
 

 
 

Til 
DnR 
Postboks 5864 Majorstuen 
0308 OSLO 
                                Oslo, den 4. desember 2008     
 
 
Høring – RS 260 ”Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll”. 
 
Det vises til DnRs høringsnotat av 21.10.2008 vedrørende ovennevnte standard. 
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har følgende kommentarer til RS 260, slik den 
foreligger i ”clarity”-utgave. Standarden inneholder ingen N-punkter, og i tråd med NKRFs 
vedtak vil kravene til kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og 
kontroll også gjelde for revisjon i kommunal sektor, med mindre annet følger av gjeldende lov 
og forskrift. Som for de andre ”clarity”-utgavene, går vi ut fra at det som hittil har vært tatt inn 
i det internasjonale tillegget for offentlig sektor, vil være dekket av det som nå blir tatt inn i 
ISA 200 (redrafted) om bruk av ISAs standarder ved regnskapsrevisjon i offentlig sektor.   
 
Til selve høringsutkastet har vi følgende kommentarer: 
 
Pkt. 15. I den någjeldende RS 260 er revisorlovens bestemmelser om hva revisor må 
 kommunisere skriftlig til enhetens ledelse, tatt inn som et eget N-punkt (21N). I 
 tillegget for offentlig sektor er den tilsvarende bestemmelsen i den kommunale 
 revisjonsforskriften tatt inn i punkt 2N under ”Tillegg for offentlig sektor”. I tråd med 
 overgangen til bruk av fotnoter, foreslår vi en henvisning til forskrift om revisjon i 
 kommuner og fylkeskommuner mv. § 4 innarbeidet som fotnote. 
 
A 17. ”Betydelige risikoer”, bør ut fra fast begrepsbruk i standardene endres til ”særskilte  
 risikoer”.  
 
A 46. I nest siste kulepunkt foreslås ”kontrolloppgaver” og ”ledelsesoppgaver” erstattet med 
 ”kontrollansvar” (governance responsibilities) og ”ledelsesansvar” (management  
 responsibilities), som ut fra sammenhengen synes å gi bedre mening.  
 
For øvrig ser vi fram til å drøfte bruken av ISSAI 1260 ” Practice Note to [proposed] 
International Standard on Auditing 260 (Revised and Redrafted) – Communication with Those 
Charged with Governance “ ved revisjon i kommunal sektor.  
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