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 Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse av etterlevelseskontroll for regnskapsåret 

2019- Nordkapp kommune (vedlegg) 

 

 

Saksopplysninger: 

 

I ny kommunelov § 24-9 stilles det krav om at kommunens regnskapsrevisor skal se etter om 

kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Dette kravet inngår implisitt også som en naturlig del av kontrollutvalgets påse ansvar overfor 

revisjonen og kommuneforvaltningen. 

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. 

Kontrollen er i kommuneloven benevnt som forenklet etterlevelseskontroll. Revisor beskriver 

forenklet etterlevelseskontroll på bakgrunn av kommunelovens bestemmelser som et 

attestasjonsoppdrag. 

http://www.kusek.no/
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                        Side 2 
 

 

Revisor skal årlig, senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. På grunn av Covid-19 situasjonen er denne 

fristen i 2020 forlenget til 15. september. 

 

Kontrollutvalget v/sekretariatet har den 16. oktober 2020 mottatt fra Vefik IKS «Uavhengig 

revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen for regnskapsåret 2019», datert 13. oktober 2020.  

 

Revisor gir følgende beskrivelse av den gjennomførte etterlevelseskontrollen: 

 

 
  

Attestasjonsuttalelsen konkluder med følgende: 

 

 
 

Som det fremgår av revisors konklusjon, er det i kontrollen ikke gjort noen funn som gir 

revisor grunn til å tro at Nordkapp kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 

bestemmelsene i de vedtatte reglene i kommunens gebyrregulativ.  

 

Sekretariatets tilrådning: 

 

Kontrollutvalget viser til rapportering fra Vefik IKS, «Uavhengig revisors 

attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 

regnskapsåret 2019», datert 13. oktober 2020.  

 

Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjon som sier at det ikke er gjort noen funn 

som skulle tilsi at Nordkapp kommune i 2019 ikke i det alt vesentlige har etterlevd 

bestemmelsene i de vedtatte reglene i gebyrregulativ.  

 

Kontrollutvalget tar uavhengig revisors attestasjonsuttalelse til orientering. 

 


