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SAK  26/22 REVISJONSSTRATEGI 2022 – EN ORIENTERING FRA REVISJONEN 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 
herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeider og påse at dette foregår i 
samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk 
og kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor, jf kommunelovens § 23-2 
«kontrollutvalgets ansvar og myndighet», og videre i forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 «kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon».  
 
Oppdragsansvarlig revisor for Gamvik kommune vil orientere kontrollutvalget om plan for 
gjennomføring av regnskapsrevisjon 2022. 
 
Revisor vil også redegjøre for status for den løpende revisjon for 2022. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 
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SAK  27/22 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FOR FORENKLET 
ETTERLEVELSESKONTROLL 2022 

 
Bakgrunn 
I henhold til kommuneloven § 24-9 skal revisjonen føre kontroll gjennom en «forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomi-forvaltningen:»  
 

«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.  

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

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

 
Revisor identifiserer områder i økonomiforvaltningen der det er størst behov for at 
bestemmelser og vedtak følges og der brudd på bestemmelser / vedtak får størst 
konsekvenser.  
 
Ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering velges ett eller noen få områder ut for kontroll.  
 
Oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon vil i kontrollutvalgets møte presentere 
revisjonens strategi og funn, samt sin risiko- og vesentlighetsvurdering.  
 
Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens orientering vedrørende 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til orientering.  
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.  
 
 
 


















