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VKRs eierkommuner
Kontrollutvalgene c/o KUBIS og FIKS
Øvrige kunder

Iverksatte tiltak knyttet til å redusere smittefare
I likhet med mange andre selskap og offentlige instanser, tar Viken kommunerevisjon IKS (VKR) sitt
samfunnsansvar for å redusere smittefaren knyttet til korona-viruset, på alvor. Vi har fra og med i dag og
foreløpig frem til påske iverksatt tiltak for å redusere smittefaren. Vi ønsker med dette å informere våre
eierkommuner, kontrollutvalg og øvrige kunder om disse tiltakene, og mulige konsekvenser av dette.

Iverksatte tiltak
Alle våre ansatte er oppfordret til å ha hjemmekontor frem til påske. De få som arbeider fra hovedkontoret
og avdelingskontorene må følge reglene fra Folkehelseinstituttet om å holde avstand, vaske hender etc. Våre
kontorer vil ikke være bemannet hver dag, men alle våre ansatte er tilgjengelige på epost og mobiltelefon.
Det er innført forbud mot reise-, møte-, og kursvirksomhet for alle ansatte. Dette inkluderer blant annet
revisjonsbesøk til kunder og møter i kontrollutvalg. Dersom det avholdes møter i kontrollutvalg hvor revisor
har møteplikt og/eller det er ønskelig med revisors tilstedeværelse, vil vi stille oss til disposisjon via Skype
eller telefon.
Vi tar i større i grad bruk digitale løsninger for å få utført revisjonsarbeidet. Dette gjelder både
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Vi ønsker å få tilgang til revisjonsdokumentasjon digitalt, enten per
epost, Altinn eller delte mapper på OneDrive. Sensitive opplysninger må sendes via Altinn eller på annen
sikker måte. Intervjuer og samtaler i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekter vil bli gjennomført ved
hjelp av Skype, Teams og telefon så langt det er mulig og hensiktsmessig.

Mulige konsekvenser
VKR fortsetter revisjonsarbeidet som planlagt hjemmefra, og målet er å få levert alle revisjonsberetninger,
uttalelser og forvaltningsrevisjonsrapporter innen frister. Det kan likevel oppstå situasjoner som medfører
utfordringer med å få innhentet nødvendige revisjonsdokumentasjon og få gjennomført alle planlagte
intervjuer mv., som vil kunne forsinke revisjonsarbeidet. Det er naturlig nok også en viss risiko knyttet til
forsinkelser dersom flere av våre ansatte skulle bli syke. Dersom det oppstår forsinkelser, vil kontrollutvalget
og kunder bli holdt orientert.
Vi er også kjent med at Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har henvendt seg til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet når det gjelder fristen 15.4. for å levere revisjonsberetning i kommunene, og
bedt om at den utvides i forbindelse med situasjonen vi nå er i. Videre har de henvendt seg til
Helsedirektoratet vedrørende fristen 1.4. for attestasjon av ressurskrevende tjenester og 15.4. for psykisk
utviklingshemmede (samt andre attestasjoner), og bedt om at disse utvides av samme årsak. Fristen for
attestasjon av merverdiavgiftskompensasjon (neste frist er 14.4.) er tatt opp med Skatteetaten og NKRF har
bedt om at denne også utvides. Vi følger opp disse fristene.
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Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss
Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski
Besøksadresse: Parkasen 7, 1400 Ski

Spørsmål og kontaktinformasjon
Ved eventuelle spørsmål så ta kontakt med oss på post@vkrevisjon.no, eller kontakt daglig leder på
ingfre@vkrevisjon.no og mobil 913 90 518. Ta også gjerne kontakt med den du vanligvis forholder deg til i
VKR.

Med vennlig hilsen

Inger Anne Fredriksen (sign)
Daglig leder
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