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Kommunerevisjon IKS

VALDRIS HALLINGDAL

Saksbehandler: Finn Hesselberg Mob.tlf.: 97 56 46 10 Vår ref: 2019-097 Sted og dato: Fagernes, 2. april 2019 


Til våre revisjonskunder

OPPDATERT ENGASJEMENTSBREV
- INFORMASJON OM AT NY DAGLIG LEDER HAR TILTRÅDT

Vi informerer med dette om at Didrik Arup Seip Hjort (tlf. 95 40 50 75) tiltrådde som daglig
leder/revisjonssjef i Kommunerevisjon IKS 1. april 2019.

Daglig leder er tilsatt med totalansvar for selskapets tjenester og kvalitetssystemer. Han vil ha
fag- og oppdragsansvar for våre forvaltningsrevisjonsoppdrag, være hovedkontakt for
kontrollutvalgenc og sekretariatene, samt være sekretariat for styre og representantskapet.
Oppgavene vil gradvis bli overfort fra konstituert daglig leder.

Styret har bedt daglig leder vurdere organiseringen av regnskapsrevisjonen, og foreta eventuelle
endringer senest 1. oktober 2019. Inntil da vil dagens ordning med fagansvar- og oppdragsansvar
på regnskapsrevisjon viderefores.

Elin Dokken Myhre (tlf. 45 21 19 72) er delegert rollen som fagansvarlig regnskapsrevisor.
Fagansvaret innebefatter å påse at selskapet har revisjonsstrategier og -planer for alle
oppdrag, med nødvendige rutiner og systemer for intern kvalitetskontroll.

Elin Dokken Myhre, Anders Myrvang (tlf. 41 61 21 16), Gly Langedrag Engelsen
(tlf. 90 89 83 22) og Stine Rogne (tlf. 90 78 94 96) er delegert oppdragsansvar for våre
regnskapsoppdrag iht. vedlagte oversikt. Oppdragsansvaret kan bli endret, og da vil kunden
det gjelder få melding om det. Oppdragsansvarlig har ansvar for utførelsen av
revisjonsarbeidet, at dette gjennomføres i tråd med selskapets fastsatte revisjonsstrategier, -
planer og rutiner, og signerer revisjonsberetning mv. Ved behov vil andre revisorer bistå på
oppdraget.

Når daglig leder har avgjort den fremtidige organiseringen av selskapet vil Kommunerevisjon
IKS oversende oppdaterte engasjementsbrev til våre kunder.

Revisjonsarbeidet vil i all hovedsak gjennomfores som tidligere, gjeldende avtaler fortsetter.
Kapasitet og kompetanse på forvaltningsrevisjon er nå styrket, men det er fortsatt 1,6 årsverk i
ubesatte stillinger.

Selskapet vil fortsatt prioritere å levere kostnadseffektive revisjonstjenester og bidra til
forbedringer i kommunene. Vi oppfordrer kommunene til å ta kontakt med revisjonen ved behov,
og viser for øvrig til vår hjemmeside w‘%w.kommuncrevisjonilis.no hvor dere bl.a. informasjon
om våre ansatte, kundebrev, dvs, faglige problemstillinger vi har informert om generelt, vår
postjournal, samt møtebøker fra styre- og representantskapsmøter.

Med vennlig hilsen
Kommunerevisjon IKS

,

Didrik Arup Selp Hjort
Daglig leder

Finn Hesselberg
Styreleder

Kopi: Kontrollutvalgene i våre eierkommuner, slyret og representantskapet i Kommunerevisjon IKS

Vedlegg: Oversikt oppdragsansvarlige for hver kommune/virksomhet

Konnnunerevisjon IKS Et selskapeid av konnnunenei l'aldres og Hallingdal
Postboks l 42 innr.konmmnerevisioniks.no
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Kommunerevisjon IKS

Oversikt over oppdragsansvar:

Virksomhet / oppdrag: Oppdragsansvarlig revisor:
Hol kommune Elin D. Myhre
Ål kommune Elin D. Myhre
Hemsedal kommune Anders Myrvang
Golkommune Gry Engelsen
Nes kommune Gry Engelsen
Flå kommune Gry Engelsen
Vang kommune Anders Myrvang

Stine RogneVestre Slidre kommune
Oystre Slidre kommune Elin D. Myhre
Nord-Aurdal kommune Anders Myrvang
Sor-Aurdal kommune Stine Rogne
Etnedal kommune Stine Rogne
ørteren kraftverk KF Elin D. Myhre
Ål kraftverk KF Elin D. Myhre
Hemsedal Energi KF Elin D. Myhre
Vang Energiverk KF Elin D. Myhre
Hallingdal Brann og Redning IKS Stine Rogne
Valdres Brann og Redning IKS Stine Rogne
Regionrådet for Hallingdal Elin D. Myhre
Hallingdal Renovasjon IKS Elin D. Myhre *
Valdres Kommunale Renovasjon IKS Elin D. Myhre *
PPT og OT i Nedre Hallingdal IKS Anders Myrvang
IKT Valdres IKS Stine Rogne 	

Anders MyrvangValdres Lokalmedisinske Senter Eiendom IKS
Valdres Natur- og Kulturpark Anders Myrvang
Fjellstyrer (alle relevante kommuner) Gry Engelsen
Kirkelige Fellesråd Den av de fire

oppdragsansvarlige som påtar
seg revisjonen av regnskapet til
disse kundene er automatisk
oppdragsansvarlig.

Sokneråd
Stiftelser og legater
Andre revisoruttalelser

* Gry Engelsen vil være revisormedarheider pc91oppdraget.

Turid Berglund Ekeberg er revisorinedarbeider påflere kunder i Hallingdal.

Kontonmerevisjon 1KS Ei selskap eid av konnounene i Valdres og Hallingdal
Postboks 142 www.konintunerevisjoniks.no
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Kommunerevisjon IKS
VALDRES HALLINGDAL

Saksbeh.: Didrik Hjort Mob.tlf.: 95 40 50 75 Vår ref.: 2019-096 Sted og dato: Fagernes 2. april 2019

Til
Kontrollutvalgene i Valdres og Hallingdal

Revisjonssjef Didrik Arup Seip Hjort
- Kompetanse —vandel - uavhengighet

Jeg viser til kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor Kommunerevisjon IKS, jf. merknader til
§§ 6 og 20 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner, hvor det fremgår at kontrollutvalget skal
påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. I dette ligger bl.a. at kontrollutvalget
skal påse at revisjonssjefen tilfredsstiller krav til kompetanse, vandel og uavhengighet.

Krav om minst tre års hayskoleutdannelse, .forskrift om revisjon kommuner § 11)
Som revisjonssjef har jeg totalansvar for selskapets tjenester og kvalitetssysterner, og har
oppdragsansvar for våre forvaltningsrevisjoner. Jeg et utdannet sivilokonom og har grunnfag
sosialøkonorni og mellomfag statsvitenskap, og tilfredsstiller dermed formelle krav til
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.

Jeg har syv års erfaring fra kommunal revisjon, erfaring som rådmann i to kommuner og
okonornisjef og førstekonsulent 110andre kommuner. 1tillegg har jeg arbeidet i NVE, Oslo
Energi, Distriktenes utbyggingsfond, Norsk-Tysk Handelskammer, vært oversetter og daglig
leder i Tanum transittmottak.

Krav om etterutdanning of kravfastsatt av NKRF)
Jeg bekrefter at jeg har gjennomfort etterutdanning i tråd med de krav som er fastsatt av
NKRF og Kommunerevisjon IKS sine egne retningslinjer.

Vandel og være i stand til å oppfylle sine forpliktelser, &:forskriR om revisjon § 12)
Jeg bekrefter at jeg har en hederlig vandel. Jeg er i stand til å oppfylle mine forpliktelser etter
hvert som de forfaller og er myndig.

Å•ig bekreftelse om min uavhengighet, (jf.forskrift om revisjon i kommuner § 15)
Jeg bekrefter med dette at jeg ikke har noen nærstående som nevnt i kommuneloven § 79,
2. ledd bokstav a til c, med tilknytning til våre revisjonsklienter som på noen måte kan påvirke
min uavhengighet. Jeg har heller ikke et forhold til kommuneledelsen i noen av kommunene
som påvirker min uavhengighet.

Med vennlig hilsen
Kommunerevisjon IKS

r:1-ri
Àrup Seip Hjort

revisjonssjef

Konnnunerevisjon 1KS Org nr 976 634 934.311/A
Posiboks 142 Ei selskap eiel av konmninene raldres og Hallingdal
2901 FAGERNES
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Kommunerevisjon IKS
VALDRES HALLINGDAL

Saksbeh: Gry Engelsen Mob.tlf : 90898322 Vår ref: 2019-009 Sted og dato: Fagernes 31. jan 2019

Til
Kontrollutvalgene i Valdres og Hallingdal

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Gry Engelsen - Kompetanse —
vandel - uavhengighet

Jeg avgir med dette egenerklæring når det gjelder min kompetanse, vandel og uavhengighet, i
forhold til de kommuner og andre virksomheter hvor jeg er oppdragsansvarlig revisor for
regnskapsåret 2018.

Jeg viser til krav til oppdragsansvarlige revisorer og god kommunal revisjonsskikk, jf.
Kommunerevisjon IKS sine regler og rutiner for intern kvalitetskontroll i selskapet, NKRF
sine etiske retningslinjer, revisjonsstandard ISQC 1, kommuneloven §§ 78 og 79 samt
forskrift om revisjon i kommuner mv. §§ 11-15.

Krav om bachelor i revisjon og minst tre års revisjonspraksis som kompetanse til
oppdragsansvarlig revisor (jf. forskrift om revisjon i kommuner mv. § 11)

Jeg, Gry Engelsen, er fra og med 11.juni 2018 oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjon i
Kommunerevisjon IKS for angitte kommuner, stiftelser og kirkelig fellesråd. Jeg har 5 års
utdanning innen økonomi og administrasjon fra høyskolene i Buskerud og Sør-Trøndelag. I
tillegg fullførte jeg Bachelor i revisjon i 2015. Jeg har til sammen 17 års erfaring fra regnskap
og revisjon fra offentlig og privat sektor, av dette er 9 år i Komrnunerevisjon IKS. Jeg
tilfredsstiller dermed det formelle kompetansekravet.

Krav om etterutdanning (jf. krav fastsatt av NKRF)

Jeg, Gry Engelsen, bekrefter at jeg har gjennomført etterutdanning i tråd med de krav som er
fastsatt av NKRF og Kommunerevisjon 1KS sine egne retningslinjer. Etterutdanningen er
dokumentert i Kommunerevisjon IKS.

Vandel og være i stand til å oppfylle sine forpliktelser (jf. forskrift om revisjon i
kommuner mv. § 12)

Jeg, Gry Engelsen, bekrefter at jeg har en hederlig vandel, og at jeg er i stand til å oppfylle
mine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og jeg er myndig.

Årlig bekreftelse om min uavhengighet (jf. forskrift om revisjon i kommuner § 15)

Jeg, Gry Engelsen, bekrefter med dette at jeg ikke har noen nærstående som nevnt i
kommuneloven § 79, 2. ledd bokstav a til c med tilknytning til Kommunerevisjon IKS sine
revisjonsklienter, som påvirker min uavhengighet som revisor.

Konnnunerevisjon IKS
Posthoks 142
2901 FAGERNES

Org nr 976 634 93=I.MV71
Et selskap eiet av komunmene i Valdres og Hallingdal
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Kommunerevisjon IKS
I denne sammenheng presiserer jeg imidlertid at min ektefelle, Øystein Engelsen, arbeider i
IKT Valdres IKS. Videre at tidligere revisjonssjef i Kommunerevisjon IKS, Åge Sandsengen,
er ansatt som kommunalsjef økonorni, teknisk og næring i Nord-Aurdal kommune.

Kommuneloven § 79, 1.1eddsiste setning presiserer at: "Ansettelse som revisor i kommunen
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet». Jeg
har ikke et forhold til kommuneledelsen i noen av kommunene eller virksomhetene jeg er
oppdragsansvarlig revisor for, som påvirker min uavhengighet.

Med vennlig hilsen
Kommunerevisjon IKS

0 dragsansvarlig regnskapsrevisor

Kopi: styret i Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS

Postbaks 142

2901 FAGERNES

Org nr 976 634 934.All'A
Ei selskap elei av kommunene i Ualdres og Hallingdal
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Kommunerevisjon IKS
VALlitU_S HALLINGDAL

Saksbeb: Anders Myrvang Mob.tlf : 41612116 Vår ref: 2019-007 Sted og dato: Fagernes 25. jan 2019

Til
Kontrollutvalgene i Valdres og Hallingdal

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anders Myrvang - Kompetanse
—vandel - uavhengighet

Jeg avgir med dette egenerklæring når det gjelder min kompetanse, vandel og uavhengighet, i
forhold til de kommuner og andre virksomheter hvor jeg er oppdragsansvarlig revisor for
regnskapsåret 2018.

Jeg viser til krav til oppdragsansvarlige revisorer og god kommunal revisjonsskikk, jf.
Kommunerevisjon IKS sine regler og rutiner for intern kvalitetskontroll i selskapet, NKRF
sine etiske retningslinjer, revisjonsstandard ISQC 1, kommuneloven §§ 78 og 79 samt
forskrift om revisjon i kommuner mv. §§ 11-15.

Krav om bachelor i revisjon og minst tre års revisjonspraksis som kompetanse til
oppdragsansvarlig revisor (jf. forskrift om revisjon i kommuner mv. § 11)

Jeg, Anders Myrvang, er fra og med 11. juni 2018 oppdragsansvarlig revisor for finansiell
revisjon en rekke oppdrag i Kommunerevisjon IKS. Jeg har fullført Bachelor (tre-årig
utdanning) i revisjon fra Handelshøyskolen BI i 1998, og ble autorisert som registrert revisor
og regnskapsfører av finanstilsynet i 2001. Jeg har 20 års erfaring fra regnskap og revisjon hos
PWC DA, Valdres Regnskap AS, Møbelhuset AS og nå Kommunerevisjon IKS.

Krav om etterutdanning (jf. krav fastsatt av NKRF)

Jeg, Anders Myrvang, bekrefter at jeg har gjennomført etterutdanning i tråd med de krav som
er fastsatt av NKRF og Kommunerevisjon IKS sinc egne retningslinjer. Etterutdanningen er
dokumentert i Kommunerevisjon IKS.

Vandel og være i stand til å oppfylle sine forpliktelser (jf. forskrift om revisjon i
kommuner mv. § 12)

Jeg, Anders Myrvang, bekrefter at jeg har en plettfri vandel, og at jeg er i stand til å oppfylle
mine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og jeg er myndig.

Årlig bekreftelse om min uavhengighet (jf. forskrift om revisjon i kommuner § 15)

Jeg, Anders Myrvang, bekrefter med dette at jeg ikke har noen nærstående som nevnt i
kommuneloven § 79, 2. ledd bokstav a til c med tilknytning til Kommunerevisjon IKS sine
revisjonsklienter, som påvirker min uavhengighet som revisor.

Kommunerevisjon 1KS
Poslboks 142
2901 FAGERNES

Org or 976 634 934.111VA
El selskapav kommunene i Valdres og Hallingdal
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Kommunerevisjon IKS
I denne sammenheng presiserer jeg imidlertid følgende tilknytning til kommunene:

Jeg er samboer med Marita Hovi, hun arbeider som kulturskolelærer i Øystre Slidre
kommunc.

Tidligere revisjonssjef i Kommunerevisjon IKS, Age Sandsengen, er ansatt som
kommunalsjef økonomi, teknisk og næring i Nord-Aurdal kommune.

Kommuneloven § 79, 1.1eddsiste setning presiserer at: "Ansettelse som revisor i kommunen
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet».

Jeg har ikke et forhold til kommuncledelsen i noen av kommunene eller virksomhetene jeg er
oppdragsansvarlig revisor for, som påvirker min uavhengighet.

Med vennlig hilsen
Kommunerevisjon IKS

A

 

nders My_r_vang_- —
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Kopi: styret i Kommunerevisjon IKS

Konnnunerevisjon 1KS Org iiï 976 634 934,11FA
Postboks 142 Et selskap eiet av kommunene i l'aldres og Hallingdal
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Kommunerevisjon IKS
VALDRES HALLINGDAL

Saksbeh: Ehn Dokken Myhre Mob.tlf : 45211972 Vår ref: 2019-005 Sted og dato: Fagernes 21. jan 2019

Til

Kontrollutvalgene i Valdres og Hallingdal

Fag- og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elin D. Myhre -
Kompetanse —vandel - uavhengighet

Jeg avgir med dette egenerklæring når det gjelder min kompetanse, vandel og uavhengigbet, i
forhold til de kommuner og andre virksomheter hvor jeg er oppdragsansvarlig revisor for
regnskapsåret 2018.

Jeg viser til krav til oppdragsansvarlige revisorer og aod kommunal revisjonsskikk, jf.
Kommunerevisjon IKS sine regler og rutiner for intern kvalitetskontroll i selskapet, NKRF
sine etiske retningslinjer, revisjonsstandard ISQC I, kommuneloven §§ 78 og 79 samt
forskrift om revisjon i kommuner mv. §§ 11-15.

Krav om bachelor i revisjon og minst tre års revisjonspraksis som kompetanse til
oppdragsansvarlig revisor (jf. forskrift om revisjon i kommuner mv. § I I)

Jeg, Elin D. Myhre, er fra og med 11.juni 2018 fagansvarlia for regnskapsrevisjon i
Kommunerevisjon IKS, og oppdraasansvarlig regnskapsrevisor for finansiell revisjon for en
rekke oppdrag som går fram av vårt brev av 13.juni 2018. Jeg fullforte Bachelor (tre-årig
utdanning) i revisjon i 2004, har ca. 12 års praksis i Kommunerevisjon IKS, i hovedsak som
regnskapsrevisor, og fikk Finanstilsynets godkjenning som registrert revisor i februar 2017.
Jeg tilfredsstiller dermed det formelle kompetansekravet til å være oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor.

For øvrig har jeg tilleggsutdannina innen økonomi, administrasjon og regnskapsforerfag, samt
et års opplæring som skatterevisor med fordypning i skatterett, merverdiavgift og
bokettersynsteknikk. Jeg har også arbeidet som økonomi- og administrasjonssjef, controller,
revisor og regnskapsfører i private virksomheter og konserner.

Krav om etterutdanning (jf. krav fastsatt av NKRF)

Jeg, Elin D. Myhre, bekrefter at jeg har gjennomfort etteruldanning i tråd med de krav som er
fastsatt av NKRF og Kommunerevisjon 1KSsine egne retningslinjer. Etterutdanningen er
dokumentert i Kommunerevisjon IKS.

Vandel og være i stand til å oppfylle sine forpliktelser (jf. forskrift om revisjon i
kommuner mv. § 12)

Jeg, Elin D. Myhre, bekrefter at jeg har en hederlig vandel, og at jeg er i stand tilå oppfylle
mine forpliktelser etter hvert som de forfallcr, og jeg er myndig.

Koninninerevisjon IKS Org nr 976 634 934.311',4
Postboks 142 Ei selskap etet av koninninene il'aIdres og
2901 FAGERNES Side I av 2



Kommunerevisjon IKS

Årlig bekreftelse om min uavhengighet (jf. forskrift om revisjon i kommuner § 15)

Jeg, Elin D. Myhre, bekrefter med dette at jeg ikke har noen nærstående som nevnt i
kommuneloven § 79, 2. ledd bokstav a til c med tilknytning til Kommunerevisjon IKS sine
revisjonsklienter, som påvirker min uavhengighet som revisor.

I denne sammenheng presiserer jeg imidlertid at min svigerinne, Ann Kathrine Myhre,
arbeider som regnskapsmedarbeider i Nord-Aurdal kommune. Videre at tidligere revisjonssjef
i Kommunerevisjon IKS, Åge Sandsengen, fra høsten 2018 er ansatt som kornmunalsjef
økonomi, teknisk og næring i Nord-Aurdal kommune. Kommuneloven § 79, 1.ledd siste
setning presiserer at: "Ansettelse som revisor i kommunen medfører ikke i seg selv at
revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet». Jeg har ikke et forhold til
kommuneledelsen i noen av kommunene eller virksomhetene jeg er oppdragsansvarlig revisor
for, som påvirker min uavhengighet.

Med vennlig hilsen
Kommunerevisjon IKS

Elin Dokken Myhr
Fagansvarlig og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Kopi: styret i Kommunerevisjon IKS

Kaimnu  wrevisjon IKS Org nr 976 634 934. A1VA
Postboks 142 Et selskop eiet av kommunene i Valdres og liallingdal
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LDIZIS
Kommunerevisjon IKS

HALLINGDAL

Saksbeh: Stine Rogne Mob.tlf : 90 78 94 96 Vår ref: 2019-066 Sted og dato: Fagernes 22. mars 2019

Til
Kontrollutvalgene i Valdres og Hallingdal

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Stine Rogne - Kompetanse —
vandel - uavhengighet

Jeg avgir med dette egenerklæring når det gjelder min kompetanse, vandel og uavhengighet, i
forhold til de kommuner og andre virksomheter hvor jeg cr oppdragsansvarlig revisor for
regnskapsåret 2018.

Jeg viser til krav til oppdragsansvarlige revisorer og god kommunal revisjonsskikk, jf.
Kommunerevisjon 1KS sine regler og rutiner for intern kvalitetskontroll i selskapet. NKRF
sine etiske retningslinjer, revisjonsstandard 1SQC 1, kommuneloven §§ 78 og 79 samt
forskrift om revisjon i kommuner mv. §§ 11-15.

Krav om bachelor i revisjon og minst tre års revisjonspraksis som kompetanse til
oppdragsansvarlig revisor (jf. forskrift om revisjon i kommuner mv. § 11)

Jeg, Stine Rogne, er fra og med 11.juni 2018 oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjon i
Kommunerevisjon IKS for angitte kommuner og IKS, stiftelser og kirkelig fellesråd. Jeg har
bachelor i revisjon (3 år) fra Handelshoyskolen BI (1999) og godkjenninger fra Finanstilsynet
som autorisert regnskapsforer (2007) og registrert revisor (2012). Kravet til etterutdanning er
fulgt. Videre har jeg erfaring fra Skatteetaten (Skatterevisor 1999 - 2006), Valdres Regnskap
as (okonomisk rådgiver og oppdragsansvarlig regnskapsforer 2006 - 2011) og
regnskapsrevisor i Kommunerevisjon IKS fra 2011. Jeg tilfredsstiller dermed det formelle
kompetansekravet.

Krav om etterutdanning (jf. krav fastsatt av NKRF)

Jeg, Stine Rogne, bekrefter at jeg har gjennomfort etterutdanning i tråd med de krav som er
fastsatt av NKRF og Kommunerevisjon IKS sine egne retningslinjer. Etterutdanningen er
dokumentert i Kommunerevisjon

Vandel og være i stand til å oppfylle sine forpliktelser (jf. forskrift om revisjon i
kommuner mv. § 12)

Jeg, Stine Rogne, bekrefter at jeg har en plettfri vandel, og at jeg er i stand til å oppfylle mine
forpliktelser etter hvert som de forfaller, og jeg er myndig.

Årlig bekreftelse om min uavhengighet (jf. forskrift om revisjon i kommuner § 15)

Jeg, Stine Rogne, bekrefter med dette at jeg ikke har noen nærstående som nevnt
kommuneloven § 79, 2. ledd bokstav a til c med tilknytning til Kommunerevisjon IKS sine
revisjonsklienter, som påvirker min uavhengighet som revisor.

KoninnnlereviSjon IKS

Poslboks 142

2901 FAGERNES
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Kommunerevisjon IKS
I denne sammenheng presiserer jeg imidlertid følgende tilknytning til kommunene:
- Tidligere revisjonssjef i Kommunerevisjon IKS, Åge Sandsengen, er ansatt som

kommunalsjef økonomi, teknisk og næring i Nord-Aurdal kommune.

Kommuneloven § 79, I .ledd siste setning presiserer at:"Ansettelse som revisor i kommunen
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet».

Jeg har ikke et forhold til kommuneledelsen i noen av kommunene eller virksomhetene jeg er
oppdragsansvarlig revisor for, som påvirker min uavhengighet.

Med vennlig hilsen
Kommunerevisjon IKS

Sfine kogne
oppciragsansvarlig regnskapsrevisor
registrert revisor

Kopi: styret i Konnnimerevisjon IKS

Konununereviv.on 1ES Org nr 976 634 934.A/111
Posiboks 142 selskap eie, av kommunene i I'aldres og
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