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RS 300 PLANLEGGING AV REVISJON AV REGNSKAP - HØRING 
 
Det vises til DnRs høringsnotat av 10.3.2008 vedrørende ovennevnte standard. 
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har følgende kommentarer til RS 300 slik den 
foreligger i ”clarityutgave”. 
 
Den nye utgaven av RS 300 fremstår som tydeligere og til dels også innholdsmessig forbedret 
sett i forhold til den standarden som gjelder i dag. Standarden inneholder ingen N-punkter, og de 
generelle krav til planlegging av revisjon av et regnskap bør også gjelde for revisjon i kommunal 
sektor.  
 
Imidlertid gjelder enkelte av revisjonsoppgavene i kommunal sektor revisjon av regnskaper som 
enkeltvis er av økonomisk svært beskjedent omfang, uten fungerende kontroll og med en 
betydelig iboende risiko. Dette gjelder for eksempel revisjon av verge- og hjelpevergeregnskaper 
og pasient- og beboerregnskaper. Slike oppdrag kan være lagt til kommunens regnskapsrevisor, 
men ikke etter de kommunale revisjonsbestemmelsene. Med utgangspunkt i knapt formulerte 
revisjonsmandater og myndighetenes fortolkning av mandatene, vil revisjonen av slike 
regnskaper ofte måtte planlegges summarisk og uten selvstendige vurderinger etter standardens 
punkt 5 (a). 
  
NKRF forutsetter at dette er blant de forhold som etter ”clarityprosessen” vil være tatt inn i 
kvalitetskontrollstandardenes ”Considerations Spesific to Public Sectors Entities”, bl.a. i ISA 
220 punkt A6, og da med virkning for de øvrige standardene. Det vises også til IAASBs ”Main 
Agenda” til ISA 300.  
 
NKRF ser for øvrig fram til å drøfte bruken av ISSAI 1300 ”Practice Note to International 
Standard on Auditing 300 (Redrafted) – Planning an Audit of Financial Statements” ved revisjon 
i kommunal sektor. 
 
Vennlig hilsen 
Norges Kommunerevisorforbund 
 
 
Per Olav Nilsen       Rolleiv Lilleheie 
Styreleder        Leder, revisjonskomiteen  
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