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Styresak B 78 / 2014 
 

Revisjonsplan høsten 2014 
I henhold til konsernstyrets årshjul skal revisor møte styret i løpet av høsten og presentere 

arbeidsplanen framover, samt gjennomgå risikobildet for SiT, slik revisor ser dette.  

 

Konsernstyret gjorde følgende vedtak etter revisors presentasjon på styremøte 25. oktober i fjor:  

 

Styresak B 76 / 2013 Revisjonsplan høsten 2013 

 Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal og tilrådning av adm dir 

 Vedtak: (enstemmig) 

 Konsernstyret har fått en gjennomgang av revisjonsplan 2013 for SiT i 

tråd med årsplan for styrearbeidet. Konsernstyret er tilfreds med de 

områder det fokuseres på i planen. Revisor møter konsernstyret alene i 

forbindelse med avleggelse av årsregnskap for 2013. 

 

Det vil bli satt av tid til at revisor møter styret alene ifbm avleggelse av årsregnskap, dvs 6. mars 

2015. 

  

Partner Mette Estenstad fra Deloitte AS er SiTs ansvarlige revisor og kommer på møtet og vil 

orientere om høstens revisjonsplan for konsernet, revisors rolle og kommunikasjon med 

konsernstyret. Se vedlagte presentasjon med revisjonsplan for 2014 (vedlegg 1). I forhold til 

risikobildet (side 9 i presentasjonen) er Merverdi og skatt flyttet lenger til høyre i bildet (økt 

sannsynlig risiko pga uttaksmoms), Boliger dekomponering og avskrivninger er nytt, kommer i 

2015 pga endring i regnskapslov, Interne avtaler og internprising er redusert risiko, dette henger 

sammen med at Akademika-punktet nå er ute av SiTs bøker. Revisor vil kommentere risikobildet i 

styremøtet.  

 

Administrasjonen arbeider med oppfølging av punktene nevnt i revisors erfaringer fra 2013, for at 

nødvendige forbedringer blir gjennomført ifht årsoppgjøret for 2014. 

 

Det blir satt av tid til spørsmål fra styret på slutten av presentasjonen. 

 

Samarbeidet med Deloitte fungerer godt både i fht revisjonsarbeid og rådgivning.  

 

Saksbehandler: Else Naustdal  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret har fått en gjennomgang av revisjonsplan 2014 for SiT i tråd med årsplan for 

styrearbeidet. Konsernstyret er tilfreds med de områder det fokuseres på i planen. Revisor møter 

konsernstyret alene i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet for 2014. 

 

Trondheim, 14. oktober 2014 

 

Knut Solberg 

 

Vedlegg 1: Revisjonsplan 2014 
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