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Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet for Nesbyen kommune 

 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 

uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, herunder 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både oppdragsansvarlig revisor, 

medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på oppdraget.  

Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for 

kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for 

etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering. Som en del 

av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig 

uavhengighet. 

Ifølge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, 

gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen følger i vedlegg. 

 

 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 

Viken kommunerevisjon IKS har følgende oppdragsansvarlige knyttet til Nesbyen kommune: 

Torkild Halvorsen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 1 

Gisle Skaaden Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Ann Heidi Jebsen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Frode Hegstad Christoffersen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 

 
1 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor kan variere fra prosjekt til prosjekt. 
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Marianne Elverum Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 

Med vennlig hilsen 

 

(sign.) 

 

Inger Anne Fredriksen 

Daglig leder 

 

Vedlegg:  Skriftlige egenvurderinger av uavhengighet fra oppdragsansvarlige revisorer 


