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Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA 

Medlem i revisjon- og regnskapskomiteen og i GKRS fagkomite



Revisjons- og regnskapskomiteen

• Årsmøtet vedtok sammenslåing av revisjonskomiteen og 
regnskapskomiteen

• Ny revisjons- og regnskapskomite skal ha 5 medlemmer, i tillegg 
inviteres Revisorforeningen og Riksrevisjonen til å delta med ett 
medlem hver

• Knut Erik Lie er fast observatør fra administrasjonen og Inger Anne 
Fredriksen er komiteens kontaktperson i styret. 

• Unn Helen Aarvold er komiteens leder



Revisjons- og regnskapskomiteen

Skal være standardsettende organ og utvikle god kommunal 
revisjonsskikk

• Standarder

• Utvikle god kommunal revisjonsskikk igjennom
• Infoskriv med veiledning

• Maler for uttalelser fra ledelsen, attestasjonsuttalelser og 
revisjonsberetninger m.m.

• Kurs, skriving av artikler



Revisjons- og regnskapskomiteen

Bidra til god kommunal regnskapsskikk (GKRS som er standardsettende)

• Skal bidra i høringer og avklaringer rundt regnskapsfaglige spørsmål

• Bidra til kompetanseheving på regnskapsfaglige spørsmål blant våre 
medlemmer
• Det bidrar til mer effektiv revisjon og kontroll

• Og kan og gi de reviderte mer kunnskap og bedre regnskap



Høringer i revisjonskomiteen i 2021

Høringer om
• Høringsutkast  fra Forum for Kontroll og Tilsyn –veileder og mal for KU`s

uttalelse til regnskap og årsberetning

• Kontrollutvalgskomiteens forslag til veileder til kontrollutvalgets påseansvar 
(er fortsatt under arbeid) 

• Strukturgruppa i NKRF sitt høringsforslag 

• Høring nye revisjonsberetninger fra Revisorforeningen



Høringer i regnskapskomiteen

Høringer i regnskapskomiteen 

• Høring i BRF § 3-4 om avskrivningstider for programvare

• Høring GKRS rammeverk

• Høring NKRF strukturgruppas forslag

• Høring om opplysningsplikt om salgs og kjøpstransaksjoner

• Tilbakemelding til KMD på BRF



Aktiviteten i regnskapskomiteen 2021 

• Dekomponering av større varige driftsmidler
• Komiteen oppfordrer GKRS til å sette god kommunal regnskapsskikk for 

dekomponering av større varige driftsmidler

• Unntaksreglene i BRF § 3-8 om dokumentasjon av kontantsalg
• Via styret sendt henvendelse til KMD for avklaring på en del definisjoner



Aktiviteten i regnskapskomiteen 2021 

• Skatteplikt på utleieinntekter i sokn

• Balanseføring av timebank og overførte feriedager
• Tok det inn i høring på rammeverket

• Minimumsavdrag, alternativ med redusert låneopptak i stedet for 
betalt avdrag
• Tok det inn i høring på rammeverket



Aktiviteten i regnskapskomiteen 2021 

• Minimumsavdrag i konsern
• Kan man beregne minimumsavdrag på konsolidert regnskap, og ikke pr 

regnskapsenhet? 

• Spørsmålet tas med som innspill til KMD på de nye forskriftene

• Kjøp av pasientlister, immateriell eiendel? 

• Innspill til digitaliseringsgruppa i NKRF



Aktivitet i revisjonskomiteen 2021

• Evaluering av RSK 301 og RSK 302
• Konklusjonen var at standardene stort sett fungerer som forutsatt, og at vi 

trenger mer erfaring med bruken før det vurderes endring

• Harmonisering av kommunelov – ny revisorlov
• Hva er nødvendige endringer, hva er ønskelig og hva bør vi ikke endre

• Andre ønskelige endringer som ikke er direkte harmonisering med 
revisorloven?



Harmonisering kommunelov - revisorlov

• Behov for å presisere at for kommuner og kommunale selskaper er 
det kommuneloven med forskrift som regulerer revisjon

• Krav til oppdragsansvarlig

• Etterutdanningskrav – forskriftsbestemmelse eller interne reglement?

• Kvalitetsstyring av revisjonsforetak?

• Uavhengighet, karensperiode

• Nummererte brev



Harmonisering 

• Frist for revisjonsberetning

• Møteplikt når kommunestyret behandler saker som er knyttet til 
revisors oppdrag 

• Ta inn en paragraf om revisjon av konsolidert regnskap

• Ta vekk uttalelse om reg og dok i revisjonsberetning?



Aktivitet i revisjonskomiteen

Informasjon om og utarbeidelse av

• Ny mal for normalberetninger  

• Ny mal for avviksberetninger

• Om uttalelser og  rapporter fra revisor
• Uttalelser etter ulike tilskuddsordninger

• Ny ISRS 4400 gjeldende fra 01.01.2022

• Uttalelse fra ledelsen



Nytt i 2021 fra GKRS

• Oppdatert veileder til KRS nr. 4 
• Tatt inn i standard og veileder oppdatering i BRF § 2-8 om utbytte og uttak av 

kapital fra selskaper

• Endringer i KRS nr. 5
• Notatet «Forståelsen av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon» er 

innarbeidet som vedlegg til KRS 5

• Oppdatert notat om videreutlån



Nytt i 2021 fra GKRS

• Revidert rammeverk for kommuneregnskapet som følge av   ny 
kommunelov. 
• Del A – Formål og grunnleggende prinsipper

• Del B – Den kommunale regnskapsmodellen     

• Del C – Transaksjonstidspunkt

• Svar på henvendelse om overført ferie og timer fra fleksitidskonto



Nytt i 2021 fra GKRS

• Notat om selvkost i kommuneregnskapet

• Notat om skatteutgifter i kommuneregnskapet

• Notat om regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og 
sokn i Den norske kirke



GKRS faglige prioriteringer i 2022

• Notat digitale løsninger og avgrensninger mellom drift og investering, 
sluttføres våren 2022

• Notat om dekomponering av anleggsmidler 

• Oppdatering av notater

• KRS 7 Usikre forpliktelser

• KRS 3 Lån og avdrag



Endring i Budsjett- og Regnskapsforskriften


