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Til Hallingtinget  

 

 

Uavhengig revisors beretning 
Uttalelse om revisjonen av særregnskapet for Regionrådet i Hallingdal 

Konklusjon 

Vi er engasjert av Kommunerevisjon IKS til å revidere særregnskapet for Regionrådet i Hallingdal. 

Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og regnskap for alle prosjekter for 2019 

ført i driftsregnskapet på regionrådets ansvarsområder. 

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 

det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Regionrådet i Hallingdal 

per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 

samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Presisering - grunnlag for særregnskapet 

Regionrådet for Hallingdal er et interkommunalt samarbeid hvor særregnskapet inngår som en del 

av Ål kommune (vertskommunen) sitt årsregnskap. Formelle krav til årsregnskap, noter og 

årsberetning skal tilfredsstilles gjennom kommuneregnskapet. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av rådet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i 

samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av kommunens årsberetning. 

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 

den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det 

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den andre informasjonen 

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 

henseende. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Daglig leders ansvar for særregnskapet 

Daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for 

at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 

Norge. Daglig leder er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne 

utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 

misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om særbudsjett 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 

ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 

budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og 

forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 25. mai 2020 

 

 

_____________________________ 

Terje Tvedt 

Statsautorisert revisor 

BDO AS 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Terje Tvedt
Partner
På vegne av: BDO
Serienummer: 9578-5992-4-3003934
IP: 188.95.xxx.xxx
2020-05-25 17:14:28Z
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