Kommuneloven kap 12
Internt tilsyn og kontroll. Revisjon.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og
fylkeskommunar

Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar

Lov om kommuner og fylkeskommuner

Kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon.
§ 76.Kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar
Kommunestyret og fylkestinget har det øverste tilsyn med den kommunale og
fylkeskommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering
eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller
administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv.
Kommunestyret og fylkestinget skal påse at de kommunale og fylkeskommunale
regnskaper revideres på betryggende måte.
0 Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915).

§ 77.Kontrollutvalget
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende
tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal
ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av
utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets
saker behandles.
2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem
av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller
fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller
fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets
medlemmer.
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært
forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.
7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.
8. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter.
9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.
10. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets
oppgaver og saksbehandling mv.
Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004, nr. 1 tredje punktum 1 nov 2007 iflg. res. 18
juni 2004 nr. 915), endret ved lover 14 jan 2011 nr. 1 (ikr. 1 juli 2011 iflg. res. 14 jan 2011 nr.
38), 8 feb 2013 nr. 7 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 8 feb 2013 nr. 144). Endres ved lov 8 feb 2013 nr.
7 (i nr. 2, ikr. 1 nov 2015 iflg. res. 8 feb 2013 nr. 144).

§ 78.Revisjon
1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god
kommunal revisjonsskikk.
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen
skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå
avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget.
5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon
og kontroll til kontrollutvalget.
6. Revisor kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve
enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som
revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.
7. Med mindre det følger av revisjonens oppgaver etter denne lov eller forskrift gitt i
medhold av nr. 8, eller den opplysningene gjelder har samtykket til at taushetsplikten
ikke skal gjelde, har revisor plikt til å bevare taushet om det de får kjennskap til i sitt
oppdrag for kommunen eller fylkeskommunen.
8. Departementet kan gi forskrifter om revisjon.
Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915).

§ 79.Revisors uavhengighet
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta
revisjons- og kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller
dennes nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens
ansatte eller tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det
samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som
revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Som nærstående regnes
a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende
forhold
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller
eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og
c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som
nevnt under bokstav a.
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om revisors uavhengighet.
Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915).

§ 80.Innsyn og undersøkelser i selskaper
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer
etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen
med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller
indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og
revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra
selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den
utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta
undersøkelser i selskapet.
Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet
og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til
å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og
tilsvarende organ.
Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915), endret ved lov
8 feb 2013 nr. 7 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 8 feb 2013 nr. 144).

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og
moderniseringsdepartementet) 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 11.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 mai 2011 nr. 557, 6 des 2012 nr. 1151, 13 juni 2013 nr. 613.

Kap. 1. Virkeområde
§ 1.Virkeområde
Forskriften omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder
utvalgets ansvar og oppgaver, regler om saksbehandling m.m. jf. kommuneloven § 77.

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer
§ 2.Valg og sammensetning
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende
tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal
ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets
medlemmer.
Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når
utvalgets saker behandles.
§ 3.Utskifting av medlemmer
Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets
medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas
nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Kap. 3. Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
§ 4.Tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder
påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme,
i forskrift eller for ett enkelt møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i
lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget.
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer.
Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1 jan 2013).

§ 5.Innhenting av opplysninger
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser
som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets
medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om
taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.
Dersom kommunen eller fylkeskommunen har egen ansatt revisor, kan kontrollutvalget
be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kan kreve opplysninger av
revisjonen.

Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
§ 6.Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 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.
§ 7.Uttalelse om årsregnskapet
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det
kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.
§ 8.Oppfølging av revisjonsmerknader
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.
Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt
fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret
eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt
opp.

Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon
§ 9.Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir
gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.
Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller
fylkeskommunalt foretaks årsregnskap.
§ 10.Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet
for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.
§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke
forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt
fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke
er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Kap. 6. Selskapskontroll
§ 13.Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av
kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger,
med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de
ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.
Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1 jan 2013).

§ 14.Selskapskontrollens innhold
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om
den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i
samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.
§ 15.Rapportering om selskapskontrollen
Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til
utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av
selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning
til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle
kommentarer skal fremgå av rapporten.
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget
avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført
samt om resultatene av disse.

Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget
§ 16.Valg av revisjonsordning. Valg av revisor
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal
ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale
med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.
Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av
revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling
fra kontrollutvalget.
Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.
§ 17.Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse
Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, avgir kontrollutvalget
innstilling til kommunestyret eller fylkestinget om saker om ansettelse, suspensjon,
oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor.
Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, foretar kontrollutvalget
ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige personale når
slik myndighet ikke er delegert til revisor.
§ 18.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.
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.

Kap. 8. Saksbehandling og sekretariat.
§ 19.Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller
fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er).
Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt
saksdokumenter.
Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i
kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten
gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles.
Endret ved forskrifter 26 mai 2011 nr. 557 (i kraft 1 juli 2011), 13 juni 2013 nr. 613 (i kraft 1 juli
2013).

§ 20.Sekretariat
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har
sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig
utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon
og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkekommunens
administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller
fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme
gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den
aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke
instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.
Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1151 (i kraft 1 jan 2013).

Kap. 9 Ikrafttredelse - overgangsregler
§ 21.Ikrafttredelse m.m.
Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. januar
1993 nr. 4044 om kontrollutvalg.
Bestemmelsen i § 2 annet ledd med krav om at minst ett av kontrollutvalgets
medlemmer skal velges blant kommunestyret eller fylkestingets medlemmer trer i kraft
fra 1. november 2007.
Bestemmelsen i § 20 om sekretariatet trer i kraft fra 1. januar 2005.
§ 22.Overgangsregler
Kravet i § 10 om at kontrollutvalget senest ett år etter at kommunestyret eller
fylkestinget er konstituert, skal vedta en plan for forvaltningsrevisjon, gjelder først fra ny
valgperiode starter 1. november 2007. I inneværende valgperiode skal slik plan være
utarbeidet innen 31. desember 2005. Tilsvarende gjelder for kravet i § 13 om at
kommunestyret eller fylkestinget senest innen utgangen av året etter at det er
konstituert skal utarbeide en plan for selskapskontroll.
Fram til 1. januar 2005 kan kommunens revisor utføre saksutredning og sekretærbistand
for kontrollutvalget.

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og
moderniseringsdepartementet) 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 78 og § 79.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 6 des 2012 nr. 1152.

Kap. 1. Virkeområde
§ 1.Virkeområde
Denne forskrift gjelder ved
a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap.
b)

revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks årsregnskap, jf. kommuneloven
kap. 11.

c)

forvaltningsrevisjon av kommuner og fylkeskommuner, derunder kommunale og
fylkeskommunale foretak, jf. kommuneloven kap. 11.

Kap. 2. Regnskapsrevisjon
§ 2.Revisjonsplikt
Kommunestyret og fylkestinget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens
årsregnskap og kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap, blir revidert av
revisor som tilfredsstiller kravene i kommuneloven § 79 og kap. 5 og 6 i denne forskrift.
Det skal velges én revisor for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens
årsregnskap. Revisjon av kommunale eller fylkeskommunale foretaks (KF eller FKF)
årsregnskap kan foretas av annen revisor enn den som er valgt for revisjon av
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap.
Revisjon som nevnt i første ledd kan utføres av revisor ansatt i kommunen eller
fylkeskommunen, en interkommunal revisjonsenhet, eller av et revisjonsselskap. Der en
interkommunal revisjonsenhet eller et revisjonsselskap er valgt, skal revisjonsenheten
eller selskapet utpeke en ansvarlig revisor for hvert oppdrag (oppdragsansvarlig revisor).
§ 3.Revisjonens innhold
Revisor skal ved revisjon av årsregnskapet vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar
med lov og forskrifter, derunder om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomhet i
regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overenstemmelse med god kommunal
regnskapsskikk. Videre skal revisor
se etter at beløpene i kommunens/fylkeskommunens eller det
kommunale/fylkeskommunale foretakets årsregnskap stemmer med regulert budsjett
a)
slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå, og at
vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen.
vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
b)
årsregnskapet.
Revisor skal vurdere om 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.
Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen
på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.
Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor straks sende
foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal
revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Revisor skal sende kopi av
innberetningen til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet.
§ 4.Revisors plikter

Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god
kommunal revisjonsskikk krever, herunder vurdere risikoen for at det kan foreligge
feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor kontrollutvalget med kopi til
administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:
mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
1.
dokumentasjon av regnskapsopplysninger,
2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,
3. misligheter,
4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,
om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges
5. årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet
på riktig beslutningsnivå,
begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter
6.
som gis i henhold til lov eller forskrift, og
7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.
Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende.
0 Endret ved forskrift 6 des 2012 nr. 1152 (i kraft 1 jan 2013).

§ 5.Revisjonsberetningen
Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt
og senest 15. april. Revisjonsberetning skal avgis også der årsregnskap ikke foreligger
eller er ufullstendig.
Revisjonsberetningen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Det skal sendes kopi til
kontrollutvalget, formannskapet eller fylkesutvalget, og administrasjonssjefen eller
kommune-/fylkesrådet.
I revisjonsberetningen skal revisor bekrefte at revisjonen er utført i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal revisjonsskikk.
Revisor skal ved revisjon av årsregnskapet vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar
med lov og forskrifter, og gir et uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret
og stillingen ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal
regnskapsskikk.
I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold:
om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal
1.
regnskapsskikk,
om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med
2. budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med
regulert budsjett,
om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
3. årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller
dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,
om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
4.
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Dersom årsregnskapet ikke gir de opplysninger om den revisjonspliktiges virksomhet i
regnskapsåret og stilling ved årsskiftet som burde vært gitt, skal revisor presisere dette
eller ta forbehold og eventuelt gi nødvendige tilleggsopplysninger i sin beretning
Finner revisor at årsregnskapet ikke bør vedtas slik det foreligger, skal dette angis
særskilt.

Kap. 3. Forvaltningsrevisjon
§ 6.Revisjonsplikt
Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Forvaltningsrevisjon
kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller

fylkeskommunens årsregnskap, eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks
årsregnskap.
Der en interkommunal revisjonsenhet, et revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er
valgt, skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for
hvert oppdrag (oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor).
§ 7.Forvaltningsrevisjonens innhold
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak og forutsetninger. Herunder om
forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
a)
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
b)
på området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med
e)
offentlige utredningskrav,
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets
f)
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god
kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal
etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.
§ 8.Rapportering om forvaltningsrevisjon
Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av gjennomførte
forvaltningsrevisjoner.
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal gis anledning til å gi uttrykk for
sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. Administrasjonssjefens eller kommune/fylkesrådets kommentarer skal fremgå av rapporten.
Der et kommunalt/fylkeskommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon, skal
styret og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår
av rapporten.

Kap. 4. Dokumentasjon
§ 9.Dokumentasjon av revisjonens utførelse
Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av
revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors
konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal
dokumenteres særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning.
Dersom revisor sier fra seg oppdraget og i denne forbindelse fraråder en annen revisor å
påta seg oppdraget i henhold til § 17, skal dette dokumenteres og begrunnes. Også en
ny revisors begrunnelse for å påta seg et oppdrag i strid med den tidligere revisors råd
skal dokumenteres.
Ved utføring av rådgivning og andre tjenester for revisjonspliktig skal revisor kunne
dokumentere oppdragets art, omfang og eventuell anbefaling.
§ 10.Oppbevaring
Revisor skal oppbevare dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse
etter denne forskrift på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder
korrespondanse i tilknytning til rådgivning.
Originaldokument av papir kan erstattes av kopi i annet medium. I så fall skal
papiroriginalen oppbevares på en velordnet måte i 3 år og 6 måneder etter slutten av
regnskapsåret som dokumentet gjelder. Dokumentasjon som lagres elektronisk, skal
oppbevares og gjengis i standard dataformat.

Kap. 5. Krav til revisors kvalifikasjoner mv.
§ 11.Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor
Den som er oppdrags ansvarlig for revisjon av årsregnskap for en revisjonspliktig etter
denne forskrift skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere
revisoreksamen (master i revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og
statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra
universitet/høyskole.
0

Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 6 des 2012 nr. 1152 (i kraft 1
jan 2013).

§ 12.Krav til vandel mv. for oppdragsansvarlig revisor
Den som skal ansettes som revisor i kommune eller fylkeskommune, eller gis ansvar for
revisjonsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner eller kommunale eller
fylkeskommunale foretak, må
1. ha ført en hederlig vandel,
2. være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og
3. være myndig.

Kap. 6. Nærmere krav til revisors uavhengighet og objektivitet
§ 13.Spesielle krav til uavhengighet
Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos
kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller
fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.
Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som
kommunen eller fylkeskommunen deltar i.
Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når
dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til
oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar
revisjon.
§ 14.Rådgivningstjenester mv.
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune etter denne forskrift kan
ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen,
dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og
objektivitet.
Den som foretar revisjon kan ikke yte tjenester som hører inn under den
revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Den som foretar revisjon kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige. Unntak
fra dette gjelder ved bistand i skattesaker etter domstolsloven § 218.
§ 15.Dokumentasjon av uavhengighet
Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig
revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin
uavhengighet til kontrollutvalget.
En skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors uavhengighet skal følge alle
tilbud om revisjon.

Kap. 7. Avtale med annen revisor - skifte av revisor, fratreden og overføring av
revisjonsoppdrag

§ 16.Revisors rett til å si fra seg sitt oppdrag
Der en kommune eller fylkeskommune har tildelt revisjonsoppdrag til revisor etter en
anbudsrunde, har revisor for revisjon av årsregnskap etter denne forskrift rett til å si fra
seg oppdraget som revisor når revisor under sitt arbeid har avdekket og påpekt
vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den
revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene.
Dersom det ikke foreligger forhold som nevnt i første ledd har revisor bare rett til å
ensidig si fra seg oppdraget dersom revisor ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter
etter lov eller forskrift, eller det foreligger andre særlige grunner.
Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg
oppdraget som revisor.
§ 17.Ny revisor
Før en revisor påtar seg å revidere årsregnskap for en revisjonspliktig etter denne
forskrift som ansvarlig revisor, skal revisoren be om en uttalelse fra den
revisjonspliktiges forrige revisor om hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at en ny
revisor ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige revisoren skal uten ugrunnet opphold
opplyse skriftlig om begrunnelsen for sin fratreden.
Den revisjonspliktiges forrige revisor skal uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger
og dokumentasjon om sitt revisoroppdrag når den nye revisoren ber om det og dette kan
ha betydning for den fremtidige revisjonen.
Dersom en revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal
begrunnelse for dette dokumenteres.
§ 18.Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering
Ved sammenslutning av revisjonsselskaper fortsetter det sammensluttede selskap de
revisjonsoppdrag som selskapene før sammenslutningen hadde for revisjonspliktige etter
denne forskrift. Det samme gjelder ved selskapsrettslig omorganisering av
revisjonsselskapet. Bestemmelsene foran får tilsvarende anvendelse når personlig drevet
revisjonsvirksomhet opptas i revisjonsselskap.
Adgangen til overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd medfører ingen
innskrenkninger i oppdragsgivers adgang til å bytte revisor.
Person eller selskap som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig
melding om sammenslutning, omorganisering eller opptak til oppdragsgiveren.

Kap. 8. Revisors møteplikt, møterett, opplysningsplikt og begrensninger i
taushetsplikten mv.
§ 19.Revisors møteplikt og møterett i kommunestyret/fylkestinget
Oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder har møteplikt i kommunestyrets
eller fylkestingets møter når saker som har tilknytning til revisors oppdrag skal
behandles.
For øvrig har oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder møterett i
kommunestyret eller fylkestinget.
§ 20.Opplysningsplikt til kommunen/fylkeskommunen
Oppdragsansvarlig revisor skal innenfor rammen av oppdraget gi opplysninger om
forhold vedrørende den revisjonspliktige etter denne forskrift som revisor har fått
kjennskap til under revisjonen, når dette kreves av et medlem av
kommunestyret/fylkestinget eller kontrollutvalget.
Får revisor utenfor møte anmodning om å gi informasjon til et medlem av
kommunestyret/fylkestinget eller kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi svar i møte.
§ 21.Begrensninger i taushetsplikten
Uten hinder av revisors taushetsplikt kan oppdragsansvarlig revisor avgi forklaring og
fremlegge dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdrag eller andre tjenester til politiet
når det er åpnet etterforskning i straffesak. Revisor kan videre underrette politiet dersom

det i forbindelse med revisjonsoppdrag eller andre tjenester fremkommer forhold som gir
grunn til mistanke om at det er foretatt en straffbar handling.
Uten hinder av revisors taushetsplikt kan revisor gi opplysninger til skatteetaten om en
persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen, der det er nødvendig for å
fremme skatteetatens kontroll oppgaver etter lov, forskrift eller instruks.
Revisors taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollører engasjert av
bransjeorganisasjoner kan foreta kontroll av utførelsen av revisjonen, herunder av
skriftlig dokumentasjon.
§ 22.Taushetsplikt for revisors medarbeidere
Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 78 nr. 7 gjelder tilsvarende for revisors
medarbeidere.

Kap. 9. Ikrafttreden
§ 23.Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. januar
1993 nr. 4045 om revisjon og forskrift 13. august 1997 nr. 1542 om kvalifikasjonskrav
for kommune-, fylkes- og distriktsrevisjon.

