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Anslag på revisjonshonorar 2022 
Nedenfor følger anslag på revisjonshonorar for 2022, basert på forutsetningene i økonomiplanen for Viken 

kommunerevisjon IKS for 2020-2023, vedtatt av representantskapet: 

Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Andre tjenester Sum 

236 500 284 500 164 000 685 000 

 
Honoraranslaget er justert i henhold til prognosen for kommunal deflator for 2022. 

Anslaget gjelder kommunens regnskap. 

 

Kort om honorarets sammensetning: 

▪ Regnskapsrevisjon omfatter de oppgaver som fremgår av kommuneloven §§ 24-5 og 24-6, se også 

overordnet revisjonsstrategi. 

▪ Forvaltningsrevisjonens innhold følger av § 23-3 i kommuneloven. Omfanget av bestillinger fra 

kontrollutvalget vil avgjøre hvor stort revisjonshonoraret blir. 

▪ Andre tjenester er de tjenester som verken er regnskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon, herunder 

særattestasjoner, blant annet bekreftelse av kommunens grunnlag for krav om momskompensasjon. I 

tillegg kommer faglig veiledning, eventuelle undersøkelser som revisjonen utfører, møter i 

kommunestyret, kontrollutvalget osv. Så langt det er forenlig med våre oppgaver som kommunens 

revisor og kontrollutvalget er innforstått med dette, vil vi også kunne utføre administrativ bistand 

etter nærmere avtale med administrasjonen.  

 

I forbindelse med ny kommunelov, § 24-9, skal revisor foreta forenklet etterlevelsesrevisjon med 

økonomiforvaltningen. Dette er en oppgave som kommer i tillegg til den ordinære rapporteringen på 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, og inngår i andre tjenester.  

Også eventuell eierskapskontroll som bestilles av kontrollutvalget vil bli definert som andre tjenester. 

For nærmere beskrivelse av innholdet eierskapskontroll, se kommuneloven § 23-4. 

 

Kontrollutvalget vil løpende bli orientert om medgåtte timer i forhold til anslått revisjonshonorar. 

Revisjonshonoraret blir avregnet pr 31.12. i forhold til medgått tid. 

Vi understreker at honoraret er basert på anslag og at det senere kan bli nødvendig å justere dette, og da 

spesielt fordelingen på de ulike tjenestene. Dette må eventuelt skje i samråd med kontrollutvalget. 

 

mailto:post@vkrevisjon.no


 

 
 

Side | 2  

Vi håper at denne redegjørelsen er klargjørende for kontrollutvalgets budsjettarbeid. 

 

Med vennlig hilsen 

Viken kommunerevisjon IKS 

 

Torkild Halvorsen 

Konst. daglig leder 

 

Kopi: Kommunedirektøren 
 

 


