
ATTESTASJONER
MIDT-NORGE KOMMUNEREVISORFORENINGS NYTTÅRSMØTE

TERJE TVEDT

1



AGENDA

• Attestasjoner i kommunal sektor – typiske trekk

• Standardverket

• Rammeverket for attestasjonstjenester

• Særattestasjoner – Revisjon

• Attestasjonsstandarden ISAE 3000

• SBT 4400 – Avtalte kontrollhandlinger
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ATTESTASJONER I KOMMUNAL SEKTOR – TYPISKE TREKK

► Stort omfang av attestasjoner

► Lite konseptuelt forankret

► Uklare formål

► Varierende formkrav

► Risiko for revisor?

Attestasjoner - MNNKRF
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HVA KAN REVISOR EGENTLIG BEKREFTE

► Faktiske forhold?

► Skjønnsutøvelse?

► Hensiktsmessighet?

► Formålsoppnåelse?

► Klokskap og sunn fornuft?

Attestasjoner - MNNKRF
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STANDARDVERKET
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STANDARDVERKET FRA IAASB

ISQC 1 – Kvalitetskontroll for revisjonsselskap 

som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll 

av historisk økonomisk informasjon samt andre 

attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester

Rammeverk for attestasjonsoppdrag

Revisjon og forenklet 

revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon

Attestasjonsoppdrag 

som ikke er revisjon 

eller forenklet 

revisorkontroll av 

historisk finansiell 

informasjon

ISAE 3000 – 3699

Standarder for 

attestasjonsoppdrag

ISA 100 – 999

Revisjonsstandarder

IAPS 1000 – 1999

Revisjonsuttalelser

ISRE 2000 – 2699

Standarder for 

forenklet 

revisorkontroll

ISRS 4000 – 4699

Standarder for beslektede 

tjenester

Beslektede tjenester

SA 3801 og SA 3802
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RAMMEVERK FOR ATTESTASJONSOPPDRAG
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Side 8

ATTESTASJONSOPPDRAG

Revisor

Ansvarlig part
Tiltenkt

bruker
Påstand om et saksforhold

Vurdering mot

egnede kriterier

Konklusjon med

høy/moderat 

sikkerhet
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Å ATTESTERE ELLER IKKE ATTESTERE – DET ER SPØRSMÅLET

► Kan de tre partene identifiseres?

► Er saksforholdet klart?

► Er det definert egnede kriterier?

- Er rammeverket for finansiell rapportering definert?

- Kan rammeverket for finansiell rapportering ev. defineres og beskrives?

► Kan revisor gjennomføre en attestasjonsprosess?

- Risiko og vesentlighet

- Revisor styrer tilnærmet fritt hvilke kontrollhandlinger som skal utføres
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OPPDRAG SOM IKKE ER ATTESTASJONSOPPDRAG

Skal ikke inkludere:

► Antydning om samsvar med rammeverket eller underliggende standarder

► Bruk av begreper som attestasjon, revisjon eller forenklet revisorkontroll

► Konklusjon som kan forveksles med en attestasjonskonklusjon (Opinion)

Attestasjoner - MNNKRF
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Side 11

AKSEPT AV OPPDRAG

► Etiske krav

► Krav i ISQC 1

► Følgende må være oppfylt

- Saksforholdet er hensiktsmessig

- Kriteriene er egnede og tilgjengelige for tiltenkte brukere

- Revisor har tilgang til tilstrekkelig hensiktsmessig bevis som grunnlag for 

konklusjonen

- Konklusjonen – med høy eller moderat sikkerhet – skal fremkomme i en 

skriftlig uttalelse

- Det er en rasjonell begrunnelse for oppdraget
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Side 12

SAKSFORHOLDET

► Økonomiske resultater/prestasjoner, for eksempel historisk eller budsjettmessig 

økonomisk informasjon, statistiske data, prestasjonsindikator

► Ikke-økonomiske resultater/prestasjoner

► Fysiske karakteristika

► Systemer og prosesser (for eksempel interne kontrolltiltak)

► Adferd (for eksempel styringsadferd, overholdelse av regelverk, 

personalbehandling)

Saksforholdet må være identifiserbart, må kunne være gjenstand for en 

konsistent vurdering /måling mot identifiserte kriterier, og foreligge i en form 

som kan være gjenstand for bevisinnsamling for å underbygge en konklusjon 

med

Attestasjoner - MNNKRF



Side 13

EGNEDE KRITERIER

► Kriteriene må ha følgende karakteristika

- Relevans (bidra de til konklusjoner som er nyttige for brukerne) 

- Fullstendighet (relevante forhold er ikke holdt utenfor, herunder kriterier 

knyttet til presentasjon og innhold)

- Pålitelighet (tillater konsistente målinger) 

- Nøytralitet (bidrar til objektiv konklusjon) 

- Forståelighet  (bidrar til konklusjoner som tolkes likt av ulike personer) 

- Kriteriene kan være generelle eller spesifikt definert for det konkrete 

oppdraget

► Vurdering mot revisors subjektivt funderte oppfatning er ikke egnede kriterier
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KRITERIER - TILGJENGELIGHET

► Offentlig tilgjengelige

► Beskrevet i informasjonen fra den ansvarlige parten

► Beskrevet i revisors rapport/beretning

► Allment kjente

Attestasjoner - MNNKRF
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ET EKSEMPEL

► Det kreves en revisjonsuttalelse om administreringen av et prosjekt. Det skal da konkluderes på om:

1. Bemanningen er tilstrekkelig til å ivareta oppfølgingsoppgavene

2. Det er etablert hensiktsmessige internkontrollsystemer knyttet til administrativ oppfølging

► Er dette egnede kriterier for en attestasjonsuttalelse – hvorfor/hvorfor ikke?

► Hvis ikke – kan problemet løses på noen måte?

Attestasjoner - MNNKRF
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EKSEMPEL – NOEN REFLEKSJONER

► Kriteriene er ikke egnet for en attestasjonsuttalelse

- Rent subjektive

► Tiltak som ble iverksatt

- ”Definisjon” av tilstrekkelig bemanning
- Ikke etterslep i saksbehandling

- Høyere utdanning for saksbehandlere

- Erfaring fra relevant saksbehandling

- ”Definisjon” av hensiktsmessige internkontrollsystemer
- Etablert arbeidsdeling

- Standardiserte IT-løsninger

- Overvåking av internrevisjon

- Virksomheten selv var ansvarlig for definisjonene

- Konklusjon ble gitt med tilføyelsen ”slik dette er konkretisert og spesifisert av” 

virksomheten

Attestasjoner - MNNKRF
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ET SKREKKEKSEMPEL

Attestasjoner - MNNKRF
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I, undersigned, [name, title], acting as the legally authorised representative of the Independent

Audit Body [NAME OF THE INDEPENDENT AUDIT BODY] as designated by the

National Authority12 on [DD/MM/YY], declare that in my opinion:

A) with regard to the funds for grant support under the Programme:

(1) the accounts of the National Agency as reflected in the 2014 Yearly NA Report dated

[DD/MM/YY] give a true and fair view of the activities carried out in the programme.

They are the product of a reliable accounting system and are based on verifiable

supporting documents.

(2) the internal control system put in place by the National Agency complies with its

contractual provisions, functions properly and gives the necessary guarantees for (a)

the legality and regularity of the underlying transactions, (b) safeguarding of assets

and information and (c) prevention, detection, correction and investigation and follow-

up of fraud and irregularities.

(3) the underlying transactions are legal and regular. They comply with the applicable EU

rules and contractual provisions. The expenditure declared is eligible for EU funding

and in accordance with the principle of sound financial management.



DET VI SKREV…
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Opinion

In our opinion,

The financial report is based on underlying transactions that are legal, regular, comply with the 

applicable EU rules and contractual provisions, and represent expenditure that is eligible for EU funding

The financial report is prepared in accordance with the requirements of the 2014 Guide for National 

Agencies

The system of internal control is, except for the matter described in the Basis for Qualified Opinion 

paragraph, in compliance with the requirements set forth by 2014 Guide for National Agencies. The 

audit work does not put in doubt the assertions made in the 2014 NA Management Declaration of the 

National Agency
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MEN ÅRET ETTER BLE VI TVUNGET TIL Å SIGNERE 
STANDARDBERETNINGEN…
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In the final paragraph, it is stated that the opinion has been “drawn up in accordance with 

internationally accepted audit standards”. As we have described above, this is clearly incorrect. 

Our signatures on the attached documents should not under any circumstances be read as an 

approval or support of such a statement. The documents are signed solely on the basis that it is an 

unconditional requirement of the commission, despite the fact that they are actually non compliant 

with the relevant standards. We have previously issued opinions in accordance with the 

international standards, and we refer to these opinions for examples of how opinions based on 

these standards could have been worded.

We strongly suggest that the commission engages sufficiently competent resources to evaluate and 

develop reporting templates that are compliant with relevant professional standards.
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Attestasjon

er -

MNNKRF

Side 20

BEVIS

► Profesjonell skepsis

► Tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis

► Vesentlighet

► Risiko for vesentlige feil

► Type, omfang og tidspunkt for bevisinnsamling

► Kvalitet og kvantitet av tilgjengelig bevis



PROFESJONELL SKEPSIS
FRA FULL TILLIT TIL NULL TILLIT

Full tillit Nøytral Presumptiv mistillit Null tillit

Ledelsen er 

kompetent og ærlig 

Ledelsen kan være 

kompetent og 

ærlig, men ikke 

nødvendigvis 

Ledelsen forventes 

å være uærlig 

Ledelsen er 

inkompetent og 

uærlig 



VANLIGE TRUSLER MOT SKJØNNSUTØVELSEN

Vanlige
trusler

Hastverk

“Konklusjons
-triggere”

Overdreven
tillit

Bekreftelse

Forut-
inntatthet

Tilgjengelig-
het

Spesialisering

Gruppe-
tenkning



UAVHENGIGHET

► Det kreves uavhengighet ved alle attestasjonsoppdrag

► Spesifikke reguleringer – lov og forskrift

► Generelle etiske regler – IFAC «Code of Ethics»

Side 23
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HVILKEN STANDARD SKAL JEG BRUKE?
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Er det en 

attestasjon?

Er kontroll-

handlinger 

spesifikt 

angitt?

ISRS 4400

Er det en 

attestasjon 

av regnskap?

Del av 

regnskap 

eller 

spesifikt 

rammeverk?

ISA + ISA 800-

serien

ISRE

ISAE 3XXX

Rådgivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Høy eller 

moderat 

sikkerhet?

ISA

Høy

Moderat
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SÆRATTESTASJONER - REVISJON
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side 26

ISA 800-SERIEN

► ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle 

formål

► ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, 

kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

► ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper

► Særlige hensyn ved hele prosessen, ikke bare rapporteringen
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REVISJON OG REVISJONSBERETNINGER

► Følger ISA’ene

- Alle relevante standarder skal følges

► Rapporteres i henhold til ISA 700

► I tillegg særlige hensyn etter ISA 800/805/810

- For rammeverk med spesifikke formål (ofte begrenset krets av brukere) (ISA 800)

- For en del av et regnskap (ISA 805)

- For et sammendratt regnskap (ISA 810)

- Påvirker utforming av revisjonsberetningen
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AKTUELLE STANDARDER VED REVISJON AV ANDRE REGNSKAP ENN 
ÅRSREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN

Fullstendig 

regnskap

Del av et regnskap

Kjent rammeverk 

for  finansiell 

rapportering

ISA, ikke aktuelt 

med standarder i 

800-serien

ISA + ISA 805

Rammeverk med 

spesielt formål for 

finansiell 

rapportering

ISA + ISA 800 ISA + ISA 800 og ISA 

805
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FRA EN TILSYNSRAPPORT

«Det følger av avtalen mellom organisasjonen og tilskuddsgiver at revisors 

attestasjon skal følge ISA 800 eller ISA 805. Revisor har benyttet ISA 800.»
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FRA EN REVISORS BREV TIL ET DEPARTEMENT

|  Side 30

”Departementet har bedt om at det innsendte regnskapet skal 

revideres. Det er imidlertid ikke spesifisert hva slags uttalelse fra 

revisor departementet forventer”

Hvor mange typer uttalelser har vi for revisjon av et regnskap?
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NOEN EKSEMPLER …

► En mal har følgende konklusjonsavsnitt:

- ”Etter vår mening gir prosjektregnskapet et rettvisende bilde av / uttrykk for prosjektets finansielle 

stilling og for resultatet i perioden.”

► I avsnittet om revisors oppgaver og plikter sies følgende:

- ”Formålet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at
• Regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon

• Det er etablert betryggende intern kontroll knyttet til behandlingen og regnskapsføringen av prosjektmidler

• Utgiftene er pådratt i samsvar med kontrakt og prosjektets formål”
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REVISJON – NOEN VANLIGE PROBLEMSTILLINGER MED BERETNINGER/ 
ERKLÆRINGER

► Rammeverket er ikke angitt/definert

► Revisjon etter ISA’ene har ikke som formål å påse betryggende intern kontroll

► Avtalevilkår og formål kan være svært omfattende
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ATTESTASJONSOPPDRAG SOM IKKE ER REVISJON ELLER 
FORENKLET REVISORKONTROLL AV HISTORISK 
FINANSIELL INFORMASJON– ISAE 3000 
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ISAE 3000 – ATTESTASJON AV SAKSFORHOLD SOM IKKE ER HISTORISK 
ØKONOMISK INFORMASJON

► Skal benyttes når det som attesteres ikke er regnskapsinformasjon

► Gjelder både planlegging, gjennomføring og rapportering

► Kan begrense bruk/distribusjon

► Identifisert saksforhold

► Identifiserbare parter

► Egnede kriterier

► Skriftlig uttalelse med krav til innhold
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INNHENTING AV BEVIS

► Moderat sikkerhet:

• Identifisere risiko

• Handlinger for å håndtere risiko

• Ved behov – videre handlinger for å fastslå 

hvorvidt informasjon om saksforholdet 

inneholder vesentlig feilinformasjon

► Betryggende sikkerhet

• Identifisere risiko

• Handlinger for å håndtere risiko
• Substanshandlinger

• Test av kontroller (kan eller må)

• Risikovurdering oppdateres løpende

Attestasjoner - MNNKRF
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Side 36

RAPPORTERING AV SIKKERHET

► Høy sikkerhet – konklusjon i positiv form

► Moderat sikkerhet – konklusjon i negativ form

Attestasjoner - MNNKRF
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ISAE 3000 – NOEN PROBLEMSTILLINGER

► Oppdragsgiver vet ikke hva det er!

► Saksforholdet er uklart – hva er det vi bekrefter?

► Det finnes ikke egnede kriterier

- ”I samsvar med formålet”

- ”Betryggende intern kontroll”

- ”Gjennomført på en forsvarlig måte”

- Osv.
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AVTALTE KONTROLLHANDLINGER ISRS 4400
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ISRS 4400 – AVTALTE KONTROLLHANDLINGER

► Ingen uttrykt mening

- Mottaker skal selv trekke konklusjonene

► Konkret angitte kontrollhandlinger

► Konkret angitte resultater

► Begrenset bruk og distribusjon

► Presisering av at det ikke er revisjon

► Mindre risikoeksponering for revisor

► Ofte eneste alternativ når det ikke foreligger egnede kriterier

- Også når regnskapsprinsippene/rammeverket ikke er angitt
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Side 40

RAPPORTERING

► Revisors rapport må inneholde:

► a) Overskrift

► b) Adressat (vanligvis klienten som har engasjert revisor til å utføre avtalte kontrollhandlinger)

► c)  Identifikasjon av den spesifikke informasjon av økonomisk eller ikke-økonomisk art som er kontrollert

► d) En uttalelse om at det som er gjennomført, er de handlingene som ble avtalt med mottakeren

► e) En uttalelse om at oppdraget er utført i samsvar med denne standarden

► f)  Når det er relevant, en opplysning om at revisor ikke er uavhengig av virksomheten

► g) angivelse av formålet med de avtalte kontrollhandlingene

► h) Opplisting av de konkrete kontrollhandlinger som er utført

► i)  Beskrivelse av resultatene av revisors arbeid, herunder tilstrekkelige detaljer om feil og avvik som er 

avdekket

► j)  Presisering av at de utførte kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon, og at 

det derfor ikke gis uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil
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Side 41

RAPPORTERING FORTS.

► K) Presisering av at dersom det hadde vært utført ytterligere kontrollhandlinger, eventuelt revisjon eller 

begrenset revisjon, kunne dette avdekket ytterligere forhold som ville blitt rapportert

► l)  Presisering av hvem rapporten kan distribueres til

► m) Når aktuelt, en presisering av at rapporten kun dekker de konkrete forhold som er beskrevet, og at den 

ikke omfatter virksomhetens regnskap som helhet

► n) Sted og dato

► o) Revisors underskrift
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Side 42

HVA BETYR DETTE?

«Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar 

med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at leverandørgjelden pr. (dato) ikke 

inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i 

samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapport til 

dere.»
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NOEN EKSEMPLER
Sitat fra en rapport om avtalte kontrollhandlinger:

• 2. Gjennomgått og vurdert nærmere om regnskapet er utarbeidet i samsvar med 

retningslinjene gitt av departementet

• Med hensyn til punkt 2 er revisor av den oppfatning at retningslinjene gitt av 

departementet er fulgt ved utarbeidelse av regnskapet.

Et annet sitat:

1. Vi har kontrollert kostnadsførte beløp mot underliggende dokumentasjon på 

stikkprøvebasis

Resultat av kontrollene:

a) De utførte kontrollhandlingene avdekket ingen vesentlige avvik

Attestasjoner - MNNKRF
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KO9MMENTARER TIL EKSEMPLENE

► Vedrørende det første sitatet:

• Her er det lagt inn en type revisjonskonklusjon (opinion). Det er det ikke nødvendigvis 

grunnlag for, og det er mottakeren av rapporten som skal trekke konklusjonen. Det er 

uklart hva som er grunnlaget for denne konklusjonen og hvilken sikkerhet den faktisk gir.

► Vedrørende det andre sitatet:

• Det er mottaker som skal trekke konklusjoner. Når det utføres stikkprøver, må antallet 

angis for at det skal være noe grunnlag å konkludere på.

• Hva er vesentlig? Igjen er det opp til mottaker å vurdere dette. Resultatene må derfor 

angis konkret. (Hvis det er mange åpenbart ubetydelige avvik kan man for eksempel 

skrive ingen avvik større enn kr 10 eller lignende).

Attestasjoner - MNNKRF

Page 44



45

ISRS 4400 – NOEN PROBLEMSTILLINGER

► Avtalte kontrollhandlinger bygger på en avtale – avtaleparten skal angis

- Det er den parten som har definert kontrollhandlingene

► Ikke bruk av ”bekreftelse”, ”attestasjon” osv.

- Heller ikke i overskrift

► Ingen konklusjoner

- Brukeren skal gjøre egne vurderinger

► Konkret angivelse av kontroller og resultater

- Stikkprøver skal angis med antall og evt. annen informasjon

- Ingen vesentlighetsbetraktning – alle feil/avvik oppgis, det skal ikke stå ”kontrollen avdekket ingen 

vesentlige feil”.

► Det er uheldig å ”vri seg unna” en revisjonsuttalelse med en faglig mangelfull ISRS 4400
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AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER

► Hva ønsker mottaker å få bekreftet

► Hvordan kan dette best bekreftes

- Attestasjon

- Avtalte kontrollhandlinger

► Unngå å avgi uttalelser uten substansielt innhold

► Dialog med mottaker hvis mulig

Attestasjoner - MNNKRF
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