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RS 330 REVISORS HÅNDTERING AV ANSLÅTTE RISIKOER - HØRING 
 
Det vises til DnRs høringsnotat av 10.3.2008 vedrørende ovennevnte standard. 
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har følgende kommentarer til RS 330 slik den 
foreligger i ”clarityutgave”. 
 
Den nye utgaven av RS 330 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.  
 
Med hensyn til behandlingen av tillegget for offentlig sektor, viser vi til IAASBs ”Main Agenda” 
for ISA 330 der det for ”the Public Sector Perspective” konkluderes med at det nåværende 
tillegget er generelt og at det er tilstrekkelig når innholdet tas inn i ISA 200 (redrafted), hvoretter 
det vil gjelde alle ISA-ene.  I tillegg omfatter punkt A17 i RS 330 særlige hensyn knyttet til 
revisors vurdering av typen, tidspunktet for utførelse og omfanget av revisjonshandlinger ved 
revisjon i offentlig sektor. 
 
For øvrig synes det unødvendig å operere med ulike betegnelser på standardenes faste 
innholdsbolker. Mens det i ny RS 300 heter ”Veiledning og utfyllende forklaringer”, foreslås 
”Anvendelse og annet forklarende materiale” som overskrift i RS 330. Vi kan ikke se forhold 
ved innholdet som skulle tilsi ulike overskrifter i de to standardene, og etter vår oppfatning 
fungerer den betegnelsen som er benyttet i RS 300, best. 

 
NKRF ser for øvrig fram til å drøfte bruken av ISSAI 1330 ”Practice Note to International 
Standard on Auditing 330 (Redrafted) – The Auditor’s Responses to Assessed Risks” ved 
revisjon i kommunal sektor. 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Kommunerevisorforbund 
 
 
Per Olav Nilsen       Rolleiv Lilleheie 
Styreleder        Leder, revisjonskomiteen  
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