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Presentasjonen 

• Kort om Finanstilsynets rolle og organisering 
• Revisjonsutvalg 
• ESG – Bærekraftsrapportering 
• Internasjonalt samarbeid 
• Tilsyn med revisorer 
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Finanstilsynets rolle og organisering
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Finanstilsynets rolle og oppgaver

• Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover 
og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet.

• Finanstilsynet deltar også i et omfattende internasjonalt samarbeid. Gjennom EØS-
avtalen er EUs finansmarkedsregelverk gjennomført i norsk rett.

• Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende 
markeder.
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Revisjonsutvalg – utfordringer, store 
endringer

Kontaktmøte revisjonsselskaper 12. mai 20225

FINANSTILSYNET

Bakgrunn og formål – tematilsyn/kartlegging

Bakgrunn:
• Finanstilsynet fikk kontrollansvaret med 

revisjonsutvalg (RU) 1. mai 2021
• Endringer i allmennaksjeloven (asal.) fra 1. januar 

2021 og tilsvarende endringer i finansforetaksloven 
utvidet og presiserte krav og oppgaver til 
revisjonsutvalgene

Formål:
• Kartlegge om revisjonsutvalgene hadde oppfylt sine 

plikter og oppgaver i henhold til gjeldende regler 
per 31. desember 2020

• Kartlegge hvor langt revisjonsutvalgene hadde 
kommet i å tilpasse seg de nye reglene som gjelder 
fra 1. januar 2021

Spørsmålene og resultatene i kartleggingen knytter seg 
både til perioden før og etter endringene i 
allmennaksjeloven trådte i kraft. 

Utvalg:
• 131 foretak besvarte spørreskjemaet
• Undersøkelsen ble sendt til leder av revisjonsutvalgene og 

besvart i perioden april til mai 2021
• Spørsmålene er forankret i bestemmelsene i asal. og 

omfatter følgende områder:
• RUs sammensetning, uavhengighet og kompetanse
• RUs møter oppmøte og instruks
• Kommunikasjon med styret
• Vurdering og overvåking av revisors uavhengighet
• Valg av revisor
• Løpende kontakt med revisor om revisjonsutførelsen
• Forberedelse av styrets oppfølging av 

regnskapsrapporteringsprosessen
• Overvåking av systemene for internkontroll, 

risikostyring og internrevisjon
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Overordnede observasjoner basert på resultater

• Stor variasjon

• Et forbedringspotensial

• Enkelte tilfeller hvor revisjonsutvalgene ikke tilfredsstiller reglene

• Styrets ansvar

• Arbeidet i revisjonsutvalgene bør dokumenteres tilstrekkelig til at det i ettertid kan 
etterprøves at arbeidets art og omfang er i samsvar med krav i lov

• Revisjonsutvalget bør be administrasjonen om å utarbeide tilstrekkelig med 
underlag for at revisjonsutvalget skal kunne ivareta sine oppgaver
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Løpende kontakt med revisor om revisjonsutførelsen

Overvåket revisjonsutvalget utførelsen av den lovfestede revisjonen av foretakets årsregnskap og 
konsernregnskap?

8

Asal. § 6-43 d: 
Revisjonsutvalget skal ha 

løpende kontakt med 
selskapets valgte revisor om 
revisjonen av årsregnskapet, 

herunder særlig overvåke 
revisjonsutførelsen i lys av 
forhold Finanstilsynet har 

påpekt i henhold til 
revisjonsforordningen artikkel 
26 nr. 6, jf. revisorloven § 12-1
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7

8



08.06.2022

FINANSTILSYNET

Forberedelse av styrets oppfølging av 
regnskapsrapporteringsprosessen

Forbereder revisjonsutvalget styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen?
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Ja

Ja, delvis

Nei

Antall revisjonsutvalg

Store foretak Mellomstore foretak Små foretak

Asal. § 6-43 b: 
Revisjonsutvalget skal 

forberede styrets oppfølging av 
regnskapsrapporteringsprosess
en og komme med anbefalinger 

eller forslag for å sikre dens 
integritet

FINANSTILSYNET

Avslutning

• Kartleggingen vil være ett av flere grunnlag for Finanstilsynets videre arbeid med 
kontroll av revisjonsutvalg. Tilsynsarbeidet er risikobasert.

• Finanstilsynet vil følge opp revisjonsutvalgenes arbeid der dette er aktuelt i 
fremtidige kontrollsaker - gjelder både regnskapsrapporteringen og 
oppfølging/kommunikasjon med revisor

• Resultatene og observasjonene i denne rapporten kan også benyttes i 
revisjonsutvalgenes arbeid med etterlevelse av reglene og som en nyttig kilde til 
sammenligning med andre revisjonsutvalgs praksis
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ESG  /  Bærekraftsrapportering
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Bærekraftsrapportering

• Omfattende regelverksutvikling på gang – særlig 
sentralt:

• EU: CSRD og EFRAG sine høringsutkast
• ISSB sine høringsutkast

• Forholdet til regnskap

• Pågående tematilsyn ifht klima i Finanstilsynet

• Kontroll revisor (seksjon revisortilsyn)
• Hensiktsmessig og tilstrekkelige 

revisjonsbevis som underbygger konklusjoner
• Risikovurderinger/planlegging av 

revisjonshandlinger
• Gjennomføring av revisjonshandlinger
• Konklusjoner og kommunikasjon
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Nåværende og fremtidig lovregulering
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Pågående standardsettingsaktiviteter
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Kilde: EFRAG ED ESRS 1 General principles

Kilde: ISSB’s proposed IFRS®Sustainability
Disclosure Standards, Islamic Finance 
Consultative Group Meeting, Agenda Paper 2
May 2022
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En overordnet sammenligning av pågående initativ
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Kilde: EFRAG presentasjon: 
Exposure DraftESRS E1 –
Climate change
28 April, 2022

FINANSTILSYNET

Revisortilsyn og bærekraft/klima
• Årsregnskapsrevisjonen

• Risikoen for vesentlig feil informasjon ISA 315
• Håndtering av  anslåtte risikoer ISA 330
• Verdsettelse av eiendeler/gjeld - estimater ISA 540
• Fortsatt drift vurdering
• Revisorsplikter vedrørende annen informasjon inntatt i årsrapporten ISA 720

• Attestasjon av bærekraftsrapportering
• Attestasjonen er underlagt tilsyn
• Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon ISAE 3000

• Tematilsyn klimarisiko i gang
• 15 børsnoterte foretaks årsrapport for 2021 revidert av 4 revisjonsselskaper
• Fellesrapport klar senhøstes 2022
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Økende internasjonalt samarbeid og 
koordinering av kontroll finansiell 
rapportering
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EUs overnasjonale finanstilsyn

• EBA
• European Banking Authority

• EIOPA
• European Insurance and Occupational Pensions Authority

• ESMA
• European Securities and Markets Authority

• Revisorene følger etter og samarbeider i CEAOB
• Committee of European Auditing Oversight Bodies 
• Representanter fra ESMA og nasjonale tilsynsmyndigheter
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Hvorfor deltar vi i EUs finanstilsyn?

• Tilsynssamarbeid
• Identifisere risikoer i foretak og markeder
• Samordne tilsynspraksis (lære av hverandre, beste praksis)
• Samordne tiltak mot markeder og foretak

• Medvirke
• Bruke vår ekspertise og vår erfaring
• Identifisere (og ivareta) norske interesser

• Bygge kompetanse 
• om regelverk som vi senere skal forvalte i Norge
• om god tilsynspraksis
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Corporate Reporting: Organisation within ESMA

European 
Enforcers 

Coord. 
Sessions 
(EECS)

IFRS 
Project 
Group

ESEF 
WG

Standing 
Committees

CRSC
Consultative

Working Group

Corporate Reporting 
Standing Committee 

(CRSC)

Other 
Groups

Narrative 
Reporting 

WG
FITF

20

19

20



08.06.2022

FINANSTILSYNETFINANSTILSYNET

Tilsyn av revisorer
- endringer og utfordringer
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Tilsynsvirksomheten - ny revisorlovgivning
• Formål med lovfestet revisjon videreføres, revisorloven § 9-1

• Første ledd; skape tillit til årsregnskapet (ikke vesentlig feilinformasjon, avdekke
økonomisk kriminalitet)

• Annet ledd, revisor er allmenhetens tillitsperson

• Gjennomføring av revisjonsforordningen § 12-1 (EU) nr. 537/2014
• særlige plikter ved revisjon av foretak av allmenn interesse 
• Når det i loven her vises til revisjonsforordningen, menes forordningen slik den 

til enhver tid er gjennomført.

• Organisering av virksomheten og kvalitetsstyring § 7-1
• Revisjonsforetak skal ha forsvarlige rutiner for administrasjon, regnskap og 

informasjonssikring, samt kvalitetsstyring som sikrer at retningslinjer, rutiner 
og beslutninger blir fulgt i hele organisasjonen

Finanstilsynets kontroll av finansiell rapportering22
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Tilsynsvirksomheten - ny revisorlovgivning

• Kvalitetskontroll §13-1
• Statsautoriserte revisorer og revisjonsselskaper er underlagt kvalitetskontroll av 

Finanstilsynet
• Kvalitetskontrollen skal omfatte en vurdering av uavhengighet, ressursanvendelse, 

revisjonshonorarer og revisjonsutførelse. For revisjonsselskaper skal kvalitetskontrollen 
dessuten omfatte en vurdering av selskapets kvalitetsstyring. 

• Kvalitetskontroll foretas på grunnlag av en risikovurdering

• Nye sanksjoner - revisorloven kapittel 14
• Nytt er overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger

Finanstilsynets kontroll av finansiell rapportering23
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Årsregnskapet oppfyller gjeldende lovkrav og ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon 

• Ny ISA 315  identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom 
forståelse av enheten og dens omgivelser. Gjelder fra og med revisjonen av 2022 regnskaper

• Den nye ISA 315 tydeliggjør at revisor skal utforme og utføre prosedyrer for risikovurdering 
(risikovurderingshandlinger) på en måte som er objektiv og rettet både mot innhenting av både 
revisjonsbevis som kan være til støtte for ledelsens regnskapspåstander og revisjonsbevis som 
viser det motsatte.

• Det legges stor vekt på at revisor skal forstå hva den reviderte enheten driver på med og 
hvordan aktiviteten er skrudd sammen og fungerer, både i juridisk, organisatorisk, økonomisk 
og praktisk forstand.

• I ny standard innføres et krav om å ta et overblikk og gjøre en helhetsvurdering når 
risikovurderingshandlinger er gjennomført.

Finanstilsynets kontroll av finansiell rapportering24
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Finanstilsynene overvåker revisjonsmarkedet 

Revisjonshonorar 2020
2020 %

Totalt rapporterte honorarer 7 778 314 538 100

Big 4 4 199 384 492 54,0
Big 6 5 486 089 173 70,5

Foretak allmenn interesse 790 319 000 10,2

• Andre rådgivningsinntekter 
varierer  for de større selskapene 
fra 30%  - 60% av 
totalomsetningen

• Ca 10% av revisjonshonorarene 
kommer fra revisjon av foretak av 
allmenn interesse

• Big 4; 95% markedsandel av 
foretak av allmenn interesse i 
kroner og 85% i antall

Finanstilsynets kontroll av finansiell rapportering25
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Totalt 421 foretak av allmenn interesse i 2020

Finanstilsynets kontroll av finansiell rapportering26
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Konkurransesituasjonen i markedet for revisjon av 
foretak av allmenn interesse 

Finanstilsynets kontroll av finansiell rapportering27
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Avsluttende kommentarer

• Håper innlegget har bidratt til kunnskap om:
• Finanstilsynets oppgaver og mål
• Aktuelle temaer knyttet til Finanstilsynets kontroll av foretakenes finansielle 

rapportering
• Aktuelle temaer knyttet til Finanstilsynets kontroll av revisorer og revisjonsselskaper
• Prioriteringer 2022

• Økt forståelse for revisors rolle og nødvendigheten av tvers igjennom høy kvalitet
• Hver dag ivareta rollen som samfunnets tillitsperson. Den rollen er viktigere enn alle 

andre roller en oppdragsansvarlig revisor kan påta seg profesjonelt for sine 
revisjonsklienter og må utføres i henhold til kravene i revisorloven.

• Takk for oppmerksomheten!

Finanstilsynets kontroll av finansiell rapportering28
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