kommunen. Hyppigheten må være egnet til at kommunen kan påse at 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 

Barnehageloven gir ingen bindende regler for hvor omfattende et tilsyn må være. 
Utgangspunktet for vurderingen vil være om kommunen innhenter tilstrekkelig informasjon 
til å kunne ta stilling til lovlighet. Barnehagens størrelse og valg av tema for tilsyn vil ha 
betydning for tidsbruk og hvor mange man eventuelt velger å intervjue. 

Kommunens oppgaver som tilsynsmyndighet er hjemlet i barnehageloven § 8, jfr. § 16.

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 
retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 
virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 
lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stengning av virksomheten. 
Kommunens stengningsvedtak skal sendes Fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting 
og stenging kan påklages til Fylkesmannen
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6.2 Fylkesmannens undersøkelser, vurderinger og delkonklusjoner

Tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig for å påse regeletterlevelse:

Tilsyn er kontroll av om barnehageeierne oppfyller eierpliktene i barnehageloven. Vurdering 
av om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering. 
Dersom barnehagemyndigheten velger å bruke veiledning som virkemiddel først, og dette 
ikke fører til regelverksetterlevelse, vil det være nødvendig å bruke tilsyn som virkemiddel.

Barnehagemyndigheten har oversendt dokumentasjon som viser at det er en plan for tilsyn. I 
følge planen skal det være skriftlig tilsyn med barnehagene hvert år og stedlig tilsyn minst 
hvert tredje år. 

Kommunen har sendt dokumentasjon som viser at det har vært skriftlig tilsyn i 2015 og i 
2016. 

Intervjuinformasjon viser at det at det sendes ut varsel i forkant av tilsynene, det lages 
kontrollspørsmål, og det skrives rapport i etterkant. 

Årsplan, vedtekter, barn rett til medvirkning, godkjenning, pedagogisk bemanning, 
politiattest og krav til taushetsplikt har vært tema som er kontrollert i tilsyn. 

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndighet bruker tilsyn som virkemiddel der dette er 
nødvendig for å påse regeletterlevelse hos barnehageeier.

Tilsyn basert på riktig forståelse av loven:

Fylkesmannen har undersøkt om barnehagemyndighetens tilsyn er basert på riktig forståelse 
av loven. 

Det er ikke fremlagt eksempel på varsel om tilsyn. Og det fremgår heller ikke hvilke spørsmål 
som barnehagene skulle besvare. Men intervju bekrefter at tilsynet at det var skriftlig varsel 
og at det var spørsmål som barnehagen skulle besvare i tilsynet. Det er vedlagt skriftlige 
rapporter, der de ulike lovbestemmelsene er vurdert. 

I vedlagt tilsynsrapport fra 2015 er det noe uklart hvordan kommunen forstår 
barnehagelovens § 6, om virksomhetens plikt til å søke godkjenning. Av rapporten kan det 
tyde på at kommunen som barnehagemyndighet i 2015 satte krav til ny godkjenning ved 
endring av organisasjonsform. Intervjuinformasjon viser at dette senere ble revurdert og at 
kommunen konkluderte med godkjenningen ble stadfestet. 

Det er ikke i fremlagt dokumentasjon eller opplysninger som tyder på at kommunen har feil 
lovforståelse. 
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Basert på det som er fremkommet under intervju, legges det til grunn som mest sannsynlig 
at kommunen har rett forståelse av loven.

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndighetens tilsyn basert på riktig 
forståelse av loven.

Innhente tilstrekkelig informasjon: 

For å kunne vurdere om barnehagene driver i samsvar med loven og for eventuelt å gi 
pålegg om tiltak i barnehagen, må kommunen ha et godt vurderingsgrunnlag. Kommunene 
må derfor innhente tilstrekkelig og korrekt informasjon, som kan gi grunnlag for kommunens 
vurdering og bruk av reaksjon. 

I tilsynene blir barnehagene bedt om å sende inn ulik dokumentasjon. De skriftlige 
spørsmålene ble besvart i et svarskjema, det ble sendt inn bemanningsplan og 
kompetanseoversikt, rutiner for håndtering av politiattest og taushetsplikt. 

Det ble ikke gjennomført stedlige tilsyn i barnehagene i 2015 eller 2016.

Tilsynene i Gjerstad kommune omhandler mange ulike tema. Det er derfor en utfordring å få 
inn tilstrekkelig informasjon til å vurdere hver enkelt lovbestemmelse grundig nok. 

I tilsynet i 2015 kontrollerte kommunen hvordan barnehagen oppfyller barnas rett til 
medvirkning jf. § 3 i barnehageloven. Dette er det vanskelig å få et tilstrekkelig godt 
vurderingsgrunnlag på i et skriftlig tilsyn. Kommunen innhentet skriftligdokumentasjon og 
egenvurdering fra barnehagens ledelse. Kommunen skriver i sin vurdering at barns rett til 
medvirkning er beskrevet i barnehagens pedagogiske plan og at barnehagen skriftlig 
bekrefter at personalet har forståelse av for hva barns rett til medvirkning innebærer og at 
den samme dokumentasjonen viser hvordan barns rett til medvirkning blir ivaretatt. Etter 
Fylkesmannens vurdering egner dette temaet seg lite i et skriftlig tilsyn. Å undersøke temaet 
barns rett til medvirkning vil kreve observasjon i barnehagen over litt tid, samtaler med barn, 
med foreldre og de ansatte.

Fylkesmannen vurderer at det i overveiende grad blir innhentet tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om praksisen var i henhold til regelverket. 

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndigheten har innhentet tilstrekkelig 
informasjon i sine tilsyn. 

Konklusjoner og formidling av resultatene fra tilsyn:

For å påse regeletterlevelse ved tilsyn som virkemiddel, må kommunen vurdere forholdene i 
barnehagen opp mot de aktuelle kravene i loven og konkludere på om forholdene er i tråd 
med disse. Det følger av god forvaltningsskikk at barnehagene har krav på å få vite hvilke 
vurderinger og konklusjoner som er gjort under tilsynet. Kommunen må derfor formilde 
dette tilbake til barnehagen etter tilsynet.
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Det er utarbeidet skriftlige rapporter med konklusjoner fra tilsynene i 2015 og 2016. 
Rapportene presenterer tema for tilsyn, de rettslige kravene, kommunes undersøkelser og 
vurdering, samt endelig konklusjon. 

Konklusjonen i 2016 rapporten viser tydelig om det foreligger lovbrudd eller ikke. 
Kommunen har også i sine rapporter merknader. Merknader benyttes for forhold som 
vurderes å være i tråd med loven, men der kommunen likevel synliggjør et 
forbedringspotensial.

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagemyndigheten foretar en endelig konklusjon 
og formidler resultatene fra tilsynet. 

Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak:

Pålegg om retting kan bare gis der det konkluderes med at forholdene er ulovlige eller 
uforsvarlige. Vedtak med pålegg er et enkeltvedtak, og må følge forvaltningslovens krav til 
saksbehandling, jf. forvaltningsloven § 16 og kapittel V. Forvaltningsloven stiller som 
hovedregel krav om forhåndsvarsel om pålegg om retting. Et forhåndsvarsel skal inneholde 
opplysninger om det rettslige og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket, en 
beskrivelse av hva vedtaket innebærer for barnehageeier, og en frist for uttalelse.

Vedtak om stengning kan kun gis der barnehageeier ikke overholder frist for retting. Et 
vedtak om stengning skal sendes til Fylkesmannen. 

Et pålegg om retting eller stengning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b. 
Et slikt vedtak skal ha informasjon om:

a) Det rettslige grunnlaget for pålegget
b) Det faktiske grunnlaget for pålegget
c) Kommunens vurdering av faktiske forhold opp mot rettslige krav
d) Klageadgang
e) Klagefrist
f) Klageinstans
g) Fremgangsmåte ved klage
h) Opplysning om adgangen til å se sakens dokumenter
i) Opplysninger om adgangen til å be om utsatt iverksetting.

Kommunen har i de siste tilsynene ikke avdekket lovbrudd som har gitt grunnlag til å gi 
pålegg om retting eller stengning. Vi har dermed ikke grunnlag for å konkludere med at et 
slikt pålegg, vil få form av et vedtak som inneholder informasjon om klageadgang, innsynrett 
til dokumentasjon og adgang til å be om utsatt iverksetting. 

Fylkesmannen har derfor ikke vurdert eller konkluderer med om barnehageloven og 
forvaltningslovens krav til enkeltvedtak er oppfylt på dette punkt. 
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4.3 Fylkesmannens konklusjon

Barnehagemyndigheten gjennomfører tilsyn i tråd med barnehageloven §§ 8 og 16.

5. Avslutning av tilsyn.

Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for brudd på regelverket. Tilsynet avsluttes ved 
endelig rapport.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Liste over dokumentasjon:

1. Administrativt delegasjonsreglement hentet fra kommunens hjemmeside
2. Organisasjonskart for Gjerstad kommune
3. Kommunens og barnehagens hjemmesider
4. Årsmelding for barnehager (BASIL) per 15. desember 2015 og 2016
5. Fylkesmannens tilstandsrapport 2016 – Demografi, økonomi, barnehage, grunnskole, 

pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjenesten, barnevern, landbruk, miljø og 
arealforvaltning

6. Egenvurderingsskjema «Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn»
7. «Oppgave og ansvarsfordeling innen barnehageområdet» – Gjerstad kommune 

(Kommunen barnehageeier og barnehagemyndighet)
8. Årshjul «Oppvekstmøter»
9. Pedagogisk plan 2011-2015 – Visedal barnehage
10. Barnehageenhetens årsmelding til kommunen for 2014, 2015 og 2016
11. Rutine knyttet til å sende bekymringsmelding – Visedal barnehage
12. Skjema for kvittering «Leste instrukser»
13. Visedal barnehage om opplysningsplikt til barnevernet
14. Oversikt over meldinger til barnevernstjenesten Øst i Agder 2016
15. Prosessplan «Vi bryr oss sammen»
16. Tilsynsrapporter – skriftlig tilsyn 2015 og 2016
17. Plan for tilsyn med barnehagen i kommunen 2015-2018
18. Rutiner for gjennomføring av skriftlig tilsyn i Nettverk Øst
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Arkivsak-dok. 17/13982-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Gjerstad kommunes oppfølging av dom vedr. tilsetting av 

støttekontakter 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget er kjent med at det har falt en Høyesterettsdom som gjelder ansettelsesforhold for en 

person som var avlaster og støttekontakt for samme person i en kommune. Kontrollutvalget har bedt om 

en orientering om dommen og hvilke konsekvenser den eventuelt har for innretningen til Gjerstad 

kommune overfor støttekontakter. 

 

Rådmann Torill Neset vil orientere i møtet 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/13982 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 21/17 

 

 

 

Gjerstad kommunes oppfølging av dom vedr. tilsetting av støttekontakter 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 21/17 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset orienterte om kommunens tilpasning til dom vedr. tilsetting av 

støttekontakter og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/13977-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om oppfølging av bekymringsmelding 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Vinteren 2017 mottok rådmannen en bekymringsmelding fra tillitsvalgte i pleie og omsorg. Rådmann 

Torill Neset orienterer om oppfølgingen av bekymringsmeldingen i møtet. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/13977 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 22/17 

 

 

 

Orientering om oppfølging av bekymringsmelding 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 22/17 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset orienterte om bekymringsmelding mottatt fra tillitsvalgte innen pleie og 

omsorg og hvordan denne er fulgt opp i organisasjonen. Orientering er også gitt i 

administrasjonsutvalget. Hun svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/13991-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad kommune med 

en ramme på kr 649 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontroll, tilsyn og revisjon for 2018 i Gjerstad kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad kommune for 

2018. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg 

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere 

budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, og anslag fra de interkommunale selskapene som utfører 

arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til 

dette. Sekretariatet ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og 

revisjon eksplisitt. 
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Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er lagt ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte 

i Gjerstad kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Gjerstad kommune og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 4 kontrollutvalgsmøter i året, og kommunen 

har valgt å ha 3 medlemmer i kontrollutvalget. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

god kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet 

anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar 2018 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller 

FKT’s fagkonferanse i mai 2018 (Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i 

regi av sekretariatet. Posten for opplæring tar høyde for at to medlemmer kan delta på minst én sentral 

konferanse eller andre opplæringstiltak (alternativt at leder deltar på flere kurs/konferanser), samt vår- og 

høstkonferansen til Temark i 2018. 

 

Til disposisjon for kontrollutvalget omfatter alle kostnader som ikke faller inn under de andre postene, 

som f.eks. abonnement på Kommunerevisoren og medlemskontingent i Forum for kontroll og tilsyn. 

Denne posten har tidligere også omfattet selskapskontroller, men for oversiktens skyld er sum for 

selskapskontroll i regnskap 2016 og budsjett 2017 spesifisert i egen linje under revisjon. 

Selskapskontroller er nå lagt inn som en del av overføringene til revisjonen (se eget punkt om dette). Ny 

sum for Til disposisjon for kontrollutvalget foreslås til kr 5 000. 

 

Revisjon og sekretariat 

Gjerstad kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene gjelder at 

det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på 

medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte selskapet under forutsetning om 

godkjenning i respektive representantskap.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS planlegger en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet. Den nye modellen tar sikte på å bruke 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. I tillegg 

vil selskapet gjennom den nye modellen spesifisere og dermed synliggjøre ressursene som brukes til ulike 

oppgaver overfor kommunen. Selskapskontroll foreslås lagt inn i revisjonstilskuddet sammen med 

forvaltningsrevisjon, istedenfor å videreføre tidligere praksis med egen fakturering av selskapskontroll. 

Ikke alle selskapskontroller regnes som rene revisjonsoppgaver som må utføres av revisjonen, men det 

har vært tradisjon for at også disse utføres av Aust-Agder Revisjon IKS for Gjerstad kommune. Budsjettet 

baserer seg på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

 

Det er representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS som vedtar fordelingen av selskapets kostnader 

mellom medlemskommunene. Representantskapsmøtet er satt til 20.9.2017. Det beste anslaget vi kan gi i 

dag, er dermed styrets innstilling til representantskapet. Dette forslaget er bygd opp på følgende måte: 

 

Tilskuddsart Beløp 

Lovpålagt finansiell revisjon 119 700 

Særattestasjoner og bistand   88 200 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor KU   31 500 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 189 000 

Andel felleskostnader   81 600 

SUM foreslått tilskudd fra Gjerstad kommune: 510 000 

Avrunding til nærmeste 1 000 kroner til budsjett: 510 000 
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På grunn av den store foreslåtte omleggingen av beregningen av revisjonstilskuddet, tas det særlig 

forbehold for tallene i budsjettet for 2018. Dersom modellen og budsjettet blir vedtatt slik styret har 

foreslått, vil Gjerstad komme ut med en vesentlig høyere ramme til revisjon enn hva som var tilfellet i 

2017. Kommunen og kontrollutvalget får tilsendt endelige tall til budsjett 2018 etter 

representantskapsmøtet 20.9.2018. 

 

For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er det kun snakk om en mindre justering for 2018. 

Endelig vedtak i Temarks representantskap i november 2017 vil også bli oversendt til kommunen.   

 

 

Budsjettet kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2016 2017 2018 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 14 885 15 000 15 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 27 970 36 000 36 000 

Til disposisjon for kontrollutvalget 0 3 000 5 000 

        

Sum KU 42 855 54 000 56 000 

        

Sekretariat 78 300 81 000 83 000 

        

REVISJON       

Tilskudd revisjonsdistrikt 380 000 394 000 510 000 

Selskapskontroll 7 000 10 000   

    

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 508 155 539 000 649 000 

 

 

Sekretariatet gjør oppmerksom på at det knytter seg stor usikkerhet til tallene, da vi må ta forbehold om 

representantskapenes vedtak vedr. overføringer til revisjon og sekretariat.  

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. den skal 

legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til 

kommunestyret. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 649 000 for kontroll, tilsyn og 

revisjon for Gjerstad kommune for 2018. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/13991 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 23/17 

 

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Gjerstad 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 23/17 

 

Møtebehandling 

Sekretær Benedikte Muruvik Vonen gjorde kort rede for budsjettet som var lagt frem i saken og 

svarte på spørsmål. Ketil Raknes orienterte kort om endring i tilskudd til revisjon. Tilskudd til 

revisjon er vedtatt av representantskapet i Aust-Agder Revisjon IKS. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad 

kommune med en ramme på kr 649 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 
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Arkivsak-dok. 17/06731-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og 

særattestasjoner 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I kjølvannet av sak om offentlige anskaffelser uten konkurranse i Grimstad kommune i senere tid, er det 

relevant at kontrollutvalget får bedre innsikt i revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige 

innkjøp og særattestasjoner. 

 

Saksopplysninger: 
I tillegg til aktuelt lovverk med tilhørende forskrifter, styrer i stor grad formelle standarder og god 

kommunal revisjonsskikk regnskapsrevisors ansvar i kommunen. Revisor har også tidligere lagt frem 

dokumentasjon som skal avklare forventningene til revisor: 

- Vedlegg 1: Revisjonens engasjementsbrev for inneværende kommunestyreperiode; behandlet i 

kontrollutvalget 17.2.2016 sak 3/16 

- Vedlegg 2: Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016; behandlet i kontrollutvalget 

21.9.2016 sak 24/16 

For at kontrollutvalget skal få en dypere innsikt i ansvarsforholdene knyttet til offentlige anskaffelser og 

særattestasjoner, har revisor oversendt følgende dokumentasjon: 

 

De viktigste dokumenter som er knyttet til regnskapsrevisjon og offentlige anskaffelser: 

- Vedlegg 3: Overordnet notat for rammeverk God kommunal revisjonsskikk, se særskilt kapittel 

4.2 – herunder pkt. 4.2.6 

- Vedlegg 4: Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 250 Vurdering av lover og forskrifter ved 

revisjon av regnskaper, se særskilt pkt. 6 og 7 

- Vedlegg 5: ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon 

gjennom forståelse av virksomheten og dens omgivelser; knytter revisors rolle til relevant 

økonomisk internkontroll, jf. pkt. 12 

 

Relevant dokumentasjon når det gjelder særattestasjoner – med fokus på revisors handlinger knyttet til 

rapportering av utgifter knyttet til ressurskrevende brukere: 

- Vedlegg 6: Sammenheng standarder for revisjon og beslektede tjenester. Det er kun ISA-ene som 

gjelder for revisjon. De øvrige er enten forenklet revisjon (ISRE) eller beslektede tjenester 
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(ISRS). Attestering av merverdiavgiftskompensasjonen er revisjon og utføres iht. ISA 805, mens 

kontrollhandlinger knyttet til ressurskrevende brukere skal, i tråd med direktoratets ønske, gjøres 

iht. ISRS 4400 – dvs. verken revisjon eller forenklet revisjon. For kontrollhandlinger utført i tråd 

med ISRS 4400, skal oppdragsgiver gjøres oppmerksom på at oppdraget ikke er revisjon eller 

begrenset revisjon, jf. pkt. 18 bokstav j og k. 

- Vedlegg 7: ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. «Rammeverk» for gjennomføring ved 

attestasjon knyttet til ressurskrevende brukere overfor Helsedirektoratet. 

- Vedlegg 8: Skjema for revisoruttalelse Ressurskrevende brukere. Helsedirektoratets skjema til 

revisor. Revisor utsteder i tillegg en uttalelse i tråd med krav i ISRS 4400, jf. Standardens pkt. 18. 

- Vedlegg 9: Brev til kommunens revisor Ressurskrevende brukere. Helsedirektoratets veiledning 

og krav til kontrollhandlinger for kommunens revisor i forbindelse med rapportering av 

ressurskrevende brukere. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes vil orientere i saken i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjon er et særskilt fagfelt som er strengt regulert gjennom lovverk og standarder. Det er viktig for 

kontrollutvalget å avklare forventningene til revisjonen innen de områdene som saken omhandler. 

 

Vedlegg:  

1. Engasjementsbrev Gjerstad kommune 2016 

2. Overordnet revisjonsstrategi for Gjerstad kommune 2016 

3. Overordnet notat for rammeverk God kommunal revisjonsskikk 

4. ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 

5. ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse 

av enheten og dens omgivelser 

6. Sammenheng standarder for revisjon og beslektede tjenester 

7. ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 

8. Skjema for revisoruttalelse Ressurskrevende brukere 

9. Brev til kommunens revisor Ressurskrevende brukere 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/06731 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 14/17 

2 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 24/17 

 

 

 

Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 24/17 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om revisjonens ansvar og 

oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/06731 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 14/17 

 

 

 

Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 24.05.2017 sak 14/17 

 

Møtebehandling 

Saken ble foreslått utsatt pga. at oppdragsansvarlig revisor ikke hadde anledning til å møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag om utsettelse. 

 

Vedtak  

Saken utsettes. 
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1. Innledning 
Det vil normalt være nødvendig å utdype innholdet i revisjonen slik den er bestemt gjennom 

lov og forskrift. For revisjon i kommuner og fylkeskommuner vil slike utfyllende 

retningslinjer sammen med lov og forskrift utgjøre god kommunal revisjonsskikk. I dette 

notatet trekkes enkelte utfordringer rundt innholdet i god kommunal revisjonsskikk når det 

gjelder regnskapsrevisjon frem. På sikt har revisjonskomiteen i NKRF gjennom 

informasjonsskriv, til hensikt å bidra til avklaringer rundt innholdet i god kommunal 

revisjonsskikk når det gjelder regnskapsrevisjon. 

 

Offentlig sektors formål og oppgaver skiller seg på flere områder fra privat sektors.  Det 

samme gjelder eierskap, beslutningssystem og ansvarsforhold. Dette har skapt behov for 

andre regnskapsløsninger, hvorav et bevilgningsorientert regnskap med budsjettet som en 

integrert del av regnskapet, er vesentlig. Disse ulikhetene må nødvendigvis også ha betydning 

for revisjonen av regnskapene i offentlig sektor. Også enkelte kvalitative forhold ved og 

forutsetninger for offentlig virksomhet basert på sektorens behov for legitimitet, vil ha 

innvirkning på revisjonens prioriteringer.  

 

NKRFs henvendelse til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om flere av de 

revisjonsmessige forhold som er særegne for kommunal sektor, er besvart av departementet  i 

brev av 28.3.2012. Departementet klargjør her at begrepene ”økonomisk internkontroll” i den 

kommunale revisjonsforskriften og ”formuesforvaltning” i revisorloven har samme innhold. 

Til de spørsmål som ble reist om konsekvensene av endringene i internasjonale 

revisjonsstandarder og om etterlevelsesrevisjon (compliance audit), meldte departementet at 

man ”tar sikte på en kunnskapsinnhenting som grunnlag for å se nærmere på disse 

spørsmålene”. Som en del av denne kunnskapsinnhentingen har revisjonsfirmaet BDO på 

oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet rapporten «Sammenligning av 

kommunal revisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland», datert 1.11.2012. 

 

Formålet med drøftingene nedenfor er å trekke fram områder innenfor kommunal 

regnskapsrevisjon hvor revisors oppgaver og plikter bør fremkomme tydeligere i god 

kommunal revisjonsskikk. I tillegg til å bygge på internasjonale oppfatninger, har også 

nasjonale revisjonsmyndigheters prioriteringer vært retningsgivende i drøftelsene. 

 

Slike avklaringer er ikke bare viktige for revisor, men i like stor grad nødvendige som 

rettesnor for kontrollutvalgene når de skal ta stiling til hva som eventuelt må bestilles i tillegg 

til ordinær regnskapsrevisjon. I Ot.prp. nr 70 fremholder Kommunal og regionaldepartementet 

KRD som et overordnet siktemål at det ved åpning for konkurranseutsetting vil ”være en 

fordel om det så langt det lar seg gjøre stilles krav til innholdet av de revisjonstjenester 

kommunene skal ”kjøpe inn” i lov, forskrift eller andre bindende normer”
1
. God kommunal 

revisjonsskikk vil være den naturlige normen på dette området.  

 

Dette notatet tar for seg sentrale forhold og begreper innenfor regnskapsrevisjon i kommunal 

sektor og går deretter inn på enkeltmomenter og mer spesifikke forhold og hensyn. 

 

I dette notatet henvises det til to ulike sett av revisjonsstandarder: 

 Internasjonale revisjonsstandarder (ISA) utgitt av International Assurance and 

Auditing Standard Board (IAASB), og  

 Rammeverk for revisjon av offentlig sektor (ISSAI) utarbeidet av INTOSAI,  

                                                 
1
 OT.prp. nr. 70 (2002-2003), s. 60. 
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2. Offentlig sektor – formål og relevante hensyn 
I videste forstand ivaretar offentlig sektor fellesskapets interesser og behov, og forvalter 

fellesskapets midler. Tillit er avgjørende for at sektoren skal makte denne oppgaven på 

tilfredsstillende vis. Blant de viktigste forutsetningene for tillit er forhold som etikk, legalitet, 

bærekraft, effektivitet og åpenhet. 

 

Selv om offentlig sektor ikke er alene om å basere seg på et slikt grunnlag, er det grunn til å 

tro at det faktum at det offentlige handler på vegne av forbrukere og er avhengig av tillit fra 

innbyggerne, gjør det mer nødvendig for offentlig virksomhet å oppfylle slike kvalitative 

forutsetninger enn hva tilfellet er for private virksomheter. Spørsmålene blir dermed: 

1. I hvor stor grad denne del av virkeligheten bør gjenspeiles i de oppgaver og plikter 

som blir tillagt revisjonen av offentlig virksomhet?    

2. Foreligger det reelle hensyn som taler for å stille prinsipielt ulike krav til revisjonen i 

statlig og kommunal sektor? 

 

Med  tillit som utgangspunkt kunne man forvente at revisjonen langt på vei skulle ivareta de 

samme hensyn, uavhengig av om virksomheten var av statlig eller kommunal karakter. Med 

andre ord at overføring av virksomhet mellom forvaltningsnivåene i offentlig sektor – som for 

eksempel forvaltningen av deler av bevilgningene til veiformål – ikke skulle innebære 

revisjonsmessige endringer. 

 

Slik revisjonsordningene er lagt opp for stat og kommune er det imidlertid en viss forskjell i 

hva som kontrolleres. Dette kommer spesielt til uttrykk når det gjelder omfanget av 

etterlevelsesrevisjon. I statlige sektor vil man kunne ha årlig etterlevelsesrevisjon på mange 

områder og også kontroll av disposisjoner. Innenfor kommunal sektor utføres bare en 

begrenset del av etterlevelsesrevisjonen årlig i tilknytning til regnskapsrevisjonen. Slik at en 

stor del av  etterlevelsesrevisjon utføres på bestilling fra kontrollutvalgene av 

forvaltningsrevisjon. Denne revisjonsformen forekommer derfor mer sporadisk i kommunal 

sektor enn tilfellet er for statlige virksomheter. I staten er også etterlevelsesrevisjon klarere 

definert som egen revisjonsform. 

 

 

3. Grunnleggende om regnskapsrevisjon i kommunal 
sektor 
 

3.1  Rettslige standarder m.v. 

God kommunal revisjonsskikk er en rettslig standard som omfatter både regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. En rettslig standard skal til enhver tid ha et innhold som svarer til den 

aktuelle rettsoppfatningen på området. For regnskapsrevisjonens del er standarden en parallell 

til ”god revisjonsskikk”. Innholdet i god revisjonsskikk vil derfor langt på vei også være 

gyldig for god kommunal revisjonsskikk. 

 

God revisjonsskikk anses sammensatt av følgende komponenter
2
:  

Revisjonsstandardene (ISA-ene) og eventuelle uskrevne regler og oppfatninger som er 

alminnelig akseptert i bransjen og som eventuelt går lenger enn ISA-ene. 

                                                 
2
 Revisorloven med kommentarer, 2010, s. 191 
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Videre heter det i kommentarene til revisorloven at ”det hender at det ikke finnes noen klare 

og konkrete kriterier for hvordan revisor skal bruke standardene på konkrete revisjonsfaglige 

problemstillinger. Revisor må da benytte sitt profesjonelle og beste skjønn, herunder utøve 

profesjonell skepsis”. Dette vil også gjelde ved revisjon etter god kommunal revisjonsskikk.  

 

3.1.1 God kommunal revisjonsskikk  

Begrepet god kommunal revisjonsskikk er forankret i kommuneloven § 78 nr. 1. Om denne 

rettslige standarden for revisjon i kommuner og fylkeskommuner sier KRD i Ot.prp. nr 70 at 

det i loven og forskriften vil ”være mest treffende å benytte begrepet god kommunal 

revisjonsskikk (…) slik at det kan romme de eventuelle spesielle forhold som måtte bli 

gjeldende for revisjon av kommuner”
 1

.  Henvisningen til god kommunal revisjonsskikk gir 

med andre ord muligheter for å inkludere de spesielle behov og hensyn som er knyttet til 

revisjon i offentlig sektor.  

 

I tillegg til et funksjonsdyktig lokalt folkestyre, er det kommunelovens formål blant annet å 

fremme: 

 En rasjonell og effektiv forvaltning av de lokale fellesinteressene innenfor et nasjonalt 

fellesskap. 

 En bærekraftig utvikling. 

 En tillitskapende forvaltning med en høy etisk standard. 

Kommunelovens virkeområde omfatter også kommunal og fylkeskommunal virksomhet i 

medhold av andre lover
3
. 

Innenfor rammene for revisjon, vil god kommunal revisjonsskikk reflektere kommunelovens 

formål. For regnskapsrevisjonens del har det betydning at forhold som organiseringen av den 

økonomiske internkontrollen (formuesforvaltningen), etterlevelse av lover og forskrifter m.v. 

og bekjempelse av misligheter, er knyttet til selve formålet med kommunal virksomhet.  

Slik forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner er utformet, er den ikke til 

hinder for en slik prioritering. Tvert imot gir forskriften, med de avklaringer som nå 

foreligger, støtte for dette både for forvaltningen (revisjon rettet mot budsjettene), og for 

misligheter (der rapporteringskravet er gjort uavhengig av regnskapsmessige konsekvenser).  

For etterlevelse av lover og forskrifter m.v. er situasjonen i forhold til omfang av revisjon noe 

mer uklar. Offentlig virksomhet skal etter sitt formål stå for en tillitsskapende virksomhet og 

en høy etisk standard, samt ivareta en bærekraftig utvikling. Det må legges til grunn at 

revisjonen skal omfatte vurderinger av hvorvidt gjeldende regelverk eller normer og 

standarder for god kommunal økonomiforvaltning er fulgt, og også regelverk som er av 

betydning for risikoen for misligheter (f.eks. anskaffelsesregler, reglene om offentlig støtte, 

habilitetsregler, etiske retningslinjer), jf. revisjonsforskriften § 3. 

Som nevnt har departementet opplyst
4
 at man ønsker mer informasjon før man tar stilling til 

om deler av etterlevelsesrevisjon skal være en obligatorisk del av den kommunale revisjonen.  

                                                 
 
3
 Kommuneloven § 2. 

4
 Brev av 28.3.2012 fra KRD til NKRF 
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Målet for utviklingen av god kommunal revisjonsskikk på området regnskapsrevisjon må 

være å sikre en ensartet forståelse av revisjonens innhold i offentlig sektor. Det bør ikke være 

noe motsetningsforhold mellom et funksjonsdyktig lokalt folkestyre og en felles oppfatning 

av hva som i offentlig sektor bør inngå i regnskapsrevisjonens obligatoriske oppgaver. Det 

bør være gode begrunnelser dersom oppgaver som Riksrevisjonen plikter å utføre årlig, skal 

være valgfrie for kontrollutvalget, eller den som reviderer en kommune, når offentlige midler 

forvaltes lokalt. 

 

3.2 Nærmere om de kommunale revisjonsbestemmelsene 

Forskriften av 15. juni 2004 som trådte i kraft 1. juli samme år, ble gitt med hjemmel i 

kommunelovens endrede bestemmelser om revisjon i §§ 78 og 79, og hadde som hovedformål 

å legge til rette for konkurranseutsetting av kommunale revisjonsoppgaver. Dette bekreftes av 

forarbeidene til revisjonsbestemmelsene, som fremgår av Ot.prp. nr. 70 (2002-2003). 

 

3.2.1 Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) 

I proposisjonen har regnskapsrevisjonens innhold fått en forholdsvis beskjeden plass. 

Proposisjonen foreslår ikke særskilte lovbestemmelser for å konkretisere 

regnskapsrevisjonens innhold, men viser til at dette ville bli utdypet i forskrifter. 

 

NKRF anbefalte i sin høringsuttalelse anbefalt at spørsmål om revisjonens oppgaver også for 

ettertiden ble overlatt til bransjen selv gjennom fastsettelse av god kommunal revisjonsskikk. 

DnR tok på sin side til orde for at god revisjonsskikk burde benyttes som en felles betegnelse 

for den rettslige standarden for regnskapsrevisjon. I departementets vurderinger og endelige 

forslag blir det fremholdt at det ”i en sitasjon med åpning for konkurranseutsetting av revisjon 

vil det være en fordel om det så langt det lar seg gjøre stilles krav til innholdet av de 

revisjonstjenester kommunene skal «kjøpe inn» i lov, forskrift eller andre bindende normer”.  

 

Departementets forslag innebar at for revisjonsinnholdets del, begrenser bestemmelsene i 

kommuneloven seg til å fastslå at revisjonen skal omfatte regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon og at begge formene for revisjon skal være utført i henhold til god 

kommunal revisjonsskikk som etter departementets syn var ”det mest treffende begrepet”. 

Også beskrivelsen av revisjonen av internkontrollen ble overlatt til forskriften. 

 

 

3.2.2 Forskrift av 15. juni 2004 - om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

I prosessen for å tilrettelegge for konkurranseutsetting ble det nødvendig med tydelige 

bestemmelser om hva revisor innenfor sitt oppdrag og ansvar som regnskapsrevisor pliktet å 

gjøre. Dette innebar en klarere oppdeling av bredden i revisjonen som man finner i offentlig 

sektor. Offentlig revisjon blir i revisjonsstandardene delt inn i:
5
 

 

 Regnskapsrevisjon 

 Forvaltningsrevisjon, og 

 Etterlevelsesrevisjon (compliance audit). 

 

Riksrevisjonen i Norge holder seg via riksrevisjonsloven til en slik gruppering, mens den 

kommunale revisjonsforskriften omtaler regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

 

                                                 
5
 ISSAI 100 Grunnleggende prinsipper for revisjon i offentlig sektor 
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Den obligatoriske revisjonens innhold for kommunene er regulert av revisjonsforskriften § 3, 

og utførelsen av dette innholdet skal være i samsvar med god kommunal revisjonsskikk som 

er regulert i revisjonsstandardene. På enkelte områder er revisjonens innhold og oppgaver noe 

ulikt formulert og praktisert for privat og kommunal sektor.  

 

Dette gjelder særlig områder som revisors plikt til å 

 

a) vurdere misligheter 

b) se etter den økonomiske internkontrollen, og 

c) vurdere lover og forskrifter. 

 

Etableringen av et skarpere skille mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

understrekes av at kommunene siden 2004 har kunnet velge ulike revisorer til 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Da skillet mellom de to revisjonsformene ble 

trukket, var trolig hensikten å sikre kommunene en viss kontroll med ressursbruken til 

revisjon. Det er i hvert fall lite som tyder på at man bevisst har villet åpne for en begrenset 

revisjon samlet sett. Tanken synes å ha vært at tilsynsoppgaver som måtte falle utenfor 

regnskapsrevisjonen, skulle fanges opp av forvaltningsrevisjonen.  Senere avklaringer fra 

lovgiver mht til hyppighet for gjennomføring av forvaltningsrevisjon tyder på at plikten til å 

ha forvaltningsrevisjon er mindre omfattende enn plikten til å ha regnskapsrevisjon. 

Erfaringsmessig er forvaltningsrevisjonen ikke egnet til å ivareta revisjonsoppgaver som 

forventes utført regelmessig og etter de samme kriterier årlig. For slike revisjonsoppgaver er 

regnskapsrevisjon og metoden som benyttes der en mer effektiv revisjonsform. 

 

Lovreguleringen av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon er forskjellig fra statlig til 

kommunal sektor. Dette fører til at det utføres en regnskapsrevisjon i offentlig sektor som er 

ulik avhengig av om den reviderte virksomheten befinner seg i statlig eller kommunal sektor. 

I tillegg har nok usikkerhet om rekkevidden av regnskapsrevisors plikter på de tre områdene 

som er nevnt ovenfor påvirket omfanget av regnskapsrevisjonen i kommunal sektor. Det er få 

retningslinjer til støtte for revisors forståelse av særegenheten for offentlig sektor, noe som 

har medført at tolkningen av det kommunale revisjonsmandatet har blitt noe ulik mellom 

praktiserende kommunale revisorer. Det siste blir spesielt uheldig med tanke på hva 

kontrollutvalgene har behov for og også hva kontrollutvalg skal etterspørre fra revisor. Det er 

derfor viktig at det etableres en felles forståelse av hva som ligger i rammeverket for revisjon 

i offentlig sektor. 

 

 

3.2.3 Regnskapsrevisjon 

Det overordnede mål for revisjonen av et regnskap er:  

a) å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon verken som følge av misligheter eller feil, og dermed gjøre det mulig 

for revisor å gi uttrykk for en mening om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige er 

utarbeidet i samsvar med et gjeldende rammeverk for finansiell rapportering, og 

b) å rapportere om regnskapet, og å kommunisere slik det kreves i ISA-ene, i samsvar 

med revisors funn
6
. 

 

                                                 
6
 ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med 

revisjonsstandardene, punkt 11. 
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Revisjon av regnskaper i offentlig sektor kan innebære mindre arbeid enn tilsvarende i 

privat sektor på enkelte områder og på andre områder være en mer omfattende 

regnskapsrevisjon enn hva som er tilfelle i privat sektor. I følge INTOSAI
7
 omfatter 

regnskapsrevisjonen: 

a. Bekreftelse av regnskapspliktige enheters finansielle ansvarlighet, som innebærer 

undersøkelse og vurdering av regnskapsposter og å gi uttrykk for en mening om 

regnskaper  

b. Bekreftelse av finansiell ansvarlighet i det offentlige forvaltningsorganet som helhet 

c. Revisjon av regnskapssystemer og transaksjoner, herunder vurdering av etterlevelsen 

av gjeldende lover og forskrifter 

d. Revisjon av intern kontroll og internrevisjonsfunksjoner 

e. Revisjon av redeligheten og riktigheten av administrative beslutninger som er fattet i 

den reviderte enheten og rapportering av eventuelle andre forhold som oppstår som 

følge av eller i forbindelse med revisjonen, og som den ansvarlige revisor mener det 

bør opplyses om. 

f. Rapportering av ethvert annet forhold oppstått under eller i tilknytning til revisjonen, 

og som revisor i offentlig sektor mener det burde vært redegjort for”.
8
 

 

Begrepene "regnskapsrevisjon" og "finansiell revisjon" brukes ofte om hverandre. Slike 

revisjoner består av revisjon av et regnskap i tillegg til noen av eller alle forhold beskrevet i a) 

til f) ovenfor, avhengig av mandatet
9
.  

 

Revisjonen av regnskapene for kommuner og fylkeskommuner må skje på grunnlag av 

bestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter om årsbudsjettet og årsregnskapet, 

samt om revisjonen av årsregnskap.  

 

De spesielle hensynene som følger av:  

a) det kommunale regnskapet – et  bevilgningsorientert regnskap, 

b) budsjettet som styrende for de regnskapsmessige disposisjonene, 

c) budsjettkontrollen som et sentralt element i den økonomiske internkontrollen, og 

d) INTOSAIs grunnleggende prinsipper, 

er alle en følge av at oppgaven gjelder revisjon i offentlig sektor, og må hensyntas i 

risikovurdering og planleggingen av revisjonen.  

 

3.2.4 Forvaltningsrevisjon 

RSK 001 setter standard for gjennomføringen av den revisjonsformen som kommuneloven og 

revisjonsforskriften definerer som forvaltningsrevisjon  Standarden  følger en egen metodikk 

som ikke vil bli omtalt ytterligere i dette notatet. 

 

Det å avgrense hvor langt revisors rett og plikt går etter bestemmelsen om regnskapsrevisjon 

opp mot forvaltningsrevisjon kan være krevende. Ett av særtrekkene med regnskapsrevisjon 

er at dette er oppgaver som utføres regelmessig etter de samme kriterier hvert år, og uten 

styring fra politisk nivå i kommunen. Et annet særtrekk er at arbeidet utføres etter en metode for å 

kunne bekrefte antatt riktig informasjon i regnskap og noter. 

 

                                                 
7
 International Organization of Supreme Audit Institutions 

8
 ISSAI 1000, INTOSAIs revisjonsstandarder – Grunnleggende prinsipper, punkt 19. 

9
 ISSAI 1200. 
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Revisjonsforskriften under kommuneloven definerer forvaltningsrevisjon og trekker dermed 

opp rammene for forvaltningsrevisjonen. En grunnleggende forskjell fra regnskapsrevisjon og 

fra Riksrevisjonens mandat, er at forvaltningsrevisjon i kommunal sektor ikke kan utføres 

uten kontrollutvalgets eller kommunestyrets vedtak.  Forskriften definerer hva 

forvaltningsrevisjon kan undersøke. Definisjonen kan være et mulig utgangspunkt for å trekke 

et skille mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon:  

Å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om  

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
10

  

 

I andre bestemmelser om revisjon kan det også ligge krav om at det skal utføres noe revisjon 

av forvaltningen i forbindelse med regnskapsrevisjonen. For eksempel heter det i revisorloven 

§ 5-1 bl.a. ”at revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet formuesforvaltningen 

på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll”, mens det i forskrift om føring av 

overformynder- og vergeregnskaper, revisjon m.v. blant annet heter: ”Revisjonsmyndigheten 

skal påse at overformynderiets regnskapsførsel og formuesforvaltning er i samsvar med 

vergemålsloven og regler som departementet har fastsatt i medhold av loven”
 11

. Etter 

stiftelsesloven, som er av nyere dato, skal bl.a.  revisor i revisjonsberetningen ”uttale seg om 

stiftelsen er forvaltet og utdelinger foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene 

for øvrig”
12

. Tidvis omtales også slike oppgaver som forvaltningsrevisjon, men vil ofte ha mer 

karakter av etterlevelsesrevisjon enn forvaltningsrevisjon slik begrepet brukes ved revisjon i 

riksrevisjonen. 

 

 

3.2.5 Etterlevelsesrevisjon (Compliance Audit) 

All revisjon kan i utgangspunktet betegnes etterlevelsesrevisjon i en eller annen form. 

Gjennom standardsettingsarbeid innenfor offentlig revisjon internasjonalt har 

etterlevelsesrevisjon blitt vektlagt sterkere som en egen revisjonsform ved siden av 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Revisjonsformen består av revisjonshandlinger for 

å undersøke om offentlige virksomheters aktiviteter er i samsvar med relevante lover, 

forskrifter og tildelt myndighet som regulerer virksomhetene.  

 

INTOSAI har i 2010 vedtatt ISSAI 4000-serien om Compliance Audit. Disse standardene 

danner nå rammen for etterlevelsesrevisjonen i offentlig sektor. Serien består av: 

                                                 
10

 Forskrift om revisjon I kommuner og fylkeskommuner § 7. 
11

 Forskrift om av overformynder- og vergeregnskaper, revisjon m.v. § 11. 
12

 Stiftelsesloven § 44. 
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 ISSAI 4000 Compliance Audit Guidelines - General Introduction (Generell innledning 

til etterlevelsesrevisjon).  

 ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines - For Audits Performed Separately from the 

Audit of Financial Statements (Etterlevelsesrevisjon utført separat fra revisjon av 

regnskap).  

 ISSAI 4200 Compliance Audit Guidelines - Compliance Audit Related to the Audit of 

Financial Statements (Etterlevelsesrevisjon relatert til revisjon av regnskap). 

I den generelle innledningen heter det bl.a. at etterlevelsesrevisjon omhandler den offentlige 

revisjons ansvar for å revidere hvorvidt aktiviteten i offentlige enheter er i samsvar med 

relevante lover, reguleringer og tillatelser fra de myndighetene som styrer slike virksomheter. 

Mer spesifikt kan dette involvere revisjon av i hvilken utstrekning enheten følger regler, lover, 

reguleringer, budsjettbestemmelser, politikk, etablerte koder og lignende.
13

 

Formålet, innholdet og arten av en bestemt etterlevelsesrevisjon avhenger av flere faktorer, 

inkludert vedkommende revisjons mandat og konstitusjonelle rolle, så vel som lover og 

reguleringer som er relevante for den reviderte enheten. 
14

 

Riksrevisjonen har med virkning fra 2012 vedtatt nye retningslinjer for regnskapsrevisjon. 

Foruten INTOSAIs tillegg til ISA-ene, inngår også ISSAI 4000-serien, som omhandler 

etterlevelsesrevisjon (compliance audit). 
 

Riksrevisjonen omtaler denne del av revisjonen slik: ”ISSAI 4200 punkt 2 definerer at 

formålet med en etterlevelsesrevisjon er å undersøke i hvilken grad den reviderte enheten 

følger regler, lover og forskrifter, vedtatt politikk, fastsatte retningslinjer eller avtalte vilkår. 

Riksrevisjonen bruker ISSAI 1000-serien og ISSAI 4200 til å utforme en mening om 

disposisjonene på virksomhetsnivå, jf. instruksens § 3b. Standardseriene angir kravene til 

revisjonen når revisor avgir en mening om regnskapet og disposisjonene”. 

Og videre om kontroll av disposisjonene: 

”Det er utformet en påstand for kontroll av disposisjonene som ligger til grunn for 

regnskapet. Påstanden er utformet slik:  

Stortingets vedtak og forutsetninger  

Disposisjonene som ligger til grunn for regnskapet skal oppfylle følgende krav, jf. instruksens 

§ 3b:  

 disposisjonene er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende 

regelverk  

 disposisjonene er akseptable ut fra normer og standarder for statlig 

økonomiforvaltning  

(…) 

Revisor (…) kontrollerer at nødvendige strukturer og prosesser er på plass som bidrar til at 

målene nås og oppgavene løses. I sin rapportering skal revisor uttale seg om hvorvidt 

virksomheten har fulgt opp Stortingets vedtak og forutsetninger, slik det er operasjonalisert i 

tildelingsbrevet mv. innenfor rammen av tildelte ressurser og i samsvar med lover og regler 

og andre vedtak
15

”. 

 

                                                 
13

 ISSAI 4000 Compliance Audit Guidelines – General Introduction, punk 1
 

14
 ISSAI 4000 Compliance Audit Guidelines – General Introduction, punkt 2 

15
 Riksrevisjonens retningslinjer for regnskapsrevisjon. Vedtatt 07.10.11 
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Den kommunale revisjonsforskriften hjemler ikke etterlevelsesrevisjon i den form som ISSAI 

4000-serien legger opp til. I kommunal sektor finner vi elementene som inngår i 

etterlevelsesrevisjon i både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon 

bestilles fra kontrollutvalget. Innenfor regnskapsrevisjon vil revisjon av etterlevelsen av lover 

og regler etter omstendighetene ligge i god kommunal revisjonsskikk.  På enkelte områder 

kan bestillinger av etterlevelsesrevisjon som forvaltningsrevisjon være tilstrekkelig, mens det 

på andre områder kan være nødvendig med årlig etterlevelsesrevisjon. Dersom det er ulik 

praktisering av hvor mye etterlevelsesrevisjon som utføres som en del av 

regnskapsrevisjonen, kan det skape usikkerhet med hensyn til innholdet i den lovpålagte 

revisjonen. Den videre drøftingen av god kommunal revisjonsskikk skal bidra til å avklare 

dette. 

 

3.3  Internasjonale revisjonsstandarder 

De internasjonale revisjonsstandardene som er utgitt av IAASB
16

 (ISA-ene) er implementert i 

god kommunal revisjonsskikk. I tillegg har INTOSAI i samråd med IAASB supplert ISA-ene 

med egne tillegg eller Practice Notes (PN) myntet på revisjon av regnskaper etter ISA-ene i 

offentlig sektor.  ISA-ene og Practice Notes utgjør til sammen ISSAI-ene for 

regnskapsrevisjon. 

 

Det er relevant å trekke inn ISSAI-ene som er utarbeidet spesielt med tanke på offentlig 

sektor. Videre å legge vekt på momenter fra rapporten ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll 

i kommunane” med tilknytning til kommunal regnskapsrevisjon. Her konstaterer KRDs 

arbeidsgruppe blant annet at i tillegg til ISA-ene vil regnskapsrevisjon etter god kommunal 

revisjonsskikk bli supplert med uttalelser fra International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) om ytterligere oppgaver og plikter ved revisjon i offentlig sektor i 

Norge
17

.   

Med en slik bruk av Practice Notes vil det i revisjonsberetningen kunne henvises til den 

ytterligere veiledningen som gis i INTOSAIs PN til ISA-ene”
18

. Nedenfor følger en 

sammenfatning av de hovedhensyn som INTOSAI har trukket fram i sine PN:  

”Målene ved finansiell revisjon i offentlig sektor er ofte mer omfattende enn ISA-ens 

virkeområde, det vil si rapportering av hvorvidt regnskapene i det alt vesentlige er utarbeidet 

i samsvar med gjeldende rammeverk for finansiell rapportering. Revisjonsmandatet kan også 

medføre tilleggsmål som anses å være relatert til revisjonen av regnskapet. Disse målene kan 

omfatte ytterligere revisjons- og rapporteringsansvar, for eksempel rapportering av hvorvidt 

revisor har funnet tilfeller av manglende overholdelse av pålegg fra myndigheter, herunder 

knyttet til budsjett og ansvarlighet, og/eller rapportering om effektiviteten av intern kontroll. 

Selv når det ikke foreligger noen slike tilleggsmål, kan offentligheten ha forventninger med 

hensyn til revisors rapportering av manglende overholdelse av pålegg fra myndigheter, eller 

rapportering om effektiviteten av intern kontroll i enheter i offentlig sektor. Derfor bør 

revisorer i offentlig sektor ved fastsettelse av vesentlighet ta hensyn til slike forventninger”.
19

 

 

                                                 
16

 International Assurance and Auditing Standards Board 
17

 H-2245 -  «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane», desember 2009, s. 70. 
18

 PN til ISA 200, P7. 
19

 PN til ISA 320, P4 
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Inntil ISSAI-ene er ferdig utarbeidet og oversatt til norsk, og hatt en ytterligere behandling og 

vurdering av NKRF, vil det ikke være naturlig å henvise til disse i revisjonsberetningen for 

kommunal sektor. Det er imidlertid aktuelt å benytte ISSAI-ene som støtte for ulike 

vurderinger som gjøres i revisjonen av kommunal sektor. 

 

I offentlig sektor blir allmenne forventninger ansett som et viktig kriterium for revisors risiko- 

og vesentlighetsvurderinger. I strategien som ble fremlagt på NKRFs årsmøte i 2012 

fremkommer det blant annet i punkt 1.1.3 at NKRF vil arbeide for opprettelsen av et nasjonalt 

råd for revisjon i offentlig sektor, og at det revisjonsfaglige utgangspunktet for rådet bør 

bygge på standarder utgitt av INTOSAI. Det videre arbeid på det området vil ha betydning for 

innholdet i god kommunal revisjonsskikk innenfor regnskapsrevisjon. 

Målet med å utdype god kommunal revisjonsskikk innenfor regnskapsrevisjon er å 

konkretisere de oppgaver som revisor plikter å utføre innenfor et ordinært oppdrag. Oppgaver 

og plikter basert på allmenne forventninger må derfor avgrenses med vekt på 

samfunnsinteressene. Det er naturlig å la vurderingene av disse interessene omfatte følgende: 

a) Hva som skal inngå i revisors risikovurdering? 

b) Hva som skal inngå i revisors rapporteringsplikt – revisjonsberetningen og i  

 brev til kontrollutvalget? 

 

3.4  Budsjett og regnskap i offentlig sektor 

     

3.4.1  Årsbudsjettets betydning 

Budsjettet benyttes som styringsverktøy i mange sammenhenger. For økonomistyring basert 

på politiske prosesser og vedtak, er imidlertid bevilgninger gjennom budsjettet en forutsetning 

Budsjettets betydning er derfor stor og prinsipiell. De kommunale budsjettbestemmelsene er 

gitt i lov og forskrift. Lokaldemokratiets vilje og prioriteringer kommer til uttrykk i 

budsjettene. 

 

For kommunens regnskapsrevisor har budsjettet av flere grunner stor betydning: 

 

 Selve mandatet pålegger revisor å bekrefte at budsjett-tallene slik de fremkommer i 

årsregnskapet, er riktige.  

 Revisor skal vurdere eventuelle budsjettavvik og hvorvidt disse er tilfredsstillende 

forklart.  

 Budsjettet og budsjettstyringen vil være sentrale elementer i den økonomiske 

internkontrollen, som revisor også har en plikt til å se etter. Revisors oppgaver og plikter 

rundt internkontrollen fremgår av punkt 12 – 24 i ISA 315.  

 

For å forstå en kommunes risikovurderingsprosess vil revisor legge stor vekt på budsjettet og 

budsjettforutsetningene med tilhørende handlingsplaner. Det dreier seg om kommunens risiko 

for ikke å nå målene for finansiell rapportering
20

.  

 

Målsettingen med finansiell rapportering i kommunene vil i overveiende grad være knyttet til 

hva som er oppnådd, målt opp mot budsjettene. I tillegg må målene forutsetningsvis være i 

samsvar med kommunelovens formål, jf avsnitt 2. En regnskapsrapportering som gir et mest 

mulig korrekt bilde av forholdet mellom det budsjetterte og det oppnådde, vil derfor være et 

                                                 
20

 ISA 315, punkt 15. 
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overordnet mål. Regnskapets kontrollfunksjon på dette området er nærmere omtalt i avsnitt 

3.4.3 om bevilgningskontrollen. 

 

3.4.2 Det kommunale regnskapet 

Regnskap for offentlig virksomhet vil ha flere formål og skal i tillegg til å opplyse om 

periodens inntekter og utgifter, også vise om midlene i perioden er disponert i samsvar med 

vedtatte planer og fullmakter. Regnskapet skal foruten å gjengi de konkrete økonomiske 

størrelser basert på transaksjoner, måling og saldoer, også opplyse om hvordan periodens 

(årets) aktivitet er finansiert og om finansieringen er i samsvar med gyldig budsjett. 

 

Ulike brukergrupper vil ha behov for ulik informasjon. GKRS har trukket fram følgende 

potensielle brukergrupper for kommuneregnskapet: 

 Innbyggere 

 Långivere 

 Gebyrbetalere 

 Politikere 

 Administrasjonen 

 Kommunalt ansatte 

 Statlige myndigheter 

 

Hensynet til kommunestyret/fylkestinget som primærbruker av regnskapet har vært 

avgjørende for valget av et bevilgningsorientert regnskap i kommunal sektor
21

.  Denne formen 

for finansiell rapportering avviker på flere måter fra den regnskapsrapporteringen vi finner 

ellers i samfunnet. Ettersom kommunene ikke har økonomisk formål, forutsettes de 

økonomiske resultatene ivaretatt gjennom budsjett og budsjettstyring. Regnskapets viktigste 

funksjon blir dermed å vise hvordan midlene er benyttet. Det overordnede formålet med 

regnskapet er å gi brukerne nyttig økonomisk informasjon. Det vil si informasjon som er 

relevant for brukerne for beslutnings- og kontrollformål
22

. Det kommunale regnskapet er 

derfor finansielt orientert med hovedvekt på bevilgningskontroll.  

 

 

3.4.3 Bevilgningskontrollen 

Det sentrale innholdet i bevilgningskontrollen er sammenstillingen av budsjett  og regnskap. I 

noen sammenhenger er budsjettet også bestemmende for avslutningen av regnskapet (bruk av 

og avsetning til frie fond). Bevilgningskontrollen fremstår dermed som kommuneregnskapets 

viktigste kontrollfunksjon.  

 

Kommunenes økonomiforvaltning, herunder det kommunale budsjett- og regnskapssystemet 

prioriterer tre hovedhensyn: 

 

 Forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv ressursutnyttelse. 

 Nasjonal styring. 

 Reell demokratisk innflytelse på kommunens økonomiske disposisjoner fra 

folkevalgte og velgere i nåtid og framtid
23

. 

 

                                                 
21

 GKRS Kommuneregnskapet, Rammeverk og grunnleggende prinsipper, GKRS, desember 2011 s. 20 
22

 Kommuneregnskapet, Rammeverk og grunnleggende prinsipper, GKRS, desember 2011, kapittel 3.0 
23

 GKRS rammeverksnotat s. 9 – 10. 



24/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner - 17/06731-1 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner : 3 Overordnet notat for rammeverk god kommunal revisjonsskikk

 13 

Med utgangspunkt i disse tre hovedhensynene, skal regnskapet være et hensiktsmessig 

verktøy for styring og kontroll i den enkelte kommune. For å oppnå dette må regnskapet sikre 

brukerne informasjon om: 

 

a) Bevilgningskontroll:  

 Vise sammenheng mellom faktisk tilgang og bruk av midler. 

 

b) Effektivitet: 

 Vise kostnader som et grunnlag for å vurdere måloppnåelse. 

 

c) Bærekraftig økonomisk utvikling: 

 Vise kommunens evne til å finansiere sin aktivitet og møte sine forpliktelser både på 

 kort og lang sikt. 
24

 

 

I kommuneregnskapet blir bevilgningskontrollen vektlagt spesielt. Denne prioriteringen er 

ikke tilfeldig. I forarbeidene til kommuneloven er forholdet kommentert slik:  

 

”Et system som setter fokus på bruk av finansielle midler, og ikke bruk av ressurser, sikrer 

ikke nødvendigvis en effektiv utnyttelse av ressurser”
25

.  

Videre heter det i samme proposisjonen at: 

 

 ”departementet antar at bevilgningsregnskapet vil bli en sentral regnskapsoppstilling i 

kommunene som følge av det løpende behovet for kontroll av forbruk i forhold til bevilgning 

gjennom året. Bevilgningsregnskapet gir informasjon om kommunens anskaffelse og 

anvendelse av midler”.
26

  

 

Bevilgningskontrollen er som nevnt et sentralt ledd i den demokratiske kontrollen, og 

omfatter både politikernes (de styrendes) kontroll med administrasjonen, og innbyggernes 

(velgernes) kontroll med politikerne. En velfungerende økonomisk internkontroll er derfor en 

viktig forutsetning for en effektiv demokratisk kontroll. 

 

3.4.3.1 Bevilgningskontrollens betydning for regnskapsrevisjonen  

Det fullmaktsforholdet som følger av kommuneloven kapittel 8, understreker 

bevilgningskontrollens store og prinsipielle betydning for den kommunale 

økonomiforvaltningen. Kontrollen blir dermed også retningsgivende for regnskapsrevisjonen 

og for revisors prioriteringer i risikovurderingen. INTOSAIs uttalelse i tilknytning til ISA 

315
27

 om at ”målene ved finansiell revisjon i offentlig sektor er ofte bredere enn bare å 

uttrykke en mening om hvorvidt regnskapene i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med 

gjeldende rammeverk”
28

, bekrefter for så vidt det samme. I tillegg heter det om budsjettets 

betydning for revisjonen i offentlig sektor: ”I offentlig sektor er budsjettet et autoritativt 

verktøy fastsatt av lovgiver. Revisorer i offentlig sektor tar derfor normalt budsjettprosessen 

inn som et viktig element i sin forståelse av enheten og dens omgivelser og i 

risikovurderingen, snarere enn å bare betrakte den som en ledelseshandling”
29

. 

                                                 
24

 GKRS Kommuneregnskapet, Rammeverk og grunnleggende prinsipper, GKRS, desember 2011 s. 19 
25

 Ot.prp. nr 43 (1999-2000) s.7 
26

 Ot.prp. nr 43 (1999-2000) s.5 
27

 ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten 

og dens omgivelser 
28

 Fra ISSAI 1315, P4 
29

 Fra ISSAI 1315, P18 
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Etter forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner skal regnskapsrevisjonen 

omfatte følgende om budsjett og budsjettkontroll:  

 ”Se etter at beløpene i kommunens/fylkeskommunens eller det 

kommunale/fylkeskommunale foretakets årsregnskap stemmer med regulert budsjett 

slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå”
30

. 

  

 ”I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 

(…) 

 2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 

 budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med 

 regulert budsjett, 

 3. om opplysninger i vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen (…)”
31

.  

 

I tillegg har forskriften følgende bestemmelse: 

  

”Se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en 

betryggende måte og med forsvarlig kontroll”
32

. 

 

Revisors oppgaver rundt budsjett og budsjettkontroll påvirker innholdet i og omfanget av 

revisors oppgaver knyttet til den økonomiske internkontrollen. 

Forretningsrisiko er i ISA 315 punkt 4 definert slik:  

”Forretningsrisiko – En risiko som er et resultat av viktige forhold, hendelser, 

omstendigheter, handlinger eller manglende handlinger som kan ha en negativ 

innvirkning på enhetens evne til å nå sine mål og gjennomføre sine strategier, eller 

som er et resultat av fastsettelsen av uegnede mål og strategier”.   

Revisjonen av kommunale regnskaper må derfor omfatte viktige forhold, hendelser, 

omstendigheter, handlinger eller manglende handlinger av betydning for kommunens evne til 

å nå sine finansielle mål – og dermed bevilgningskontrollen på alle nivåer.  

Etter ISA 315 punkt 15 skal revisor opparbeide seg en forståelse av enhetens (kommunens) 

risikovurderingsprosess for å:  

(a)  identifisere forretningsrisikoer som er relevante for målene for finansiell 

 rapportering,  

(b) anslå risikoenes betydning,  

(c)  vurdere sannsynligheten for at de vil forekomme, og  

(d)  fastsette tiltak for å håndtere disse risikoene.  

 

Under regnskapsrevisjonen må revisor håndtere risikoen for at bevilgningskontrollen svikter.  

Risikoer som er spesielt knyttet til vesentlige forhold vedrørende regnskapsrevisjon i offentlig 

sektor kan være: 

 Risiko for at budsjettet ikke er gyldig. 

 Risiko for at budsjettet ikke følges. 

 Risiko for uheldige hendelser og dermed tap av virksomhetens anseelse og legitimitet 

eller tillit.  

                                                 
30

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v., § 3 
31

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v., § 5 femte ledd. 
32

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v., § 3 tredje ledd. 
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Siden bevilgningskontrollen får en sentral stilling ved revisjon av kommunale regnskaper, vil 

revisor, i tillegg til de oppgavene med budsjett og budsjettavvik som er direkte nevnt i den 

kommunale revisjonsforskriften, måtte vurdere risikoen for at virksomheten ikke når sine 

budsjetterte mål som en særskilt risiko
33

. Avhengig av resultatet og type mål det er snakk om 

må det vurderes revisjon enten som regnskapsrevisjon eller som forvaltningsrevisjon. 

 

3.5 Vesentlighet  

Begrepene vesentlighet og risiko er sentrale i regnskapsrevisjonen og et utgangspunkt for all 

revisjon. Også prosessen for utvikling og utdyping av god kommunal revisjonsskikk baseres 

på hva som er vesentlig ved regnskapsrevisjonen i kommunal sektor og risikoen for at 

vesentlige forhold ikke blir ivaretatt.  

 

Som nevnt i avsnitt 3.3 ovenfor, har INTOSAI i ISSAI 1320 anbefalt at revisorer i offentlig 

sektor ved fastsettelse av vesentlighet tar hensyn til allmenne forventninger om at revisor for 

slike oppdrag rapporterer manglende overholdelse av pålegg fra myndigheter, og om 

effektiviteten av intern kontroll.  

 

I samme ISSAI poengteres det at: 

 

 ”regnskapet kan også være et sentralt element med hensyn til enhetens ansvarlighet overfor 

offentligheten. Rammeverket knyttet til ansvarlighet kan også omfatte andre faktorer som 

påvirker fastsettelsen av vesentlighet på ulike nivåer. Følgelig er vesentlighet ofte et resultat 

av både kvantitative og kvalitative faktorer, og vesentlighetsgrensene for bestemte 

transaksjonsklasser, kontosaldoer og opplysninger kan derfor ofte være satt til et lavt nivå”
34

.  

 

Det er en nær sammenheng mellom de revisjonsmessige hensyn som er nevnt ovenfor (med 

henvisning til bevilgningskontrollens betydning for kommunal regnskapsavleggelse) og 

”ansvarlighet overfor offentligheten”. Samtidig vil vesentlighetsvurderingen ved revisjon i 

kommunal sektor kunne involvere kvalitative faktorer på andre områder, enn ved revisjon i 

privat sektor.  

 

4  Sentrale temaer 
I dette kapittelet gis en kort omtale av områder hvor det tradisjonelt har vært ulike 

oppfatninger om hvor regnskapsrevisjonen slutter og forvaltningsrevisjonen vil være 

tilsynsverktøyet kontrollutvalget har innenfor den enkelte kommune. Det er naturlig at det på 

sikt innenfor disse områdene vil komme informasjon fra komiteen som kan bidra til å avklare 

hva som ligger innenfor god kommunal revisjonsskikk i regnskapsrevisjon og hva som ansees 

å ligge innenfor forvaltningsrevisjon. 

 

4.1  Økonomisk internkontroll 

Det har tidligere vært usikkerhet om hvor langt regnskapsrevisjonen etter god kommunal 

revisjonsskikk skal gå på området økonomisk internkontroll, og om det er ment å være ulikt 

                                                 
33

 ISA 315 Identifisering og av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens 

omgivelser, punkt 27 – 29. 
34

 ISSAI 1320 punkt P7. 
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innhold i forskriftens begrep økonomisk internkontroll og revisorlovens begrep 

formuesforvaltning.  Departementet har i brev av 28.03.2012 avklart denne usikkerheten: 

 

«Reelle hensyn taler også etter vår vurdering for en ikke for snever tolkning av 

ordlyden i revisjonsforksriften § 3 tredje ledd. Dersom det etter revisors vurdering og 

god kommunal revisjonsskikk er behov for å se etter at kontrollene med kommunens 

eller fylkeskommunens økonomi er forsvarlig og betryggende, tilsier reelle hensyn at 

revisjonsforskriften § 3 tredje ledd ikke tolkes innskrenkende dersom tilsvarende 

kontroll ville falle inn under revisorloven § 5-1 annet ledd. Med andre ord: «den 

økonomiske internkontrollen» i revisjonsforskriften skal ikke forstås snevrere enn 

«formuesforvaltningen» i revisorloven». 

 

Den kommunale revisjonsforskriften forutsetter at revisor:  

 Ser etter om den revisjonspliktige har ordnet sin økonomiske internkontroll på 

betryggende måte og med forsvarlig kontroll. 

 Skriftlig påpeker feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske 

internkontroll. 

 

Dette betyr ikke at revisor har plikt til å teste rutiner og andre kontrolltiltak. Dersom revisor i 

sin revisjon av regnskapet planlegger å stole på de administrative kontrollene, må derimot de 

aktuelle kontrollene testes, jfr ISA 330. Bestemmelsene om revisjon rettet mot den 

økonomiske internkontrollen vil også måtte omfatte budsjett og budsjettstyring, herunder den 

kommunale budsjettforskriften, jfr. avsnitt 3.4.3 - Bevilgningskontroll.   

 

I ISSAI 1330
35

 pekes det spesielt på at ved siden av eventuelt utvidede krav fastsatt i 

revisjonsmandatet eller på grunnlag av bestemmelser i andre lover og forskrifter, vil revisor i 

offentlig sektor også ta i betraktning allmenne forventinger om at revisors rapporter også 

omfatter andre forhold, for eksempel effektiviteten i den interne kontrollen. Hvilken 

betydning dette eventuelt kan ha for revisjon av kommunal sektor vil komiteen komme tilbake 

til når dette området behandles særskilt. 

 

Oppsummert kan det sies at i prinsippet har revisor i regnskapsrevisjonen tre oppgaver knyttet 

til den økonomiske internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner: 

1. Se etter at kontrollen er betryggende ordnet og at kontrollopplegget er under forsvarlig 

 overvåking. 

2. Rapportere feil og mangler ved organiseringen av den internkontrollen. 

3. Rapportere forhold som fremkommer under den ordinære revisjon og som kan tyde på 

 uregelmessigheter som kan føre til tap for kommunen.   

Revisors plikt er altså begrenset til å se etter at den økonomiske internkontrollen er ordnet på 

betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Hvis kontrollene ut fra revisjonsmessige hensyn 

blir testet og det påvises svakheter av betydning, må revisor, som for feil og mangler ved 

selve organiseringen, rapportere dette.  

 

 

                                                 
35

 INTOSAIs PN til ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer, P4 



24/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner - 17/06731-1 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner : 3 Overordnet notat for rammeverk god kommunal revisjonsskikk

 17 

4.2 Vurdering av lover og forskrifter 

Virksomheten i en kommune skal ta hånd om de fleste av samfunnets behov for organisert 

myndighetsutøvelse og tjenestetilbud av fellesgoder på lokalplanet. Hertil kommer 

kommunenes egen virksomhet, politisk og administrativt. I sum vil en slik virksomhet berøre 

mange lover og forskrifter, i tillegg også andre bestemmelser. Begrensningen av revisors 

oppgaver og plikter til å vurdere lover og forskrifter må ta utgangspunkt i gjeldende 

revisjonsbestemmelser, dvs. den kommunale revisjonsforskriften og revisjonsstandardene.  

I tilknytning til utarbeidelsen av regnskapet vil revisor etter ISA 200
36

 også ta hensyn til 

uttalelser fra andre kilder, som for det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering kan 

omfatte ”det juridiske og etiske miljøet” og ”publiserte regnskapstolkninger av varierende 

autoritet utstedt av standardsettende profesjonelle eller regulatoriske organisasjoner”. 

Regnskapstolkninger fra KRD eller GKRS vil falle inn under slike ”andre kilder”. 

Den kommunale revisjonsforskriften har i § 3 to bestemmelser som gjelder lover og 

forskrifter:  

Revisor skal vurdere om 

 ”årsregnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter, derunder om det gir 

uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet 

som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk”, og 

 ”den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 

lover og forskrifter”. 

 

Hvilke lover innebærer overnevnte at er omfattet av regnskapsrevisjonen etter god kommunal 

revisjonsskikk? Det vil være ulike oppfatninger av dette og også forskjellig praksis mellom 

ulike enheter som reviderer kommuner. Komiteen har som målsetning å komme med bidrag 

til avklaringer av god kommunal revisjonsskikk på dette området på sikt. 

 

4.2.1 Kommuneloven kapittel 8 

Kapittelet omhandler budsjett og regnskap og inneholder bestemmelser om:  

 

 § 44. Økonomiplan. 

 § 45. Årsbudsjett. 

 § 46. Årsbudsjettets innhold. 

 § 47. Årsbudsjettets bindende virkning. 

 § 48. Årsregnskapet og årsberetningen. 

 §§ 49 og 49a. Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og Kommunalt 

rapporteringsregister. 

 

4.2.2 Kommuneloven kapittel 9 

Kapittelet omhandler gjeldsforpliktelser mv og inneholder svært sentrale bestemmelser om 

bl.a.: 

 Låneopptak 

 Garantier 

 Finansforvaltning 

 Utarbeidelse av revidert årsbudsjett og økonomiplan mv 

 

                                                 
36

 ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon av regnskaper samt 

andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, punkt A5. 
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4.2.3 Andre bestemmelser i kommuneloven  

Tematisk og oppgavemessig spenner kommuners virksomhet over et bredt område. Det er 

derfor innlysende at revisjonen ikke kan ha som mål å følge opp enhver bestemmelse i de 

lover og forskrifter som kan ha betydning for kommunens virksomhet. I tillegg til de 

bestemmelsene som er nevnt ovenfor, og som mer eller mindre er regnskapsrelaterte, er det 

naturlig å nevne kommuneloven § 23, særlig 2. og 4. ledd, med referanse til revisors oppgaver 

vedrørende kommunens økonomiske internkontroll. Det samme gjelder for så vidt 

bestemmelsene om kommunale foretak i kommuneloven §§ 67, 71 og 73. For kommunale 

foretak er det i § 75 for øvrig gitt en egen regnskapsbestemmelse. 

 

Revisor må også være oppmerksom på andre bestemmelser i kommuneloven og vurdere 

hvorvidt disse er aktuelle, slike som § 54 overdragelse av skatter og avgifter, §§ 56, 57 og 58 

om betalingsinnstilling, § 60 om kriterier for registrering i Robek. Der det er aktuelt, må 

revisor både for disse og andre bestemmelser i kommuneloven forholde seg til kriteriene i 

ISA 250 punkt 6 og gjennomføre revisjonshandlinger i samsvar med punkt 7 i standarden.  
 

4.2.4 Forskriftsbestemmelser om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

Regnskapsforskriften inneholder mange ulike bestemmelser om regnskapsavleggelsen i 

kommuner, både formelle krav til frister mv, vurderingsregler og oppstillingsplaner. Det er 

opplagt at revisor skal se etter at enkelte av disse bestemmelsene er fulgt, men det er antakelig 

ikke slik at revisor gjennom regnskapsrevisjonen vil vurdere etterlevelsen av alle 

bestemmelsene i forskriften. Komiteen har som målsetning å komme med bidrag til 

avklaringer av god kommunal revisjonsskikk på dette området på sikt. 

  

4.2.5 Andre lover og forskrifter av særlig betydning for revisor. 

Ved siden av de lover og forskrifter som er nevnt ovenfor, blir det også i andre lover og 

forskrifter stilt spesielle krav til revisor. Blant disse er foruten bokføringsloven lover med 

tilhørende forskrifter som skatteloven, ligningsloven, skattebetalingsloven, folketrygdloven, 

lov om merverdiavgift og lov om kompensasjon av merverdiavgift. Dette er særbestemmelser 

hvor revisors oppgaver og plikter er regulert i egne standarder, og der de generelle krav til 

vesentlighetsvurderinger ikke gjelder og heller ikke kriteriene i ISA 250 punkt 6. De fleste av 

disse bestemmelsene er gitt i SA 3801 som omfatter enhetens formues- og inntektsskatt, 

merverdiavgift, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det følger av standarden at den ikke omfatter 

attestasjoner til det offentlige vedrørende spesielle tilskudd eller avgifter
37

. Revisors attestasjon 

av krav om kompensasjon av merverdiavgift baseres på ISA 805
38

.  

 

4.2.6 Offentlige anskaffelser og andre forhold som etter lov og forskrift kan medføre 

erstatnings- eller straffeansvar  

ISA 250 omhandler to kategorier av lover og forskrifter. Kategori a) omhandler bestemmelser 

i lover og forskrifter som generelt anses for å ha direkte betydning for fastsettelsen av 
vesentlige beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet. Kategori b) omfatter lover og 

forskrifter som ikke har samme direkte betydning som kategori a), men der overholdelsen av 

disse lovene og forskriftene kan være av avgjørende betydning for for enhetens driftsmessige 

forhold, for evnen til fortsatt drift eller for å unngå betydelige bøter. Brudd på disse lovene og 

forskriftene kan derfor være av vesentlig betydning for regnskapet 

 

                                                 
37

 SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter, punkt 2. 
38

 ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer 

eller poster i en regnskapsoppstilling.. 
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For denne kategorien er revisors ansvar begrenset til å utføre spesifiserte revisjonshandlinger 

for å identifisere eventuelle brudd på bestemmelsene som kan være av vesentlig betydning for 

årsregnskapet. Brudd på bestemmelsene om offentlige anskaffelser antas å tilhøre kategori b). 

Det samme må for eksempel gjelde brudd på arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven eller 

barnevernloven. I tråd med kravene etter kategori b) må revisor f.eks identifisere områder der 

kommunen kan være ilagt dagbøter.  

 

Forventninger fra brukere kan også gjøre at enkelte områder eller etterlevelse av enkelte lover 

skal eller bør revideres jevnlig. Som nevnt tidligere vil regnskapsrevisjon være en mer 

effektiv revisjonsform på enkelte områder, mens formen egner seg mindre på andre områder. 

Praksis på dette området er varierende det er komiteens målsetning å bidra til å utvikle god 

revisjonsskikk på dette området. 

 

 

4.2.7 Regler for anvendelse av selvkostprinsippet 

KRD ga i 2003 ut detaljerte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester
39

. Disse reglene må, i likhet med departementets fortolkninger av 

regnskapsbestemmelsene, etter ISA 200 anses som ”andre kilder”, jf. avsnitt 3.2 

innledningsvis. Revisjonskomiteen kom i 2004 med en uttalelse om selvkost og departementet 

har også senere uttalt seg i et svarbrev til Sivilombudsmannen (2007). 

 

Komiteen ser at det kan være aktuelt å oppdaterte uttalelser på sentrale områder etter en 

periode, og dette er et slikt område hvor komiteen ser at det er naturlig å gjennomgå skriv og 

uttalelser på området for å komme med et nytt og oppdatert skriv, jfr. reviderte retningslinjer 

for selvkost som nå er på høring. 

 

4.2.8 Ansvarsbetingede forhold 

Rapportering av ansvarsforhold er en plikt som følger av revisorloven og tilsvarende 

bestemmelse forekommer ikke i de kommunale revisjonsbestemmelsene. Det er likevel 

enkelte områder hvor ansvarsbetingede forhold kan være  aktuelt å diskutere også innenfor 

god kommunal revisjonsskikk, og komiteen tar sikte på å bidra til avklaringer på dette 

området. 

 

4.2.9 Avlagt årsregnskap versus avlagt og vedtatt 

I den kommunale revisjonsforskriften er det et krav om at revisor skal vurdere om 

årsregnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter
40

, i motsetning til revisorloven, som 

krever at revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lover 

og forskrifter
41

. Ulike formuleringer i lov og forskrifter kan ha konsekvenser for innholdet i 

«god kommunal revisjonsskikk» kontra «god revisjonsskikk».  

Avslutningsvis kan det oppsummeres med at revisor i prinsippet må forholde seg til tre typer 

av brudd på lover og bestemmelser: 

1. Bestemmelser med generell og direkte betydning for årsregnskapet med 

 tilleggsopplysninger, kategori a) etter ISA 250
50

. 

                                                 
39

 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 
40

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 3 første punktum.  
41

 Revisorloven § 5-1 første punktum. 



24/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner - 17/06731-1 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner : 3 Overordnet notat for rammeverk god kommunal revisjonsskikk

 20 

2. Bestemmelser som ikke er av generell og direkte betydning for regnskapet, men der 

 brudd på bestemmelsene kan ha vesentlig innvirkning på årsregnskapet med 

 tilleggsopplysninger, kategori b) etter ISA 250
50

. 

3. Brudd på lover og forskrifter m.v. som revisor blir kjent med og som verken går inn 

 under kategori a) eller b) i ISA 250
50

, men som revisor må opplyse om til dem som 

 har overordnet ansvar for styring og kontroll. 

Utover de vurderinger som revisor, basert på kriteriene i ISA 250, må gjøre, har revisor ikke 

plikt til å se etter mulige brudd på lov og forskrifter. For oppdrag med konkrete 

ansvarsbestemmelser for ledelsen (stiftelser og IKS-er), må, revisor likevel trolig vurdere om 

det foreligger ansvarsbetingende forhold og eventuelt rapportere disse. Hvis revisor blir 

oppmerksom på andre lovbrudd, skal også disse rapporteres.   

 

4.3  Misligheter 

Beskrivelsen av revisors plikt til gjennom revisjonen å bidra til å forebygge og avdekke 

misligheter og feil er den samme i revisorloven og i den kommunale revisjonsforskriften.  

Mens revisorlovens bestemmelser om rapportering sidestiller misligheter og feil ”som kan 

medføre feilinformasjon i årsregnskapet”, er derimot revisors plikt til å rapportere misligheter 

etter de kommunale revisjonsbestemmelsene ikke betinget av at mislighetene kan innvirke på 

årsregnskapet. Som et tillegg er det i den kommunale forskriften presisert at straks det 

konstateres misligheter – enten ved revisjon eller på annen måte – skal kontrollutvalget 

underrettes om forholdet. I tillegg til det som følger av lov og forskrift, inneholder også 

gjeldende revisjonsstandard ISA 240
42

 viktige retningslinjer på området.  

 

Hvilken betydning kan/har kravet i forskriften for innholdet i god kommunal revisjonsskikk 

for regnskapsrevisjon? Spørsmålet kan diskuteres med utgangspunkt i to ulike hensyn: 

 

 Hensynet til feil i regnskapet 

 Plikten til å rapportere misligheter 

 

Avslutningsvis kan det oppsummeres med at regnskapsrevisorer i kommuner og 

fylkeskommuner må forholde seg slik til misligheter: 

1. Revisjonen må planlegges med sikte på å forebygge og avdekke eventuelle misligheter 

 som forårsaker vesentlig feilinformasjon i regnskapet. (Revisjonsforskriften § 3 fjerde 

 ledd og ISA 240 punkt 3). 

 

2. Revisjonen av den økonomiske internkontrollen må planlegges med tanke på å 

 bekjempe økonomisk kriminalitet –  eventuelt også utover det som følger av 

 revisjonsstandarden. Økonomisk kriminalitet er definert i Regjeringens reviderte 

 handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, fra 2004. (Tolkningen er gjort med 

 utgangspunkt i forarbeidene til revisorloven og de forventninger KRDs arbeidsgruppe 

 har gitt uttrykk for). 

 

3. Revisjonen skal omfatte alle misligheter påvist i forbindelse med revisjon etter punkt 1 

og 2 ovenfor. I tillegg rapporteres enhver annen konstatert mislighet av 

informasjonsmessig verdi for kontrollutvalget. Revisor vil normalt ikke ha plikt til å 

                                                 
42

 ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper. 
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revidere (etterprøve) misligheter som er påvist/konstatert på annen måte enn ved 

revisjon.  

 

Revisors plikter går ikke lenger enn til å gi relevante mislighetsrisikoer tilstrekkelig plass i 

revisjonsplanen supplert med hensiktsmessige revisjonshandlinger.  I tillegg må revisor 

etablere kanaler for å sikre seg opplysninger om andre misligheter og rapportere disse til 

kontrollutvalget.  

 

4.4 Revisorloven kapitlene 5a og 5b 

Revisorloven fikk i 2009 utvidede krav til revisjon av foretak av allmenn interesse, og til 

kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet. Dette kan medføre spørsmål om ikke tilsvarende krav 

bør gjelde ved revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. Kravene finnes i revisorloven: 

 

 Kapittel 5a. Særlige plikter ved revisjon av foretak av allmenn interesse 

 Kapittel 5b Kvalitetskontroll mv. 

 

De allmenne forventningene til revisjonen i offentlig sektor ofte går lenger enn for annen 

revisjon. Forventningene går imidlertid vanligvis på forsterket innsats fra revisjonens side 

rettet mot feilinformasjon og uheldig praksis. Dette gjelder særlig brudd på lover og 

forskrifter, sviktende økonomisk internkontroll – herunder budsjettstyring - samt misligheter. 

Det kan være grunn til å vurdere hvor langt bestemmelsene i revisorloven kapitlene 5a og 5b 

også skal være retningsgivende for revisjonen i kommunal sektor, men foreløpig anser 

komiteen at dette ikke er et område som prioriteres. Det vises ellers til INTOSAIs arbeid med 

utvikling av ISSAIer (PN) for offentlig sektor. 

 

4.5 Andre aktuelle regnskapsvarianter 

 

4.5.1. Interkommunale selskaper 

Revisorloven gjelder ikke. Siden selskapsformen er forbeholdt kommuner og 

fylkeskommuner, med budsjett- og regnskapsbestemmelser som i all hovedsak svarer til 

bestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter, har det vært naturlig å forankre 

regnskapsrevisjonen av interkommunale selskaper i god kommunal revisjonsskikk. Også 

bestemmelsen i kommuneloven § 2, synes å gi belegg for en slik oppfatning. For øvrig vises 

det til avsnitt 4.2.8 om ansvarsbetingende forhold.  

 

 

4.5.2. ”Kommunale” stiftelser 

Stiftelsesloven § 43 tredje ledd, åpner for at en kommunes revisor kan velges som stiftelsens 

revisor, men sier ikkehvilken standard revisjonen skal baseres på. Siden valg av kommune- 

eller fylkesrevisjonen som stiftelsens revisor ikke er hjemlet i revisorloven, kan det reises 

spørsmål om det ikke er mer naturlig å henvise til «god kommunal revisjonsskikk» enn til 

«god revisjonsskikk» som er den standard revisorloven legger til grunn. Med den definisjonen 

av god revisjonsskikk som er gjengitt ovenfor under avsnitt 3.1, skulle det imidlertid ikke 

være noe til hinder for fortsatt å henvise til god revisjonsskikk for denne type oppdrag.  

 

4.5.3. Andre revisjonsobjekter 
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Regnskapene for kirkelig fellesråd og menighetsråd skal baseres på kommunale 

regnskapsprinsipper – herunder bestemmelsene om budsjettet som en overordnet og bindende 

plan. Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske 

kirke har i § 6 en bestemmelse om at regnskapet skal revideres av kommunerevisor, 

statsautorisert revisor eller registrert revisor. Utover dette sies det ikke noe om revisjonens 

materielle innhold. Bortsett fra å se etter formuesforvaltningen, blir innholdet heller ikke 

nevnt i bestemmelsene om revisjon etter vergemålsloven. Bestemmelsene om revisjon av 

beboer- og pasientregnskaper gitt i egne forskrifter, begrenser seg til å fastslå at ”regnskapet 

skal undergis revisjon av kommunens revisor”.
43

 

 

5   Avsluttende kommentarer 
Komiteen har i dette notatet pekt på ulike utfordringer knyttet til innholdet i god kommunal 

revisjonsskikk på ulike områder. Utfordringene skyldes blant annet: 

 Ulik praksis ved revisjon av kommunal sektor. 

 Ulike krav til pliktig revisjon i stat og kommune. 

 

Komiteen vurderer at en situasjon med usikkerhet rundt innholdet i regnskapsrevisjon er 

uønsket. Komiteen vil blant annet med utgangspunkt i departementets brev av 28.03.2012 til 

NKRF, samt det utviklingsarbeid som foregår i regi av både Riksrevisjonen og NKRF, 

arbeide for å få avklaringer på ulike områder og dermed bidra til å redusere den usikkerhet 

som er rundt innholdet i regnskapsrevisjon og god kommunal revisjonsskikk. Det vil være de 

enkelte uttalelser eller informasjonsskriv fra komiteen som samlet vil utgjøre eller gi innhold 

til begrepet god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon. 

 

                                                 
43

 Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold I sykehjem og boform for heldøgns   

  omsorg og pleie, § 2-8. 
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INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 250  

VURDERING AV LOVER OG FORSKRIFTER VED REVISJON AV R EGNSKAPER  

(Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.)  

 

INNHOLD  

Punkt  

Innledning 
Denne ISA-ens virkeområde ...........................................................................................  1 

Virkningen av lover og forskrifter ..................................................................................  2  

Ansvar for overholdelse av lover og forskrifter ..............................................................  3–8 

Ikrafttredelsesdato ...........................................................................................................  9 

Mål  ..................................................................................................................................  10 

Definisjoner  ...................................................................................................................  11  

Krav  

Revisors vurdering av overholdelsen av lover og forskrifter ..........................................  12–17  

Revisjonshandlinger ved brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter ...........  18–21  

Rapportering av brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter ........................   22–28  

Dokumentasjon ................................................................................................................  29  

Veiledning og utfyllende forklaringer  
Ansvar for overholdelse av lover og forskrifter ..............................................................  A1–A6  

Revisors vurdering av overholdelsen av lover og forskrifter ..........................................  A7–A12  

Revisjonshandlinger ved brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter  ..........  A13–A18  

Rapportering av brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter  .......................  A19–A20  

Dokumentasjon ................................................................................................................  A21  

 

 

Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 250 «Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper» 
må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen 
av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».   
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Innledning  

Denne ISA-ens virkeområde  

1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors plikt til å vurdere lover og for-
skrifter ved revisjon av et regnskap. Denne ISA-en gjelder ikke andre attestasjonsoppdrag der revisor 
er engasjert for å kontrollere og rapportere spesielt om overholdelsen av bestemte lover eller 
forskrifter.  

Virkningen av lover og forskrifter  

2. Virkningen av lover og forskrifter på et regnskap varierer betydelig. De lover og forskrifter som 
gjelder for en enhet, utgjør det lov- og forskriftsmessige rammeverket. Bestemmelsene i visse lover 
eller forskrifter har direkte betydning for regnskapet ved at de fastsetter hvilke beløp og tilleggs-
opplysninger regnskapet til en enhet skal inneholde. Andre lover eller forskrifter skal overholdes av 
ledelsen, eller gir bestemmelser for hvordan enheten kan drive sin virksomhet, men har ingen direkte 
betydning for enhetens regnskap. Visse enheter driver sin virksomhet i strengt regulerte bransjer (for 
eksempel banker og selskaper innenfor kjemisk industri). Andre er kun underlagt de mange lovene og 
forskriftene som gjelder generelt for driften (for eksempel om helse, miljø og sikkerhet og like-
stilling). Brudd på lover og forskrifter kan føre til bøter, søksmål eller ha andre følger for enheten som 
kan ha vesentlig betydning for regnskapet.  

Ansvar for overholdelse av lover og forskrifter (Jf. punkt A1–A6)  

3. Ledelsen er, under tilsyn av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ansvarlig for at 
enheten drives i samsvar med lover og forskrifter, herunder overholdelse av bestemmelser i lover og 
forskrifter som fastsetter hvilke beløp og tilleggsopplysninger en enhets regnskap skal inneholde.  

Revisors oppgaver og plikter  

4. Kravene i denne ISA-en er utformet for å hjelpe revisor med å identifisere vesentlig feilinformasjon i 
regnskapet som skyldes brudd på lover og forskrifter. Revisor er imidlertid ikke ansvarlig for å 
forebygge slike brudd, og kan ikke forventes å oppdage alle brudd på lover og forskrifter.  

5. Revisor er ansvarlig for å opparbeide seg betryggende sikkerhet for at regnskapet sett under ett ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.1 Ved revisjon av et 
regnskap tar revisor hensyn til det gjeldende lov- og forskriftsmessige rammeverket. På grunn av de 
iboende begrensningene ved en revisjon er det en uunngåelig risiko for at vesentlig feilinformasjon i 
regnskapet ikke oppdages selv om revisjonen planlegges og utføres i samsvar med ISA-ene.2 De 
mulige virkningene av iboende begrensninger på revisors mulighet til å oppdage vesentlig 
feilinformasjon er større i lov- og forskriftssammenheng av grunner som følgende:  

 

                                                 

1 ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale 
revisjonsstandardene» punkt 5. 

2 ISA 200 punkt A51-A52. 
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• Mange lover og forskrifter er hovedsakelig av betydning for driften av enheten, noe som 
vanligvis ikke har noen betydning for regnskapet og som ikke fanges opp av de 
informasjonssystemene i enheten som er relevante for den finansielle rapporteringen.  

• Brudd på lover og forskrifter kan omfatte forsøk på å skjule bruddet, for eksempel gjennom 
fordekt samarbeid, forfalskning, bevisst unnlatelse av å registrere transaksjoner, ledelsens 
overstyring av kontroller, eller bevisste feil i uttalelser til revisor.  

• Hvorvidt en handling utgjør et brudd på lover og forskrifter, avgjøres endelig av en domstol.  

Vanligvis er sannsynligheten for at revisor skal bli oppmerksom på eller oppfatte et brudd på lover og 
forskrifter, mindre jo fjernere bruddet er fra hendelsene og transaksjonene som gjenspeiles i 
regnskapet.  

6. Denne ISA-en skiller mellom revisors oppgaver og plikter i forbindelse med overholdelse av følgende 
to forskjellige kategorier av lover og forskrifter:  

(a) Bestemmelser i lover og forskrifter som generelt anses for å ha direkte betydning for 
fastsettelsen av vesentlige beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet, for eksempel lover 
og forskrifter om skatter og pensjoner (se punkt 13), og  

(b)  andre lover og forskrifter som ikke har direkte betydning for fastsettelsen av beløp og 
tilleggsopplysninger i regnskapet, men der overholdelsen av disse lovene og forskriftene 
kan være av avgjørende betydning for enhetens driftsmessige forhold eller enhetens evne 
til å fortsette driften, eller for å unngå betydelige bøter (for eksempel overholdelse av 
betingelsene for en driftslisens, lovbestemte soliditetskrav eller miljøforskrifter); brudd på 
disse lovene og forskriftene kan derfor være av vesentlig betydning for regnskapet (se 
punkt 14).  

7. I denne ISA-en fastsettes ulike krav for hver av de to kategoriene ovenfor. For kategorien i punkt 6(a) 
er revisor ansvarlig for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis om overholdelsen av 
disse lovene og forskriftene. For kategorien i punkt 6(b) er revisors ansvar begrenset til å utføre 
spesifiserte revisjonshandlinger for å bidra til å identifisere eventuelle brudd på disse lovene og 
forskriftene som kan være av vesentlig betydning for regnskapet.  

8. Revisor er i henhold til denne ISA-en forpliktet til å være oppmerksom på muligheten for at andre 
revisjonshandlinger revisor utfører for å danne seg en mening om regnskapet, kan medføre at revisor 
blir oppmerksom på brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter. Opprettholdelse av 
profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, slik det kreves i ISA 200,3 er viktig i denne 
sammenheng, gitt det omfang av lover og forskrifter som påvirker enheten.  

Ikrafttredelsesdato  

9. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller 
senere.  

Mål  

10. Revisors mål er å:   

 

                                                 

3 ISA 200 punkt 15. 
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(a) Innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for overholdelse av 
bestemmelsene i lover og forskrifter som generelt anses å ha direkte betydning for 
fastsettelsen av vesentlige beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet;  

(b) Utføre spesifikke revisjonshandlinger for å bidra til å identifisere brudd på andre lover og 
forskrifter som kan være av vesentlig betydning for regnskapet; og  

(c) Håndtere brudd, eller mistanke om brudd, på lover og forskrifter, avdekket under 
revisjonen, på en hensiktsmessig måte.  

Definisjoner  

11. I denne ISA-en betyr: 

Brudd på lover og forskrifter – enhetens unnlatelser eller handlinger, enten de er gjort med hensikt 
eller uaktsomt, som er i strid med gjeldende lover eller forskrifter. Eksempler på slike handlinger er 
transaksjoner som er inngått av enheten eller i enhetens navn, eller på enhetens vegne av dem som har 
overordnet ansvar for styring og kontroll, ledelsen eller medarbeidere. Brudd på lover og forskrifter 
omfatter ikke de personlige unnlatelsene eller handlingene (som ikke er knyttet til enhetens 
forretningsvirksomhet) til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ledelse eller 
medarbeidere i enheten.  

Krav  

Revisors vurdering av overholdelsen av lover og forskrifter  

12. Som et ledd i opparbeidelsen av en forståelse av enheten og dens omgivelser i samsvar med ISA 3154
 

skal revisor opparbeide seg en generell forståelse av:  

(a) det lov- og forskriftsmessige rammeverket som gjelder for enheten og bransjen eller 
sektoren der enheten driver sin virksomhet; og  

(b) hvordan enheten overholder dette rammeverket (Jf. punkt A7)  

13. Revisor skal innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for overholdelse av bestemmelser 
i lover og forskrifter som generelt anses å ha direkte betydning for fastsettelsen av vesentlige beløp og 
tilleggsopplysninger i regnskapet. (Jf. punkt A8)  

14. Revisor skal utføre følgende revisjonshandlinger for å bidra til å identifisere brudd på andre lover og 
forskrifter som kan være av vesentlig betydning for regnskapet:  

(a) Forespørre ledelsen og, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og 
kontroll, om hvorvidt enheten overholder disse lovene og forskriftene, og  

(b) inspeksjon av eventuell korrespondanse med relevante lisensgivende eller regulatoriske 
myndigheter. (Jf. punkt A9–A10)  

15. Under revisjonen skal revisor være oppmerksom på muligheten for at andre revisjonshandlinger som 
utføres, kan gjøre revisor oppmerksom på brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter. (Jf. 
punkt A11)  

                                                 

4 ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og 
dens omgivelser» punkt 11. 
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16. Revisor skal be ledelsen og, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og 
kontroll, om å uttale seg skriftlig om at de har gitt revisor informasjon om alle kjente brudd eller 
mistanke om brudd på lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. (Jf. 
punkt A12)  

17. Dersom det ikke foreligger identifiserte brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter, er 
revisor ikke forpliktet til å utføre andre revisjonshandlinger i forbindelse med enhetens overholdelse 
av lover og forskrifter enn de som er spesifisert i punkt 12–16.  

Revisjonshandlinger ved identifiserte brudd eller mistanke om brudd på lover og 
forskrifter 

18. Dersom revisor får kjennskap til et tilfelle av brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter, 
skal revisor: (Jf. punkt A13)  

(a) opparbeide seg en forståelse av handlingens art og omstendighetene rundt handlingen, og  

(b) innhente ytterligere informasjon for å vurdere den mulige virkningen på regnskapet. (Jf. 
punkt A14)  

19. Dersom revisor har mistanke om at det foreligger et brudd på lover og forskrifter, skal revisor 
diskutere forholdet med ledelsen og, der det er relevant, med dem som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll. Dersom ledelsen eller, der det er relevant, de som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll, ikke gir tilstrekkelig informasjon som underbygger at enheten overholder lover og 
forskrifter, og dersom virkningen av bruddet på lover og forskrifter som det er mistanke om, etter 
revisors oppfatning kan være vesentlig for regnskapet, skal revisor vurdere å innhente juridisk bistand. 
(Jf. punkt A15–A16)  

20. Dersom det ikke er mulig å innhente tilstrekkelig informasjon om brudd på lover og forskrifter som 
det er mistanke om, skal revisor vurdere effekten av mangelen på tilstrekkelig og hensiktsmessig 
revisjonsbevis på konklusjonene i revisjonsberetningen.  

21. Revisor skal vurdere hvilken virkning brudd på lover og forskrifter har på andre forhold ved 
revisjonen, blant annet på revisors risikovurdering og påliteligheten av skriftlige uttalelser, og handle 
deretter. (Jf. punkt A17–A18)  

Rapportering av identifiserte brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter 

Rapportering av brudd på lover og forskrifter til dem som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll  

22. Med mindre alle som har overordnet ansvar for styring og kontroll, inngår i enhetens ledelse, og 
derfor er kjent med forhold som gjelder brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter som 
allerede er kommunisert av revisor,5 skal revisor kommunisere forhold som gjelder brudd på lover og 
forskrifter som revisor får kjennskap til under revisjonen, til dem som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll, med mindre disse forholdene åpenbart er ubetydelige.  

23. Dersom bruddet på lover og forskrifter som det henvises til i punkt 22, etter revisors oppfatning er 
bevisst og vesentlig, skal revisor straks kommunisere forholdet til dem som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll.  

                                                 

5 Se ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» punkt 13. 
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24. Dersom revisor har mistanke om at ledelsen eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, 
er involvert i bruddet på lover og forskrifter, skal revisor kommunisere forholdet til det neste ansvars-
nivået i enheten, dersom dette finnes, for eksempel en revisjonskomité eller et tilsynsråd. Dersom det 
ikke finnes noe høyere ansvarsnivå, eller dersom revisor antar at det ikke vil bli tatt hensyn til 
kommunikasjonen, eller er usikker på hvem revisor skal rapportere til, skal revisor vurdere behovet 
for å innhente juridisk bistand.  

Rapportering av brudd på lover og forskrifter i revisjonsberetningen  

25. Dersom revisor konkluderer med at bruddet på lover og forskrifter har en vesentlig betydning for 
regnskapet og ikke er gjenspeilet i regnskapet på en tilfredsstillende måte, skal revisor i samsvar med 
ISA 705 avgi en beretning med forbehold eller en beretning med negativ konklusjon.6 

26. Dersom ledelsen eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, hindrer revisor i å 
innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å vurdere om det foreligger, eller 
sannsynligvis foreligger, brudd på lover og forskrifter som kan være vesentlig for regnskapet, skal 
revisor avgi en beretning med forbehold eller en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan 
uttale seg om regnskapet på grunn av en begrensning av omfanget av revisjonen i samsvar med ISA 
705.  

27. Dersom revisor ikke er i stand til å fastslå om det foreligger brudd på lover og forskrifter på grunn av 
begrensninger som skyldes omstendigheter som ikke er forårsaket av ledelsen eller dem som har 
overordnet ansvar for styring og kontroll, skal revisor vurdere effekten av dette på konklusjonene i 
revisjonsberetningen i samsvar med ISA 705.  

Rapportering av brudd på lover og forskrifter til regulatoriske eller håndhevende 
myndigheter 

28. Dersom revisor har identifisert eller har en mistanke om at det foreligger brudd på lover og forskrifter, 
skal revisor vurdere hvorvidt revisor er forpliktet til å rapportere det identifiserte bruddet, eller 
bruddet på lover og forskrifter det er mistanke om, til parter utenfor enheten. (Jf. punkt A19–A20)  

Dokumentasjon  

29. Revisor skal inkludere i revisjonsdokumentasjonen identifiserte brudd, eller mistanke om brudd, på 
lover og forskrifter samt resultatene av diskusjoner med ledelsen og, der det er relevant, dem som har 
overordnet ansvar for styring og kontroll, og andre parter utenfor enheten.7 (Jf. punkt A21)  

***  

                                                 

6 ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning» punkt 7–8. 

7 ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punkt 8–11 og A6. 
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Veiledning og utfyllende forklaringer  

Ansvar for overholdelse av lover og forskrifter (Jf. punkt 3–8)  

A1. Det er ledelsens ansvar, under tilsyn av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, å 
sikre at enheten drives i samsvar med lover og forskrifter. Lover og forskrifter kan påvirke 
regnskapet til en enhet på forskjellige måter: De kan for eksempel fastsette at bestemte 
tilleggsopplysninger skal gis i regnskapet eller hvilket rammeverk for finansiell rapportering som 
skal benyttes. De kan også gi enheten visse juridiske rettigheter og forpliktelser som kan gjenspeiles 
i enhetens regnskap. I tillegg kan brudd på lover og forskrifter medføre straff.  

A2. Nedenfor følger noen eksempler på retningslinjer og rutiner som en enhet kan etablere for å 
forebygge og oppdage brudd på lover og forskrifter:  

• Overvåke lovmessige krav og sikre at driftsmessige rutiner er utformet for å tilfredsstille 
disse kravene.  

• Etablere og gjennomføre egnede interne kontroller.  
• Utarbeide, kunngjøre og følge etiske retningslinjer.  
• Påse at medarbeiderne får tilstrekkelig opplæring og forstår de etiske retningslinjene.  
• Overvåke at de etiske retningslinjene blir overholdt, og iverksette hensiktsmessige tiltak 

overfor ansatte som ikke overholder disse retningslinjene.  
• Engasjere juridiske rådgivere til å bistå i overvåkningen av de lovmessige kravene.  
• Føre en oversikt over viktige lover og forskrifter som gjelder for enhetens bransje, og en 

oversikt over klagemål.  

 I større enheter kan disse retningslinjene og rutinene suppleres ved å tildele hensiktsmessig ansvar 
til:  

• en internrevisjonsavdeling  
• en revisjonskomité  
• en etikkansvarlig  

Revisors oppgaver og plikter  

A3. Brudd på lover og forskrifter kan føre til vesentlig feilinformasjon i regnskapet til en enhet. 
Oppdagelse av et brudd på lover og forskrifter, uten hensyn til vesentlighet, kan påvirke andre sider 
ved revisjonen, for eksempel revisors vurdering av integriteten til ledelsen eller medarbeidere.  

A4. Å ta standpunkt til hvorvidt en handling utgjør et brudd på lover og forskrifter avgjøres av en 
domstol, og ligger vanligvis utenfor revisors faglige kompetanseområde. Revisors utdanning, 
erfaring og forståelse av enheten og dens bransje eller sektor kan imidlertid danne et grunnlag for å 
erkjenne at visse handlinger som revisor får kjennskap til, kan innebære brudd på lover eller 
forskrifter.  

A5. Revisor kan i henhold til lov være forpliktet til å rapportere hvorvidt en enhet overholder bestemte 
bestemmelser i lover og forskrifter som en del av revisjonen av et regnskap. ISA 7008

 og ISA 8009 

omhandler hvordan disse revisjonspliktene i slike tilfeller ivaretas i revisjonsberetningen. Dersom 
det eksisterer en rapporteringsplikt i henhold til lov, kan revisjonsplanen måtte omfatte hensikts-
messige tester av overholdelsen av relevante bestemmelser i lover og forskrifter.  

                                                 

8 ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper» punkt 38. 

9 ISA 800 «Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål» punkt 11. 
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Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor  

A6. I offentlig sektor kan revisor ha ytterligere forpliktelser med hensyn til vurdering av lover og 
forskrifter, som kan gjelde revisjonen av regnskapet eller omfatte andre sider av enhetens 
virksomhet.  

Revisors vurdering av overholdelsen av lover og forskrifter  

Opparbeidelse av en forståelse av det lov- og forskriftsmessige rammeverket (jf. punkt 12)  

A7. For å opparbeide seg en generell forståelse av det lov- og forskriftsmessige rammeverket og av 
hvordan enheten oppfyller kravene i dette rammeverket, kan revisor for eksempel:  

• bruke sin eksisterende forståelse av enhetens bransjemessige, regulatoriske og andre 
eksterne faktorer  

• oppdatere forståelsen av lover og forskrifter som direkte fastsetter hvilke beløp og tilleggs-
opplysninger som skal gis i regnskapet  

• forespørre ledelsen om eventuelle andre lover eller forskrifter som kan antas å ha 
avgjørende betydning for enhetens drift  

• forespørre ledelsen om enhetens retningslinjer og rutiner for å sikre overholdelse av lover 
og forskrifter  

• forespørre ledelsen om retningslinjer eller rutiner for å identifisere, vurdere og informere 
om krav mot enheten  

Lover og forskrifter som generelt anses å ha direkte betydning for fastsettelsen av 
vesentlige beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet (jf. punkt 13)  

A8. Enkelte lover og forskrifter er veletablerte, kjent i enheten og enhetens bransje eller sektor og 
relevante for enhetens regnskap (som beskrevet i punkt 6(a)). Det kan her for eksempel dreie seg 
om:  

• regnskapets form og innhold  
• bransjespesifikke krav til finansiell rapportering 
• rapportering av transaksjoner knyttet til kontrakter med offentlige myndigheter  
• avsetninger for eller kostnadsføring av skatt eller pensjonsforpliktelser  

 Noen bestemmelser i disse lovene og forskriftene kan være direkte relevante for bestemte påstander 
i regnskapet (for eksempel for fullstendigheten av avsetning for skattekostnad), mens andre kan 
være direkte relevante for regnskapet sett under ett (for eksempel hvilke oppstillinger som kreves av 
et fullstendig regnskap). Målet med kravet i punkt 13 er at revisor innhenter tilstrekkelig og 
hensiktsmessig revisjonsbevis til å fastslå om beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet er i 
samsvar med de relevante bestemmelsene i disse lovene og forskriftene. 

 Brudd på andre bestemmelser i slike lover og forskrifter og andre lover og forskrifter kan føre til 
bøter, søksmål eller ha andre følger for enheten, som det kan avsettes for i regnskapet, men som 
ikke anses å ha direkte betydning for regnskapet som beskrevet i punkt 6 (a).  

Handlinger for å identifisere tilfeller av brudd på lover og forskrifter – andre lover og 
forskrifter (jf. punkt 14)  

A9. Revisor kan måtte ta særlig hensyn til enkelte andre lover og forskrifter fordi de kan være av 
avgjørende betydning for enhetens drift (som beskrevet i punkt 6(b)). Brudd på lover og forskrifter 
som har avgjørende betydning for enhetens drift, kan føre til at enheten må nedlegge driften eller at 
fortsatt drift blir usikker. For eksempel kan brudd på vilkårene som gjelder for enhetens lisens eller 
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andre tillatelser til å utføre en gitt virksomhet, ha slik betydning (for eksempel brudd på kapitalkrav 
eller investeringskrav i en bank). Det er også mange lover og forskrifter som hovedsakelig gjelder 
enhetens driftsmessige forhold som vanligvis ikke har noen betydning for regnskapet, og som ikke 
fanges opp av de informasjonssystemene i enheten som er relevante for den finansielle 
rapporteringen.  

A10. Ettersom betydningen av andre lover og forskrifter for den finansielle rapporteringen kan variere, 
avhengig av hva slags virksomhet enheten driver, er revisjonshandlingene i punkt 14 rettet mot å 
gjøre revisor oppmerksom på brudd på lover og forskrifter som kan ha vesentlig betydning for 
regnskapet.  

Brudd på lover og forskrifter som revisor blir oppmerksom på gjennom andre 
revisjonshandlinger (jf. punkt 15)  

A11. Revisjonshandlinger som anvendes for å kunne trekke en konklusjon om regnskapet, kan medføre at 
revisor får kjennskap til tilfeller av brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter. Disse 
revisjonshandlingene kan blant annet omfatte:  

• gjennomgåelse av møtereferater,  
• forespørsler til enhetens ledelse og interne eller eksterne juridiske rådgivere om rettstvister, 

erstatningskrav og vurderinger i denne forbindelse; og  
• substanshandlinger rettet mot detaljer i transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggs-

opplysninger  

Skriftlige uttalelser (jf. punkt 16)  

A12. Ettersom lover og forskrifters betydning for regnskap kan variere betydelig, gir skriftlige uttalelser 
nødvendig revisjonsbevis vedrørende ledelsens kjennskap til brudd eller mistanke om brudd på 
lover og forskrifter som kan ha vesentlig betydning for regnskapet. Skriftlige uttalelser gir imidlertid 
ikke i seg selv tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, og påvirker følgelig ikke arten og 
omfanget av andre revisjonsbevis som revisor skal innhente.10

  

Revisjonshandlinger ved brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter  

Indikasjoner på brudd på lover og forskrifter (jf. punkt 18)  

A13. Dersom revisor blir oppmerksom på eksistensen av, eller informasjon om, følgende forhold, kan det 
være en indikasjon på brudd på lover og forskrifter:  

• ettersyn som utføres av regulerende organisasjoner eller offentlige myndigheter, eller 
betaling av bøter eller straffegebyrer  

• betaling for uspesifiserte tjenester eller lån til rådgivere, nærstående parter, medarbeidere 
eller offentlig ansatte  

• salgsprovisjoner eller provisjoner til agenter som virker unormalt store i forhold til det som 
normalt betales av enheten eller i bransjen, eller i forhold til de tjenestene som faktisk er 
mottatt  

• kjøp til priser som er vesentlig høyere eller lavere enn markedsprisen  
• uvanlige kontantutbetalinger, betalinger for kjøp i form av sjekker til egen ordre eller 

overføringer til bankkontoer der kun kontonummer er oppgitt  
• uvanlige transaksjoner med selskaper som er registrert i skatteparadiser  

                                                 

10 ISA 580 «Skriftlige uttalelser» punkt 4. 
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• betaling for varer eller tjenester til andre land enn opprinnelseslandet til varene eller 
tjenestene  

• betalinger uten tilfredsstillende dokumentasjon for kontroll av veksling av valuta  
• et informasjonssystem som enten på grunn av sin utforming eller på grunn av svikt, ikke 

kan fremskaffe tilstrekkelige revisjonsspor eller tilstrekkelig bevis  
• ikke godkjente transaksjoner eller transaksjoner som ikke er registrert på en tilfredsstillende 

måte  
• negativ medieomtale  

Forhold som er relevante for revisors vurdering (jf. punkt 18(b))  

A14. Forhold som er relevante for revisors vurdering av mulig betydning for regnskapet, omfatter:  

• de mulige økonomiske følgene av brudd på lover og forskrifter for regnskapet, blant annet 
bøter, straffegebyrer, erstatninger, trussel om ekspropriasjon av eiendeler, tvungen 
nedleggelse av driften og søksmål  

• hvorvidt de mulige økonomiske følgene krever tilleggsopplysninger i regnskapet  
• hvorvidt de mulige økonomiske følgene er så alvorlige at det må reises tvil om hvorvidt 

regnskapet gir et rettvisende bilde, eller hvorvidt de er så alvorlige at de medfører at 
regnskapet på annen måte er villedende.  

Revisjonshandlinger (jf. punkt 19)  

A15. Revisor kan diskutere funnene med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, der de 
kan være i stand til å gi ytterligere revisjonsbevis. For eksempel kan revisor få bekreftet at de som 
har overordnet ansvar for styring og kontroll, har den samme forståelsen av fakta og omstendigheter 
knyttet til spesifikke transaksjoner eller hendelser som har ført til muligheten for brudd på lover 
eller forskrifter.  

A16. Dersom ledelsen eller, der det er relevant, de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ikke 
gir tilstrekkelig informasjon til revisor om at enheten faktisk overholder lover og forskrifter, kan 
revisor finne det hensiktsmessig å rådføre seg med enhetens interne eller eksterne juridiske 
rådgivere vedrørende anvendelsen av lovene og forskriftene under de gitte omstendighetene, 
herunder muligheten for misligheter og betydningen for regnskapet. Dersom revisor finner at det 
ikke er hensiktsmessig å rådføre seg med enhetens juridiske rådgivere, eller dersom revisor ikke 
finner uttalelsene fra disse rådgiverne tilfredsstillende, kan revisor finne det hensiktsmessig å 
rådføre seg med egne juridiske rådgivere om hvorvidt det foreligger en overtredelse av lov eller 
forskrift, mulige rettslige følger, herunder muligheten for misligheter, og hvilke ytterligere 
handlinger revisor eventuelt bør utføre.  

Vurdering av betydningen av brudd på lover og forskrifter (jf. punkt 21)  

A17. Som det kreves i punkt 21, skal revisor vurdere betydningen av brudd på lover og forskrifter for 
andre forhold ved revisjonen, blant annet for revisors risikovurdering og påliteligheten av skriftlige 
uttalelser. Betydningen av bestemte brudd på lover og forskrifter som revisor har identifisert, vil 
avhenge av relasjonen mellom bruddet på lover og forskrifter og eventuelle forsøk på å skjule dette, 
og bestemte kontrollaktiviteter samt hvilket nivå av ledelse eller ansatte som er involvert, særlig 
betydningen av eventuell medvirkning fra den øverste ledelsens side.  

A18. I særskilte tilfeller kan revisor vurdere å trekke seg fra oppdraget, der dette er tillatt etter gjeldende 
lov eller forskrift, dersom ledelsen eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ikke 
iverksetter de korrigerende tiltakene som revisor finner hensiktsmessige etter omstendighetene, selv 
om bruddet på lover og forskrifter ikke er av vesentlig betydning for regnskapet. For å fastslå om 
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det er nødvendig å trekke seg fra oppdraget, kan revisor vurdere å søke juridisk bistand. Dersom det 
ikke er mulig å trekke seg fra oppdraget, kan revisor vurdere andre handlinger, herunder en 
beskrivelse av bruddet på lover og forskrifter i et avsnitt om «andre forhold» i revisjons-
beretningen.11

  

Rapportering av brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter  

Rapportering av brudd på lover og forskrifter til regulatoriske eller håndhevende 
myndigheter (jf. punkt 28)  

A19. Revisors profesjonelle taushetsplikt vedrørende klientinformasjon kan utelukke rapportering av 
identifiserte brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter til en part utenfor enheten. 
Revisors lovbestemte plikter kan imidlertid variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon, og i enkelte 
tilfeller kan taushetsplikten oppheves gjennom vedtekter, lover eller av domstoler. I noen 
jurisdiksjoner har en revisor for en finansinstitusjon en lovbestemt plikt til å rapportere brudd eller 
mistanke om brudd på lover og forskrifter til tilsynsmyndigheter. I noen jurisdiksjoner har revisor 
også en plikt til å rapportere feilinformasjon til myndigheter i de tilfeller ledelsen og, der det er 
relevant, de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, unnlater å iverksette korrigerende 
tiltak. Revisor kan finne det hensiktsmessig å søke juridisk bistand for å avgjøre hva som er den 
riktige handlemåten.  

Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor 

A20. En revisor i offentlig sektor kan være forpliktet til å rapportere brudd på lover og forskrifter til 
lovgiver eller annet styrende organ eller rapportere dem i revisjonsberetningen.  

Dokumentasjon (jf. punkt 29)  

A21. Revisors dokumentasjon av funn i forbindelse med brudd eller mistanke om brudd på lover og 
forskrifter kan blant annet omfatte:  

• kopier av regnskapsmateriale eller dokumenter  
• referater fra diskusjoner med ledelsen, dem som har overordnet ansvar for styring og 

kontroll, eller parter utenfor enheten  

                                                 

11 ISA 706 «Presiseringsavsnitt og avsnitt om andre forhold i den uavhengige revisors beretning» punkt 8.  
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Innledning  

Denne ISA-ens virkeområde  

1. Denne ISA-en omhandler revisors oppgaver med og plikter til å identifisere og anslå risikoene for 

vesentlig feilinformasjon i regnskapet gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser, 

herunder enhetens interne kontroll.   

Ikrafttredelsesdato  

2. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2013 

eller senere.  

Mål  

3. Revisor har som mål å identifisere og anslå risikoene for vesentlig feilinformasjon, enten de 

skyldes misligheter eller feil, på regnskaps- og påstandsnivå, gjennom forståelse av enheten og 

dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll, for dermed å danne grunnlag for utforming 

og iverksettelse av handlinger for å håndtere de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon.  

Definisjoner  

4. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: 

(a) Påstander – Uttalelser fra ledelsen, eksplisitt eller på annet vis, som er inkorporert i 

regnskapet og som benyttes av revisor til å vurdere forskjellige typer mulig 

feilinformasjon som kan forekomme.  

(b) Forretningsrisiko – En risiko som er et resultat av viktige forhold, hendelser, 

omstendigheter, handlinger eller manglende handlinger som kan ha en negativ 

innvirkning på enhetens evne til å nå sine mål og gjennomføre sine strategier, eller 

som er et resultat av fastsettelsen av uegnede mål og strategier.  

(c) Intern kontroll – Den prosessen som er utformet og som gjennomføres og 

vedlikeholdes av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ledelsen og 

av andre medarbeidere for å gi rimelig sikkerhet for at enheten når sine mål med 

hensyn til pålitelig finansiell rapportering, effektiv drift samt overholdelse av 

gjeldende lover og forskrifter. Begrepet «kontroller» viser til alle aspekter ved en 

eller flere av komponentene i den interne kontrollen.  

(d) Risikovurderingshandlinger – De revisjonshandlingene som utføres for å skaffe seg 

en forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll, for 

å identifisere og vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon, enten den skyldes 

misligheter eller feil, på regnskaps- og påstandsnivå.  

(e) Særskilt risiko – En identifisert og anslått risiko for vesentlig feilinformasjon som 

etter revisors skjønn krever spesiell revisjonsmessig oppmerksomhet.  

Krav 

Risikovurderingshandlinger og relaterte aktiviteter  

5. Revisor skal utføre risikovurderingshandlinger for å danne grunnlag for å identifisere og anslå 

risikoer for vesentlig feilinformasjon på regnskaps- og påstandsnivå.  Risikovurderingshandlinger 

alene gir imidlertid ikke tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å danne grunnlaget for 

revisjonsberetningen. (Jf. punkt A1–A5)  

6. Risikovurderingshandlingene må omfatte følgende handlinger:  

(a) Forespørsler til ledelsen, relevante personer i internrevisjonsfunksjonen (hvis 

enheten har intern revisjon), og til andre personer i enheten som etter revisors 

skjønn kan inneha informasjon som forventes å være til hjelp i arbeidet med å 
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identifisere risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil. 
(Jf. punkt A6-A13)  

(b) Analytiske handlinger. (Jf. punkt A14– A17)  

(c) Observasjon og inspeksjon. (Jf. punkt A18)  

7. Revisor skal vurdere hvorvidt informasjon innhentet i forbindelse med vurderingen av om revisor 

skal påta seg eller fortsette et oppdrag, er relevant for å identifisere risikoer for vesentlig 

feilinformasjon.  

8. Dersom oppdragsansvarlig revisor har utført andre oppdrag for enheten, skal oppdragsansvarlig 

revisor vurdere hvorvidt informasjon innhentet på disse oppdragene er relevant for å identifisere 

risikoer for vesentlig feilinformasjon.  

9. Der revisor har til hensikt å anvende informasjon som er innhentet gjennom revisors tidligere 

erfaring med enheten eller gjennom revisjonshandlinger som er blitt utført under tidligere 

revisjoner, skal revisor fastslå om det har skjedd endringer siden den foregående revisjonen som 

kan påvirke denne informasjonens relevans for den pågående revisjonen. (Jf. punkt A19–A20)  

10. Oppdragsansvarlig revisor og andre sentrale medlemmer av revisjonsteamet skal diskutere 

risikoen for at enhetens regnskap inneholder vesentlig feilinformasjon, og anvendelsen av det 

gjeldende rammeverket for finansiell rapportering på enhetens faktiske forhold og omstendigheter.   

Oppdragsansvarlig revisor skal avgjøre hvilke forhold som skal kommuniseres til medlemmer av 

revisjonsteamet som ikke deltar i diskusjonen. (Jf. punkt A21–A24)  

Den påkrevde forståelsen av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne 

kontroll  

Enheten og dens omgivelser  

11. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av følgende:  

(a) Relevante bransjemessige, regulatoriske og andre eksterne faktorer, herunder det 

gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. (Jf. punkt A25–A30)  

(b) Enhetens art, herunder:  

(i) enhetens virksomhet,  

(ii) enhetens eier- og styringsstruktur,  

(iii) hvilke typer investeringer enheten foretar og planlegger å foreta, herunder 

investeringer i enheter med spesielle formål, og   

(iv) hvordan enheten er organisert og hvordan den er finansiert, 

slik at revisor kan forstå de transaksjonsklassene, kontosaldoene og 

tilleggsopplysningene som kan forventes i regnskapet. (Jf. punkt A31–A34)  

(c) Enhetens valg og anvendelse av regnskapspolicyer, herunder årsakene til eventuelle 

endringer. Revisor skal vurdere om enhetens regnskapspolicyer er hensiktsmessige 

for enhetens virksomhet og i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell 

rapportering og regnskapspolicyer som anvendes i den aktuelle bransjen. (Jf. punkt 

A36)  

(d) Enhetens mål, strategier og de relaterte forretningsrisikoene som kan føre til risikoer 

for vesentlig feilinformasjon (Jf. punkt A37–A43)  

(e) Målingen og gjennomgåelsen av enhetens økonomiske resultater. (Jf. punkt A44–

A49)  

Enhetens interne kontroll  

12. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen.  

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.  (Jf. punkt A50–A73)  
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Arten og omfanget av forståelsen av relevante kontroller 

13. 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.  (Jf. punkt A74–A76)  

Komponentene i den interne kontrollen 

Kontrollmiljø 

14. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av kontrollmiljøet. Ved opparbeidelsen av denne 

forståelsen skal revisor vurdere hvorvidt:  

(a) ledelsen i samråd med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, har 

utformet og opprettholdt en kultur som fremmer ærlighet og etisk atferd, og   

(b) de sterke sidene ved elementene i kontrollmiljøet samlet utgjør et hensiktsmessig 

grunnlag for de andre komponentene i den interne kontrollen, og hvorvidt disse 

andre komponentene ikke undergraves av mangler i kontrollmiljøet. (Jf. punkt A77–

A87)  

Enhetens risikovurderingsprosess  

15. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av hvorvidt enheten har en prosess for å:  

(a) identifisere forretningsrisikoer som er relevante for målene for finansiell 

rapportering,  

(b) anslå risikoenes betydning,  

(c) vurdere sannsynligheten for at de vil forekomme, og  

(d) fastsette tiltak for å håndtere disse risikoene. (Jf. punkt A88) 

16. Dersom enheten har etablert en slik prosess (heretter kalt ‘enhetens risikovurderingsprosess’), skal 

revisor opparbeide seg en forståelse av den, og resultatene av den. Dersom revisor identifiserer 

risikoer for feilinformasjon som ledelsen ikke har identifisert, skal revisor vurdere hvorvidt det 

forelå en underliggende risiko av en type som revisor forventer at enhetens risiko-

vurderingsprosess ville ha identifisert. Dersom det foreligger en slik risiko, skal revisor 

opparbeide seg en forståelse av hvorfor prosessen ikke identifiserte den, og evaluere hvorvidt 

prosessen er hensiktsmessig ut fra omstendighetene, eller ta standpunkt til om det foreligger en 

vesentlig mangel i intern kontroll med hensyn til enhetens risikovurderingsprosess.   

17. Dersom enheten ikke har etablert en slik prosess eller har en ad hoc-prosess, skal revisor diskutere 

med ledelsen hvorvidt forretningsrisikoer som er relevante for målene for finansiell rapportering 

er blitt identifisert, og hvordan de er blitt håndtert. Revisor skal vurdere hvorvidt fraværet av en 

dokumentert risikovurderingsprosess er hensiktsmessig ut fra omstendighetene eller utgjør en 

vesentlig svakhet i enhetens interne kontroll. (Jf. punkt A89)  

Informasjonssystemet, herunder tilknyttede forretningsprosesser, som er relevante for finansiell 
rapportering, og kommunikasjon 

18. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av de delene av informasjonssystemet, herunder de 

tilknyttede forretningsprosessene, som er relevante for finansiell rapportering, herunder følgende 

områder: (Jf. punkt A90-A92) 

(a) de transaksjonsklassene i enhetens virksomhet som er vesentlige for regnskapet,  

(b) de prosedyrene innen både IT-systemer og manuelle systemer som initierer, 

registrerer, prosesserer og eventuelt korrigerer transaksjonene, og overfører dem til 

hovedboken og rapporterer dem i regnskapet,  

(c) det tilknyttede regnskapsmaterialet, den underbyggende informasjonen og de 

spesifikke kontoene i regnskapet som benyttes for å initiere, registrere, prosessere 

og rapportere transaksjoner, herunder korrigering av feilaktig informasjon og 

hvordan informasjon overføres til hovedboken. Regnskapsmaterialet kan være i 

enten manuell eller elektronisk form,  

(d) hvordan informasjonssystemet fanger opp hendelser og forhold, utover 

transaksjoner, som er vesentlige for regnskapet,  
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(e) prosessen som anvendes for å utarbeide enhetens regnskap, herunder vesentlige 

regnskapsestimater og tilleggsopplysninger, og  

(f) kontroller knyttet til posteringer, herunder ikke-standard posteringer som benyttes 

for å registrere transaksjoner som ikke utføres regelmessig, uvanlige transaksjoner 

eller justeringer. (Jf. punkt A93–A96) 

Forståelsen av informasjonssystemet som er relevant for finansiell rapportering, skal omfatte 

relevante aspekter av systemet vedrørende informasjon gitt i regnskapet som er innhentet fra 

eller utenfor bokføringsspesifikasjoner og kontospesifikasjoner. 

 

19. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av hvordan enheten kommuniserer roller og ansvar med 

hensyn til finansiell rapportering og vesentlige forhold forbundet med finansiell rapportering, 

herunder: (Jf. punkt A97–A98) 

(a) kommunikasjon mellom ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og 

kontroll, og  

(b) ekstern kommunikasjon, for eksempel kommunikasjon med regulerende 

myndigheter.  

Kontrollaktiviteter som er relevante for revisjonen  

20. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av kontrollaktiviteter som er relevante for revisjonen, 

det vil si de aktivitetene som revisor mener det er nødvendig å forstå for å kunne vurdere risikoene 

for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå og utforme videre revisjonshandlinger for å håndtere 

de anslåtte risikoene. En revisjon krever ikke en forståelse av alle kontrollaktivitetene relatert til 

enhver vesentlig transaksjonsklasse, kontosaldo og tilleggsopplysning i regnskapet eller til alle 

relevante påstander. (Jf. punkt A99–A108)  

21. For å forstå enhetens kontrollaktiviteter, skal revisor opparbeide seg en forståelse av hvordan 

enheten har håndtert risikoer som følge av bruk av IT. (Jf. punkt A109–A111)  

Overvåking av kontroller 

22. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av de viktigste aktivitetene enheten anvender for å 

overvåke den interne kontrollen som er relevant for den finansielle rapporteringen, herunder de 

tiltak som er relatert til kontrollaktivitetene som er relevante for revisjonen, og hvordan enheten 

iverksetter utbedrende tiltak knyttet til kontrollene med svakheter (Jf. punkt A106–A108) 

23. Dersom enheten har internrevisjonsfunksjon,1 skal revisor opparbeide seg en forståelse av arten av 

internrevisjonsfunksjonens oppgaver og plikter, dens organisatoriske plassering, og aktiviteter som 

er utført eller som skal utføres. (Jf. punkt A112–A122) 

 

24. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av informasjonskildene som benyttes i enhetens 

overvåkingsaktiviteter, og av grunnlaget for ledelsenes vurdering av at informasjonen er 

tilstrekkelig pålitelig for formålet. (Jf. punkt A123)  

Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon  

25. Revisor skal identifisere og vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon:   

(a) på regnskapsnivå, og (Jf. punkt A124–A127)  

(b) på påstandsnivå for transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger (Jf. 

punkt A129–A134)  

for å danne seg et grunnlag for utformingen og utførelsen av videre revisjonshandlinger.  

26. For å oppnå dette skal revisor:  

                                                 

1 ISA 610 (Revidert), Bruk av interne revisorers arbeid, punkt 14, definerer begrepet ”internrevisjonsfunksjon” for ISA-

enes formål.  
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(a) identifisere risikoer gjennom prosessen med å opparbeide seg en forståelse av 

enheten og dens omgivelser, herunder relevante kontroller som er relatert til 

risikoene, og ved å vurdere transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggs-

opplysninger (herunder de kvantitative og de kvalitative aspektene ved slike 

tilleggsopplysninger) i regnskapet, (Jf. punkt A135–A139)  

(b) vurdere de identifiserte risikoene og vurdere hvorvidt de er knyttet til regnskapet 

som helhet og kan påvirke mange påstander,   

(c) knytte de identifiserte risikoene til det som kan gå galt på påstandsnivå, tatt i 

betraktning de relevante kontrollene som revisor planlegger å teste, og (Jf. punkt 

A140–A142)  

(d) vurdere sannsynligheten for feilinformasjon, herunder muligheten for flere tilfeller 

av feilinformasjon, og hvorvidt den mulige feilinformasjonen kan medføre vesentlig 

feilinformasjon. (Jf. punkt A143)   

Risikoer som krever spesiell revisjonsmessig oppmerksomhet  

27. Som del av risikovurderingen beskrevet under punkt 25, skal revisor fastslå hvorvidt noen av de 

identifiserte risikoene etter revisors skjønn er særskilte risikoer.  Ved utøvelsen av dette skjønnet 

tar revisor ikke hensyn til virkningen av identifiserte kontroller som er relatert til risikoen. 

28. Ved utøvelsen av skjønn for å fastslå hvilke risikoer som er særskilte risikoer, skal revisor minst 

vurdere følgende:  

(a) Hvorvidt risikoen er en mislighetsrisiko.  

(b) Hvorvidt risikoen er knyttet til nylig vesentlig økonomisk, regnskapsmessig eller 

annen utvikling og derfor krever spesiell oppmerksomhet.  

(c) Transaksjonenes kompleksitet.  

(d) Hvorvidt risikoen innebærer vesentlige transaksjoner med nærstående parter.  

(e) Graden av subjektivitet ved målingen av den økonomiske informasjonen knyttet til 

risikoen, særlig de målingene som innebærer stor grad av målingsusikkerhet.  

(f) Hvorvidt risikoen innebærer vesentlige transaksjoner utover enhetens normale 

forretningsvirksomhet eller som på andre måter synes å være uvanlige. (Jf. punkt 

A144–A147)  

29. Dersom revisor har fastslått at det foreligger en særskilt risiko, skal revisor opparbeide seg en 

forståelse av enhetens kontroller, herunder enhetens kontrollaktiviteter, som er relevante for den 

aktuelle risikoen.  (Jf. punkt A148–A150)  

Risikoer der substanshandlinger alene ikke gir tilstrekkelig og hensiktsmessig 

revisjonsbevis  

30. Enkelte risikoer kan revisor bedømme slik at det ikke er mulig eller praktikabelt å innhente 

tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis bare ved hjelp av substanshandlinger. Slike risikoer 

kan være knyttet til unøyaktig eller ufullstendig registrering av rutinemessige og vesentlige 

transaksjonsklasser eller kontosaldoer, hvis karakteristiske trekk ofte tillater en høy grad av 

automatisering med liten eller ingen manuell inngripen. I slike tilfeller er enhetens kontroller over 

risikoene relevante for revisjonen, og revisor skal opparbeide seg en forståelse av dem. (Jf. punkt 

A151–A153)  

Revurdering av risiko  

31. Revisors vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå kan endre seg i løpet 

av revisjonen etter hvert som ytterligere revisjonsbevis innhentes. I tilfeller der revisor innhenter 

revisjonsbevis ved gjennomføring av videre revisjonshandlinger, eller dersom det foreligger ny 

informasjon, som er inkonsistent med revisjonsbevis som revisor opprinnelig baserte sin vurdering 

på, skal revisor revurdere risikoen og endre de planlagte videre revisjonshandlingene tilsvarende. 
(Jf. punkt A154)  
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Dokumentasjon  

32. Revisor skal inkludere i revisjonsdokumentasjonen 2: 

(a) diskusjonen blant medlemmene av revisjonsteamet når det er krav om det i punkt 

10, og vesentlige beslutninger som treffes,  

(b) hovedelementene i forståelsen som er opparbeidet av alle aspektene ved enheten og 

dens omgivelser som angitt i punkt 11 og av hver enkelt komponent i den interne 

kontrollen som angitt i punkt 14–24, informasjonskildene som forståelsen bygger 

på, og de gjennomførte risikovurderingshandlingene,  

(c) de identifiserte og vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon på regnskapsnivå 

og på påstandsnivå som det er krav om i punkt 25, og  

(d) risikoene som er identifisert, og tilknyttede kontroller som revisor har opparbeidet 

seg en forståelse av, som følge av kravene i punkt 27–30. (Jf. punkt A155–A158)  

 

* * * 

 

Veiledning og utfyllende forklaringer   

Risikovurderingshandlinger og relaterte aktiviteter (Jf. punkt 5)  

A1.  Opparbeidelse av en forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne 

kontroll (heretter kalt «forståelse av enheten»), er en kontinuerlig, dynamisk prosess som 

består av innhenting, oppdatering og analyse av informasjon gjennom hele revisjonen. Denne 

forståelsen utgjør en referanseramme for revisors planlegging av revisjonen og anvendelse av 

profesjonelt skjønn gjennom hele revisjonen, for eksempel ved:  

 vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon i regnskapet,    

 å bestemme vesentlighet i samsvar med ISA 3203 

 vurdering av om valg og anvendelse av regnskapspolicyer er hensiktsmessig og om 

tilleggsopplysningene i regnskapet er tilstrekkelige,  

 identifisering av områder vedrørende beløp eller tilleggsopplysninger i regnskapet der 

spesiell revisjonsmessig oppmerksomhet kan være nødvendig, for eksempel 

transaksjoner mellom nærstående parter eller ledelsens vurdering av enhetens evne til 

fortsatt drift eller ved vurdering av det forretningsmessige formålet med transaksjoner,  

 etablering av forventninger til bruk ved utførelse av analytiske handlinger,  

 håndtering av de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon, herunder utforming og 

utførelse av videre revisjonshandlinger for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig 

revisjonsbevis, og  

 vurdering av om innhentet revisjonsbevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig, for 

eksempel hensiktsmessigheten av forutsetninger og av muntlige og skriftlige uttalelser 

fra ledelsen.  

A2.  Informasjon som er innhentet ved utførelsen av risikovurderingshandlinger og relaterte 

aktiviteter kan anvendes av revisor som revisjonsbevis for å underbygge vurderinger av 

risikoene for vesentlig feilinformasjon. I tillegg kan revisor innhente revisjonsbevis for 

transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger og relaterte påstander samt for 

kontrollenes effektivitet, selv om disse revisjonshandlingene ikke spesifikt var planlagt som 

substanshandlinger eller tester av kontroller. Revisor kan også velge å utføre substans-

handlinger eller tester av kontroller samtidig med risikovurderingshandlinger der dette er 

kostnadseffektivt.   

A3.  Revisor anvender profesjonelt skjønn for å fastsette omfanget av den påkrevde forståelsen. 

Revisors primære vurdering er om den opparbeidede forståelsen er tilstrekkelig til å oppfylle 

                                                 
2 ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punkt 8–11 og punkt A6. 

3 ISA 320 «Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon». 
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målet som er angitt i denne ISA-en. Dybden av den samlede forståelsen som kreves av revisor 

er mindre enn den ledelsen har for å lede enheten.   

A4.  Risikoene som skal vurderes omfatter både risikoer som skyldes feil og risikoer som skyldes 

misligheter, og begge omhandles i denne ISA-en. Misligheter er imidlertid av så stor 

betydning at videre krav og veiledning til risikovurderingshandlinger og relaterte aktiviteter 

for å innhente informasjon som benyttes til å identifisere risikoene for vesentlig 

feilinformasjon som skyldes misligheter, er tatt inn i ISA 240.4  

A5.  Selv om det kreves at revisor utfører alle risikovurderingshandlingene som er beskrevet under 

punkt 6 i løpet av opparbeidelsen av den påkrevde forståelsen av enheten (se punkt 11–24), 

kreves det ikke at revisor utfører alle risikovurderingshandlingene for hvert enkelt aspekt av 

forståelsen. Andre revisjonshandlinger kan utføres når informasjonen som skal innhentes kan 

være til hjelp ved identifikasjon av risikoer for vesentlig feilinformasjon. Eksempler på slike 

revisjonshandlinger inkluderer:  

 Gjennomgåelse av informasjon innhentet fra eksterne kilder, som for eksempel handels- 

og økonomiske tidsskrifter, rapporter fra analytikere, banker eller kredittopplysnings-

byråer eller publikasjoner fra tilsynsmyndigheter eller økonomiske publikasjoner.   

 Forespørsler til enhetens eksterne juridiske rådgivere eller til verdsettelseseksperter som 

enheten har brukt.  

Forespørsler til ledelsen, internrevisjonsfunksjonen og andre i enheten (Jf. punkt 6(a))  

A6.  Store deler av den informasjonen som revisor innhenter gjennom forespørsler, innhentes fra 

ledelsen og dem som er ansvarlige for den finansielle rapporteringen. Informasjon kan også 

innhentes av revisor gjennom forespørsler til internrevisjonsfunksjonen, hvis enheten har en 

slik funksjon, og til andre innenfor enheten.  

 

A7. Revisor kan også innhente informasjon, eller forskjellige perspektiver knyttet til identifisering 

av risikoer for vesentlig feilinformasjon, gjennom forespørsler rettet til andre i enheten og 

andre medarbeidere på ulike ansvarsnivåer. For eksempel:  

 Forespørsler rettet til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, kan hjelpe 

revisor med å forstå miljøet rundt utarbeidelsen av regnskapet. ISA 2605 identifiserer 

viktigheten av effektiv toveiskommunikasjon som hjelp for revisor til å innhente 

informasjon fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i denne 

sammenhengen. 

 Forespørsler rettet til medarbeidere som er involvert i initiering, prosessering eller 

registrering av komplekse eller uvanlige transaksjoner kan hjelpe revisor med å vurdere 

om valg og anvendelse av bestemte regnskapspolicyer er hensiktsmessig.  

 Forespørsler rettet til interne juridiske rådgivere kan gi informasjon om forhold som 

rettstvister, overholdelse av lover og forskrifter, kjennskap til misligheter eller mistanke 

om misligheter som berører enheten, garantier, forpliktelser i forbindelse med 

serviceavtaler, samarbeid (for eksempel felleskontrollert virksomhet) med forretnings-

partnere og betydningen av kontraktsvilkår.  

 Forespørsler rettet til markedsførings- eller salgspersonale kan gi informasjon om 

endringer i enhetens markedsføringsstrategier, salgstrender eller kontraktsmessige 

forhold med kunder. 

  Forespørsler rettet til risikostyringsfunksjon (eller dem som utøver slike roller) kan gi 

informasjon om operasjonelle og regulatoriske risikoer som kan påvirke finansiell 

rapportering. 

 Forespørsler rettet til informasjonssystem personale kan gi informasjon om 

systemendringer, system eller kontroll svikt eller andre informasjonssystem relaterte 

risikoer. 

                                                 
4 ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper» punkt 12–24. 

5 ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» 
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A8. Ettersom det å skaffe seg en forståelse av enheten og dens miljø er en kontinuerlig og 

dynamisk prosess, kan forespørsler fra revisor forekomme gjennom hele oppdraget. 

  

Forespørsler til internrevisjonsfunksjonen 

A9. Dersom en enhet har en internrevisjonsfunskjon, kan forespørsler til de relevante personene 

innen funksjonen gi informasjon som er nyttig for revisors opparbeidelse av en forståelse av 

enheten og dens omgivelser, og for å identifisere og vurdere risikoer for vesentlig 

feilinformasjon på regnskaps- og påstandsnivå. Under sitt arbeid får internrevisjonsfunksjonen 

sannsynligvis innsikt i enhetens drift og forretningsrisikoer, og kan gjøre funn basert på sitt 

arbeid, slik som identifiserte mangler i internkontrollen eller risikoer, som kan gi verdifulle 

bidrag til revisors forståelse av enheten, revisors risikovurderinger eller andre sider ved 

revisjonen. Revisors forespørsler gjennomføres derfor uansett om revisor forventer å bruke 

internrevisjonsfunksjonens arbeid for å modifisere type eller tidspunkt, eller redusere 

omfanget av, revisjonshandlingene som skal utføres.6 Forespørsler av særlig relevans kan 

gjelde forhold internrevisjonsfunksjonen har tatt opp med dem som har overordnet ansvar for 

styring og kontroll, samt resultatene av funksjonens egen risikovurderingsprosess. 
  

A10. Dersom det ut fra svar på revisors forespørsler viser seg at det er funn som kan være relevante 

for foretakets finansielle rapportering og for revisjonen, kan revisor anse det hensiktsmessig å 

lese relevante rapporter fra internrevisjonsfunksjonen. Eksempler på rapporter fra 

internrevisjonsfunksjonen som kan være relevante, omfatter internrevisjonsfunksjonens 

strategi- og planleggingsdokumenter og rapporter som er utarbeidet for ledelsen eller for dem 

som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og som beskriver funnene fra 

internrevisjonsfunksjonens undersøkelser. 

 

A11. I tillegg, i samsvar med ISA 240, 7 dersom internrevisjonsfunksjonen fremskaffer informasjon 

til revisor om eventuelle faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter tar revisor hensyn til det 

ved sin identifisering av risiko for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. 

 

A12. De relevante personer innen internrevisjonsfunksjonen som forespørslene rettes til, er de som, 

etter revisors skjønn, har hensiktsmessig kunnskap, erfaring og autoritet, som leder for 

internrevisjonen, eller, avhengig av omstendighetene, annet personell innenfor funksjonen. 

Revisor kan også vurdere det hensiktsmessig å ha regelmessige møter med disse personene. 

Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor (Jf. punkt 6(a)) 

A13. Revisorer i offentlig sektor har ofte tilleggsoppgaver vedrørende intern kontroll og 

overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Forespørsler til relevante personer i 

internrevisjonsfunksjonen kan bistå revisor med å identifisere risiko for vesentlige brudd på 

gjeldende lover og forskrifter og risiko for mangler i intern kontroll over finansiell 

rapportering. 

Analytiske handlinger (Jf. punkt 6(b))  

A14. Analytiske handlinger utført som risikovurderingshandlinger, kan avdekke sider ved enheten 

som revisor ikke var klar over, og kan bidra ved vurderingen av risikoene for vesentlig 

feilinformasjon for å gi et grunnlag for utforming og implementering av handlinger for å 

håndtere anslåtte risikoer. Analytiske handlinger utført som risikovurderingshandlinger kan 

omfatte både finansiell og ikke-finansiell informasjon, for eksempel forholdet mellom salg og 

antall kvadratmeter salgsflate eller volumet av solgte varer. 

A15.  Analytiske handlinger kan bidra til å identifisere uvanlige transaksjoner eller hendelser samt 

beløp, forholdstall og trender som kan indikere at det foreligger forhold som har konsekvenser 

for revisjonen. Uvanlige eller uventede sammenhenger som blir identifisert kan hjelpe revisor 

                                                 
6 De relevante krav er definert i ISA 610 (Revidert).  

7 ISA 240 punkt 19.  
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med å identifisere risikoer for vesentlig feilinformasjon, særlig risikoer for vesentlig 

feilinformasjon som skyldes misligheter.   

A16.  Når disse analytiske handlingene anvender data som er summert til et overordnet nivå (noe 

som kan være tilfellet når analytiske handlinger utføres som risikovurderingshandlinger), gir 

resultatene av disse analytiske handlingene imidlertid kun en generell, første indikasjon på om 

det foreligger vesentlig feilinformasjon. I slike tilfeller kan følgelig en vurdering av annen 

informasjon som er blitt innhentet i forbindelse med identifiseringen av risikoer for vesentlig 

feilinformasjon sammen med resultatene av slike analytiske handlinger, hjelpe revisor med å 

forstå og vurdere resultatene av de analytiske handlingene.  

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter 

A17. Det kan forekomme at enkelte mindre enheter ikke har interims- eller månedlig finansiell 

informasjon som kan benyttes som grunnlag for analytiske handlinger. Selv om revisor kan 

være i stand til å utføre begrensede analytiske handlinger med det formål å planlegge 

revisjonen eller innhente annen informasjon gjennom forespørsel, kan revisor i disse tilfellene 

kunne ha behov for å planlegge og gjennomføre analytiske handlinger for å identifisere og 

vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon når et det foreligger et tidlig utkast til 

årsregnskap for enheten. 

Observasjon og inspeksjon (Jf. punkt 6(c))  

A18.  Observasjon og inspeksjon kan underbygge forespørsler rettet til ledelsen og andre, og også gi 

informasjon om enheten og dens omgivelser. Eksempler på slike revisjonshandlinger omfatter 

observasjon eller inspeksjon av følgende:  

 Enhetens drift.  

 Dokumenter (for eksempel forretningsplaner og -strategier), regnskapsmateriale og 

håndbøker for internkontroll.  

 Rapporter utarbeidet av ledelsen (for eksempel kvartalsvise ledelsesrapporter og 

delårsregnskap) og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (for eksempel 

referater fra styremøter).   

 Enhetens lokaler og anlegg.  

Informasjon innhentet i tidligere perioder (Jf. punkt 9)  

A19.  Revisors tidligere erfaring med enheten og revisjonshandlinger som ble utført ved tidligere 

revisjoner kan gi revisor informasjon om forhold som:   

 Tidligere feilinformasjon og hvorvidt den ble korrigert i rett tid.  

 Typen enhet og dens omgivelser, og enhetens interne kontroll (herunder mangler i intern 

kontroll).   

 Betydelige endringer som enheten eller dens virksomhet kan ha vært gjenstand for siden 

den foregående regnskapsperioden, som kan bidra til at revisor opparbeider seg en 

tilstrekkelig forståelse av enheten for å identifisere og vurdere risikoer for vesentlig 

feilinformasjon. 

 De særlige transaksjonstypene eller andre hendelsene eller kontosaldoene (og tilhørende 

tilleggsopplysninger) der revisor hadde vanskeligheter med å gjennomføre de 

nødvendige revisjonshandlingene, for eksempel på grunn av handlingenes kompleksitet.   

A20.  Det kreves at revisor fastslår hvorvidt informasjon som er innhentet i tidligere perioder fortsatt 

er relevant dersom revisor har til hensikt å bruke denne informasjonen i den aktuelle 

revisjonen. Dette er fordi endringer i for eksempel kontrollmiljøet kan påvirke relevansen til 

informasjon som er innhentet i det foregående året. For å fastslå om det har skjedd endringer 

som kan påvirke denne informasjonens relevans, kan revisor rette forespørsler og gjennomføre 

andre hensiktsmessige revisjonshandlinger, for eksempel vugge-til-grav-tester av relevante 

systemer.   
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Diskusjon i revisjonsteamet (Jf. punkt 10)  

A21.  Diskusjonen i revisjonsteamet om i hvilken grad enhetens regnskap er eksponert for vesentlig 

feilinformasjon:  

 Gir mer erfarne medlemmer av revisjonsteamet, herunder oppdragsansvarlig revisor, 

mulighet til å dele den innsikt deres kjennskap til enheten gir.  

 Gjør det mulig for medlemmene av teamet å utveksle informasjon om de forretnings-

risikoene enheten er utsatt for, og om hvordan og på hvilke områder regnskapet kan 

være utsatt for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil.  

 Gir medlemmene av revisjonsteamet en bedre forståelse av muligheten for vesentlig 

feilinformasjon i regnskapet på de områdene av revisjonen de har fått tildelt, og hvordan 

resultatene av revisjonshandlingene de utfører kan påvirke andre sider av revisjonen, 

herunder beslutninger om type, tidspunkt og omfang av videre revisjonshandlinger.  

 Danner grunnlaget for at medlemmer av revisjonsteamet kommuniserer og deler ny 

informasjon som innhentes under revisjonen, som kan påvirke vurderingen av risikoene 

for vesentlig feilinformasjon eller revisjonshandlingene som utføres for å håndtere disse 

risikoene.  

 ISA 240 inneholder ytterligere krav og veiledning i forhold til diskusjonen i revisjonsteamet 

om risikoene for misligheter.8  

A22.  Som en del av diskusjonen innen revisjonsteamet som kreves i punkt 10, bidrar vurderingen 

av tilleggsopplysningene som kreves av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, 

å identifisere hvor det kan være risikoer for vesentlig feilinformasjon i forbindelse med 

tilleggsopplysninger tidlig under revisjonen. Følgende er eksempler på saker som 

revisjonsteamet kan diskutere: 

 Endringer i kravene til finansiell rapportering som kan føre til nye eller endrede 

tilleggsopplysninger av betydning 

 Endringer i enhetens omgivelser, finansielle betingelser eller aktiviteter som kan 

resultere i nye eller endrede tilleggsopplysninger, for eksempel en foretaksintegrasjon 

av betydning i revisjonsperioden 

 Tilleggsopplysninger som det tidligere har vært vanskelig å skaffe tilstrekkelig og 

hensiktsmessig revisjonsbevis for, og 

 Tilleggsopplysninger om kompliserte forhold, herunder forhold som krever at ledelsen 

må utvise betydelig skjønn med hensyn til hvilken informasjon som skal gis. 

 

A23.  Det er ikke alltid nødvendig eller praktisk at alle medlemmene deltar i en enkelt diskusjon (for 

eksempel ved en revisjon som utføres på flere steder), og det er heller ikke nødvendig at alle 

medlemmene av teamet informeres om alle beslutningene som fattes under diskusjonen. 

Oppdragsansvarlig revisor kan diskutere forhold med sentrale medlemmer av revisjonsteamet, 

herunder, dersom det er formålstjenlig, med dem som har spesifikk ferdighet eller kunnskap, 

og med dem som er ansvarlige for revisjon av konsernenheter, og samtidig delegere 

diskusjonen med andre, i den grad kommunikasjonen mellom medlemmene av 

revisjonsteamet opprettholdes på det nivået som anses som nødvendig. En 

kommunikasjonsplan som er godkjent av oppdragsansvarlig revisor, kan være nyttig.  

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter  

A24.  Mange små revisjonsoppdrag utføres i sin helhet av den oppdragsansvarlige revisoren (som 

kan være alenepraktiserende revisor). I slike tilfeller er det den oppdragsansvarlige revisoren, 

som personlig har gjennomført planleggingen av revisjonen, som er ansvarlig for å vurdere i 

hvilken grad enhetens regnskap er eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes 

misligheter eller feil.  

                                                 
8 ISA 240 punkt 15. 
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Den påkrevde forståelsen av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne 

kontroll   

Enheten og dens omgivelser  

Bransjemessige, regulatoriske og andre eksterne forhold (Jf. punkt 11(a))  

Bransjemessige forhold  

A25.  Relevante bransjemessige forhold omfatter forhold som for eksempel konkurransesituasjonen, 

leverandør- og kundeforhold og teknologisk utvikling. Eksempler på forhold som revisor kan 

vurdere er:  

 Markedet og konkurranseforholdene, herunder etterspørsel, kapasitet og 

priskonkurranse.  

 Periodiske eller sesongavhengige aktiviteter.  

 Produktteknologi forbundet med enhetens produkter.  

 Energiforsyning og -kostnader.  

A26.  Bransjen enheten opererer i kan innebære spesifikke risikoer for vesentlig feilinformasjon som 

følge av virksomhetens art eller graden av regulering. Langsiktige avtaler, for eksempel, kan 

omfatte betydelige estimater av inntekter og kostnader som medfører risiko for vesentlig 

feilinformasjon. I slike tilfeller er det viktig at revisjonsteamet har medlemmer med 

tilstrekkelig relevant kunnskap og erfaring.9  

Regulatoriske forhold  

A27.  Relevante regulatoriske forhold omfatter det regulatoriske miljøet. Det regulatoriske miljøet 

omfatter blant annet det aktuelle rammeverket for finansiell rapportering og det juridiske og 

politiske miljøet. Eksempler på forhold som revisor kan vurdere, er:  

 Regnskapsprinsipper og bransjespesifikk praksis.   

 Lovmessige rammebetingelser for en regulert bransje, herunder krav om 

tilleggsopplysninger.  

 Lovgivning og bestemmelser som vesentlig påvirker enhetens virksomhet, herunder 

direkte tilsynsaktiviteter.  

 Skattlegging (selskapsskatt og annen skatt).  

 Offentlig politikk som i øyeblikket påvirker enhetens løpende drift, for eksempel 

pengepolitiske tiltak, herunder valutakontroll, skatt, økonomiske incentiver (for 

eksempel statlig støtte) og toll eller handelshindringer.  

 Miljøkrav som påvirker bransjen og enhetens virksomhet.  

A28.  ISA 250 inneholder noen spesifikke krav knyttet til det juridiske og regulatoriske 

rammeverket som gjelder for enheten og bransjen eller sektoren som enheten opererer i.10  

Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor  

A29.  Ved revisjon av enheter i offentlig sektor kan lov, forskrift eller andre autoritative kilder 

påvirke enhetens virksomhet. Slike elementer er viktige å vurdere når revisor opparbeider seg 

en forståelse av virksomheten og dens omgivelser.  

Andre eksterne faktorer  

A30.  Eksempler på andre eksterne faktorer som påvirker enheten og som revisor kan vurdere, 

inkluderer den generelle økonomiske situasjonen, rentenivå og tilgjengelig finansiering samt 

inflasjon og valutarevaluering.  

Enhetens art (Jf. punkt 11(b))  

A31.  En forståelse av en enhets art gjør revisor i stand til å forstå forhold som for eksempel:   

                                                 
9 ISA 220 «Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper» punkt 14. 

10 ISA 250 «Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper» punkt 12. 



24/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner - 17/06731-1 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner : 5 ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon

 15 ISA 315 

 

 Hvorvidt enheten har en komplisert struktur, for eksempel med datterselskaper eller 

andre konsernenheter på flere steder. Kompliserte strukturer gir ofte opphav til forhold 

som kan medføre risikoer for vesentlig feilinformasjon. Slike forhold kan blant annet 

omfatte hvorvidt goodwill, felleskontrollert virksomhet, investeringer eller enheter med 

avgrenset formål (special-purpose entities) regnskapsføres på en hensiktsmessig måte og 

hvorvidt det er gitt adekvate tilleggsopplysninger om slike forhold i regnskapet.  

 Eierskapet, og forholdene mellom eiere og andre personer eller enheter.  Denne 

forståelsen bidrar til å fastslå om transaksjoner mellom nærstående parter på en adekvat 

måte er opplyst om i regnskapet. ISA 55011 fastsetter krav og gir revisor veiledning til 

vurderinger når det gjelder nærstående parter.  

A32.  Eksempler på forhold som revisor kan vurdere når revisor opparbeider seg en forståelse av 

enhetens art, inkluderer:  

 Drift – for eksempel:  

 Typen inntektskilder, produkter eller tjenester, og markeder, herunder virksomhet 

innen elektronisk handel, for eksempel salg og markedsføring på Internett.  

 Gjennomføringen av driften (for eksempel produksjonstrinn og -metoder eller 

aktiviteter som er utsatt for miljørisikoer).  

 Allianser, felleskontrollert virksomhet og funksjonsinnleie (outsourcing).  

 Geografisk spredning og bransjemessig segmentering.  

 Beliggenheten til produksjonsanlegg, lagre og kontorer, og beliggenheten til og 

størrelsen på varelagre.   

 Viktige kunder og viktige leverandører av varer og tjenester, ansettelsesforhold 

(herunder fagforeningsavtaler, pensjonsordninger, opsjoner eller bonusordninger og 

statlige regulativ knyttet til ansettelsesforhold).  

 Forskning og utvikling og tilknyttede kostnader.  

 Transaksjoner med nærstående parter.  

 Investeringer og investeringsaktiviteter – for eksempel:  

 Planlagte eller nylig gjennomførte oppkjøp eller salg av virksomhet.  

 Investeringer i og salg av verdipapirer og lån.  

 Investeringer i varige driftsmidler.  

 Investeringer i enheter utenfor konsernet, herunder partnerskap, felleskontrollert 

virksomhet og enheter med avgrenset formål (special-purpose entities).  

 Finansiering og finansieringsaktiviteter – for eksempel:  

 Store datterselskaper og tilknyttede selskaper, innenfor og utenfor konsernet.  

 Gjeldsstruktur og tilknyttede vilkår, herunder ikke balanseførte finansierings-

ordninger og leie-/leasingavtaler.  

 Eiere med rett til utbytte (om de er lokale eller utenlandske, deres renommé og 

erfaring i bransjen) og nærstående parter.  

 Bruk av finansielle derivater.  

 Finansiell rapporteringspraksis – for eksempel:  

 Regnskapsprinsipper og bransjespesifikk praksis, herunder for vesentlige 

bransjespesifikke transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilhørende 

tilleggsopplysninger i regnskapet (for eksempel lån og investeringer for banker eller 

forskning og utvikling for farmasøytiske enheter).  

 Inntektsføring.  

 Regnskapsføring av virkelige verdier.  

 Eiendeler, forpliktelser og transaksjoner i utenlandsk valuta.  

                                                 
11 ISA 550 «Nærstående parter». 
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 Regnskapsføring av uvanlige eller komplekse transaksjoner, herunder transaksjoner 

på kontroversielle eller nye områder (for eksempel regnskapsføring av aksjebasert 

avlønning).  

A33.  Vesentlige endringer i enheten i forhold til tidligere perioder kan føre til, eller endre, risikoer 

for vesentlig feilinformasjon.  

Karakteristiske trekk ved enheter for særskilte formål  

A34. En enhet for særskilt formål (noen ganger omtalt som «Special-Purpose Entity» eller «Special 

Purpose Vehicle»)er en enhet som vanligvis opprettes for et smalt og klart definert formål, for 

eksempel for å gjennomføre utleie eller verdipapirisering av finansielle eiendeler, eller for å 

utføre forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det kan opprettes i form av et selskap, en stiftelse, 

et forretningsfellesskap eller et ansvarlig selskap eller annet formalisert samarbeid. Enheten 

som enheten for særskilt formål er opprettet på vegne av, overfører ofte eiendeler til sistnevnte 

(f.eks. som et ledd i fraregning av finansielle eiendeler i balansen) og har ofte rett til å bruke 

sistnevntes eiendeler eller utføre tjenester for sistnevnte, mens andre parter sørger for 

finansieringen av sistnevnte. Som ISA 550 anfører, kan en enhet for særskilt formål i enkelte 

tilfeller være en nærstående part.12
  

A35. Rammeverk for finansiell rapportering spesifiserer ofte detaljert hvilke forhold som anses å 

utgjøre kontroll, eller under hvilke omstendigheter det bør vurderes å konsolidere en enhet for 

særskilt formål. Tolkningen av kravene i disse rammeverkene krever ofte inngående 

kjennskap til de relevante avtalene som gjelder enheten for særskilt formål. 

Enhetens valg og anvendelse av regnskapspolicyer (Jf. punkt 11(c))  

A36.  En forståelse av enhetens valg og anvendelse av regnskapspolicyer kan inkludere forhold som:  

 Metodene enheten anvender ved rapportering av vesentlige og uvanlige transaksjoner.   

 Virkningen av vesentlige regnskapspolicyer på omstridte eller nye områder der det 

mangler autoritativ veiledning eller enighet.  

 Endringer i enhetens regnskapspolicyer.  

 Regnskapsstandarder og -lovregulering som er nye for enheten, og når og hvordan 

enheten vil tilpasse seg disse kravene.    

Mål, strategier og relaterte forretningsrisikoer (Jf. punkt 11(d))  

A37.  Enheten utfører sin virksomhet innenfor rammene av bransjemessige, regulatoriske og andre 

interne og eksterne forhold. For å tilpasse seg disse forholdene fastsetter enhetens ledelse, 

eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, mål som utgjør de overordnede 

planene for enheten. Strategier er måten ledelsen planlegger å nå målene på. Enhetens mål og 

strategier kan endre seg over tid.   

A38.  Forretningsrisiko favner videre enn risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, men 

omfatter sistnevnte. Forretningsrisiko kan oppstå som følge av endringer eller kompleksitet. 

En manglende evne til å identifisere behovet for endringer kan også medføre forretningsrisiko. 

Forretningsrisiko kan for eksempel oppstå som følge av at:  

 utviklingen av nye produkter eller tjenester som kan mislykkes,    

 et marked som til tross for en vellykket utvikling, ikke egner seg til å understøtte et 

produkt eller en tjeneste, eller  

 mangel ved et produkt eller en tjeneste som kan føre til erstatningskrav og 

renommérisiko.   

A39.  En forståelse av forretningsrisikoene som enheten står overfor, øker sannsynligheten for å 

identifisere risikoer for vesentlig feilinformasjon, ettersom de fleste forretningsrisikoer til slutt 

vil ha økonomiske konsekvenser og dermed innvirkning på regnskapet. Revisor har imidlertid 

ikke plikt til å identifisere eller vurdere alle forretningsrisikoer, ettersom ikke alle forretnings-

risikoer medfører risikoer for vesentlig feilinformasjon.  

                                                 
12 ISA 550 «Nærstående parter» punkt A7. 
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A40.  Eksempler på forhold som revisor kan vurdere når revisor opparbeider seg en forståelse av 

enhetens mål, strategier og relaterte forretningsrisikoer som kan medføre risiko for vesentlig 

feilinformasjon i regnskapet, inkluderer:  

 Bransjens utvikling (en mulig relatert forretningsrisiko kan for eksempel være at 

enheten ikke har personale eller ekspertise til å håndtere endringene i bransjen).  

 Nye produkter og tjenester (en mulig relatert forretningsrisiko kan for eksempel være 

økt produktansvar).  

 Utvidelse av virksomheten (en mulig relatert forretningsrisiko kan for eksempel være at 

etterspørselen ikke er blitt riktig vurdert).  

 Nye krav til regnskapsføring (en mulig relatert forretningsrisiko kan for eksempel være 

ufullstendig eller feilaktig anvendelse, eller økte kostnader).  

 Regulatoriske krav (en mulig relatert forretningsrisiko kan for eksempel være økt 

rettslig eksponering).  

 Nåværende og kommende krav til finansiering (en mulig relatert forretningsrisiko kan 

for eksempel være tap av finansiering på grunn av at enheten ikke er i stand til å 

etterleve kravene).  

 Bruk av IT (en mulig relatert forretningsrisiko kan for eksempel være at systemer og 

prosesser ikke er kompatible).  

 Virkninger av implementering av en strategi, særlig eventuelle virkninger som vil føre 

til nye krav til regnskapsføring (en mulig relatert forretningsrisiko kan for eksempel 

være ufullstendig eller feilaktig implementering).  

A41.  En forretningsrisiko kan ha en umiddelbar innvirkning på risikoen for feilinformasjon for 

transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger på påstandsnivå eller på 

regnskapsnivå. Forretningsrisikoen som følger av en sviktende kundebase kan for eksempel 

øke risikoen for vesentlig feilinformasjon forbundet med verdsettelsen av kundefordringer. 

Den samme risikoen kan imidlertid også, særlig i kombinasjon med en nedgangskonjunktur, 

ha en mer langsiktig innvirkning, som revisor tar i betraktning ved vurdering av om 

forutsetningen om fortsatt drift er rimelig. Hvorvidt en forretningsrisiko kan medføre risiko 

for vesentlig feilinformasjon vurderes derfor i lys av enhetens omstendigheter. Eksempler på 

forhold og hendelser som kan tyde på risikoer for vesentlig feilinformasjon er gitt i vedlegg 2.  

A42.  Vanligvis identifiserer ledelsen forretningsrisikoer og utarbeider tiltak for å håndtere dem. En 

slik risikovurderingsprosess er en del av den interne kontrollen og omtales under punkt 15 og 

A87–A88.  

Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor  

A43.  Ved revisjon av enheter i offentlig sektor kan «ledelsens mål» være påvirket av hensynet til 

offentlig ansvarlighet og kan omfatte mål som skriver seg fra lov, forskrift eller andre 

autoritative kilder.  

Målingen og gjennomgåelsen av enhetens økonomiske resultater (Jf. punkt 11(e))  

A44.  Ledelsen og andre vil måle og gjennomgå de tingene de anser som viktige. Prestasjonsbaserte 

måleparametre, eksterne som interne, legger press på enheten. Dette presset kan i sin tur gi 

ledelsen motivasjon til å forbedre enhetens resultater eller gi feilaktig informasjon i 

regnskapet. En forståelse av enhetens måleparametre vil derfor være til hjelp for revisor ved 

vurderinger av om press for å nå resultatmål kan medføre handlinger fra ledelsens side som 

kan øke risikoene for vesentlig feilinformasjon, herunder de som skyldes misligheter. Se ISA 

240 for krav og veiledning i forhold til risikoer for misligheter.  

A45.  Måling og gjennomgåelse av enhetens økonomiske resultater er ikke det samme som 

overvåking av kontroller (omhandlet som en del av den interne kontrollen under punkt A112–

A123), selv om formålene kan overlappe:   

 Måling og gjennomgåelse av prestasjoner er rettet mot hvorvidt de oppnådde resultatene 

oppfyller målene som er fastsatt av ledelsen (eller tredjeparter).  

 Overvåking av kontroller fokuserer på hvorvidt den interne kontrollen fungerer 

effektivt.  
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 I noen tilfeller kan imidlertid prestasjonsindikatorer også gi informasjon som hjelper ledelsen 

å identifisere svakheter i den interne kontrollen.   

A46.  Eksempler på internt generert informasjon som anvendes av ledelsen til å måle og gjennomgå 

økonomiske resultater, og som revisor kan vurdere, omfatter:    

 Viktige prestasjonsindikatorer (økonomiske og ikke-økonomiske) og viktige 

forholdstall, trender og driftsstatistikker.  

 Analyser av periodevise økonomiske resultater.   

 Budsjetter, prognoser, variasjonsanalyser, segmentinformasjon og resultatrapporter fra 

divisjoner, avdelinger eller andre nivåer.  

 Måling av ansattes prestasjoner og incentivbaserte vederlagsordninger.  

 Sammenligninger av en enhets prestasjoner med konkurrentenes.    

A47.  Eksterne parter kan også måle og gjennomgå enhetens økonomiske resultater. Ekstern 

informasjon, som for eksempel rapporter fra analytikere eller kredittopplysningsbyråer, kan 

blant annet gi informasjon som er nyttig for revisor. Disse rapportene kan ofte innhentes fra 

den enheten som revideres.  

A48.  Interne målinger kan fremheve uventede resultater eller trender som krever at ledelsen fastslår 

deres årsak og iverksetter utbedrende tiltak (herunder, i noen tilfeller, avdekking og 

korrigering av feilinformasjon i rett tid). Prestasjonsbaserte måleparametre kan også gi revisor 

indikasjon på risiko for feilinformasjon i opplysninger tilknyttet regnskapet. Måleparametre 

kan for eksempel indikere at en enhet har en uvanlig rask vekst eller uvanlig høy lønnsomhet 

sammenlignet med andre enheter i samme bransje. Disse opplysningene, særlig kombinert 

med andre faktorer som for eksempel prestasjonsbasert bonus eller incentivvederlag, kan tyde 

på en mulig risiko for manglende objektivitet hos ledelsen ved utarbeidelsen av regnskapet.  

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter  

A49.  Mindre enheter har ofte ikke rutiner for måling og gjennomgåelse av enhetens økonomiske 

resultater. En forespørsel til ledelsen kan avdekke at den støtter seg til bestemte nøkkel-

indikatorer som grunnlag for vurderingen av økonomiske resultater og iverksetting av 

hensiktsmessige tiltak. Dersom en slik forespørsel antyder en mangel på måling eller 

gjennomgåelse av enhetens økonomiske resultater, kan det foreligge økt risiko for at det finnes 

feilinformasjon som ikke er avdekket eller korrigert.  

Enhetens interne kontroll (Jf. punkt 12) 

A50.  En forståelse av den interne kontrollen hjelper revisor med å identifisere typer av mulig 

feilinformasjon og faktorer som påvirker risikoene for vesentlig feilinformasjon, og med å 

utforme type, tidspunkt og omfang av videre revisjonshandlinger.   

A51.  Følgende veiledningsmateriale vedrørende den interne kontrollen presenteres i fire avsnitt som 

følger:   

 Den interne kontrollens generelle art og karakteristiske trekk.   

 Kontroller som er relevante for revisjonen.  

 Arten og omfanget av forståelsen av relevante kontroller.  

 Komponenter i den interne kontrollen.  

Generelle og karakteristiske trekk ved den interne kontrollen  

Formålet med den interne kontrollen  

A52.  Intern kontroll utformes, iverksettes og vedlikeholdes for å håndtere identifiserte forretnings-

risikoer som truer oppnåelsen av et eller flere av enhetens mål med hensyn til:   

 pålitelig finansiell rapportering,   

 mål- og kostnadseffektiv drift, og   

 overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.   

 Måten den interne kontrollen utformes, iverksettes og vedlikeholdes på varierer med enhetens 

størrelse og kompleksitet.  
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Særlige hensyn knyttet til mindre enheter  

A53.  Mindre enheter kan anvende mindre strukturerte metoder og enklere prosesser og prosedyrer 

for å nå sine mål  

Begrensninger i den interne kontrollen  

A54.  Intern kontroll, uansett hvor effektiv den er, kan bare gi rimelig sikkerhet for at enheten når 

sine mål med hensyn til finansiell rapportering. Sannsynligheten for at målene nås, påvirkes 

av de iboende begrensningene i den interne kontrollen. Disse omfatter det faktum at 

menneskelig skjønn ved beslutningstaking kan være mangelfullt og at feil i den interne 

kontrollen kan forekomme på grunn av menneskelig svikt. Det kan for eksempel forekomme 

feil i forbindelse med utformingen eller endringen av en kontroll. Likeledes kan det 

forekomme at driften av en kontroll ikke er effektiv, for eksempel når informasjon som 

genereres for bruk i den interne kontrollen (for eksempel en avviksrapport) ikke anvendes 

effektivt fordi personen som er ansvarlig for gjennomgåelsen av informasjonen ikke forstår 

formålet med den eller unnlater å iverksette de nødvendige tiltak.    

A55.  I tillegg kan kontroller omgås gjennom fordekt samarbeid mellom to eller flere personer eller 

av urettmessig overstyring av den interne kontrollen på ledelsesnivå. Ledelsen kan for 

eksempel inngå sideavtaler med kunder som endrer vilkårene i enhetens standard salgsavtaler, 

noe som kan føre til uriktig inntektsføring. Også systembaserte gyldighetskontroller som er 

utformet for å identifisere og rapportere transaksjoner som overskrider angitte kredittgrenser, 

kan overstyres eller settes ut av funksjon.  

A56.  Videre kan ledelsen ved utformingen og iverksettelsen av kontroller foreta vurderinger av 

arten og omfanget av de kontrollene den velger å implementere, og av arten og omfanget av de 

risikoene den velger å legge til grunn.   

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter  

A57.  Mindre enheter har ofte færre medarbeidere, noe som kan begrense muligheten for 

tilfredsstillende arbeidsdeling. I en mindre enhet kan imidlertid eier-leder være i stand til å 

føre et mer effektivt tilsyn enn i en større enhet. Dette tilsynet kan kompensere for de generelt 

mer begrensede mulighetene for arbeidsdeling. 

A58.  På den annen side kan eier-leder ha større mulighet til å overstyre kontroller fordi det interne 

kontrollsystemet er mindre strukturert. Dette forholdet tas i betraktning av revisor når 

risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter identifiseres.   

Inndeling av den interne kontrollen i komponenter  

A59.  Inndelingen i ISA-ene av den interne kontrollen i følgende fem komponenter utgjør et nyttig 

rammeverk for revisorer ved vurdering av hvordan ulike sider av en enhets interne kontroll 

kan påvirke revisjonen:  

(a) kontrollmiljøet,  

(b) enhetens risikovurderingsprosess,  

(c) informasjonssystemet, herunder tilknyttede forretningsprosesser, som er relevante 

for finansiell rapportering og kommunikasjon,  

(d) kontrollaktiviteter og  

(e) overvåking av kontroller.  

 Inndelingen gjenspeiler ikke nødvendigvis hvordan en enhet utformer, iverksetter og 

vedlikeholder den interne kontrollen, eller hvordan enheten klassifiserer de bestemte 

komponentene. Revisorer kan anvende andre terminologier eller rammeverk for å beskrive de 

ulike aspektene ved den interne kontrollen og deres innvirkning på revisjonen enn de som 

anvendes i denne ISA-en, forutsatt at alle komponentene som beskrives i denne ISA-en, blir 

vurdert.  

A60.  Veiledningsmateriale knyttet til de fem komponentene i den interne kontrollen i forhold til 

revisjon av regnskaper er angitt i punkt A77–A123 nedenfor. Vedlegg 1 gir ytterligere 

beskrivelse av komponentene i den interne kontrollen.  



24/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner - 17/06731-1 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner : 5 ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon

 20 ISA 315 

 

Karakteristiske trekk ved manuelle og automatiserte elementer i den interne kontrollen som er 
relevante for revisors risikovurdering        

A61.  En enhets interne kontrollsystem omfatter manuelle elementer og ofte også automatiserte 

elementer. De karakteristiske trekkene ved manuelle eller automatiserte elementer er relevante 

for revisors risikovurdering og videre revisjonshandlinger basert på den.   

A62.  Anvendelsen av manuelle eller automatiserte elementer i den interne kontrollen påvirker også 

hvordan transaksjoner initieres, registreres, prosesseres og rapporteres:   

 Kontroller i et manuelt system kan dreie seg om godkjenninger og gjennomgåelser av 

transaksjoner, så vel som avstemminger og oppfølging av avstemmingsposter. 

Alternativt kan enheten anvende automatiserte rutiner for å initiere, registrere, 

prosessere og rapportere transaksjoner, og regnskapsmateriale i elektronisk form vil da 

erstatte papirdokumenter.  

 Kontroller i IT-systemer består av en kombinasjon av automatiserte kontroller (for 

eksempel kontroller som er innebygd i dataprogrammer) og manuelle kontroller.  Videre 

kan manuelle kontroller være uavhengige av IT, anvende informasjon som genereres av 

IT, eller være begrenset til overvåking av om IT og automatiserte kontroller fungerer 

effektivt og til håndtering av avvik. Når IT anvendes for å initiere, registrere, prosessere 

eller rapportere transaksjoner eller andre økonomiske data som skal inkluderes i 

regnskapet, kan systemene og programmene omfatte kontroller som er knyttet til de 

tilhørende påstandene for vesentlige kontoer eller være avgjørende for hvorvidt 

manuelle kontroller som er avhengige av IT fungerer effektivt.  

 En enhets sammensetning av manuelle og automatiserte kontroller i den interne kontrollen 

avhenger av hvordan enheten bruker IT og hvor kompleks bruken av IT er.  

A63.  Generelt er IT en fordel for en enhets interne kontroll, ettersom den gjør det mulig for enheten 

å:  

 anvende fastlagte forretningsregler på en ensartet måte og utføre komplekse beregninger 

ved behandling av store mengder transaksjoner eller data,  

 forbedre informasjonens aktualitet, tilgjengelighet og nøyaktighet,  

 forenkle videre analyse av informasjon,  

 forbedre muligheten til å overvåke hvorvidt enhetens aktiviteter, retningslinjer og 

rutiner fungerer effektivt,  

 redusere risikoen for at kontroller omgås og  

 forbedre muligheten til å oppnå en effektiv arbeidsdeling ved å innføre sikkerhets-

kontroller i applikasjoner, databaser og operativsystemer.  

A64.  IT innebærer også spesifikke risikoer knyttet til en enhets interne kontroll, herunder følgende:  

 At det bygger på systemer eller programmer som behandler data unøyaktig, behandler 

unøyaktige data eller begge deler.  

 Uautorisert tilgang til data som kan føre til ødeleggelse av eller urettmessige endringer 

av data, herunder registrering av uautoriserte eller ikke-eksisterende transaksjoner, eller 

unøyaktig registrering av transaksjoner. Særlige risikoer kan oppstå når flere brukere har 

tilgang til en felles database.  

 Mulighet for at IT-medarbeidere får tilgangsprivilegier ut over de som er nødvendige for 

å utføre de oppgavene de er blitt tildelt, noe som bryter ned arbeidsdelingen.  

 Uautoriserte endringer av faste data.  

 Uautoriserte endringer i systemer eller programmer.  

 Unnlatelse av å foreta nødvendige endringer i systemer eller programmer.  

 Urettmessige manuelle inngrep.  

 Mulig tap av data eller manglende tilgang til nødvendige data.  

A65.  Manuelle elementer i den interne kontrollen kan være mer hensiktsmessige der skjønn er 

påkrevd, for eksempel under følgende omstendigheter:  

 Ved store eller uvanlige transaksjoner eller ved transaksjoner som kun utføres én gang.  

 Omstendigheter der det er vanskelig å definere, forvente eller forutsi feil.  
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 Ved skiftende omstendigheter som krever kontroll ut over eksisterende automatiserte 

kontroller.  

 Ved overvåking av hvorvidt automatiserte kontroller fungerer effektivt.  

A66.  Manuelle elementer i den interne kontrollen kan være mindre pålitelige enn automatiserte 

elementer, ettersom de enklere kan omgås, ignoreres eller overstyres, og de er også mer utsatt 

for enkle feil. Det kan derfor ikke antas at anvendelsen av manuelle kontrollelementer er 

ensartet. Manuelle kontrollelementer kan være lite hensiktsmessige under følgende 

omstendigheter:  

 Hyppig forekommende transaksjoner, stort transaksjonsvolum eller situasjoner der feil 

som kan forventes eller forutsies kan forebygges eller avdekkes og korrigeres av 

automatiserte kontrollparametere.  

 Kontrollaktiviteter der måten kontrollen skal utføres på kan utformes og automatiseres 

på en hensiktsmessig måte.   

A67.  Omfanget og arten av risikoene knyttet til den interne kontrollen varierer avhengig av 

informasjonssystemets art og karakteristiske trekk.  Enheten håndterer de risikoene som følger 

av bruken av IT eller av bruken av manuelle elementer i den interne kontrollen ved å innføre 

effektive kontroller i lys av informasjonssystemets karakteristiske trekk.   

Kontroller som er relevante for revisjonen  

A68.  Det er en direkte sammenheng mellom en enhets mål og de kontrollene det iverksetter for å gi 

rimelig sikkerhet for oppnåelsen av disse målene. Enhetens mål, og dermed kontroller, er 

knyttet til finansiell rapportering, drift og overholdelse av lover og forskrifter. Det er 

imidlertid ikke alle mål og kontroller som er relevante for revisors risikovurdering.    

A69.  Faktorer som er relevante for revisors vurdering av hvorvidt en kontroll, alene eller sammen 

med andre, er relevant for revisjonen, kan omfatte forhold som nevnt nedenfor:  

 Vesentlighet.  

 Betydningen av den relaterte risikoen.  

 Enhetens størrelse.  

 Virksomhetens art, herunder karakteristiske trekk ved enhetens organisering og 

eierskap.  

 Driftens diversitet og kompleksitet.  

 Gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.  

 Omstendighetene og den aktuelle komponenten i den interne kontrollen.  

 Arten og kompleksiteten av de systemene som er en del av enhetens interne kontroll, 

herunder bruk av serviceorganisasjoner.  

 Hvorvidt, og hvordan, en bestemt kontroll, alene eller sammen med andre, forebygger 

eller avdekker og korrigerer vesentlig feilinformasjon.    

A70.  Kontroller av hvorvidt informasjonen som genereres av enheten er fullstendig og nøyaktig, 

kan også være relevant for revisjonen hvis revisor har til hensikt å anvende informasjonen ved 

utformingen og utførelsen av videre revisjonshandlinger. Kontroller knyttet til mål for drift og 

overholdelse av lover og forskrifter kan også være relevante for en revisjon hvis de er 

forbundet med data som revisor vurderer eller anvender ved utførelsen av revisjonshandlinger.  

A71.  Den interne kontrollen for å sikre eiendeler mot uautorisert kjøp, bruk eller salg kan omfatte 

kontroller knyttet til mål for både finansiell rapportering og drift. Revisors vurdering av disse 

kontrollene er vanligvis begrenset til dem som er relevante for den finansielle rapporteringens 

pålitelighet.   

A72.  En enhet har vanligvis kontroller knyttet til mål som ikke er relevante for en revisjon, og som 

det derfor ikke er nødvendig å ta i betraktning. En enhet kan for eksempel støtte seg til et 

avansert system med automatiserte kontroller for å sikre effektiv drift (for eksempel et 

flyselskaps automatiserte kontrollsystem for å sikre overholdelse av tidtabellene), men disse 

kontrollene vil vanligvis ikke være relevante for revisjonen. Selv om den interne kontrollen 

gjelder hele enheten eller noen av enhetens driftsenheter eller forretningsprosesser, er det ikke 
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sikkert at en forståelse av den interne kontrollen for hver enkelt av enhetens driftsenheter og 

forretningsprosesser er relevant for revisjonen.  

Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor  

A73.  Revisorer i offentlig sektor har ofte ytterligere oppgaver og plikter med hensyn til den interne 

kontrollen, for eksempel å rapportere om overholdelse av kodifisert «god skikk». Revisorer i 

offentlig sektor kan også være forpliktet til å rapportere om overholdelse av lov, forskrift eller 

krav fra andre autoritative kilder. Som et resultat av dette kan deres gjennomgåelse av interne 

kontroller være bredere og mer detaljert.  

Arten og omfanget av forståelsen av relevante kontroller (Jf. punkt 13)  

A74. Vurdering av utformingen av en kontroll omfatter en vurdering av hvorvidt kontrollen, alene 

eller sammen med andre, er i stand til effektivt å forebygge eller avdekke og korrigere 

vesentlig feilinformasjon. Iverksettelse av en kontroll innebærer at kontrollen eksisterer og at 

enheten bruker den. Det gir liten mening å vurdere iverksettelsen av en kontroll som ikke er 

effektiv, derfor vurderes utformingen av kontrollen først. En uhensiktsmessig utformet 

kontroll kan utgjøre en vesentlig mangel i enhetens interne kontroll.    

A75.  Risikovurderingshandlinger for å innhente revisjonsbevis for utformingen og iverksettelsen av 

relevante kontroller kan omfatte:   

 Forespørsler til ansatte i enheten.  

 Observasjon av utførelsen av bestemte kontroller.  

 Inspeksjon av dokumenter og rapporter.  

 Sporing av transaksjoner som er relevante for finansiell rapportering gjennom 

informasjonssystemet.  

 Forespørsler alene er imidlertid ikke tilstrekkelig i denne sammenhengen.   

A76.  Opparbeidelse av en forståelse av en enhets kontroller utgjør ikke en tilstrekkelig test av 

kontrollenes effektivitet, med mindre det finnes en form for automatisering som sørger for en 

ensartet utførelse av kontrollene. Innhenting av revisjonsbevis for iverksettelsen av en manuell 

kontroll på et gitt tidspunkt gir for eksempel ikke revisjonsbevis for kontrollens effektivitet på 

andre tidspunkter i den perioden som revideres. På grunn av IT-behandlingens iboende 

ensartethet (se punkt A62) kan utførelse av revisjonshandlinger for å fastslå hvorvidt en 

automatisert kontroll er iverksatt, utgjøre en test av hvorvidt denne kontrollen fungerer 

effektivt, avhengig av revisors vurdering og testing av kontroller, for eksempel kontroller over 

programendringer. Testing av hvorvidt kontroller fungerer effektivt er nærmere beskrevet i 

ISA 330.13  

Komponentene i den interne kontrollen – kontrollmiljøet (Jf. punkt 14)  

A77.  Kontrollmiljøet omfatter styrings-, kontroll- og ledelsesfunksjoner, samt holdningene, 

bevisstheten og handlingene til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt 

ledelsen vedrørende enhetens interne kontroll og dens viktighet i enheten. Kontrollmiljøet 

setter tonen i en organisasjon og påvirker de ansattes kontrollbevissthet.  

A78.  Elementer i kontrollmiljøet som kan være relevante ved opparbeidelsen av en forståelse av 

kontrollmiljøet, omfatter følgende:  

(a) Kommunikasjon og håndheving av integritet og etiske verdier – Dette er essensielle 

elementer som påvirker hvor effektivt utformingen, administrasjonen og 

overvåkingen av kontroller fungerer.  

(b) Forpliktende engasjement i forhold til kompetanse – Forhold som for eksempel 

ledelsens vurdering av kompetansenivåene for bestemte oppgaver og hvordan disse 

nivåene samsvarer med nødvendige ferdigheter og kunnskaper.  

(c) De som har overordnet ansvar for styring og kontroll og deres deltakelse – 

Egenskaper ved dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, som:  

                                                 
13 ISA 330 «Revisors håndtering av anslåtte risikoer». 
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 Deres uavhengighet fra ledelsen.  

 Deres erfaring og stilling.  

 Omfanget av deres involvering og den informasjonen de mottar, samt deres 

overoppsyn med aktiviteter.  

 Hensiktsmessigheten av deres handlinger, herunder i hvilken grad vanskelige 

spørsmål tas opp med ledelsen og i hvilken grad de følges opp, og deres 

samarbeid med interne og eksterne revisorer.   

(d) Ledelsesfilosofi og lederstil – Karakteristiske trekk som ledelsens:  

 Tilnærmingsmåte til å ta og håndtere forretningsrisikoer.  

 Holdninger og handlinger med hensyn til finansiell rapportering.   

 Holdninger til informasjonsbehandling samt regnskapsfunksjoner og -

medarbeidere.  

(e) Organisasjonsstruktur – Rammeverket for en enhets planlegging, gjennomføring, 

kontroll og evaluering av aktiviteter for å oppfylle sine mål.  

(f) Delegering av myndighet og ansvar – Forhold som for eksempel hvordan 

myndighet og ansvar for driftsaktiviteter delegeres og hvordan rapporteringsforhold 

og godkjenningshierarkier etableres.  

(g) Personalpolitikk og -rutiner – Personalpolitikk og -rutiner som for eksempel er 

forbundet med rekruttering, veiledning, opplæring, evaluering, rettledning, 

forfremmelse, kompensasjon og kompenserende tiltak.   

Revisjonsbevis for elementer i kontrollmiljøet   

A79.  Relevante revisjonsbevis kan innhentes gjennom en kombinasjon av forespørsler og andre 

risikovurderingshandlinger, for eksempel bekreftende revisjonshandlinger som observasjon 

eller inspeksjon av dokumenter. Revisor kan for eksempel gjennom forespørsler rettet til 

ledelsen og ansatte opparbeide seg en forståelse av hvordan ledelsen kommuniserer sitt syn på 

forretningspraksis og etisk atferd til ansatte. Revisor kan deretter fastslå hvorvidt ledelsen har 

innført relevante kontroller, for eksempel ved å vurdere hvorvidt ledelsen har skriftlig fastlagte 

etiske regler og hvorvidt ledelsen opptrer på en måte som underbygger disse reglene.  

A80. Revisor kan også vurdere hvordan ledelsen har respondert på funn og anbefalinger fra 

internrevisjonsfunksjonen vedrørende identifiserte mangler i intern kontroll som er relevante 

for revisjonen, herunder om og hvordan tiltak er blitt iverksatt, og hvorvidt de i ettertid er blitt 

evaluert av internrevisjonsfunksjonen. 

Kontrollmiljøets innvirkning på vurderingen av risikoene for vesentlig feilinformasjon  

A81.  Enkelte elementer i en enhets kontrollmiljø har en generell innvirkning på vurderingen av 

risikoene for vesentlig feilinformasjon. En enhets kontrollbevissthet påvirkes for eksempel 

vesentlig av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, fordi en av deres oppgaver 

er å balansere presset på ledelsen i forbindelse med finansiell rapportering som kan oppstå 

som følge av markedskrav eller godtgjørelsesordninger. Hvor effektivt utformingen av 

kontrollmiljøet fungerer i forhold til deltakelsen av dem som har overordnet ansvar for styring 

og kontroll, påvirkes derfor av forhold som for eksempel:  

 Deres uavhengighet fra ledelsen og deres evne til å vurdere ledelsens handlinger.  

 Hvorvidt de forstår enhetens forretningstransaksjoner.  

 I hvilken grad de vurderer om regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med det 

gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, herunder hvorvidt regnskapet 

inneholder adekvate tilleggsopplysninger.   

A82.  Et aktivt og uavhengig styre kan påvirke filosofien og lederstilen til den øverste ledelsen. 

Andre elementer kan imidlertid ha en mer begrenset virkning. Selv om for eksempel 

personalpolitikk og -rutiner rettet mot ansettelse av kompetente medarbeidere innen regnskap 

og IT kan redusere risikoen for feil ved behandling av økonomisk informasjon, vil de ikke 

nødvendigvis motvirke en sterk tendens i den øverste ledelsen til å overrapportere inntektene.  

A83.  Et tilfredsstillende kontrollmiljø kan være en positiv faktor når revisor vurderer risikoene for 

vesentlig feilinformasjon.  Selv om et tilfredsstillende kontrollmiljø kan bidra til å redusere 
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risikoen for misligheter, utgjør det ingen garanti mot misligheter. Tilsvarende kan svakheter i 

kontrollmiljøet undergrave kontrollenes effektivitet, særlig med hensyn til misligheter. For 

eksempel kan ledelsens unnlatelse av å sette av tilstrekkelige ressurser til håndtering av 

sikkerhetsrisikoer som følge av IT-bruk ha en negativ innvirkning på den interne kontrollen 

ved å muliggjøre urettmessige endringer i dataprogrammer eller data, eller ved å muliggjøre 

behandling av uautoriserte transaksjoner. Som beskrevet i ISA 330, påvirker også kontroll-

miljøet typen, tidspunktet og omfanget av revisors videre revisjonshandlinger.14 

A84.  Kontrollmiljøet i seg selv verken forebygger eller avdekker og korrigerer vesentlig 

feilinformasjon. Det kan imidlertid påvirke revisors vurdering av effektiviteten av andre 

kontroller (for eksempel overvåkingen av kontroller og gjennomføringen av spesifikke 

kontrollaktiviteter) og således revisors vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon.  

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter  

A85. Kontrollmiljøet i små enheter avviker ofte fra større enheter. Det kan for eksempel være at de 

som har overordnet ansvar for styring og kontroll i mindre enheter ikke har et uavhengig eller 

eksternt medlem, og funksjonene til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 

kan utøves direkte av eier-leder der det ikke finnes andre eiere.  Kontrollmiljøets art kan også 

påvirke betydningen av andre kontroller, eller mangelen på dem. En eier-leders aktive 

deltakelse kan for eksempel redusere noen av risikoene som følger av mangelen på arbeids-

deling i en liten enhet. Dette kan imidlertid føre til en økning av andre risikoer, for eksempel 

risikoen for overstyring av kontroller.  

A86.  I tillegg foreligger ikke revisjonsbevis for elementer i kontrollmiljøet alltid i dokumentform, 

spesielt der kommunikasjonen mellom ledelsen og øvrige medarbeidere kan være uformell, 

men allikevel effektiv. Det kan for eksempel være at små enheter som ikke har noen skriftlige 

etiske regler, i stedet utvikler en bedriftskultur som vektlegger viktigheten av integritet og 

etisk atferd gjennom muntlig kommunikasjon og ved at ledelsen går foran med et godt 

eksempel.    

A87.  Holdningene, bevisstheten og handlingene til ledelsen eller eier-leder er dermed av særlig 

betydning for revisors forståelse av kontrollmiljøet i en liten enhet.   

Komponentene i den interne kontrollen – enhetens risikovurderingsprosess (Jf. punkt 15)  

A88.  Enhetens risikovurderingsprosess danner grunnlaget for ledelsens beslutninger om hvordan 

risikoene skal håndteres. Hvis denne prosessen er hensiktsmessig ut fra omstendighetene, 

herunder arten, størrelsen og kompleksiteten av enheten, hjelper den revisor med å identifisere 

risikoer for vesentlig feilinformasjon. Hvorvidt enhetens risikovurderingsprosess er hensikts-

messig ut fra omstendighetene, er et spørsmål om skjønn.   

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter (Jf. punkt 17)  

A89.  Små enheter har som oftest ikke en etablert risikovurderingsprosess. I slike tilfeller er det 

sannsynlig at ledelsen identifiserer risikoer gjennom direkte personlig deltakelse i 

virksomheten. Uavhengig av omstendighetene er det imidlertid fremdeles nødvendig å rette 

forespørsler om identifiserte risikoer og hvordan ledelsen håndterer dem.   

Komponentene i den interne kontrollen – Informasjonssystemet, herunder tilknyttede 

forretningsprosesser, som er relevante for finansiell rapportering, og kommunikasjon  

Informasjonssystemet, herunder tilknyttede forretningsprosesser, som er relevante for finansiell 
rapportering (Jf. punkt 18)  

A90.  De delene av informasjonssystemet som er relevante for mål for finansiell rapportering, 

herunder regnskapssystemet, består av de rutinene og registrene utformet og etablert for å:   

 initiere, registrere, prosessere og rapportere enhetens transaksjoner (samt hendelser og 

forhold) og for å holde kontroll med tilknyttede eiendeler, forpliktelser og egenkapital,  

                                                 
14 ISA 330 punkt A2–A3. 
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 håndtere uriktig prosessering av transaksjoner, for eksempel automatiserte ventefiler og 

rutiner som følges for å sikre at avviksposter avklares i rett tid,  

 behandle og registrere overstyring eller omgåelse av kontroller,  

 overføre informasjon fra transaksjonsprosesseringssystemer til hovedbok,    

 fange opp informasjon som er relevant for finansiell rapportering av hendelser og 

forhold ut over transaksjoner, som avskrivning og amortisering av eiendeler og 

endringer i kundefordringers erholdelighet, og  

 sikre at de opplysningene som det er påkrevd å oppgi i henhold til det gjeldende 

rammeverket for finansiell rapportering samles inn, registreres, prosesseres, summeres 

og rapporteres på en tilfredsstillende måte i regnskapet. 

A91  Regnskap kan inneholde informasjon som er hentet utenfor bokføringsspesifikasjonene og 

kontospesifikasjonene. Eksempler på slik informasjon kan omfatte: 

 Informasjon innhentet fra leasingavtaler som det er opplyst om i regnskapet, som 

opsjoner på fornyelse eller fremtidige leasingbetalinger 

 Informasjon gitt i regnskapet som er produsert av en enhets 

risikohåndteringssystem 

 Informasjon om virkelig verdi produsert av ledelsens eksperter og opplyst om i 

regnskapet 

 Informasjon gitt i regnskapet som er innhentet fra modeller eller fra andre 

kalkyler brukt til å utvikle estimater som er innregnet i eller opplyst om i 

regnskapet, herunder informasjon vedrørende underliggende data og 

forutsetninger benyttet i disse modellene, som: 

o Forutsetninger utviklet internt som kan påvirke en eiendels levetid 

o Data som rentesatser som er påvirket av faktorer som ligger utenfor 

enhetens kontroll 

 Informasjon gitt i regnskapet om sensitivitetsanalyser avledet fra finansielle 

modeller som viser at ledelsen har vurdert alternative forutsetninger 

 Informasjon innarbeidet i eller opplyst om i regnskapet, som er hentet fra en 

enhets selvangivelse og skattemessige registreringer 

 Informasjon gitt i regnskapet, som er som er hentet fra analyser utarbeidet for å 

underbygge ledelsens vurdering av enhetens evne til fortsatt drift, som eventuelle 

tilleggsopplysninger relatert til hendelser eller betingelser som er blitt identifisert, 

som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift.15 

A92. Forståelsen av informasjonssystemene som er relevante for den finansielle rapporteringen som 

kreves i denne ISA-ens punkt 18 (herunder forståelsen av relevante aspekter av systemet som 

vedrører informasjon gitt i regnskapet, som er innhentet fra bokføringsspesifikasjonene og 

kontospesifikasjonene eller fra andre kilder), er et forhold som er gjenstand for revisors 

profesjonelle skjønn. For eksempel kan visse beløp eller tilleggsopplysninger i enhetens regnskap 

(som opplysninger om kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko) være basert på informasjon 

innhentet fra enhetens risikostyringssystem. Det kreves imidlertid ikke at revisor skal forstå alle 

sider ved risikostyringssystemet, og revisor benytter sitt profesjonelle skjønn til å avgjøre hva som 

er tilstrekkelig forståelse.  

Posteringer  

A93.  En enhets informasjonssystem omfatter vanligvis bruk av standardposteringer som må utføres 

løpende for å registrere transaksjoner.  Eksempler kan være posteringer for å registrere salg, 

kjøp og utbetalinger i hovedboken eller for å registrere regnskapsestimater som utføres 

periodisk av ledelsen, som endringer i estimert tap på kundefordringer.   

A94. En enhets system for finansiell rapportering omfatter også bruk av ikke-standardiserte 

posteringer for å registrere transaksjoner som kun utføres én gang, uvanlige transaksjoner eller 

justeringer. Eksempler på slike posteringer er konsolideringsjusteringer og posteringer ved 

foretaksintegrasjon eller avhendelse av virksomheter eller ikke gjentagende estimater, som 

nedskriving av en eiendel. Når hovedboken føres manuelt kan ikke-standardiserte posteringer 

                                                 
15 Se punktene 19-20 i ISA 570 (Revidert). 
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identifiseres gjennom inspeksjon av regnskapsbøker, journaler og underliggende 

dokumentasjon. Når automatiserte metoder anvendes for å føre hovedboken og utarbeide 

regnskap, kan det imidlertid være at disse registreringene kun finnes i elektronisk form og 

derfor enklere kan identifiseres ved bruk av IT-baserte revisjonsteknikker.  

Tilknyttede forretningsprosesser  

A95.  En enhets forretningsprosesser er de aktivitetene som er utformet for å:   

 utvikle, kjøpe, produsere, selge og distribuere en enhets produkter og tjenester,   

 sikre overholdelse av lover og forskrifter, og   

 registrere informasjon, herunder informasjon forbundet med regnskap og finansiell 

rapportering.   

 Forretningsprosesser resulterer i transaksjoner som registreres, prosesseres og rapporteres av 

informasjonssystemet.  Opparbeidelse av en forståelse av enhetens forretningsprosesser, 

herunder hvordan transaksjonene oppstår, bidrar til at revisor opparbeider seg en forståelse av 

de delene av enhetens informasjonssystem som er relevante for finansiell rapportering på en 

måte som er hensiktsmessig ut fra omstendighetene i enheten.   

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter  

A96.  Informasjonssystemer og tilknyttede forretningsprosesser som er relevante for finansiell 

rapportering i små enheter, herunder relevante aspekter ved dette systemet som vedrører 

informasjon som det er opplyst om i regnskapet, innhentet fra bokføringsspesifikasjonene og 

kontospesifikasjonene eller fra andre kilder, er som regel mindre avansert enn i store enheter, 

men dets rolle er like viktig. I små enheter der ledelsen tar aktivt del i den daglige driften er 

omfattende beskrivelser av regnskapsrutiner, avanserte regnskapssystemer eller skriftlig 

fastlagte retningslinjer kanskje ikke nødvendig. Opparbeidelse av en forståelse av enhetens 

informasjonsystem relevant for finansiell rapportering kan derfor være enklere ved revisjon av 

mindre enheter, og kan være mer avhengig av forespørsler enn gjennomgåelse av 

dokumentasjon. Behovet for å opparbeide seg en forståelse er imidlertid fremdeles viktig.  

Kommunikasjon (Jf. punkt 19)  

A97.  Enhetens kommunikasjon av roller og ansvar med hensyn til finansiell rapportering og 

vesentlige forhold forbundet med finansiell rapportering innebærer å opparbeide seg en 

forståelse av individuelle roller og ansvar knyttet til intern kontroll over finansiell 

rapportering. Det omfatter forhold som i hvilken grad ansatte forstår hvordan deres arbeids-

oppgaver innen informasjonssystemet knyttet til regnskapsrapportering henger sammen med 

andres arbeidsoppgaver og hva som er fremgangsmåten for å rapportere avvik til riktig 

overordnet instans i enheten. Kommunikasjon kan skje i form av policy- og regnskaps-

manualer. Åpne kommunikasjonskanaler bidrar til å sikre at avvik rapporteres og håndteres.   

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter  

A98.  Kommunikasjon kan være mindre strukturert og enklere å få til i små enheter enn i store på 

grunn av færre ansvarsnivåer, og som følge av at ledelsen er mer synlig og tilgjengelig. 

Komponentene i den interne kontrollen – kontrollaktiviteter som er relevante for 

revisjonen (Jf. punkt 20)  

A99.  Kontrollaktiviteter er de retningslinjene og rutinene som bidrar til å sikre at instrukser fra 

ledelsen utføres. Kontrollaktiviteter, enten i IT-systemer eller i manuelle systemer, har ulike 

formål og anvendes på ulike organisasjons- og funksjonsnivåer.  Eksempler på spesifikke 

kontrollaktiviteter er de som er forbundet med følgende:  

 Autorisasjon.  

 Gjennomgåelse av prestasjoner og resultater.  

 Informasjonsbehandling.  

 Fysiske kontroller.  

 Arbeidsdeling.  

A100.  Kontrollaktiviteter som er relevante for revisjonen er:  
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 de aktivitetene som kreves behandlet som relevante, det vil si kontrollaktiviteter som er 

forbundet med særskilte risikoer og de som er forbundet med risikoer der substans-

handlinger alene ikke gir tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis, som påkrevd 

i henholdsvis punkt 29 og 30, eller   

 de aktivitetene som etter revisors vurdering anses å være relevante.  

A103.  Revisors vurdering av hvorvidt en kontrollaktivitet er relevant for revisjonen påvirkes av om 

risikoen som revisor har identifisert kan føre til vesentlig feilinformasjon og hvorvidt revisor 

mener det er hensiktsmessig å teste om kontrollen fungerer måleffektivt for å fastslå omfanget 

av substanshandlinger.   

A104.  Revisor kan legge vekt på identifisering og opparbeidelse av en forståelse av kontroll-

aktiviteter rettet mot områder der revisor mener sannsynligheten er stor for at det kan oppstå 

vesentlig feilinformasjon. Når flere kontrollaktiviteter oppnår det samme, er det unødvendig å 

opparbeide seg en forståelse av hver kontrollaktivitet med samme formål.  

A105.  Kontrollaktiviteter relevant for revisjonen kan omfatte kontroller etablert av ledelsen for å 

håndtere risikoer for vesentlig feilinformasjon knyttet til tilleggsopplysninger som ikke er 

utarbeidet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, i tillegg til 

kontroller rettet mot risikoer vedrørende kontosaldoer og transaksjoner. Slike 

kontrollaktiviteter kan vedrøre informasjon som er med i regnskapet, innhentet fra andre 

kilder enn bokføringsspesifikasjoner og kontospesifikasjoner.   

A106.  Revisors kunnskap om foreliggende eller manglende kontrollaktiviteter som revisor har 

tilegnet seg gjennom sin forståelse av andre komponenter i den interne kontrollen, hjelper 

revisor med å avgjøre om det er nødvendig å vie ytterligere oppmerksomhet til opparbeidelse 

av en forståelse av kontrollaktiviteter.   

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter  

A107.  Det er sannsynlig at elementene som ligger til grunn for kontrollaktivitetene i mindre enheter 

er de samme som i større enheter, men at graden av formalitet varierer. Videre kan det være at 

visse typer kontrollaktiviteter ikke er relevante i mindre enheter på grunn av kontroller som 

anvendes av ledelsen. For eksempel kan ledelsens eksklusive myndighet til å gi kundekreditt 

og godkjenne store kjøp bidra til sterk kontroll over viktige kontosaldoer og transaksjoner, og 

derved redusere eller fjerne behovet for mer detaljerte kontrollaktiviteter.   

A108.  Kontrollaktiviteter som er relevante for revisjonen av en mindre enhet er som regel forbundet 

med de viktigste transaksjonssyklusene, som for eksempel inntekter, kjøp og lønnskostnader.    

Risikoer som oppstår ved bruk av IT (Jf. punkt 21)  

A109.  Bruken av IT påvirker hvordan kontrollaktiviteter er implementert. Fra revisors ståsted er 

kontroll over IT-systemer effektiv når den opprettholder informasjonens integritet og 

sikkerheten til data som disse systemene behandler, og omfatter effektive generelle IT-

kontroller og applikasjonskontroller.   

A110.  Generelle IT-kontroller er retningslinjer og rutiner som gjelder mange applikasjoner og som 

sørger for at applikasjonskontroller fungerer effektivt. Disse kontrollene gjelder stormaskin-, 

minimaskin- og sluttbrukermiljøer. Generelle IT-kontroller som opprettholder informasjonens 

integritet og datasikkerhet, omfatter vanligvis kontroll over følgende:   

 Datasenter- og nettverksdrift.  

 Kjøp, endringer og vedlikehold av systemprogramvare.  

 Programendring.  

 Tilgangskontroller. 

 Kjøp, utvikling og vedlikehold av applikasjoner.  

 De innføres vanligvis for å håndtere risikoene som er nevnt under punkt A63 ovenfor.   

A111.  Applikasjonskontroller er manuelle eller automatiserte rutiner som vanligvis settes inn på et 

forretningsprosessnivå og gjelder transaksjonsbehandling i individuelle programmer. 

Applikasjonskontroller kan være av forebyggende eller avdekkende art og er utformet for å 

sikre integritet i regnskapsregistrene. Følgelig er applikasjonskontroller forbundet med rutiner 

som anvendes for å initiere, registrere, prosessere og rapportere transaksjoner eller andre 
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økonomiske data. Disse kontrollene bidrar til å sikre at transaksjonene er gyldige, er autorisert, 

og at de er registrert og prosessert fullstendig og nøyaktig. Eksempler er gyldighetskontroll av 

inndata og kontroll av numerisk rekkefølge med manuell oppfølging av avviksrapporter eller 

korrigering på registreringstidspunktet. 

Komponentene i den interne kontrollen – overvåking av kontroller (Jf. punkt 22)  

A112.  Overvåking av kontroller er en prosess for å vurdere hvorvidt den interne kontrollen fungerer 

effektivt over tid. Den omfatter en rettidig vurdering av kontrollers effektivitet og iverksettelse 

av nødvendige utbedrende tiltak. Ledelsen gjennomfører overvåking av kontroller gjennom 

løpende aktiviteter, separate evalueringer, eller ved en kombinasjon av de to. Løpende 

overvåking er ofte integrert i de normale, rutinemessige aktivitetene i en enhet og omfatter 

regelmessige ledelses- og oppfølgingsaktiviteter.   

A113. Ledelsens overvåkingsaktiviteter kan også omfatte bruk av informasjon formidlet av eksterne 

parter, som for eksempel klager fra kunder og kommentarer fra tilsynsmyndigheter som kan 

indikere problemer eller synliggjøre områder der det er behov for forbedring.  

Særlige hensyn knyttet til mindre enheter  

A114. Ledelsens overvåking av kontroll utføres vanligvis gjennom ledelsens eller eier-leders aktive 

deltakelse i enhetens drift. Denne deltakelsen vil ofte medføre at vesentlige avvik fra 

forventede størrelser og unøyaktigheter i økonomiske data blir identifisert, med påfølgende 

iverksettelse av korrigerende tiltak.  

Enhetens Internrevisjonsfunksjon (Jf. punkt 23)  

A115. Dersom foretaket har en internrevisjonsfunksjon, bidrar opparbeidelse av en forståelse av 

denne funksjonen til revisors forståelse av foretaket og dets omgivelser, herunder intern 

kontroll, spesielt av rollen som internrevisjonsfunksjonen spiller i foretakets overvåking av 

den interne kontroll over finansiell rapportering. Denne forståelsen, sammen med informasjon 

innhentet fra revisors forespørsler i punkt 6(a) i denne ISA, kan også gi informasjon som er 

direkte relevant for revisors identifikasjon og vurdering av risikoene for vesentlig 

feilinformasjon. 

A116.  Formålet og ansvarsområdet til en internrevisjonsfunksjon, og arten av oppgaver og 

organisatorisk plassering, inkludert funksjonens myndighet og ansvar, varierer betydelig og 

avhenger av enhetens størrelse og struktur og krav fra ledelsen, og der det er aktuelt, fra dem 

som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Disse forholdene kan beskrives i et 

internrevisjonsmandat eller annet tilsvarende dokument. 

A117. En internrevisjonsfunksjons oppgaver kan omfatte å utføre handlinger og å evaluere 

resultatene for å gi sikkerhet til ledelsen og til dem som har overordnet ansvar for styring og 

kontroll, om utformingen og måleffektiviteten av risikostyring, intern kontroll og 

styringsprosesser. I så fall kan internrevisjonsfunksjonen spille en viktig rolle i foretakets 

overvåking av den interne kontrollen over finansiell rapportering. Imidlertid kan 

internrevisjonsfunksjonens oppgaver være fokusert på vurdering av økonomien, 

kostnadseffektiviteten og måleffektiviteten av driften, og i så fall kan funksjonens arbeid ikke 

nødvendigvis knyttes direkte til foretakets finansielle rapportering. 

A118. Revisors forespørsler til relevante personer innen internrevisjonsfunksjonen i samsvar med 

punkt 6(a) i denne ISA-en, hjelper revisor med å opparbeide seg en forståelse av innholdet i 

internrevisjonsfunksjonens oppgaver. Dersom revisor finner at internrevisjonsfunksjonens 

oppgaver er knyttet til foretakets finansielle rapportering, kan revisor opparbeide seg 

ytterligere forståelse av de aktiviteter som utføres, eller som skal utføres, av 

internrevisjonsfunksjonen, ved å gjennomgå internrevisjonsfunksjonens eventuelle 

revisjonsplan for perioden, og diskutere planen med de relevante personene innenfor 

funksjonen. 

A119. Dersom internrevisjonsfunksjonens oppgaver, ansvarsområder og revisjonsaktiviteter er 

knyttet til enhetens finansielle rapportering, kan revisor også bruke internrevisjonsfunksjonens 

arbeid for å endre type eller tidspunkt eller redusere omfang av revisjonshandlinger som skal 

utføres direkte av revisor for å innhente revisjonsbevis. Det er mer sannsynlig at revisor kan 



24/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner - 17/06731-1 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner : 5 ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon

 29 ISA 315 

 

bruke arbeidet til foretakets internrevisjonsfunksjon når det viser seg, for eksempel basert på 

erfaring fra tidligere revisjoner eller revisors risikovurderingshandlinger, at foretaket har en 

internrevisjonsfunksjon som er adekvat og hensiktsmessig utformet i forhold til størrelsen på 

foretaket og arten av virksomheten, og har et direkte rapporteringsforhold til dem som har 

overordnet ansvar for styring og kontroll. 

A120. Dersom revisor basert på sin foreløpige forståelse av internrevisjonsfunksjonen, forventer å 

bruke funksjonens arbeid til å endre type eller tidspunkt eller redusere omfang av 

revisjonshandlinger som skal utføres, gjelder ISA 610 (Revidert). 

A121. Som videre drøftet i ISA 610 (Revidert), er aktivitetene til internrevisjonsfunksjonen 

forskjellig fra andre overvåkende kontroller som kan være relevante for finansiell 

rapportering, for eksempel vurderinger av økonomistyringssystemer som er utformet for å 

bidra til at foretaket hindrer eller oppdager feilinformasjon. 

A122. Ved å etablere kommunikasjon med de relevante personer innen foretakets 

internrevisjonsfunksjon tidlig i oppdraget, og å opprettholde kommunikasjonen gjennom hele 

oppdraget, kan det legges til rette for effektiv informasjonsdeling. Det skaper et miljø der 

revisor kan bli informert om forhold av betydning som internrevisjonsfunksjonen kan bli 

oppmerksom på, når slike forhold kan påvirke revisors arbeid. ISA 200 drøfter viktigheten av 

at revisor planlegger og utfører revisjonen med profesjonell skepsis, inkludert at revisor er  

oppmerksom på informasjon som gir grunn til stille spørsmål ved påliteligheten av 

dokumenter og svar på forespørsler som skal brukes som revisjonsbevis. Følgelig kan 

kommunikasjon med internrevisjonsfunksjonen gjennom hele oppdraget gi interne revisorer 

muligheter til å gjøre revisor oppmerksom på slik informasjon. Revisor er da i stand til å ta 

slik informasjon i betraktning i sin identifikasjon og vurdering av risikoene for vesentlig 

feilinformasjon. 

Kilder til informasjon (Jf. punkt 24)  

A123. Store deler av den informasjonen som anvendes ved overvåking kan være generert av enhetens 

informasjonssystem. Dersom ledelsen uten å ha grunnlag for det antar at de data som 

anvendes ved overvåkingen er nøyaktige, kan informasjonen inneholde feil som kan medføre 

at ledelsen trekker uriktige konklusjoner fra sin overvåkingsvirksomhet. En forståelse av:  

 kildene til informasjonen knyttet til enhetens overvåkingsaktiviteter, og    

 grunnlaget for ledelsenes antakelse om at informasjonen er tilstrekkelig pålitelig for 

formålet  

 er derfor påkrevd som en del av revisors forståelse av enhetens overvåkingsaktiviteter som en 

komponent i den interne kontrollen.   

Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon   

Vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon på regnskapsnivå (Jf. punkt 25(a))  

A124. Risikoer for vesentlig feilinformasjon på regnskapsnivå omfatter risikoer som er mer generelt 

knyttet til regnskapet som helhet og kan påvirke mange påstander. Slike risikoer er ikke 

nødvendigvis risikoer som kan knyttes til spesifikke påstander på transaksjonsklasse-, 

kontosaldo- eller tilleggsopplysningsnivå. De representerer snarere omstendigheter som kan 

øke risikoene for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå, for eksempel gjennom ledelsens 

overstyring av den interne kontrollen. Risikoer på regnskapsnivå kan være spesielt relevante 

for revisors vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter.   

A125. Risikoer på regnskapsnivå kan oppstå som følge av et mangelfullt kontrollmiljø (selv om disse 

risikoene også kan være knyttet til andre faktorer, som for eksempel en generell 

lavkonjunktur). For eksempel kan svakheter som manglende ledelseskompetanse eller 

manglende oversikt over utarbeidelse av regnskapet, ha en mer gjennomgripende virkning på 

regnskapet og kan derfor kreve en overordnet håndtering fra revisor.  

A126. Revisors forståelse av den interne kontrollen kan reise tvil om reviderbarheten av en enhets 

regnskap. For eksempel:  
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 Usikkerhet vedrørende integriteten til enhetens ledelse kan være så stor at revisor 

konkluderer med at risikoen for feilrapportering fra ledelsen i regnskapet er så høy at en 

revisjon ikke kan gjennomføres.   

 Usikkerhet vedrørende tilstanden til og påliteligheten av en enhets registrerte regnskaps-

opplysninger kan føre til at revisor konkluderer med at det er usannsynlig at det 

foreligger tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å underbygge en umodifisert 

beretning om regnskapet.   

A127.  ISA 70516 fastsetter krav og gir veiledning i forhold til å fastslå om det er behov for revisor å 

vurdere en beretning med forbehold eller en beretning som konkluderer med at revisor ikke 

kan uttale seg om regnskapet, eller, som det kan være påkrevd i visse tilfeller, å trekke seg fra 

oppdraget når dette er mulig etter loven.y  

Vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå (Jf. punkt 25(b))  

A128. Det er nødvendig å vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå for 

transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger fordi en slik vurdering er en direkte 

hjelp ved fastsettelse av type, tidspunkt og omfang av videre revisjonshandlinger på 

påstandsnivå, som er nødvendige for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. 

Ved identifisering og vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå kan 

revisor konkludere med at de identifiserte risikoene er mer generelt knyttet til regnskapet som 

helhet og kan påvirke mange påstander.  

Bruken av påstander  

A129  Når ledelsen uttaler at regnskapet er i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell 

rapportering, fremmer ledelsen, implisitt eller eksplisitt, påstander vedrørende regnskaps-

føring, måling, presentasjon av transaksjonsklasser og hendelser, kontosaldoer og 

tilleggsopplysninger.   

A130. Revisor kan benytte de påstandene som er beskrevet i punkt A124(a)-(b) nedenfor, eller 

uttrykke dem på en annen måte forutsatt at alle aspektene beskrevet nedenfor, er blitt dekket.  

Revisor kan for eksempel velge å kombinere påstandene om transaksjonsklasser og hendelser 

og relaterte tilleggsopplysninger med påstandene om kontosaldoer og relaterte 

tilleggsopplysninger. [Flyttet fra punkt A133] 

 

A131. Påstander som anvendes av revisor ved vurdering av forskjellige typer mulig feilinformasjon 

som kan forekomme, kan falle inn under følgende kategorier:  

(a) Påstander om transaksjonsklasser og hendelser og tilhørende tilleggsopplysninger i 

perioden som revideres:  

(i) Gyldighet – transaksjoner og hendelser som er registrert eller opplyst om 

har forekommet og slike transaksjoner og hendelser vedrører enheten.  

(ii) Fullstendighet – alle transaksjoner og hendelser som skulle ha vært 

registrert, er registrert, og alle tilhørende tilleggsopplysninger som skulle 

vært med i regnskapet, er kommet med. 

(iii) Nøyaktighet – beløp og andre data knyttet til registrerte transaksjoner og 

hendelser er riktig registrert i forhold til grunnlaget, og tilhørende 

tilleggsopplysninger er blitt tilstrekkelig målt og beskrevet.  

(iv) Periodisering – transaksjoner og hendelser er registrert i riktig regnskaps-

periode.  

(v) Klassifisering – transaksjoner og hendelser er registrert på riktige kontoer. 

(vi) Presentasjon – transaksjoner og hendelser er tilstrekkelig aggregert eller 

disaggregert og klart beskrevet, og tilhørende tilleggsopplysninger er 

                                                 
16 ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning». 

y Reglene for revisors rett og plikt til å fratre fremgår av revisorloven § 7–1. 
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relevante og forståelige i kontekst av kravene i det gjeldende rammeverket 

for finansiell rapportering. 

 

(b) Påstander om kontosaldoer og tilhørende tilleggsopplysninger ved 

regnskapsperiodens slutt:  

(i) Eksistens – eiendeler, gjeld og egenkapital eksisterer.  

(ii) Rettigheter og forpliktelser – enheten innehar eller kontrollerer rettighetene 

til eiendeler, og gjeld er enhetens forpliktelser.  

(iii) Fullstendighet – alle eiendeler og all gjeld og egenkapital som skulle ha vært 

registrert, er registrert, og at alle tilhørende tilleggsopplysninger som skulle 

vært med i regnskapet, er tatt med.   

(iv) Nøyaktighet, verdsettelse og allokering – eiendeler, gjeld og egenkapital er 

inkludert i regnskapet med riktige beløp, og eventuelle resulterende 

justeringer av verdsettelse eller allokering er riktig registrert, og tilhørende 

tilleggsopplysninger er blitt tilstrekkelig målt og beskrevet. 

(v) Klassifisering – eiendeler, forpliktelser og egenkapitalinteresser er blitt 

registrert på de tilbørlige kontoene. 

(vi) Presentasjon – eiendeler, forpliktelser og egenkapitalinteresser er tilstrekkelig 

aggregert eller disaggregert og klart beskrevet, og tilhørende 

tilleggsopplysninger er relevante og forståelige i kontekst av kravene i det 

gjeldende rammeverket for finansiell rapportering.  

 

Påstander om andre opplysninger 

A132. Påstandene beskrevet i punkt A124(a)–(b) over, anvendt på en hensiktsmessig måte, kan også 

benyttes av revisor ved vurdering av de ulike typene mulig feilinformasjon som kan 

forekomme i tilleggsopplysninger som ikke er direkte relatert til registrerte 

transaksjonsklasser, hendelser eller kontosaldoer. For eksempelvis kan det bli krevet at 

enheten beskriver risikoeksponeringen knyttet til finansielle instrumenter, herunder hvordan 

risikoene oppstår, målene, policyene og prosessene for å styre risikoene, og metodene som er 

benyttet for å måle risikoene.  

A133. [Flyttet til punkt A130] 

Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor  

A134. Når det defineres påstander om regnskapet i offentlig sektor, kan det i tillegg til de påstandene 

som er nevnt i punkt A124 ofte være at ledelsen påstår at transaksjoner og hendelser er blitt 

utført i samsvar med lovgivning eller krav fra relevant myndighet. Slike påstander kan falle 

inn under omfanget av revisjonen av regnskapet.  

Prosess for å identifisere risikoer for vesentlig feilinformasjon (Jf. punkt 26(a))  

A135. Informasjon som er innhentet ved utførelse av risikovurderingshandlinger, herunder revisjons-

bevis som fremkom ved evalueringen av utformingen av kontroller og fastsettelsen av 

hvorvidt de er iverksatt, benyttes som revisjonsbevis for å underbygge risikovurderingen. 

Risikovurderingen fastsetter typen, tidspunktet og omfanget av videre revisjonshandlinger. 

Ved identifiseringen av risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet utviser revisor 

profesjonell skepsis i samsvar med ISA 200.17 

A136. Vedlegg 2 inneholder eksempler på forhold og hendelser som kan tyde på at det foreligger 

risikoer for vesentlig feilinformasjon, herunder risikoene for vesentlig feilinformasjon 

vedrørende tilleggsopplysninger. 

                                                 
17 ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale 

revisjonsstandardene, punkt 15 
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A137. Som forklart i ISA 320,18 blir vesentlighet og risiko vurdert ved identifiseringen og vurderingen 

av risikoene for vesentlig feilinformasjon i transaksjonsklasser, kontosaldoer og 

tilleggsopplysninger. Revisors fastsettelse av vesentlighet er en sak som krever profesjonelt 

skjønn, og påvirkes av revisors forståelse av regnskapsbrukeres behov for finansiell 

rapportering.19 

A138. Revisors vurdering av tilleggsopplysninger i regnskapet ved identifiseringen av risikoer, 

omfatter kvantitative og kvalitative tilleggsopplysninger hvor feilinformasjon kunne vært 

vesentlig (generelt blir feilinformasjon vurdert som vesentlig dersom den med rimelighet kan 

forventes å påvirke brukernes økonomiske beslutninger truffet på grunnlag av regnskapet sett 

som en helhet). Avhengig av omstendighetene ved enheten og oppdraget kan 

tilleggsopplysninger som vil ha kvalitative aspekter og som kan være relevante ved vurdering 

av risikoene for vesentlig feilinformasjon, for eksempel omfatte tilleggsopplysninger om: 

 Lånebetingelser knyttet til likviditets- og gjeldsgrader for en enhet i finansielle vansker 

 Hendelser eller omstendigheter som har medført innregnet tap ved verdifall på en eiendel 

 Hovedkilder til estimeringsusikkerhet, herunder forutsetninger om fremtiden 

 Arten av en endring i regnskapspraksis, eller andre relevante tilleggsopplysninger som kreves 

av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, når det for eksempel ventes at nye 

finansielle rapporteringskrav vil ha betydelig innvirkning på enhetens finansielle stilling og 

resultater 

 Aksjebaserte lønnsordninger, herunder informasjon om hvordan de innregnede beløpene ble 

fastsatt, og andre relevante tilleggsopplysninger 

 Nærstående parter og transaksjoner med nærstående parter 

 Sensitivitetsanalyser, herunder virkningene av endringer i forutsetninger benyttet i enhetens 

verdsettelsesteknikker med den hensikt å gjøre brukerne i stand til å forstå måleusikkerheten 

av et beløp som er registrert eller som det er gitt tilleggsopplysning om  

 

Vurderinger som spesielt gjelder mindre enheter 

A139. Tilleggsopplysninger i mindre enheters regnskaper kan være mindre detaljerte eller mindre 

komplekse (f.eks. tillater enkelte rammeverk for finansiell rapportering at mindre enheter kan 

gi færre tilleggsopplysninger i regnskapene). Dette opphever imidlertid ikke revisors ansvar 

for å skaffe seg en forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder intern kontroll, som 

relaterer seg til tilleggsopplysninger. 

 

Kobling av kontroller til påstander (Jf. punkt 26(c))  

A140. Ved gjennomføring av risikovurderinger kan revisor identifisere de kontrollene som 

sannsynligvis vil kunne forebygge eller avdekke og korrigere vesentlig feilinformasjon i 

bestemte påstander. Generelt er det nyttig å opparbeide seg en forståelse av kontrollene og 

knytte dem til påstander innenfor rammen av de prosessene og systemene der de forekommer, 

ettersom individuelle kontrollaktiviteter som sådan ofte ikke håndterer en risiko. Ofte vil bare 

flere kontrollaktiviteter, sammen med andre komponenter i den interne kontrollen, være 

tilstrekkelig til å håndtere en risiko.  

A141. Noen kontrollaktiviteter kan likevel ha spesifikk innvirkning på en enkelt påstand som er 

knyttet til en bestemt transaksjonsklasse eller kontosaldo. Kontrollaktiviteter som en enhet 

innfører for å sikre at personalet årlig teller varelageret og registrerer opptellingen, kan for 

eksempel være direkte knyttet til påstander om eksistensen og fullstendigheten av saldoen på 

varelagerkontoen.  

                                                 
18 ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon, punkt A1 

19 ISA 320, punkt 4 
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A142. Kontroller kan være direkte eller indirekte knyttet til en påstand. Jo mer indirekte 

tilknytningen er, desto mindre effektiv kan kontrollen være for å forebygge eller avdekke og 

korrigere feilinformasjon i påstanden. En salgssjefs gjennomgåelse av regionsvise 

salgsstatistikker for butikkene er for eksempel vanligvis bare indirekte knyttet til påstanden 

om fullstendighet for salgsinntekter. Følgelig kan den være mindre egnet til å redusere 

risikoen forbundet med denne påstanden enn kontroller som er mer direkte knyttet til 

påstanden, som for eksempel sammenligning av fraktdokumenter og fakturaer.  

Vesentlig feilinformasjon 

A143. Potensiell feilinformasjon i regnskapsmessige enkeltoppstillinger og tilleggsopplysninger kan 

bedømmes som å være vesentlige, på grunn av størrelse, art eller omstendigheter. (Jf. punkt 

26(d)) 

 

Særskilte risikoer  

Identifisering av særskilte risikoer (Jf. punkt 28)  

A143. Særskilte risikoer er ofte forbundet med vesentlige ikke-rutinemessige transaksjoner eller 

skjønnsmessige forhold.  Ikke-rutinemessige transaksjoner er transaksjoner som er uvanlige, 

enten på grunn av størrelse eller art, og som derfor forekommer sjelden. Skjønnsmessige 

forhold kan omfatte utarbeidelsen av regnskapsestimater der det foreligger en stor grad av 

målingsusikkerhet. Det er mindre sannsynlig at rutinemessige, enkle transaksjoner som er 

gjenstand for systematisk behandling medfører særskilte risikoer.  

A144. Risikoer for vesentlig feilinformasjon kan være større for vesentlige ikke-rutinemessige 

transaksjoner som for eksempel oppstår som følge av:  

 Økt involvering fra ledelsen i den regnskapsmessige behandlingen.  

 Økt grad av manuelle inngrep ved datainnsamling og -behandling.  

 Komplekse beregninger eller regnskapsprinsipper.  

 De ikke-rutinemessige transaksjonenes art, som kan gjøre det vanskelig for enheten å 

innføre effektive kontroller i forbindelse med risikoene.  

A145. Risikoer for vesentlig feilinformasjon kan være større for vesentlige skjønnsmessige forhold 

som krever utarbeidelse av regnskapsestimater, og som for eksempel oppstår som følge av:  

 Regnskapsprinsipper for regnskapsestimater eller inntektsføring kan være gjenstand for 

ulike tolkninger.  

 Det nødvendige skjønnet kan være subjektivt, komplekst eller kreve forutsetninger om 

virkningene av fremtidige hendelser, for eksempel fastsettelse av virkelig verdi.  

A146.  ISA 330 beskriver konsekvensene for videre revisjonshandlinger av å identifisere en risiko 

som særskilt.20  

Særskilte risikoer knyttet til risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter  

A147. ISA 240 inneholder ytterligere krav og veiledning i forhold til identifiseringen og vurderingen 

av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter.21  

Forståelse av kontroller knyttet til særskilte risikoer (Jf. punkt 29)  

A148. Selv om det ofte er mindre sannsynlig at risikoer knyttet til vesentlige ikke-rutinemessige eller 

skjønnsmessige forhold er underlagt rutinekontroller, kan ledelsen ha andre tiltak som er ment 

å håndtere disse risikoene. Revisors forståelse av hvorvidt enheten har utformet og innført 

kontroller for særskilte risikoer som oppstår som følge av ikke-rutinemessige eller 

skjønnsmessige forhold, omfatter derfor hvorvidt og hvordan ledelsen håndterer risikoene. 

Slike tiltak kan omfatte:  

                                                 
20 ISA 330 punkt 15 og 21. 

21 ISA 240 punkt 2527. 
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 Kontrollaktiviteter som for eksempel den øverste ledelsens eller eksperters 

gjennomgåelse av forutsetninger.  

 Dokumenterte prosesser for estimater.  

 Godkjenning av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll.  

A149. Når for eksempel engangshendelser forekommer, som ved mottak av varsel om en vesentlig 

rettssak, kan vurderingen av enhetens reaksjon blant annet omfatte forhold som hvorvidt saken 

er henvist til egnede eksperter (interne eller eksterne juridiske rådgivere), hvorvidt de mulige 

virkningene er vurdert og hvordan det er foreslått å redegjøre for omstendighetene i 

regnskapet.   

A150. I enkelte tilfeller kan det være at ledelsen ikke har håndtert særskilte risikoer for vesentlig 

feilinformasjon på en tilfredsstillende måte ved å innføre kontroller over disse særskilte 

risikoene. Dette kan indikere en vesentlig svakhet i enhetens interne kontroll.22  

Risikoer der substanshandlinger alene ikke gir tilstrekkelige og hensiktsmessige 

revisjonsbevis (Jf. punkt 30)  

A151. Risikoer for vesentlig feilinformasjon kan være direkte knyttet til registreringen av rutine-

messige transaksjonsklasser eller kontosaldoer og utarbeidelsen av et pålitelig regnskap. Slike 

risikoer kan omfatte risikoer for unøyaktig eller ufullstendig behandling av rutinemessige og 

vesentlige transaksjonsklasser, som en enhets inntekter, kjøp og inn- eller utbetalinger.   

A152. Når slike rutinemessige forretningstransaksjoner er gjenstand for en høy grad av 

automatisering med liten eller ingen manuell inngripen, kan det hende at det ikke er mulig 

bare å utføre substanshandlinger i forbindelse med risikoen. Revisor kan for eksempel vurdere 

at dette er tilfellet når en vesentlig del av en enhets informasjon utelukkende initieres, 

registreres, prosesseres eller rapporteres elektronisk, som i et integrert system. I slike tilfeller 

kan:  

 Revisjonsbevis foreligge utelukkende i elektronisk form, og bevisets tilstrekkelighet og 

hensiktsmessighet avhenger vanligvis av hvor effektiv kontrollen over dets nøyaktighet 

og fullstendighet er.   

 Muligheten for at informasjon initieres på uriktig grunnlag eller endres og at dette ikke 

oppdages, være større hvis hensiktsmessige kontroller ikke fungerer effektivt.  

A153. Konsekvensene for videre revisjonshandlinger av å identifisere slike risikoer er beskrevet i 

ISA 330.23 

Revurdering av risiko (Jf. punkt 31)  

A154. Under revisjonen kan revisor bli oppmerksom på informasjon som avviker vesentlig fra den 

informasjonen som ligger til grunn for risikovurderingen. For eksempel kan risikovurderingen 

være basert på en forventning om at bestemte kontroller fungerer effektivt. Ved 

gjennomføring av tester av disse kontrollene kan revisor innhente revisjonsbevis for at 

kontrollene ikke fungerte effektivt på relevante tidspunkter i løpet av revisjonen. Tilsvarende 

kan revisor ved gjennomføring av substanshandlinger avdekke feilinformasjon som er mer 

omfattende eller hyppigere enn det som er i samsvar med revisors risikovurderinger. Under 

slike omstendigheter kan det være at risikovurderingen ikke gjenspeiler de faktiske 

omstendighetene i enheten på en tilfredsstillende måte, og at de planlagte videre 

revisjonshandlingene ikke er hensiktsmessige for å avdekke vesentlig feilinformasjon. Se ISA 

330 for ytterligere veiledning.  

                                                 
22 ISA 265 «Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt 

ledelsen» punkt A7. 

23 ISA 330 punkt 8. 
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Dokumentasjon (Jf. punkt 32)  

A155. Måten kravene i punkt 32 dokumenteres på, er gjenstand for revisors profesjonelle skjønn. 

Ved revisjon av mindre enheter kan for eksempel dokumentasjonen integreres i revisors 

dokumentasjon av den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen.24 Likeledes kan for 

eksempel resultatene av risikovurderingen dokumenteres separat, eller som en del av revisors 

dokumentasjon av videre revisjonshandlinger.25 Dokumentasjonens form og omfang påvirkes 

av arten, størrelsen og kompleksiteten av enheten og dens interne kontroll, tilgjengeligheten av 

informasjon fra enheten og revisjonsmetodene og -teknologiene som brukes under revisjonen.    

A156. For enheter som har ukomplisert virksomhet og ukompliserte prosesser i forhold til finansiell 

rapportering, kan dokumentasjonen ha en enkel form og være relativt kort. Det er ikke 

nødvendig å dokumentere hele revisors forståelse av enheten og tilknyttede forhold.  Viktige 

elementer i forståelsen som dokumenteres av revisor, omfatter de elementene som revisor har 

lagt til grunn for vurderingen av risikoene for vesentlig feilinformasjon.  

A157. Omfanget av dokumentasjon kan også gjenspeile erfaringene og kapabilitetene til 

medlemmene av revisjonsteamet. Forutsatt at kravene i ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» 

alltid overholdes, kan revisjon som utføres av et revisjonsteam som omfatter mindre erfarne 

personer kreve mer detaljert dokumentasjon for å bidra til at de opparbeider seg en hensikts-

messig forståelse av enheten, sammenlignet med et revisjonsteam som omfatter erfarne 

personer.  

A158. Ved eksisterende revisjonsoppdrag kan deler av dokumentasjonen overføres og oppdateres 

etter behov for å gjenspeile endringer i enhetens virksomhet eller prosesser.  

                                                 
24 ISA 300 «Planlegging av revisjon av et regnskap» punkt 7 og 9. 

25 ISA 330 punkt 28. 
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Vedlegg 1  

(Jf. punkt 4(c), 14–24 og A76–A117)  

Komponentene i den interne kontrollen  

1. Dette vedlegget gir en mer detaljert beskrivelse av komponentene i den interne kontrollen, som 

angitt i punkt 4(c), 14–24 og A76–A117, i forhold til revisjon av regnskaper.  

Kontrollmiljø  

2. Kontrollmiljøet omfatter følgende elementer:  

(a) Kommunikasjon og håndheving av integritet og etiske verdier. Effektiviteten av 

kontroller kan ikke bli bedre enn integriteten og de etiske verdiene til de personene 

som utarbeider, administrerer og overvåker kontrollene. Integritet og etisk atferd er 

et resultat av enhetens standarder for etisk atferd, hvordan disse kommuniseres og 

hvordan de iverksettes. Håndhevingen av integritet og etiske verdier omfatter for 

eksempel ledelsens handlinger for å fjerne eller redusere motiver og fristelser som 

kan medføre at medarbeidere utfører uærlige, ulovlige eller uetiske handlinger. 

Kommunikasjon av enhetens retningslinjer for integritet og etiske verdier kan 

omfatte kommunikasjon av etiske standarder til medarbeiderne gjennom prinsipp-

erklæringer, regler for «god skikk» og ved å gå foran med et godt eksempel.  

(b) Forpliktende engasjement i forhold til kompetanse. Kompetanse er de kunnskapene 

og ferdighetene som er nødvendige for å kunne utføre de oppgavene som hører inn 

under en medarbeiders arbeidsoppgaver.  

(c) Deltakelse fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. En enhets 

kontrollbevissthet påvirkes vesentlig av dem som har overordnet ansvar for styring 

og kontroll. Viktigheten av ansvaret de som har overordnet ansvar for styring og 

kontroll har, fremgår av kodifisert «god skikk» og andre lover og forskrifter eller 

veiledninger utarbeidet for dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. 

Øvrig ansvar til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er tilsyn 

med utformingen og effektiviteten av rutiner for varsling og gjennomgåelsen av 

hvorvidt enhetens interne kontroll fungerer effektivt.   

(d) Ledelsesfilosofi og lederstil. Ledelsesfilosofi og lederstil kommer til uttrykk 

gjennom et bredt spekter av karakteristiske trekk. Ledelsens holdninger og 

handlinger med hensyn til finansiell rapportering kan for eksempel komme til 

uttrykk gjennom konservative eller aggressive valg av tilgjengelige alternative 

regnskapsprinsipper eller hvor samvittighetsfullt og konservativt regnskaps-

estimater utarbeides.  

(e) Organisasjonsstruktur. Opprettelsen av en hensiktsmessig organisasjonsstruktur 

omfatter en vurdering av viktige fullmakts- og ansvarsområder og hensiktsmessige 

rapporteringslinjer. Hvorvidt en enhets organisasjonsstruktur er hensiktsmessig 

avhenger delvis av enhetens størrelse og virksomhetens art.  

(f) Tildeling av myndighet og ansvar. Tildeling av myndighet og ansvar kan omfatte 

retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis, kunnskaper og erfaringer hos nøkkel-

medarbeidere og hvilke ressurser som stilles til rådighet for utførelsen av oppgaver. 

I tillegg kan det omfatte retningslinjer og kommunikasjon for å sikre at alle 

medarbeidere forstår enhetens mål, vet hvordan deres handlinger henger sammen 

med og bidrar til oppfyllelsen av disse målene og kjenner til hvordan og for hva de 

vil bli holdt ansvarlig.  

(g) Personalpolitikk og -rutiner. Personalpolitikk og -rutiner gir ofte uttrykk for viktige 

forhold knyttet til en enhets kontrollbevissthet. Standarder for rekruttering av de 

best kvalifiserte personene, med vektlegging av utdanning, arbeidserfaring, tidligere 

oppnådde resultater og bevis på integritet og etisk atferd, tydeliggjør for eksempel 
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en enhets krav til kompetente og pålitelige medarbeidere. Retningslinjer for 

opplæring som kommuniserer kommende oppgaver og ansvar, og som blant annet 

omfatter kurs og seminarer, illustrerer forventninger til prestasjon og atferd.  

Utvikling styrt av periodiske prestasjonsvurderinger viser at enheten er opptatt av å 

utvikle kvalifiserte medarbeidere til høyere ansvarsnivåer.  

Enhetens risikovurderingsprosess  

3. Enhetens risikovurderingsprosess for finansiell rapportering omfatter hvordan ledelsen 

identifiserer forretningsrisikoer som er relevante for utarbeidelsen av regnskap i samsvar med 

enhetens gjeldende rammeverk for finansiell rapportering, samt hvordan ledelsen vurderer 

risikoenes betydning, vurderer sannsynligheten for at de vil oppstå og vedtar tiltak for å håndtere 

dem og resultatene av dem. Enhetens risikovurderingsprosess kan for eksempel være rettet mot 

hvordan enheten vurderer muligheten for uregistrerte transaksjoner eller identifiserer og analyserer 

vesentlige estimater i regnskapet.   

4. Risikoer som er relevante for den pålitelige finansielle rapporteringen omfatter eksterne og interne 

hendelser, transaksjoner eller omstendigheter som kan oppstå og ha en negativ innvirkning på en 

enhets evne til å initiere, registrere, prosessere og rapportere økonomiske data i overensstemmelse 

med ledelsens påstander i regnskapet. Ledelsen kan iverksette planer, programmer eller tiltak for å 

håndtere bestemte risikoer, eller den kan beslutte å akseptere en risiko av kostnadshensyn eller av 

andre grunner. Risikoer kan oppstå eller endres som en følge av omstendigheter som nevnt 

nedenfor:  

 Endringer i forretningsmessige omgivelser. Endringer i regelverket eller forhold som 

kan føre til endringer i konkurransesituasjonen og et vesentlig endret risikobilde.  

 Nytt personale. Nytt personale kan ha en annen vinkling på eller forståelse av intern 

kontroll.  

 Nye eller oppdaterte informasjonssystemer. Betydelige og raske endringer i 

informasjonssystemer kan endre risikoen relatert til den interne kontrollen.  

 Rask vekst. Betydelig og rask utvidelse av virksomheten kan overbelaste kontroller og 

øke risikoen for at kontrollene bryter sammen.  

 Ny teknologi. Innføring av ny teknologi i produksjonsprosesser eller informasjons-

systemer kan endre risikoen som er forbundet med den interne kontrollen.  

 Nye forretningsmodeller, produkter eller aktiviteter. Nye forretningsområder eller 

transaksjoner som enheten har liten erfaring med kan medføre nye risikoer forbundet 

med den interne kontrollen.  

 Restruktureringer. Restruktureringer kan medføre reduksjon av antall medarbeidere og 

endringer i tilsyn og arbeidsdeling som kan endre risikoen forbundet med den interne 

kontrollen.  

 Utvidet virksomhet i utlandet. Utvidet virksomhet eller oppkjøp av selskaper i utlandet 

medfører nye og ofte unike risikoer som kan påvirke den interne kontrollen, for 

eksempel nye eller endrede risikoer i forbindelse med valutatransaksjoner.  

 Nye regnskapsregler. Innføring av nye regnskapsprinsipper eller endringer i regnskaps-

prinsipper kan påvirke risikoer i forbindelse med utarbeidelse av regnskap.  

Informasjonssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprosessene, som er relevante 

for finansiell rapportering, og kommunikasjon  

5. Et informasjonssystem består av infrastruktur (fysiske komponenter og maskinvare), programvare, 

mennesker, rutiner og data. I mange informasjonssystemer anvendes informasjonsteknologi (IT) i 

stort omfang.  

6. De delene av et informasjonssystem som er relevante for målene for den finansielle 

rapporteringen, som omfatter systemet for finansiell rapportering, består av de rutinene og 

regnskapsmaterialet som:  

 Identifiserer og registrerer alle gyldige transaksjoner.  
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 I rett tid beskriver transaksjonene i tilstrekkelig detalj for å muliggjøre en riktig 

klassifisering av transaksjoner for finansiell rapportering.  

 Måler verdien av transaksjoner på en måte som muliggjør registrering av deres reelle 

pengeverdi i regnskapet.  

 Fastsetter i hvilken periode transaksjonene oppsto for å muliggjøre registrering av 

transaksjoner i riktig regnskapsperiode.  

 Presenterer transaksjonene og de relaterte tilleggsopplysningene på en tilbørlig måte i 

regnskapet.  

7. Kvaliteten på systemgenerert informasjon påvirker ledelsens mulighet til å ta hensiktsmessige 

beslutninger i forbindelse med styring og kontroll av enhetens aktiviteter og til å utarbeide 

pålitelig finansiell rapportering.  

8. Kommunikasjon, som innebærer å formidle en forståelse av individuelle roller og ansvar i 

forbindelse med den interne kontrollen over den finansielle rapporteringen, kan skje i form av 

policy-håndbøker, håndbøker for regnskap og finansiell rapportering og notater. Kommunikasjon 

kan også skje elektronisk, muntlig og gjennom ledelsens handlinger.   

Kontrollaktiviteter  

9. Generelt kan kontrollaktiviteter som kan være relevante for en revisjon, kategoriseres som 

retningslinjer og rutiner knyttet til følgende:  

 Gjennomgåelse av resultater. Disse kontrollaktivitetene omfatter gjennomgåelser og 

analyser av faktiske resultater sammenlignet med budsjetter, prognoser og resultater fra 

forrige periode, sammenligning av ulike grupper av data, driftsmessige og økonomiske, 

med hverandre, sammen med analyser av sammenhenger og undersøkende og 

korrigerende tiltak, sammenligning av interne data med informasjon fra eksterne kilder 

og gjennomgåelse av utførelsen av funksjoner eller aktiviteter.   

 Prosessering av informasjon. De to hovedgruppene av kontrollaktiviteter i 

informasjonssystemet er applikasjonskontroller, som vedrører bruken av individuelle 

applikasjoner, og generelle IT-kontroller, som er retningslinjer og rutiner som er knyttet 

til mange applikasjoner og som underbygger effektiviteten av applikasjonskontroller 

ved å bidra til å sikre løpende problemfri drift av informasjonssystemet.  Eksempler på 

applikasjonskontroller er kontroll av den aritmetiske nøyaktigheten av registrerte 

regnskapsopplysninger, vedlikehold og gjennomgåelse av kontoer og saldobalanser, 

automatiserte kontroller, som for eksempel gyldighetskontroller av inndata og kontroller 

av nummerrekkefølge, og manuelle oppfølginger av avviksrapporter. Eksempler på 

generelle IT-kontroller er programendringskontroller, kontroller som begrenser 

tilgangen til programmer eller data, kontroller over innføringen av nye versjoner av 

programvarepakker og kontroller over systemprogramvare som begrenser tilgangen til 

eller overvåker bruken av systemfunksjoner som kan endre økonomiske data eller 

registreringer uten å etterlate revisjonsspor.  

 Fysiske kontroller. Kontroller som omfatter:  

 Fysisk sikring av eiendeler, herunder egnede sikringstiltak, som for eksempel 

begrensning av fysisk adgang til eiendeler og regnskapsmateriale.  

 Autorisasjon for tilgang til dataprogrammer og datafiler.   

 Periodisk telling og sammenligning med beløp i registre (for eksempel 

sammenligning av resultatet av telling av kontanter, verdipapirer og varelagre med 

regnskapsbøkene).  

I hvilken grad fysiske kontroller for å forhindre tyveri av eiendeler er relevante for 

påliteligheten av regnskaper, og dermed for revisjonen, avhenger av omstendighetene, 

som tilfeller der eiendeler er spesielt utsatt for urettmessig tilegnelse.   

 Arbeidsdeling. Tildeling av ansvar til ulike personer for godkjenning av transaksjoner, 

registrering av transaksjoner og kontroll over eiendeler. Hensikten med arbeidsdeling er 

å redusere enkeltpersoners mulighet til å begå og deretter skjule feil eller misligheter 

ved utøvelsen av vedkommendes oppgaver.  
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10. Noen kontrollaktiviteter kan avhenge av om det foreligger hensiktsmessige retningslinjer på 

høyere nivå opprettet av ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. 

Godkjenningsfullmakter kan for eksempel være delegert i samsvar med fastsatte retningslinjer, for 

eksempel investeringskriterier fastsatt av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, 

eller det kan være at ikke-rutinemessige transaksjoner, som store kjøp eller salg, krever særskilt 

godkjenning på høyere nivå, noen ganger også fra aksjeeierne.  

Overvåking av kontroller  

11. Et viktig lederansvar er å opprette og vedlikeholde intern kontroll på løpende basis. Ledelsens 

overvåking av kontroller omfatter en vurdering av hvorvidt kontrollene fungerer som forutsatt og 

at de endres i takt med endringer i omgivelsene. Overvåking av kontroller kan for eksempel være 

ledelsens gjennomgåelse av hvorvidt bankavstemminger utarbeides i rett tid, interne revisorers 

vurdering av salgsmedarbeidernes overholdelse av enhetens retningslinjer for vilkår i 

salgskontrakter og en juridisk avdelings tilsyn med at enhetens regler for etisk atferd eller 

ansvarlig forretningspraksis følges. Overvåking utføres for å sikre at kontroller fungerer effektivt 

over tid. Hvis for eksempel bankavstemmingenes tidsriktighet og nøyaktighet ikke overvåkes, er 

det mulig at medarbeiderne vil slutte å utarbeide dem.  

12. Interne revisorer eller medarbeidere med tilsvarende oppgaver kan bidra til overvåkingen av en 

enhets kontroller gjennom separate evalueringer. Vanligvis gir de regelmessig informasjon om 

funksjonen til den interne kontrollen, med hovedvekt på vurderinger av den interne kontrollens 

effektivitet, og kommuniserer informasjon om styrker og mangler ved den interne kontroll, samt 

anbefalinger om hvordan den interne kontrollen kan forbedres.  

13. Overvåkingsaktiviteter kan omfatte anvendelse av informasjon formidlet av eksterne parter som 

kan indikere problemer eller fremhever områder der det er behov for forbedring. Kunder gir 

indirekte bekreftelse på faktureringsdata ved å betale sine fakturaer eller klage på fakturerings-

beløpet. I tillegg kan tilsynsmyndigheter kommunisere med enheten angående forhold som 

påvirker den interne kontrollens funksjon, for eksempel vedrørende undersøkelser utført av 

banktilsynsmyndigheter. Ledelsen kan også ved gjennomføring av overvåkingsaktiviteter vurdere 

kommunikasjon fra eksterne revisorer angående den interne kontrollen.  
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Vedlegg 2  

(Jf. punkt A40 og A128)  

Forhold og hendelser som kan tyde på risikoer for vesentlig feilinformasjon  

Følgende er eksempler på forhold og hendelser som kan tyde på at det foreligger risikoer for vesentlig 

feilinformasjon i regnskapet. De gitte eksemplene dekker et bredt spekter av forhold og hendelser. 

Ikke alle forhold og hendelser er relevante for ethvert revisjonsoppdrag, men på den annen side er 

listen med eksempler heller ikke uttømmende.  

 Virksomhet i regioner som er økonomisk ustabile, for eksempel land med betydelig 

valutadevaluering eller høy inflasjon  

 Virksomhet i volatile markeder, for eksempel terminhandel  

 Virksomhet som er underlagt et meget komplekst regelverk  

 Forhold vedrørende fortsatt drift-forutsetning og likviditet, herunder tap av viktige kunder  

 Begrensning av tilgangen på kapital og kreditt  

 Endringer i bransjen enheten driver i  

 Endringer i leveransekjeden  

 Utvikling eller salg av nye produkter eller tjenester, eller inntreden i nye forretningsområder  

 Utvidelse av virksomheten til nye geografiske områder  

 Endringer i enheten, som for eksempel store oppkjøp, omorganiseringer eller andre uvanlige 

hendelser  

 Sannsynlighet for salg av konsernenheter eller forretningssegmenter  

 Komplekse allianser og felleskontrollert virksomhet  

 Anvendelse av finansiering utenom balansen (off-balance-sheet), enheter med spesifikt formål 

og andre komplekse finansieringsordninger  

 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter  

 Mangel på medarbeidere med tilstrekkelig kunnskap om regnskap  

 Utskifting av nøkkelmedarbeidere, herunder sentrale ledere  

 Mangler i den interne kontrollen, særlig den som ikke håndteres av ledelsen 

 Incentiver for ledelse og ansatte til å delta i uredelig finansiell rapportering  

 Inkonsistens mellom enhetens IT-strategi og dens forretningsstrategier  

 Endringer i IT-miljøet  

 Innføring av vesentlige nye IT-systemer knyttet til finansiell rapportering  

 Tilsyns- eller andre offentlige myndigheters undersøkelse av enhetens drift eller økonomiske 

resultater  

 Tidligere feilinformasjon, tidligere feil eller en vesentlig mengde justeringer ved 

regnskapsperiodens slutt  

 Vesentlig mengde ikke rutinemessige eller ikke systematiske transaksjoner, herunder 

konserninterne transaksjoner og store inntektstransaksjoner ved regnskapsperiodens slutt  

 Transaksjoner som er registrert basert på ledelsens intensjon, for eksempel refinansiering av 

gjeld, eiendeler som skal selges og klassifisering av omsettelige verdipapirer  

 Anvendelse av nye regnskapsregler  

 Regnskapsmessige målinger basert på komplekse prosesser  

 Hendelser eller transaksjoner med vesentlig målingsusikkerhet, herunder regnskapsestimater 

og tilhørende tilleggsopplysninger  

 Utelatelse, eller tilsløring, av informasjon av betydning i tilleggsopplysninger 

 Pågående rettssaker og betingede forpliktelser, for eksempel salgsgarantier, finansielle 

garantier og miljøtiltak  
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Internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS) 4400 

Avtalte kontrollhandlinger 
 

(Vedtatt av NSRFs styre med virkning for avtalte kontrollhandlinger som gjennomføres etter 1. januar 1997).  
 
Innhold 
           Avsnitt 
Innledning          1-3 
Formål med avtalte kontrollhandlinger      4-6 
Generelle prinsipper for utførelse av avtalte kontrollhandlinger   7-8 
Avklaring av vilkårene for oppdraget       9-12 
Planlegging          13 
Dokumentasjon         14 
Kontrollhandlinger og bevis        15-16 
Rapportering          17-18 
Tillegg for offentlig sektor 
 
Vedlegg 1:  Eksempel på et engasjementsbrev for et oppdrag som består i å utføre avtalte 

kontrollhandlinger 
Vedlegg 2:  Eksempel på rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger vedrørende 

leverandørgjeld 
 
 

ISRS 4400 ”Avtalte kontrollhandlinger” må leses i sammenheng med ”Forord til standarder for 
kvalitetskontroll, revisjon, attestasjon og beslektede tjenester” som beskriver grunnlaget for 
utarbeidelsen av standardene, forholdet mellom standardene og lovgivningen om revisors 
oppgaver og plikter, og standardenes autoritet. 

 
 
Innledning 
1. Hensikten med denne standarden for beslektede tjenester (ISRS-en) er å fastsette normer og 

gi veiledning for revisors oppgaver når han har påtatt seg å utføre avtalte 
kontrollhandlinger, og om form og innhold i revisors rapport. 

2. Standarden dekker kontroll av økonomisk informasjon. Den kan imidlertid også gi nyttig 
veiledning om kontroll av ikke-økonomisk informasjon, forutsatt at revisor har tilstrekkelig 
kjennskap til det aktuelle saksforholdet og det eksisterer rimelige kriterier å basere funnene 
på. Veiledning i revisjonsstandardene (ISA-ene) kan være til hjelp for revisor ved 
anvendelse av denne ISRS-en. 

3. Avtalte kontrollhandlinger kan innebære at revisor utfører kontroller rettet mot enkelte 
regnskapsposter eller transaksjoner (f.eks. kundefordringer, leverandørgjeld, transaksjoner 
mellom nærstående parter, salg av deler av en virksomhet), deler av et regnskap (f.eks. 
balansen) eller et fullstendig regnskap. 

 
Formål med avtalte kontrollhandlinger 
4. Avtalte kontrollhandlinger innebærer at revisor, etter avtale med virksomheten og 

eventuell tredjepart, utfører kontrollhandlinger av revisjonsmessig art og rapporterer 
resultatene av dette arbeidet. 
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5. Da revisor kun avgir rapport om resultatene av avtalte kontrollhandlinger, gir han ikke 
uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. Mottakere 
av rapporten må selv vurdere de kontroller som er utført og de funn som er rapportert og 
trekke sine egne konklusjoner på dette grunnlag. 

6. Uttalelsen er kun til bruk for de parter som omfattes av den inngåtte avtale. Dette fordi 
andre, som ikke kjenner begrunnelsen for de kontrollhandlinger som er utført, vil kunne 
feiltolke opplysningene. 

 
Generelle prinsipper for utførelse av avtalte kontrollhandlinger 
7. Ved utførelse av avtalte kontrollhandlinger må revisor følge god revisorskikk. De 

etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter for denne type 
oppdrag er: 
a) integritet 
b) objektivitet 
c) profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet 
d) konfidensialitet 
e) profesjonell opptreden og 
f) etterlevelse av faglige standarder 
Uavhengighet er ikke en nødvendig forutsetning for å utføre avtalte kontrollhandlinger. 
Vilkårene i et oppdrag kan imidlertid kreve at revisor må etterleve uavhengighetskravet i 
lov og god revisorskikk. I de tilfeller hvor revisor ikke er uavhengig, skal dette fremgå av 
rapporten. 

8. Revisor må utføre avtalte kontrollhandlinger i overensstemmelse med denne standard 
og vilkårene for oppdraget. 

 
Avklaring av vilkårene for oppdraget 
9. Revisor må sørge for at det er en klar forståelse for de kontrollhandlinger som er 

avtalt og for vilkårene for oppdraget. Dette gjelder både i forhold til representanter 
for virksomheten og andre definerte mottakere av rapporten. Forhold som skal avtales 
inkluderer: 
• Oppdragets art, herunder det forhold at de kontrollhandlinger som utføres hverken 

utgjør revisjon eller begrenset revisjon, og at det derfor ikke vil bli gitt uttrykk for 
noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. 

 • Formålet med oppdraget. 
 • Identifikasjon av den økonomiske informasjon som skal kontrolleres. 
 • Type, tidspunkt for utførelse og omfang av de konkrete kontrollhandlinger. 
 • Hvilken form rapporten antas å ville få. 

• Begrensninger mht. distribusjon av rapporten. Dersom slike begrensninger vil være i 
strid med bestemmelser gitt i lov eller forskrift, skal revisor ikke påta seg oppdraget. 

10. Under visse omstendigheter, for eksempel når kontrollhandlingene er avtalt mellom 
|regulerende myndigheter, næringen og revisorprofesjonen, eller når revisorprofesjonen har 
definert kravet til en avtalebestemt handling (for eksempel en særattestasjon), er det ikke 
formålstjenlig å diskutere kontrollhandlingene med partene. Det kan likevel være 
hensiktsmessig å avholde et informasjonsmøte, slik at de involverte parter har forståelse for 
oppgaven som skal utføres av revisor. 

11. Det er både i virksomhetens og revisors interesse at revisor sender et engasjementsbrev som 
angir de viktigste vilkår for oppdraget. Et avtalebrev bekrefter revisors aksept av oppdraget, 
og bidrar til å unngå misforståelser vedr. oppdragets formål, omfanget av revisors oppgaver, 
samt hva slags rapport som skal avgis. 

12. Følgende forhold bør medtas i engasjementsbrevet: 
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 • En opplisting av de kontrollhandlinger som etter avtale mellom partene skal utføres. 
• En presisering av at rapporten kun kan distribueres til de parter som omfattes av 

avtalen. 
Revisor kan i tillegg vurdere å legge ved et eksempel på den type rapport som vil bli avgitt. 
Vedlegg 1 inneholder eksempel på et engasjementsbrev. 

 
Planlegging 
13. Revisor må planlegge sitt arbeid slik at oppdraget kan gjennomføres på en effektiv og 

hensiktsmessig måte. 
 
Dokumentasjon 
14. Revisor må dokumentere forhold som er viktige for å underbygge innholdet i 

rapporten, samt at arbeidet er utført i samsvar med denne standard og vilkårene for 
oppdraget. 

 
Kontrollhandlinger og bevis 
15. Revisor må utføre de kontrollhandlinger som er avtalt og benytte det bevismateriale 

han har innhentet som grunnlag for sin rapport. 
16.  Aktuelle kontrollhandlinger kan omfatte: 
 • Forespørsler og analyser 
 • Etterregning, sammenligning og andre nøyaktighetskontroller 
 • Observasjoner 
 • Inspeksjon 
 • Innhenting av bekreftelser 

Vedlegg 2 er et eksempel på en rapport som inneholder en liste med kontrollhandlinger som 
kan benyttes som en del av et typisk avtalt kontrollhandlingsoppdrag. 

 
Rapportering 
17. Revisors rapport etter gjennomføring av avtalte kontrollhandlinger skal beskrive formålet 

og de avtalte handlinger i tilstrekkelig detalj til at leseren kan forstå arten og omfanget av 
arbeidet som er utført. 

18. Revisors rapport må inneholde: 
 a) Overskrift 

b) Adressat (vanligvis klienten som har engasjert revisor til å utføre avtalte 
kontrollhandlinger) 

c) Identifikasjon av den spesifikke informasjon av økonomisk eller ikke-
økonomisk art som er kontrollert 

d) En uttalelse om at det som er gjennomført, er de handlingene som ble avtalt 
med mottakeren 

 e) En uttalelse om at oppdraget er utført i samsvar med denne standarden 
f) Når det er relevant, en opplysning om at revisor ikke er uavhengig av 

virksomheten 
 g) Angivelse av formålet med de avtalte kontrollhandlingene 
 h) Opplisting av de konkrete kontrollhandlinger som er utført 

i) Beskrivelse av resultatene av revisors arbeid, herunder tilstrekkelige detaljer 
om feil og avvik som er avdekket 

j) Presisering av at de utførte kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller 
begrenset revisjon, og at det derfor ikke gis uttrykk for noen sikkerhet for at 
informasjonen ikke inneholder vesentlige feil 
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k) Presisering av at dersom det hadde vært utført ytterligere kontrollhandlinger, 
eventuelt revisjon eller begrenset revisjon, kunne dette avdekket ytterligere 
forhold som ville blitt rapportert 

 l) Presisering av hvem rapporten kan distribueres til 
m) Når aktuelt, en presisering av at rapporten kun dekker de konkrete forhold 

som er beskrevet, og at den ikke omfatter virksomhetens regnskap som helhet 
 n) Sted og dato 
 o) Revisors underskrift 

Vedlegg 2 inneholder et eksempel på en rapport om faktiske funn avgitt i forbindelse med et 
oppdrag som gjelder avtalte kontrollhandlinger rettet mot økonomisk informasjon. 

 
Tillegg for offentlig sektor 
1. Det kan forekomme at rapporten på et oppdrag i offentlig sektor ikke er begrenset kun til de 

parter som er blitt enige om kontrollhandlingene som skal gjennomføres, men at den også 
gjøres tilgjengelig for en videre krets av foretak eller personer (for eksempel en 
parlamentarisk granskning vedrørende et spesifikt offentlig foretak eller et departement). 

 
2. Mandatene i offentlig sektor varierer i betydelig grad og det må utvises aktsomhet for å 

skille oppdrag som virkelig dreier seg om ”avtalte kontrollhandlinger” fra oppdrag som 
forventes å være revisjon av økonomisk informasjon, for eksempel aktivitetsrapporter. 

 
 
 
Vedlegg 1 
Eksempel på engasjementsbrev for et oppdrag som består i å utføre avtalte 
kontrollhandlinger 
Følgende brev kan benyttes som veiledning i forbindelse med avsnitt 9 i denne standarden, og er 
ikke ment å være noe standardbrev. Avtalebrevet må tilpasses de individuelle behov og 
omstendigheter. 
 
 «Til styret (eller andre representanter for klienten som har engasjert revisor): 
 

Dette brevet bekrefter vår forståelse av vilkårene for og formålene med vårt oppdrag, samt 
art og begrensninger av de tjenester vi vil utføre. Vårt oppdrag vil bli utført i samsvar med 
ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger», og dette vil fremgå av vår rapport. 

Vi har avtalt å utføre følgende kontrollhandlinger og vil rapportere resultatet av 
disse til Dem: 

(Beskriv type, tidspunkt for utførelsen og omfang av kontrollhandlingene som skal 
utføres, herunder henvisninger, der det er aktuelt, til de dokumenter og den informasjon som 
skal gjennomgås, personer som skal kontaktes og parter det vil bli innhentet bekreftelser 
fra). 

De handlinger vi vil utføre har kun som formål å bistå Dem med (gjengi formål). 
Vår rapport kan ikke brukes til noe annet formål og er kun til Deres informasjon. 

Kontrollhandlingene som vi vil utføre, vil ikke utgjøre revisjon eller begrenset 
revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, og det vil derfor ikke bli gitt uttrykk for noen 
sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. 

Vi legger til grunn at Deres ansatte vil gi nødvendig bistand, og forutsetter at vi vil 
få tilgang til alle arkiver, dokumentasjon og annen informasjon som vi måtte be om i 
forbindelse med vårt oppdrag. 
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(Vårt honorar vil bli fakturert etter hvert som arbeidet utføres, og vil være basert på 
medgått tid for de personer som arbeider på oppdraget, samt direkte utgifter. Den enkeltes 
timesats varierer med grad av ansvar og den erfaring og kunnskap som kreves.) 

Vennligst undertegn og returner den vedlagte kopi av dette brevet for å bekrefte at 
det stemmer med Deres forståelse av vilkårene for oppdraget, herunder de konkrete 
kontrollhandlinger som vi har avtalt skal utføres. 

 
Sted, dato 
Revisjonsfirmaet XX 
N.N. statsautorisert/registrert revisor 
Bekreftet på vegne av ABC AS av 
Sted, dato ....................................... (Signatur) 

     Navn og tittel 
 
Vedlegg 2 
Eksempel på rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger vedrørende 
leverandørgjeld 
 

 «Til (de som har engasjert revisor) 
 

Rapport om faktiske funn 
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende 
ABC AS’ leverandørgjeld pr. (dato) spesifisert i vedlagte lister (ikke vist i dette eksemplet). 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
leverandørgjelden og oppsummeres som følger: 
1. Vi har innhentet og kontrollert summeringen av reskontroen for leverandørgjeld pr. 

(dato) utarbeidet av ABC AS og sammenlignet totalen med saldoen på tilhørende 
hovedbokskonto. 

2. Vi har sammenlignet vedlagte liste (ikke vist i dette eksemplet) over større 
leverandører og skyldige beløp pr. (dato) med tilhørende navn og beløp i 
reskontroen. 

3. Vi har innhentet kontoutdrag fra leverandører eller bedt leverandørene om å bekrefte 
utestående saldoer pr. (dato) 

4. Vi har sammenlignet kontoutdragene eller bekreftelsene med beløpene vist til i 
punkt 2. For beløp som ikke stemte, innhentet vi avstemminger fra ABC AS. For de 
innhentede avstemmingene identifiserte vi og listet opp utestående fakturaer, 
kreditnotaer og utestående sjekker større enn kroner XXX. Vi har lokalisert og 
kontrollert slike fakturaer og kreditnotaer som er mottatt senere og sjekker betalt 
senere, og vi har konstatert at de faktisk skulle fremstå som utestående på 
avstemmingene. 

 
 Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at summeringen er korrekt og at totalbeløpet 
stemmer. 

b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at de sammenlignede beløpene stemmer med 
hverandre. 

 c) Med hensyn til punkt 3 konstaterte vi at det fantes kontoutdrag fra alle leverandører. 
d) Med hensyn til punkt 4 fant vi at beløpene enten stemte, eller for de beløp som ikke  

AS hadde utarbeidet avstemminger og at kreditnotaer, fakturaer og utestående 
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sjekker over kroner XXX var tilbørlig listet som avstemmingsposter med følgende 
unntak: 

  (Opplisting av unntakene) 
 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i 
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at 
leverandørgjelden pr. (dato) ikke inneholder vesentlige feil. 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til 
vår kunnskap og blitt rapport til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt 
i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. 
Rapporten vedrører kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke 
regnskapene for ABC AS som helhet. 

 
Sted, dato 
Revisjonsfirmaet XX 
N.N. statsautorisert/registrert revisor» 
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Skjema for revisjonsuttalelse 
knyttet til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende 

helse- og omsorgstjenester i kommunene.
(Statsbudsjettets kapittel 575, post 60)

Tjenester ytt i 2015.

Denne uttalelsen gjelder:

Kommunenummer: Kommunenavn:

Hvor mange kontroller (antall tjenestemottakere) 
ligger til grunn for revisjonsuttalelsen? 
Hvor mange tjenestemottakere anser revisjonen at 
kommunen kan kreve refusjon for?
Hva er samlet netto utgift (kolonne 9 i 
innrapporteringsskjemaet) for de tjenestemottakere 
som revisjonen mener kommunen kan kreve refusjon 
for?

Eventuelle kommentarer:

Vi har gjennomført kontroll som avtalt og listet opp i denne revisoruttalelsen. Vårt 
oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 ”Avtalte kontrollhandlinger”. Kontrollen er 
utført for å hjelpe Helsedirektoratet i vurderingen av riktigheten i rapporteringen fra 
kommunen, slik den er beskrevet i dokumentet rundskriv IS-4/2016 fra 
Helsedirektoratet og er i tråd med de kontrollhandlinger som fremkommer i brev til 
kommunens revisor fra Helsedirektoratet. 

Kontaktinformasjon
Navn på revisjonsselskap

Kontaktperson
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E-postadresse til kontaktperson

Telefonnr. til kontaktperson

Dato Underskrift av revisor
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Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester 
Avdeling omsorgstjenester 
Thorstein Ouren, tlf.: 24163058 

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050 

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

 
Alle landets kommuner 
   
Kommunenes revisor 
   
 

Deres ref.:     
Vår ref.: 15/9235-4 
Saksbehandler: Thorstein Ouren 
Dato: 13.01.2016 
  
  
    
  

 

Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen: Særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene, 2016 

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til 
enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse 
tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60.  
 
Kriteriene for tilskuddsordningen for 2016 er beskrevet i Rundskriv IS-4/2016 som er sendt 
landets kommuner. Kommunene skal sikre at kommunens revisor mottar kopi av dette 
rundskrivet. 
 
Kommunens revisor skal utføre kontroll med det refusjonskrav som kommunen ønsker å 
rapportere inn til Helsedirektoratet. Kontrolloppdraget skal utføres i samsvar med ISRS 4400 
”Avtalte kontrollhandlinger”.  
 
Rundskriv IS-4/2016 har satt 26. februar 2016 som frist for kommunen å oversende sitt 
refusjonskrav til revisjonen for kontroll. Kommunens refusjonskrav skal sammen med skjema 
for revisjonsuttalelse være Helsedirektoratet i hende innen 1. april 2016. 
 
Hvis kommunens revisjon har kommentarer eller finner feil i kommunens 
innrapporteringsskjema, skal dette tas opp med kommunene. Det refusjonskrav og det skjema 
for revisjonsuttalelse som sendes Helsedirektoratet innen 1. april 2016 skal være avstemt og 
likelydende. Hvis kommunen ikke etterkommer revisjonens merknader skal revisjonen sende 
særskilt melding om dette til e-post ressurskrevendetjenester@helsedir.no med beskrivelse av 
hva forholdet gjelder. Innrapporteringsskjema og skjema for revisjonsuttalelse skal da ikke 
sendes inn. Helsedirektoratet vil ta særskilt kontakt med kommunen og revisjonen i slike 
tilfeller. 
 
Det er kommunens ansvar å påse at innrapporteringsskjema og skjema for revisjonsuttalelse 
sendes samlet til Helsedirektoratet. Så fremt revisjonen går god for kommunens refusjonskrav, 
skal revisjonen utstede skjema for revisjonsuttalelse, slik at kommunen kan overholde 
innrapporteringsfristen 1. april 2016. 
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Nærmere om revisjonens kontroll  
Før revisjonskontroll foretas, forutsettes det at rundskriv IS-4/2016 fra Helsedirektoratet er 
kjent og legges til grunn for kontrollhandlingen. 
 
Det forutsettes at revisjonen fører kontroll med minimum 50 individkrav, eller alle hvis 
kommunen har færre enn 50 tjenestemottakere med særlig ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester. Det forutsettes at det for kommuner med flere enn 50 tjenestemottakere 
av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester gjøres et tilfeldig utvalg.  
 
Revisjonen skal kontrollere:  

 At det kun er personer født i 1948 eller senere som er tatt med i rapporteringen.  

 At det i innrapporteringen kun er inkludert direkte lønnsutgifter ført i kommunens 
regnskap under KOSTRA-artene 010-099, 270 og 300-380.  

 At det i innrapporteringen kun er inkludert direkte lønnsutgifter ført i kommunens 
regnskap under KOSTRA-funksjonene 232, 233, 234, 241, 242, 243, 253, 254 og 273.  

 At det foreligger enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven for de tjenester som 
er inkludert i kommunens refusjonskrav. Alternativt annen dokumentasjon for tjenester 
der det ikke fattes enkeltvedtak.  

 At angitt ressursinnsats i kroner er beregnet ut i fra reell underlagsdokumentasjon som 
anses å være i tråd med IS-4/2016. 

 At kommunen har dokumentert reell ressursinnsats i antall direkte tjenestetimer i kolonne 
8 og at dette logisk samsvarer med den ressursinnsats i kroner som kommunen har 
innarbeidet i refusjonskravet. Ved en timepris over 600 kroner (jf. kolonne 12), vil 
direktoratet rutinemessig be kommunen om en nærmere, skriftlig forklaring på den høye 
timesatsen. Dersom kommunen har brukere med timepris som overstiger 600 kroner vil 
det være arbeidsbesparende dersom revisor sørger for at slik dokumentasjon blir vedlagt 
søknaden.  

 At det foreligger bekreftelse/dokumentasjon fra ekstern tjenesteleverandør på 
ressursinnsats i direkte tjenestetimer og direkte lønnsutgifter i de tilfeller der tjenesten 
leveres av andre enn kommunen selv.  

 At tjenestemottakere med psykisk utviklingshemming er avmerket riktig i kolonne 3 i 
innrapporteringsskjemaet. Herunder at det foreligger dokumentasjon på psykisk 
utviklingshemming.  

 At eventuelle øremerkede statstilskudd utløst av tjenestemottakeren er ført opp i kolonne 
6 og 7 i rapporteringsskjemaet.  

 
Skjema for revisjonsuttalelse følger vedlagt. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kristin Mehre e.f. 
avdelingsdirektør 

Thorstein Ouren 
seniorrådgiver 
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Arkivsak-dok. 17/13778-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Gjerstad kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon.  Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Gjerstad kommune og har avtale 

om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2017. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å gi 

kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på 

i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden «Planlegging av revisjon av et regnskap» 

ligger til grunn for vedlagt dokument.  

 

Revisjonen mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med deres øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, vil være et grunnlag for å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar 

overfor revisjonen. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes vil presentere overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi for Gjerstad kommune 2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/13778 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 25/17 

 

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 Gjerstad 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 25/17 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes viste til revisjonsstrategien deres for 

Gjerstad kommune for regnskapsåret 2017 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Gjerstad kommune tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/03312-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 20.9.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Gjerstad 

kommune, utover det som rapporteres i egne saker.  
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/03312 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 26/17 

 

 

 

Orienteringer fra revisor 20.9.2017 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 26/17 

 

Møtebehandling 

Løpende revisjonsoppgaver i gang. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/03341-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 20.9.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 22.6.2017: PS 17/47 Årsregnskap 2016 

b. 22.6.2017: PS 17/54 Forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten Øst i Agder 

2. Temarks hjemmeside www.temark.no 

3. Temarks høstkonferanse 2017 

4. Neste møte 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/03341 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 27/17 

 

 

 

Referatsaker 20.9.2017 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 27/17 

 

Møtebehandling 

 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 22.6.2017: PS 17/47 Årsregnskap 2016 

b. 22.6.2017: PS 17/54 Forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten Øst i Agder 

2. Temarks hjemmeside www.temark.no under endring. 

3. Temarks høstkonferanse 2017 – dato bestemmes endelig av styret 22.9.2017, kan bli 22.11. 

4. Neste møte 22.11.2017. Om dette blir dato for høstkonferansen, flyttes møtet til 29.11.17. 

5. NKRFs KU-konferanse 7.-8.2.2018 på Gardermoen 

6. FKTs fagkonferanse 29.-30.5.2018 på Gardermoen 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/03313-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 20.9.2017 

 

  
 



28/17 Eventuelt 20.9.2017 - 17/03313-6 Saksprotokoll KU-GJE, 20092017, Sak 28/17, Eventuelt 20.9.2017 : Saksprotokoll KU-GJE, 20092017, Sak 28/17, Eventuelt 20.9.2017

 

 

 

Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/03313 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 28/17 

 

 

 

Eventuelt 20.9.2017 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2017 sak 28/17 

 

Møtebehandling 
- Innspill til plan for forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg: 

o Organisering – ressursbruk og arbeidsmiljø 

o Kvalitet i tjenesten 

 Brukermedvirkning 

 Balanse mellom hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg – samspill 

tjenestekontor og tjenesteutøvelse 

o Fokus på læring og hjelp til videreutvikling av tjenesten 

 

Votering 

 

 

Vedtak  
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