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Til Kontrollutvalget i Rendalen kommune 

 

 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 
for økonomiforvaltningen i Rendalen kommune  

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Rendalen 
kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: 
 

Etterlevelse av eiendomsskatteloven og vedtatte eiedomsskattevedtekter i Rendalen kommune vedtatt 
av kommunestyret 19.12.2019 om planlegging av-og gjennomføring av allmenn taksering, beregning 
og innkreving av eiendomsskatt 

 
Kontrollen har vært utført ut fra følgende kriterier: 

• Har kommunen gjennomført almenn taksering i 2021? 

• Har kommunen etablert organer i samsvar med eiendomsskatteloven §14? 

• Har kommunen lagt til grunn riktig skattepliktig eiendom og gjort kontroll med at det er riktig 
skatteyter som er identifisert 

• At kommunen har et riktig beregningsgrunnlag pr. eiendom ved utskriving av eiendomsskatt 

• At kommunen benytter riktig sats pr. eiendom og at dette innkreves i samsvar med vedtak 
 

Ledelsens ansvar 
Rådmannen er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at økonomiforvaltningen 
utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende 
kontroll.  
 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 
Vi er uavhengige av selskapet i overenstemmelse med lov og forskrift og Code of Ethics for 
Professional Accountants (IESBA Code) og med de etiske kravene som er relevante for vårt oppdrag, 
og vi har oppfylt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og IESBA Code. Vi anvender 
ISQC 1 [NORSK] – Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet 
revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester og 
opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og 
prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og 
regulatoriske krav. 
 

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag 
med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører 
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oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved 
etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har 
foretatt forenklet etterlevelseskontroll. Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering 
som er lagt frem for kontrollutvalget.  
 
Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 
utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene avhenger av revisors skjønn. 
Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke 
uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 
 
Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 
 

Konklusjon 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 
oss grunn til å tro at Rendalen kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene om 
almenn taksering gitt i eiendomsskatteloven og i kommunens eiendomsskattevedtekter i henhold til 
våre revisjonskriterier ovenfor.  
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