
 
  

  

Til styret i Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS  

  

Oppdragsbeskrivelse 

 

1. Innledning  

Vi takker for henvendelsen om å bli valgt revisor for dere. Revisjonen består av revisjon av selskapets 
årsregnskap. Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for interkommunale 
selskap, herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at styret får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan 
forventes av oss.  

Møre og Romsdal Revisjon SA er et samvirkeforetak eid av 20 kommuner på Nordmøre, i Romsdal og 
Nordre Sunnmøre og fylkeskommunen. Vi utfører finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon og andre 
revisjonstjenester for våre eiere inkludert kommunale foretak og selskaper. 

Vi har hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontorer i Ålesund, Molde og Surnadal. 

 

2. Revisjonen - formål og innhold  

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon jf. kommuneloven § 24-2. Revisjon av kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.  

Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av kommunelovens 
bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente standarder på området. 
Som medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt jevnlige eksterne 
kvalitetskontroller.  

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet.   

 

Ledelsenes ansvar  

I henhold til lov om interkommunale selskaper er det styret som er ansvarlig for at virksomheten 
drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og 
retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og økonomiforvaltning 
er ordnet på en betryggende måte og er gjenstand for betryggende kontroll. Daglig leder forestår 
den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.   

Det er styrets ansvar å fremme selskapets årsberetning avlegge årsregnskapet i samsvar med 
bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning i 
interkommunale selskaper, regnskapsloven og god regnskapsskikk.   



 
Styret og daglig leder har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte 
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt 
arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller mv. Dette inkluderer også tilgang til 
systembeskrivelser og nødvendig veiledning.  

  

Representantskapets ansvar  

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets årsregnskap, budsjett 
og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i 
representantskapet.   

  

Regnskapsrevisjon  

God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av materialet 
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre 
revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige.  

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende 
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes, selv 
om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne 
kontrollene som er relevant for selskapets utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 
effektiviteten av selskapets interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil eventuelt kunne 
avtales   

Generelt vil en effektiv intern kontroll redusere risikoen for at misligheter og feil vil oppstå uten å bli 
avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt revisjonsarbeid vil for en 
stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av selskapets interne kontroll, samt 
regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle vesentlige mangler i den 
interne kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og som vi har identifisert under 
revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet rapportering.  

 

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger  

Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i 
revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for 
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon 
av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger 
og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige formelle 
mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Slike vurderinger 
innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse forholdene. De valgte 
kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige 
mangler.  



 
Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om selskapets interne rutiner for å vurdere 
samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll.  

 

Andre uttalelser og kontrollhandlinger  

Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere følgeskriv til 
lønn- og trekkoppgavene. Vi utfører også kontroll av tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte 
oppgaver (særattestasjoner), der det er krav eller ønske om revisors attestasjon.  Våre kontroller 
utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard for attestasjonsoppdrag.   

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor blir Kathrin Haram.  

  

3. Innsynsrett og taushetsplikt  

Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos selskapet og foreta de 
undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.  

Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter forvaltningsloven 
§§ 13 til 13e. Dette følger av kommunelovens § 24-2 femte ledd. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i 
tid, også etter at oppdraget er avsluttet.  

Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av 
revisjonen som er nødvendige.  

 

4. Rapportering og dialog  

Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom det er 
forhold som tilsier det.  

 

Misligheter  

Revisor skal i samsvar med kommunelovens §24-5, gjennom revisjonen bidra til å forebygge og 
avdekke misligheter og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal 
revisor orientere selskapets styre.   

 

Nummererte brev  

Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men 
som vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til styret 
med kopi til daglig leder.  Styret har ansvar for å påse at forhold som er påpekt av revisor blir fulgt 
opp.  



 
I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:  

a. vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon  
b. vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger  
c. vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen  
d. manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik  
e. enhver mislighet  
f. hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som selskapet skal sende til 

offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte  
g. hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.  

 

Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til administrasjonen.  

 

Uttalelser fra ledelsen  

I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en 
skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i 
årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om kjennskap 
til eller mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra administrasjonen.  

 

5. Andre tjenester  

Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange 
fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av NKRF 
kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne med veiledning innenfor intern 
kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv., så langt det lar seg gjøre 
innenfor vår oppgave som revisor.  

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med styrets forståelse av revisors rolle og 
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller styret 
har spørsmål, er det bare å ta kontakt.  

    

    

Med hilsen 

 
Molde, 22.02.2022  

  
  
 
  

Martin Gjendem Mortensen 

daglig leder 


