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Ad. revisors uttalelse om ikke-økonomiske forhold ved årsberetningen
SK-komiteen har hatt en dialog med revisjonskomiteen vedrørende revisors uttalelse om ikke-økonomiske
forhold ved årsberetningen. Bakgrunnen for dialogen er at SK-komiteen har registrert ulik praksis mht.
hva revisor tar med i sin uttalelse når det gjelder ikke-økonomiske forhold, jf. f.eks. om etikk og om
likestilling og diskriminering.
Revisjonskomiteen har drøftet spørsmålet, og i en tilbakemelding til SK-komiteen viser den til at revisor
tar utgangspunkt i standard revisjonsberetning utarbeidet av NKRF. I denne, som finnes i de aller fleste
revisjonsberetninger (unntatt der revisor har modifisert sin konklusjon eller presisert enkelte forhold),
er følgende avsnitt om årsberetningen:

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
I tilbakemeldingen sies det videre at i den aktuelle konklusjonen konkluderer revisor på hvorvidt
vedkommende mener at årsberetningen er i samsvar med lov og forskrift, og da kommer også forholdet
om etikk og likestilling inn iht. koml. § 48 nr. 5, jf. KRS nr. 6 (HU) Noter og årsberetning.
Revisor ser i denne forbindelse på de forhold som er omtalt i en sjekkliste for årsberetningen som ligger
i NKRFs ”Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner”. Ved eventuelle brudd på lov vil dette få
konsekvenser for revisjonsberetningen i form av en presisering under avsnittet ”Konklusjon om
årsberetning”.
Revisjonskomiteen sier videre i sin tilbakemelding at den for å bidra til at praksisen blir mer lik på dette
området, vil forholdet bli omtalt særskilt i NKRFs eksempelsamling over ”Beretninger med avvik fra
normalberetningen i kommuner”, som blir oppdatert i nær framtid.
Etter revisjonskomiteens mening er det viktig med god kommunikasjon mellom revisor og sekretær ved
eventuelle uklare forhold i forbindelse med arbeidet med ”Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet”.
SK-komiteen slutter seg til revisjonskomiteens syn på viktigheten av god kommunikasjon – både på dette
området og ellers. Videre antar vi at spørsmålet om revisors uttalelse om ikke-økonomiske forhold ved
årsberetningen, ikke blir mindre aktuelt etter at kommunene også nå skal gi en redegjørelse i
årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende
kontroll.
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Lykke til med behandlingen av årsregnskapet!
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