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Til Kontrollutvalget i Ringebu Kommune Kopi:  

Formannskapet 

 Kommunedirektøren  

Kommunerådet 

 

 

Bekreftelse av revisors uavhengighet 
I samsvar med forskrift om revisjon § 15, jf. kommuneloven § 24-4, avgir undertegnede 

oppdragsansvarlig revisor med dette sin egenvurdering av vår uavhengighet til kontrollutvalget. 

Undertegnede er kjent med at kravet til uavhengighet og objektivitet også gjelder for revisors 

medarbeidere. I BDO AS sine revisjonsplaner inngår en vurdering av uavhengigheten til hver enkelt 

revisor i virksomhetens revisjonsteam som et eget punkt i revisjonsplanen. 

Oppdragsrevisors egenvurdering av kravene 
Forskriftskrav Egenvurdering 

1. Krav til revisors 

uavhengighet, jf forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon § 

16 

§ 16. Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens 

uavhengighet og objektivitet. 

2. Revisors tilknytning til den 

reviderte virksomheten, jf 

forskrift om kontrollutvalg 

og revisjon § 17 

§ 17. Undertegnede bekrefter at revisor ikke har en slik 

tilknytning til den reviderte eller kontrollerte virksomheten eller 

virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å 

svekke revisorens uavhengighet og objektivitet. Heller ikke 

revisors nærstående har slik tilknytting. 

3. Revisors stillinger, verv og 

tjenester, jf. forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon § 

18 

§ 18 a. Undertegnede bekrefter at revisor ikke har andre stillinger 

i kommunen eller fylkeskommunen 

§ 18 b. Undertegnede bekrefter at revisor ikke har andre stillinger 

i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i, 

eller er eier av 

§ 18 c. Undertegnede bekrefter at revisor ikke er medlem av 

styrende organer i virksomhet som kommunen eller 

fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at revisors 

virksomhet utfører revisjon og er organisert som et 

interkommunalt selskap, samvirkeforetak eller aksjeselskap 
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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. 

§ 18 d. Undertegnede bekrefter at revisor ikke deltar i, eller har 

funksjoner i en annen virksomhet, som medfører at revisorens 

interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller 

fylkeskommunen, eller på annen måte er egnet til å svekke 

tilliten til revisoren 

§ 18 e. Undertegnede bekrefter at revisor ikke utfører 

rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller 

fylkeskommunen, som er egnet til å svekke revisorens 

uavhengighet og objektivitet 

§ 18 f. Undertegnede bekrefter at revisor ikke yter tjenester som 

hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og 

kontrolloppgaver 

§ 18 g. Undertegnede bekrefter at revisor ikke opptrer som 

fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i 

skattesaker etter domstolsloven § 218. 

 

Hamar, 16.11.21 

BDO AS 

 

Tollef Halvorsen 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

Elektronisk signert 
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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." 

Bjørn Tollef Halvorsen
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5993-4-518255
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-11-17 08:27:38 UTC
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                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
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