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REVISJONSUTTALELSE VEDRØRENDE REGNSKAP 2020 FOR ANSVAR 900200 - FOLLORÅDET 

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og gjengitt nedenfor. Vårt oppdrag ble utført i samsvar 

med den internasjonale standarden ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene ble utført kun for å bistå dere 

i vurderingen av riktigheten av regnskapet for 2020 for ansvar 900200 – Follorådet. 

 

Regnskapet til Follorådet føres som en del av Nordre Follo kommunes årsregnskap. Den ordinære revisjonen er 

utført i forbindelse med vår revisjon av Nordre Follo kommunes årsregnskap. 

 

Samlede utgifter bokført på ansvar 900200 – Follorådet pr 31. desember 2020 er kr 1 520 630. Samlede inntekter er 

kr 1 148 505. Merforbruket på kr 372 125 er overført fra bundne fond. 

 

Vi har kontrollert at: 

- Det ikke er bokført utgifter som åpenbart ikke synes å vedrøre virksomheten. 

- Driftsutgiftene er korrekt behandlet og nøyaktig bokført i regnskapet med tanke på 

- Mva-behandling 

- Beløp  

- Konto og bilagstekst 

- Bokførte lønnskostnader stemmer med lønnsoppgavene til de ansatte. 

- Mottatte midler fra deltakerkommunene og Viken fylkeskommune er i tråd med deres samarbeidsavtale med 

Follorådet. 

- Mottatte midler fra kommuner er i samsvar med vedtatt budsjett. 

 

Vi har i vår kontroll ikke avdekket vesentlige feil eller mangler. 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll, gir vi ikke uttrykk for 

noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. 

 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll, kunne 

andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere. 

 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt av rapporten og til deres 

informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Vår rapport er kun beregnet på Follorådet, Akershus 

fylkeskommune, og deltakerkommunene og skal ikke distribueres til andre parter enn Follorådet, Akershus 

fylkeskommune, eller deltakerkommunene. 

 

 

 

Drammen, 21. mai 2021 

Deloitte AS  

 

 

 

Vidar Nesse 
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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." 

Vidar Nesse
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5994-4-514762
IP: 84.208.xxx.xxx
2021-05-20 16:13:31Z
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Revisjonsuttalelse vedrørende regnskap 2020for ansvar 900200-Follorådet_210521_Nordre Follo kommune
            356V8-TE4JS-SHVEQ-SVJX7-6BMPQ-D8Y3A
            SHA-256
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                                                                            statsautorisert revisor
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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