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1 Forord1 
Kommunal revisjon er en del av kommunenes egenkontroll, og i en omstilling av 
offentlig sektor kan en se noen hovedtrender med konsekvenser for kommunal og 
fylkeskommunal revisjon: 
 
• Større grad av fristilling i kommunenes/oppdragsgivernes valg som gir økt 

priskonkurranse 
• Økende kvalitetskrav som gir større krav til realkompetanse 
• Flere typer tjenester som gir større krav til fleksibilitet og ulike typer kompetanse 
• Mer fri konkurranse som gir behov for ny organisering med mer effektiv og 

fleksibel drift 
• En rask utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som både 

gir mer krevende arbeidsoppgaver og muligheter for ny organisering av arbeidet 
for den enkelte ansatte i revisjonen. 

• Endring av arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåene som kan medføre endring 
av omfang av pålagte arbeidsoppgaver 

• Ny organisering på fylkesnivået kan føre til større regionale enheter som kan få 
konsekvenser for organisering av revisjonen. 

 
Det er vanskelig å forutse konkrete mulige konsekvenser for kommunal revisjon, men 
hovedtrendene antyder en retning i utviklingen. Det er bred enighet om at kommunal 
revisjon må ha en organisering, fagkompetanse og omstillingsevne som gjør 
kommunal revisjon beredt til å møte og tilpasse seg en framtid i stadig endring. 
 
 
 
 
 
Ås, 27. april 2019 
 
 
Kjell Tore Wirum 
Kontrollsjef/daglig leder  

                                                           
1 I hovedsak hentet fra KS Rapport – Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag 
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2 Innledning 
Ved endring2 av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) i 2003, ble det åpnet for å kunne sette kommunens 
revisjonstjenester ut til andre enn kommunens egne ansatte revisorer eller det 
interkommunale revisjonssamarbeid kommunen var deltaker i. 
 
Ved lovendringen til kommuneloven i 2003, ble tidligere § 60 erstattet med et nytt kapittel 12  
 
Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. 
§ 78 i dagens kommunelov åpner for å sette kommunal revisjon ut til annen revisor, herunder 
privat revisjonsenhet. 
 
Ny § 81 fastslo følgende: 
 
”Interkommunale revisjonsenheter (distriktsrevisjoner) skal innen 1.januar 2005 være 
organisert som interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper 29.januar 1999 
nr 6, eller annen selskapsform.” 3 
 
Plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap ble opphevet i 
2004.4 
  

                                                           
2 Ot.prp. nr.70 (2002-2003) om lov om endringer I lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og 
fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)  
3 Jfr. koml. § 81 
4 Jfr. Ot.prp. nr. 11 (2004-2005) om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne 
interkommunale revisjonsenheter til selskap) 
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3 Bakgrunn for saken 
Ås kommunestyre vedtok 12.12.18 i sak 93/18 Valg av revisjonsordning følgende:  
 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 1.5.2019. 
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4 Hjemmelsgrunnlag 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 78 nr.3 og nr.4: 
 
3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 

ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale 
med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 
innstilling fra kontrollutvalget. 
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5 Avgrensning 
 
For det første avgrenses utredningen mot ny kommunelov5 med tilhørende forskrifter, 
som først trer i kraft i forbindelse med konstituerende kommunestyremøte etter valget 
høsten 2019. 
 
For det andre avgrenses utredningen mot det pågående arbeidet med ny revisorlov.6 
 
For det tredje går ikke utredningen inn på selve selskapsorganiseringen av Viken 
Kommunerevisjon IKS – som vil være en sammenslåing av Buskerud 
Kommunerevisjon IKS og Follo Distriktsrevisjon IKS. En slik sak må fremmes som 
egen ordinær sak for kommunestyret. Imidlertid forutsetter en slik sak at Ås 
kommune viderefører en revisjonsordning hvor ett eller flere av revisjonsoppdragene 
skal utføres i egenregi med Ås kommune som deltaker i selskapet.   

                                                           
5 Lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift (ute på høring med høringsfrist 02.05.19) 
6 NOU 2017: 15 Revisorloven — Forslag til ny lov om revisjon og revisorer 
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6 Dagens revisjonsordninger 
Nedenfor følger en oversikt over de ulike revisjonsordninger i Norge pr. 1.4.19. 
 
6.1 Revisjon i egenregi7 
6.1.1 Egen ansatt revisjon 
Dette er en ordning som ser ut til å være forlatt av de fleste kommuner. 
 
Av kommunene er det Oslo kommune og Trondheim kommune som fremdeles har 
egen ansatt revisjon. 
 
Av fylkeskommunene er det Nordland fylkeskommune som har egen ansatt revisjon. 
Viken fylkeskommune har vedtatt at de skal ha revisjon med egne ansatte.8  
 
6.1.2 Interkommunal revisjon 
Dette er en ordning som fremdeles er i utvikling ved at flere kommune-, distrikts- og 
fylkesrevisjonsenheter har siden lovendringen i 2004 søkt å fusjonere seg til større 
interkommunale revisjonsenheter. Disse er enten registrert som egne rettssubjekt 
etter koml. § 27 eller etter IKS-loven. De fleste kommunene er i dag med i en 
interkommunal revisjonsordning. 
 
Kommunene Enebakk, Nesodden, Ski og Ås kjøper revisjonstjenester gjennom det 
interkommunale revisjonsselskapet Follo Distriktsrevisjon IKS. Nordre Follo 
kommune (sammenslåing av kommunene Oppegård og Ski) har vedtatt at den nye 
kommunen ikke viderefører Ski kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS, 
men skal konkurranseutsette revisjonsoppdragene samlet.9 
 
I Trøndelag10 har en valgt å organisere sin revisjon som samvirkeforetak etter lov 
29.juni 2007 nr.81 om samvirkeforetak (samvirkelova). 43 kommuner og Trøndelag 
fylkeskommune er omfattet av ordningen. 
 
6.2 Kombinert revisjonsordning 
Det kan forekomme tilfeller at kommuner velger å få utført deler av 
revisjonsoppdraget i egenregi, samtidig som de konkurranseutsetter andre deler av 
revisjonsoppgavene. 
 
Som ett eksempel kan nevnes deltakerkommunene i Sogn og Fjordane Revisjon IKS 
(SF Revisjon IKS)11. SF revisjon driver regnskapsrevisjon av årsregnskap for 
fylkeskommunen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 7 kommuner (Balestrand, 
Høyanger, Leikanger, Luster, Sogndal, Vik og Årdal) og for en rekke kommunale 
foretak. Deltakerkommunene har konkurranseutsatt forvaltningsrevisjonen. Som en 
konsekvens av dette har selskapet ingen forvaltningsrevisor, og utfører per i dag ikke 
forvaltningsrevisjon. 
 
Bærum kommune valgte våren 2018 å dele opp revisjonsoppdragene, hvor 
regnskapsrevisjon blir konkurranseutsatt mens forvaltningsrevisjon og 

                                                           
7 Opplysninger i hovedsak hentet fra NKRFs oversikt over bedriftsmedlemmer, 
http://www.nkrf.no/bedriftsmedlemmer/cms/28  
8 Fellesnemnda for Viken 21.03.19 i sak 37/19 
9 Fellesnemnda for Nordre Follo 20.11.18 i sak 57/18 samt Ski kommunestyre 12.12.18 i KST sak 128/18 
10 Hentet fra http://www.revisjonmidtnorge.no/om-oss.365237.no.html  
11 Opplysningene er hentet fra SF Revisjon sine nettsider, http://www.sf-revisjon.no/  

http://www.nkrf.no/bedriftsmedlemmer/cms/28
http://www.revisjonmidtnorge.no/om-oss.365237.no.html
http://www.sf-revisjon.no/
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selskapskontroll skal fortsatt bli utført i egen regi.12 Den nye revisjonsordningen 
gjøres gjeldende fra 1.juni 2019. 
 
Halden kommune er ett av få eksempler på kommuner som har valgt å 
konkurranseutsette revisjonsoppdragene hver for seg, men har inngått avtale om å få 
utført forvaltningsrevisjon av ett revisjonsselskap de selv er medeier i. 
Regnskapsrevisjon utføres i annen regi. 
 
«Halden13 kommune valgte å konkurranseutsette sitt revisjonsbehov i 2011, og en delt løsning mellom 
privat revisjonsselskap og kommunerevisjonen er valgt i innværende periode. Halden kommune har 
opprettholdt sitt eierskap i Østfold kommunerevisjon IKS (ØKR IKS) og av den grunn vil bli belastet 
med andel (eierandelen) av selskapets faste kostnader. 
 
Østfold kommunerevisjon IKS er etter anbudskonkurranse gitt ansvaret for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i Halden kommune. Nåværende avtale gjelder for 2017 og 2018 med ytterligere 
opsjon på 1 + 1 år. 
 
Revisjonsselskapet Deloitte AS er etter anbudskonkurranse gitt ansvaret for regnskapsrevisjonen i 
Halden kommune. Nåværende avtale gjelder for 2017 og 2018 med ytterligere opsjon på 1 + 1 år.» 
 
6.3 Konkurranseutsatt revisjon 
6.3.1 Samlet revisjonsoppdrag hos annen revisjon 
Av de kommuner som har valgt å konkurranseutsette revisjon, ser det ut som 
hovedregel er at en da konkurranseutsetter revisjonsoppdraget samlet, dvs. både 
regnskapsrevisjon (RR) og forvaltningsrevisjon (FR). 
 
Oppegård kommune har valgt denne løsningen hvor de inngår avtale med ett 
revisjonsselskap for hele revisjonsoppdraget samlet. Nåværende avtale gjelder for 
2016 og 2017 med ytterligere opsjon på 1 + 1 år. 
 
6.3.2 Delt revisjonsoppdrag mellom annen revisjon 
Av de kommuner som har valgt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget, har et fåtall 
av disse kommunene valgt å dele opp revisjonsoppdraget, dvs. at de inngår separate 
avtaler/kontrakter om regnskapsrevisjon (RR) og forvaltningsrevisjon (FR). 
 
Frogn kommune og Vestby kommune har valgt denne løsningen hvor de inngår 
avtale med revisjonsselskap om regnskapsrevisjon (2 + 1 + 1), men 
konkurranseutsetter forvaltningsrevisjon hvert år. 
  

                                                           
12 Bærum kommunestyre 20.06.18 i KST sak 85/18. 
13 Opplysningene er i hovedsak hentet fra Kontrollutvalget i Halden kommune, saksframlegg sak 17/30 Forslag til 
budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 til møtet 26.9.17.  
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7 Hva revisjonsoppdraget omfatter 
7.1 Innledning 
Det følger av koml. § 78 at  
 
1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk. 
 
Videre følger det at  
 
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
 
7.2 Regnskapsrevisjon 
Hva regnskapsrevisjon omfatter følger av koml. § 78 og forskrift 15.juni 2004 nr. 904 
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskriften) kapittel 2. 
 
I hovedsak gjelder det 
 
• Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
• Vurdere om årsregnskapet gir uttrykk for den økonomiske virksomheten og stilling 

ved årsskiftet i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk (GKRS), 
herunder at regnskapet omfatter alle økonomiske midler som er disponert i året, 
at alle kjente utgifter og inntekter er tatt med i regnskapet, enten de er betalt eller 
ikke når regnskapet avsluttes. 

• Se etter at beløp i regnskapet stemmer med regulert budsjett slik det fremstår 
etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå, og at vesentlige 
avvik er redegjort for i årsrapporten. 

• Vurdere om opplysninger i årsrapporten om årsregnskapet er konsistente med 
årsregnskapet, og at administrasjonens forslag til disponeringer av 
regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd er i 
samsvar med lover og forskrifter. 

• Påse at kommunen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og 
forskrifter. 

• Påse at formuesforvaltningen er ordnet på en trygg måte med forsvarlig kontroll: 
- At det er etablert sikre rutiner og systemer for inn- og utbetaling 
- At det er etablert sikre rutiner for innfordring av kommunale krav 
- At retningslinjene i finansreglementet blir fulgt opp 

• Bidra til å forebygge og avdekke misligheter 
 

Det skal avgis revisjonsberetning til kommunestyret (og kontrollutvalget) innen 
15.april. Det følger av revisjonsforskriften § 5. 
 
7.2.1 Omfanget av regnskapsrevisjon 
Nedenfor er det forsøkt å sette opp en oversikt over revisjonens engasjement innen 
Ås kommune. Kontrollutvalget er tatt med i oversikten med tanke på møteaktiviteten 
fra revisjonens side i utvalget samt arbeid i forkant og i etterkant av utvalgets møter. 
 
I tillegg til opplistingen nedenfor, utfører revisjonen en god del rådgivningstjenester 
og regnskapsbistand overfor sine kunder. 
Listen nedenfor er ikke ment å være uttømmende. 
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7.2.1.1 Ås kommune 
I tillegg til selve revisjon av Ås kommunes årsregnskap, omfatter Follo 
Distriktsrevisjon IKS sitt arbeide i Ås kommune i 2018 følgende: 
 
 Kontrollutvalget 
 
Revisjon av kommuner inkluderer i tillegg attestering på en rekke oppgaver som 
kommunene plikter å innlevere til ulike statlige og fylkeskommunale instanser. For Ås 
kommune kan blant annet nevnes: 
 

• MVA- kompensasjon 6 ganger pr år  
• Andre sær-/attestasjonsoppgaver  
• Pasientregnskap 

 
Follo Distriktsrevisjon IKS avgir også en egen uttalelse til Ås kommunestyre på 
grunnlag av revisjonens vurdering av finans- og gjeldsforvaltningsreglementet til 
kommunen. 
 
7.2.2 Annet 
7.2.2.1 Vertskommunesamarbeid 
Av samarbeid organisert etter kommunelovens § 28 flg. som Ås kommune er deltaker 
i, reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS følgende: 
 
 Follo barne- og ungdomsskole 
 Follo landbrukskontor 
 SFO Follo barne- og ungdomsskole 

 
7.2.2.2 Interkommunalt samarbeid 
Av samarbeid organisert etter kommunelovens § 27 som Ås kommune er deltaker i, 
reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS følgende: 
 
 Follo barnevernvakt 
 Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (FIKS) 

 
7.2.2.3 Interkommunale selskap 
Av selskaper organisert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper 
(intkomsel.) som Ås kommune er deltaker i, reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS 
følgende: 
 
 Follo Ren IKS 
 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 Follo Brannvesen IKS 
 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
 
7.3 Forvaltningsrevisjon 
Hva forvaltningsrevisjon omfatter følger av koml. § 77 nr. 4 og forskrift 15.juni 2004 
nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskriften) kapittel 3. 
 
I hovedsak gjelder det 
• Systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger av kommunestyrets vedtak og forutsetninger: 
- Bruk av ressurser i samsvar med vedtak og forutsetninger 



 

Side 14 av 49 
 

- Effektiv bruk av virkemidler 
- Etterlevelse av vedtak 
- Er styringsverktøy og virkemidler hensiktsmessige? 
- Beslutningsgrunnlaget til de politiske organer 
- Resultat av tjenesteproduksjonen 

• Forvaltningsrevisjon skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og 
etablerte anerkjente standarder. 

  
7.3.1 Omfanget av forvaltningsrevisjon  
7.3.1.1 Generelt 
Det følger av revisjonsforskriften § 6 første ledd, sml. kontrollutvalgsforskriften § 9: 
 
”Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.” 
 
Utgangspunktet for valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt er Plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-2020 (jfr. kontrollutvalgsforskriften § 10 første ledd), 
vedtatt i den respektive kommune, Planen baserer seg på Overordnet analyse av 
forvaltningsrevisjon av den enkelte kommune (jfr. kontrollutvalgsforskriften § 9 
annet ledd).  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt fordelt pr. år 

Kommune 2019x 2018 2017 
Ås 1. Utleieboliger 

2. Arbeidsmiljø i 
skolen  

1. Psykisk helsearbeid for barn og 
unge 

2. Investeringer og gjeld 
3. Follo landbrukskontor 

(fellesprosjekt) 

1. Internkontroll 
2. Barnevernstjenesten  

– hjelpetiltak i 
hjemmet 

x Forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019 er under utarbeidelse. 
 
Selve forvaltningsrevisjonen planlegges og utføres i henhold til RSK 001 Standard 
for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt. 
 
Prosedyre for rapportering og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter følger av 
kontrollutvalgsforskriften §§ 11 og 12, sml. revisjonsforskriften § 8. 
 
7.4 Selskapskontroll 
Det følger av koml. § 77 nr. 5, jfr. § 80 og forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) at 
kontrollutvalget skal  
 
”Påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser 
i selskap m.m.” 14 
 
Selskapskontrollen kan innrettes på to måter: 
 

• Eierskapskontroll 
• Forvaltningsrevisjon 

 
Hva en selskapskontroll skal inneholde følger av forskriften § 14. 
 

                                                           
14 Forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften)  
§ 13 
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Eierskapskontrollen skal rette seg mot kommunens forvaltning og dens oppfølging av 
eierskapsinteressene som kan inndeles i 3 hovedområder: 
 
• Kontroll med at virksomheten foregår iht gjeldende lover og regelverk, herunder 

innenfor de rammer som vedtektene/selskapsavtalene gir. 
• Kontroll med at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunens vedtak 

og forutsetninger. 
• Vurdering av den enkelte virksomhet fra et eierperspektiv 
 
Det er naturlig at kontrollutvalget lar revisjonen foreta en slik selskapskontroll på dets 
vegne da bestemmelsen åpner for å kombinere en selskapskontroll med en 
forvaltningsrevisjon. 
 
7.5 Omfang av selskapskontroll 
Nedenfor følger en oversikt over selskap Ås kommune eier alene eller deltar sammen 
med andre kommuner/fylkeskommuner: 
 
7.5.1 Heleide kommunale aksjeselskap (AS) 

Eiere (i pst.) Enebakk Frogn Oppegård Ski Ås 
Foretaksnavn      
Alarmsentral Brann Øst AS15 2,14 16,66 5,48 6,54 3,69 
Myrveien 16 AS     100 
Åspro Arbeid og Kompetanse AS     90 
Åspro Administrasjon og Utvikling AS     90 

 
Follo Distriktsrevisjon IKS er ikke oppdragsansvarlig revisor for noen av de 
ovennevnte aksjeselskap. 
 
7.5.2 Interkommunale selskap (IKS) 

Deltakere (i pst.) Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås 
Foretaksnavn        
Follo Brannvesen IKS 9 13 16 22 25  15 
Follo Distriktsrevisjon IKS 13,8  23,7  38,4  24,1 
Follo Lokalmedisinske Senter IKS 5,3 13,8 16,1 23 26  15,8 
Follo Ren IKS  17,5 16,8 23,4 25,6  16,7 
Krise- og incestsenteret i Follo IKS 4 12 15 21 24 11 13 
Nordre Follo Renseanlegg IKS    33 58  9 
Søndre Follo Renseanlegg IKS      38 62 

 
Follo Distriktsrevisjon IKS er oppdragsansvarlig revisor for IKSene opplistet ovenfor, 
med unntak av seg selv og Søndre Follo Renseanlegg IKS.  
 
I tillegg er Øst 110-sentral IKS etablert. Dette selskapet har valgt Deloitte AS som 
revisor. Ås kommune er indirekte eier gjennom sin deltakelse i Follo Brannvesen IKS. 
 
Follo Distriktsrevisjon IKS revideres av Akershus og Østfold Fylkesrevisjon. 
 
 
7.6 Andre revisjonsoppgaver 
Som andre revisjonsoppgaver kan nevnes 

• Gjennomgang og attestasjon av regnskapstall i forbindelse med kommunale 
refusjonskrav overfor offentlige myndigheter 

                                                           
15 Ifølge Brønnøysundregistrene er selskapet meldt oppløst 05.04.2019. 
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• Kontroll av grunnlag for kommunens krav om momskompensasjon overfor 
staten 

• Kontroll med byggeregnskap ved regnskapsavslutning før behandling i 
formannskapet og kommunestyret 

• Rådgivningstjenester 
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8 Krav til oppdragsansvarlig revisor 
8.1 Innledning 
Krav til oppdragsansvarlig revisor følger av koml. § 79 og revisjonsforskriften kapittel 
5.  
 
8.2 Krav til utdanning og praksis 
Det følger av revisjonsforskriften § 11 første ledd: 
 
”Den som er oppdrags ansvarlig for revisjon av årsregnskap for en revisjonspliktig etter denne 
forskrift skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen (master i 
revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års 
praksis fra regnskapsrevisjon.” 
 
Imidlertid gjelder ikke disse krav revisors medarbeidere, eller personer som utfører 
forvaltningsrevisjon eller annen type kontroll. 
 
Når det gjelder oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor kreves det minimum tre års 
utdannelse fra universitet/høgskole, jfr. Forskriftens § 11 annet ledd. 
 
Det stilles her ikke noe krav til praksis i forskriften, men forskriften lister opp 
minimumskrav, hvilket åpner for at kommunene kan stille strengere krav. 
 
Forskriften åpner for at departementet kan gi dispensasjon i enkelttilfeller. 
 
For revisorer som er personlige medlemmer av Norges Kommunerevisorforbund 
(NKRF) er det gitt egne regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.16  
 
Innenfor en 3-års periode er oppdragsansvarlig revisor forpliktet til å gjennomføre 
nødvendig etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder med til sammen 
105 kurstimer. 
Dette kravet sammenfaller med krav som følger av Forskrift 25.juni 1999 nr. 712 om 
revisjon og revisorer17 § 2-1, jfr. Finanstilsynets rundskriv 10/201218 Krav til 
etterutdanning for revisorer, datert 16.mai 2012.    
 
De øvrige ansatte er forpliktet til å gjennomføre etter- og videreutdanning med til 
sammen 63 timer hver innenfor en 3-års periode. 
 
Det kreves minimum 14 timer pr år for samtlige. 
 
8.3 Krav til vandel 
Det følger av revisjonsforskriften § 12 et krav overfor oppdragsansvarlig revisor. 
 
”Den som skal ansettes som revisor i kommune eller fylkeskommune, eller gis ansvar for 
revisjonsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner eller kommunale eller fylkeskommunale 
foretak, må 

1. ha ført en hederlig vandel, 
2. være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og 
3. være myndig.” 

                                                           
16 Jfr. Regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for personlige medlemmer av Norges 
Kommunerevisorforbund (fastsatt av NKRFs landsmøte 16.juni 2000, med endringer sist ved NKRFs landsmøte 
11.juni 2012) 
17 Forskriften er gitt i medhold av lov 15.januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) hvor § 3-7 første 
ledd nr. 1 stiller krav til obligatorisk etterutdanning for revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig. 
18 Rundskrivet erstatter Kredittilsynets tidligere rundskriv 16/2004. 
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Bestemmelsen gjelder alle som skal være oppdragsansvarlig revisor 
(regnskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon) for en kommune/fylkeskommune – ikke 
bare den som skal være ansvarlig for revisjon av årsregnskapet. Kravet svarer til 
revisorlovens krav (lov 15.januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 3-4). Kravet 
må kunne dokumenteres gjennom en vandelsattest. 
 
8.4 Krav til uavhengighet 
Koml. § 79 inneholder generelle krav til uavhengighet for den som skal kunne ta 
revisjonsoppdrag for en kommune. 
 
”Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 
har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 
dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det samme gjelder dersom det 
foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og 
objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller 
fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at 
revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.”19 
 
Bestemmelsen gjelder for enhver som utfører revisjonsoppdrag for en kommune. 
Bestemmelsen gjelder også revisors medarbeider. 
Bestemmelsen slår fast at den som skulle ta revisjonsoppdrag for 
kommunen/fylkeskommunen ikke kan ha en tilknytning til den reviderte virksomhet 
som svekker vedkommendes uavhengighet eller objektivitet ved gjennomføringen av 
oppgaven. 
 
Det følger videre i revisjonsforskriften § 15: 
 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig 
revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet 
til kontrollutvalget.  

En skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors uavhengighet skal følge alle 
tilbud om revisjon.   
 
Her gjelder kravet om uavhengighet og objektivitet både for revisor og dennes 
medarbeider. Bestemmelsen om dokumentasjon gjelder imidlertid bare for 
oppdragsansvarlig revisor. 
 
8.5 Andre krav 
8.5.1 Revisors taushetsplikt 
Det følger av koml. § 78 nr. 7: 
 
7. Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven § § 13 til 13 e.  
 
Tidligere hadde bestemmelsen i kommuneloven samme ordlyd som revisorlovens § 
6-1. Denne bestemmelsen pålegger i utgangspunktet taushetsplikt om ”alt” som 
revisor og revisors medarbeidere under sin virksomhet får kjennskap til. 
 
I forarbeidene ble det bemerket følgende: 
 

                                                           
19 Jfr. Koml. § 79 første ledd, sml. lov 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) § 6 første og annet ledd 



 

Side 19 av 49 
 

«Utgangspunktet til departementet er at det er grunn til å vurdere om føresegna i kommunelova § 78 
nr. 7 pålegg ei for vidtgåande teieplikt. Grunnlaget for vurderinga er at teieplikta skal omfatte 
opplysningar som har krav på vern, men at plikta ikkje bør vere meir vidtgåande enn det er eit sakleg 
og reelt behov for.»20 
 
 
I forholdet mellom forvaltningslovens bestemmelser og taushetsplikt, bemerker 
departementet følgende: 
 
«Reglane i forvaltningslova er velkjende og innarbeidde i forvaltninga. Å gjere reglane om teieplikt i 
forvaltningslova gjeldande for revisorar vil innebere å forenkle og rydde opp i reglane om teieplikta til 
revisorar. Ein revisjonsprosess vil gjennomgåande innehalde opplysningar om den kommunale drifta, 
inkludert organisering, økonomi, delegeringar og så vidare, og dette er opplysningar som allmenta bør 
kunne få tilgang til. Heimlane i offentleglova for å frita frå innsyn i dokument vil vere tilstrekkeleg til å 
verne interessene til kommunane.»21 
   
 
Det følger av revisjonsforskriftens § 22: 
 
”Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 78 nr. 7 gjelder tilsvarende for revisors 
medarbeidere.” 
 
 
Begrensninger i taushetsplikt følger av forskriftens § 21. Unntakene gjelder imidlertid 
bare den oppdragsansvarlige revisor og ikke dennes medarbeidere. 
 
8.6 Dokumentasjon 
Krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse følger av revisjonsforskriften § 9 
første ledd: 
 
”Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av revisjonen, 
på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. 
Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med 
angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning.”22  
 
Bestemmelsen gjelder både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen har betydning både i forhold til kontrollutvalgets kontroll- og 
oppfølgingsansvar vis a vis revisjonen og i forhold til bransjebaserte og eventuelle 
statlige kontrollordninger. 
 
8.7 Rapportering 
Det følger av koml. § 78 nr. 5: 
 
5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. 
 
Bestemmelsen fastslår hovedregelen for hvordan revisor rapporterer sine resultater 
tilbake til bestiller. 
  

                                                           
20 Prop. 113 L (2013-2014) s.7 under punkt 4.4 
21 Prop. 113 L (2013-2014) s.9 under punkt 4.4  
22 Revisjonsforskriften § 9 første ledd 
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9 Forholdet til EØS-reglene 
9.1 Innledning 
Lov 27.november 1992 nr 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) har i 
artiklene 53 og 54 regler om konkurransebegrensende atferd. Det følger av EØS-
avtalen artikkel 53 som forbyr to eller flere foretak å samordne sin opptreden i 
markedet på en måte som kan føre til at konkurransen begrenses. 
 
Det følger av artikkel 54 et forbud mot at et dominerende foretak misbruker sin 
dominerende stilling i markedet. 
 
I forarbeidene ble det bemerket følgende: 
 
”Dersom en kommunalt eid eller drevet virksomhet opererer som markedsaktør i konkurranse med 
andre aktører, vil EØS-avtalens konkurranseregler komme til anvendelse på dens atferd i markedet. 
Der en kommunal virksomhet blir konkurranseutsatt kan det dreie seg om en virksomhet som har hatt 
en sentral rolle i det marked den opererer i. Det vil kunne være i strid med EØS-avtalen å gjennomføre 
tiltak som er egnet til å underbygge en dominerende stilling som et konkurranseutsatt foretak eventuelt 
måtte ha – for eksempel ved at virksomheten før omorganiseringen tildeles langsiktige kontrakter som 
er så betydningsfulle for markedet at foretaket i realiteten gis en konkurransebeskyttelse i den aktuelle 
perioden.”23 
 
9.2 Regler om offentlige anskaffelser 
EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser er gjennomført i norsk rett 
ved lov 17.juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) med 
tilhørende forskrift 12.august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesforskriften, FOA). 
 
Reglene om offentlige anskaffelser omfatter offentlige oppdragsgivere, herunder 
kommunale organer, jfr. anskaffelsesloven § 2 annet ledd bokstav b), og deres 
inngåelse av vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, herunder 
konsesjonskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en 
anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift., jfr. 
lovens § 2 første ledd. 
 
Det følger av lovens formål å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal 
også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at 
offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte., jfr. lovens § 1. 
 
Reglene gjelder også for offentligrettslige organer, jfr. Lovens § 2 annet ledd bokstav 
c), og sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i bokstav a til 
c, jfr. lovens § 2 annet ledd bokstav d. 
 
Spørsmålet i forhold til reglene om offentlige anskaffelser blir bl.a. om en 
omorganisering/konkurranseutsetting vil ha som konsekvens at kontrakter om kjøp av 
revisjonstjenester vil måtte legges ut på anbud. 
 
Det bemerkes i forarbeidene: 
 
”Kommunale kjøp av revisjonstjenester vil som utgangspunkt være omfattet av regelverket om 
offentlige anskaffelser. Leveranser fra en del av en organisasjon til en annen del av samme 

                                                           
23 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.98 under avsnitt 9.3.2 
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organisasjon, eller behov som dekkes ved at de produseres internt, faller imidlertid utenfor reglene om 
offentlige anskaffelser. De omtales vanligvis som ”egenregi”. 
Slike leveranser vil ikke bli sett på som en ”anskaffelse” selv om det organisatorisk er klare skiller 
mellom produsent og bestiller.”24 
 
Grensen for hvem som kan regnes som leverandører i egenregi avhenger i stor grad 
av hva som kan regnes som en og samme oppdragsgiver. Ofte vil det være 
sammenfallende med hva som regnes som samme juridiske person. 
 
Forarbeidene skisserer 5 alternative måter (eventuelt en kombinasjon mellom de 
ulike alternativ) som vil dekke kommunens behov for revisjonstjenester. 
Disse er: 
 

1. ved egne revisorer ansatt i kommunen 
2. kjøp av revisortjenester fra et interkommunalt revisjonsselskap hvor 

kommunen selv er deltaker  
3. kjøp av revisortjenester fra et interkommunalt revisjonsselskap hvor 

kommunen ikke er deltaker 
4. kjøp av revisortjenester fra privat revisor/revisjonsselskap 
5. kjøp av revisortjenester fra annen kommune 

 
Etter alternativ 1) er det kommunen selv som utfører tjenesten i egenregi, slik at 
anskaffelsesreglene ikke kommer til anvendelse. Her vil ikke tjenesten bli utført av et 
annet rettssubjekt enn kommunen selv. 
 
Til alternativ 4) og 5) bemerket departementet følgende: 
 
”Når revisortjenester utføres etter alternativ 4 og 5, vil anskaffelsen etter departementets vurdering i 
utgangspunktet ikke kunne omfattes av unntaket for egenregi.”25 
 
Vurderingstemaet dreier seg i hovedsak om revisjon utført av interkommunalt 
revisjonsselskap hvor kommunen selv er deltaker sammen med en eller flere andre 
kommuner. Det bør her bemerkes at et interkommunalt selskap er et eget 
rettssubjekt, jfr. lov om interkommunalt selskap. 
 
Ved en inkurie er vurderingen av alternativ 3 ikke tatt med i proposisjonen. Imidlertid 
må denne kunne ses i sammenheng med vurderingen av alternativ 4 og 5. 
 
I praksis stilles det strenge vilkår for at leveranser mellom to ulike rettssubjekter skal 
kunne unntas fra regelverket. 
 
I Nærings- og handelsdepartementets veileder til forskrift om offentlige anskaffelser, 
oppstilles to kumulative vilkår: 
 

− Oppdragsgiver må ha en svært sterk kontroll over leverandøren 
− Leverandørens virksomhet må hovedsakelig være rettet mot oppdragsgiveren 

   
I forarbeidene til lov om interkommunale selskaper ble spørsmålet om et 
interkommunalt selskap for sine anskaffelser er omfattet av anskaffelsesreglene 
vurdert. 
Det ble i forarbeidene bemerket følgende: 
                                                           
24 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.98 under punkt 9.3.2 
25 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.98 under punkt 9.3.2 
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”Interkommunale selskap vil etter lovforslaget være egne rettssubjekt. Som et formelt utgangspunkt vil 
de derfor ikke bli oppfattet som samme enhet som deltakerne. Dersom et interkommunalt selskap er 
opprettet med det formål å tilgodese eiernes egne behov, vil det likevel kunne bli godtatt som 
egenregi. Et interkommunalt selskaps mulighet til å levere til deltakerne som egenregi er knyttet til en 
helhetsvurdering av hvor sterkt selskapet er knyttet til deltakerne.”26 
 
Av relevante faktorer nevnes  
 
• Prising av varen og/eller tjenesten 
• Om det interkommunale selskapet utelukkende skal dekke deltakernes egne behov, eller 

om det i tillegg skal kunne levere til andre 
 
Oppdragstaker (her: det interkommunale selskap) må selv falle inn under 
virkeområdet til lov om offentlige anskaffelser. Ellers vil man vanskelig kunne si at 
oppdragstakeren er tilstrekkelig tett knyttet til den offentlige oppdragsgiveren.  
At oppdragstakeren er innenfor anskaffelseslovens virkeområde, er imidlertid ikke et 
tilstrekkelig vilkår for at det er tillatt med egenregi, men et nødvendig vilkår. 
 
Det bemerkes videre: 
 
”I vurderingen av om det interkommunale selskapet skal anses som et samarbeid mellom deltakerne 
for å dekke egne behov i egenregi vil også selskapets selvstendighet og deltakernes instruksjons- og 
organisasjonsmyndighet være relevante momenter.”27 
 
I henhold til hovedsaklighetskravet får det for vurderingen betydning om et 
interkommunalt revisjonsselskap utelukkende skal tilby deltakerkommunene 
revisjonstjenester eller om det i tillegg skal levere til andre. Dersom selskapet også 
leverer til andre kommuner som ikke er deltakere (alternativ 3 ovenfor), vil dette 
trekke i retning av at det er en kommersiell enhet som kommunene ikke kan tildele 
egenregi-oppdrag. En viss ekstern oppdragsvirksomhet tillates imidlertid. 
 
I forarbeidene vises det til Nærings- og handelsdepartementets veileder hvor det 
uttales følgende: 
 
”Egenregi kan (…) ikke kombineres med utstrakt konkurranse om oppdrag i markedet ellers. Hvor den 
konkrete grensen går er imidlertid uklart. Forsyningsforskriften krever at minst 80 prosent av 
leverandørens virksomhet skal være rettet mot oppdragsgiver for at det skal foreligge egenregi. 
Antakelig kan denne grensen gi veiledning i klassisk sektor.”28  
 
 
Skulle en eller flere kommuner velge å konkurranseutsette revisjonen, må de 
forholde seg til lov om offentlige anskaffelser.  

                                                           
26 Jfr. Ot.prp. nr. 53 s.86 under punkt 7.3.2 
27 Jfr. Ot.prp. nr. 53 s.86 under punkt 7.3.2 
28 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.99 under punkt 9.3.2  
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10 Alternative løsninger 
10.1 Innledning 
I hovedsak kan en dele alternativene i to hovedgrupper.  
 
For det første gjelder det revisjon i egen regi (såkalt egenrevisjon), dvs. ansette egen 
revisor (punkt 10.2.1). 
  
For det annet gjelder det revisjon i utvidet egenregi (såkalte interkommunale 
revisjonsløsninger) 
I det videre vil denne hovedgruppen bli delt inn i følgende kategorier:  
interkommunalt revisjonssamarbeid (punkt 10.2.2) herunder Follo Distriktsrevisjon 
IKS (punkt 10.2.2.1) og større kommunal revisjonsenhet (punkt 10.2.2.2) 
 
For det tredje har en nå med lovendringen anledning til å la revisjonen gjennomføres 
ved annen revisor, dvs. ved å gi oppdrag til private ved konkurranseutsetting av hele 
eller deler av revisjonsoppdraget. 
 
10.2 Revisjon i egenregi 
10.2.1 Ansette egen revisor 
Ordningen med egen ansatt revisor i kommunen synes å være på vei ut. I 
forarbeidene ble følgene bemerket: 
 
”Kommunal revisjon vil stå overfor betydelige utfordringer i framtiden. Dette henger blant annet 
sammen med kompleksiteten i kommunenes oppgaver og organisasjon. Det har også sammenheng 
med de krav til kostnadseffektivitet og måleffektivitet som kommunene vil stå overfor.”29 
 
Det ble videre bemerket: 
 
”Det synes imidlertid på det rene at mange av disse revisjonsenhetene fremdeles er for små til å møte 
framtidens utfordringer.”30 
 
Ved små enheter vil revisjonsenhetene bli sårbar ved sykdom eller når revisor slutter. 
Et lite faglig miljø kan svekke kvaliteten på arbeidet og øke faren for høyt 
gjennomtrekk i disse stillingene. Med den direkte tilsettingen og den nære fysiske 
plassering til kommunens forvaltning stilles det også spørsmål ved uavhengigheten til 
revisor. 
 
En fordel med denne ordningen er at revisor kan gi en kontinuerlig kundeoppfølging 
samt tilby rådgivning til kommunen. Vurderingstemaet vil imidlertid bli 
grensedragningen mellom denne rådgivningen i forhold til å sikre revisors 
uavhengighet. 
  
Vurderingen kan i korthet oppsummeres med følgende:  
 
Fordeler: 
+ Får inngående kjennskap til kommunens virksomhet. 
+ God kundeoppfølging og tilgjengelighet 
 
Svakheter: 

                                                           
29 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.25 under punkt 3.2.2 
30 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.26 under punkt 3.2.2 
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− Kan være vanskelig å utvikle tilstrekkelig ekspertise når miljøet i den enkelte 
kommune blir så lite.  

− Forbundet med høye kostnader for den enkelte kommuner 
− Vanskeligheter forbundet med rekruttering av personell til stillingene 
− Sårbart (lite fagmiljø) 
− Kan lett komme i en situasjon hvor uavhengigheten blir for liten 
 
10.2.2 Interkommunalt revisjonssamarbeid  
10.2.2.1 Follo Distriktsrevisjon IKS 
I forarbeidene bemerkes følgende: 
 
”Etablering av interkommunalt samarbeid i form av distriktsrevisjoner har styrket fagmiljø og 
driftssikkerhet i revisjonsenhetene. Det har også bidratt til å styrke revisjonens uavhengighet.”31 
 
Vurderingen kan i korthet oppsummeres med følgende:  
 
Fordeler: 
+ Vil gi en stabilitet for de ansatte og en sterkere tilknytning til eierne/kommunene 

enn de øvrige modellene.  
+ Kommunene har full innsikt i revisjonen og er med i de styrende organer. 
+ Kontinuitet i revisjonsarbeidet 
+ Kreves mindre ressurser til oppfølging av internkontroll i kommunene 
+ Revisjonstjenesten leveres etter selvkost (ingen fortjeneste som skal deles ut til 

eierne) 
+ Revisjon av flere kommuner i samme region åpner for muligheter for 

sammenligninger og overføring av erfaringer som kan gi positive virkninger for 
kommunene 

+ Godt oppbygd realkompetanse om kommunal forvaltning og spesielt kommunene 
i revisjonsdistriktet. 

+ Mindre administrasjon og dermed mer produktiv tid til revisjon 
 
Svakheter: 
− Sårbar ved konkurranse (ikke flere ben å stå på enn eierkommunene) 
− Sårbar med henblikk på rekruttering av faglig kompetanse. (vanskeligheter med å 

tilknytte seg nytt personell grunnet konkurranse med større revisjonsselskap som 
kan gi gunstigere lønns- og arbeidsvilkår) 

 
10.2.2.1.1 Historikk 
Follo distriktsrevisjon IKS har røtter tilbake til 194632. 
 
I 2008 valgte Vestby kommune å avslutte samarbeidet med Follo distriktsrevisjon og 
heller konkurranseutsette revisjon. 
 
Våren 2010 overtok Follo distriktsrevisjon revisjonsoppdraget for Ås kommune.   
Høsten 2010 overtok Follo distriktsrevisjon revisjonsoppdraget for Nesodden 
kommune.   
 
Follo Distriktsrevisjon ble i 2013 omdannet fra et interkommunalt samarbeid etter 
koml. § 27 til et interkommunalt selskap (IKS). 
                                                           
31 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.26 under punkt 3.2.2 
32 Hentet fra Follo Distriktsrevisjon IKS sine nettsider, www.follodr.no  

http://www.follodr.no/
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Follo distriktsrevisjon IKS mistet i 2015 revisjonsoppdraget for Frogn kommune 
da kommunen valgte å konkurranseutsette revisjon. 
I 2015 valgte også Oppegård kommune å avslutte sitt samarbeid med Follo 
distriktsrevisjon IKS og konkurranseutsatte revisjonen.  
Fellesnemnda for Nordre Follo har besluttet å ikke videreføre Ski kommunes 
deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS. Ny revisjonsordning hvor hele 
revisjonsoppdraget utføres i annen regi trer i kraft fra 1.1.2020. 
 
Follo Distriktsrevisjon IKS har i forbindelse med sammenslåing/fusjon mellom 
selskapet og Buskerud Kommunerevisjon IKS, besluttet at selskapet skal inngå i et 
nytt selskap – Viken Kommunerevisjon IKS. I den forbindelse ser en for seg en 
oppløsning av FDR IKS i sin nåværende form. Kommunestyrene i Enebakk, 
Nesodden og Ås har vedtatt å tre ut av FDR IKS og vil i løpet av 2019 ta stilling til 
valg av revisjonsordning. 
 
10.2.2.2 Større kommunal revisjonsenhet 
En ser her for seg to alternative løsninger: 
For det første kan en inngå et forpliktende samarbeid med en eller flere 
revisjonsenheter hvor en avtaler arbeidsfordelingen samt hvilke styringssystem og 
rutiner som skal legges til grunn for utførelsen av revisjonstjenesten. 
For det andre kan en foreta en sammenslåing av en eller flere revisjonsenheter. 
 
Dersom en velger å se på muligheten ved å formalisere samarbeide med en eller 
flere andre revisjonsenheter, kan det være naturlig å få på plass et forpliktende 
samarbeid mellom en eller flere revisjonsenheter i Østfold, Buskerud eller Akershus, 
evt. slå sammen revisjonsenheter.  
 
Med å slå sammen revisjonsenheter til en større enhet skal det være mulig å oppnå 
”stordriftsfordeler”. En ser for seg kostnadsbesparelser med felles IT-løsninger, felles 
utvikling av arbeidsmetodikk, gjenbruk av kompetanse og samordning av 
administrative funksjoner som en sjef, ett regnskap, ett styre etc. 
 
Ved en eventuell sammenslåing, vil den nye enheten få en mer samlet kompetanse 
som alle oppdragene/kommunene får tilgang til. En større enhet vil også gi mulighet 
til større grad av faglig spesialisering og faglig utvikling. Revisjonsenhetene er helt 
avhengig av å legge forholdene til rette slik at de har tilstrekkelig kompetanse til å 
løse oppgavene som er forutsatt. Et større arbeidsmiljø er vanligvis en mer attraktiv 
arbeidsplass som gitt større utviklingsmuligheter og mer varierte arbeidsoppgaver 
enn mindre enheter. 
En ser for seg at det vil kunne være enklere å rekruttere kompetente arbeidstakere 
og beholde eksisterende kompetanse i et større miljø. 
 
Det ble i utredningen fra KS vedrørende en større kommunal revisjon i Sør-
Trøndelag bemerket følgende: 
 
”Utvikling og stadig endring i kommunal forvaltning medfører nye utfordringer for kommunerevisjon. En 
større enhet vil mestre utfordringene/endringene i kommuneforvaltningen bedre enn mindre 
revisjonsenheter. En større enhet er mer robust for endringer i organisasjon ved vakanser og turnover, 
og vil levere bedre revisjonstjenester til kommunene til samme eller lavere pris enn før. Den nye 
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enheten vil ha større konkurransedyktighet og være bedre rustet til å møte utfordringer i den 
kommunale forvaltningen enn dagens organisering.”33 
 
I korthet kan vurderingen oppsummeres med følgende: 
 
Fordeler: 
+ Vil gi en stabilitet for de ansatte og en sterk tilknytning til eierne/kommunene.  
+ Kommunene har full innsikt i revisjonen og er med i de styrende organer. 
+ Kontinuitet i revisjonsarbeidet 
+ Kreves ressurser til oppfølging av internkontroll i kommunene? 
+ Økt kompetanse gjennom spesialisering 
+ Økt bruk av IKT 
+ Økt uavhengighet, nødvendig distanse til de en kontrollerer (fysisk og økonomisk) 
+ Stordriftsfordeler ved bedre utnyttelse av kapitalen (kompetanse og utstyr) 
+ Mindre sårbarhet 
+ Økt kostnadseffektivitet 
 
Svakheter: 
− Lengre avstand til revisor?  
− Mindre innflytelse på kostnadene til revisjon (flere kommuner)  
− Noe dårligere tilgjengelighet, kundeoppfølging? 
− Mindre innflytelse på revisjonsselskapet 
 
10.3 Revisjon i regi av annen revisor 
10.3.1 Sette revisjonstjenester ut på anbud 
10.3.1.1 Innledning  
Motivene for konkurranse kan være med utgangspunkt i flere hensyn. I forarbeidene 
nevnes følgende: 
 
”Ett av disse kan være et ønske om å redusere utgiftene til produksjonen av tjenesten ut fra en 
oppfatning av at private aktører er mer effektive enn den offentlige forvaltningen, eller at konkurranse i 
seg selv stimulerer til mer effektiv drift. 
 
Et annet motiv kan være manglende kompetanse på fagområdet. I mange kommuner har 
konkurranseeksponering og innføring av alternative driftsformer blitt gjort i et forsøk på å oppnå bedre 
kvalitet. Ønsket om mer fokus på brukerne av tjenestene, som igjen vil bedre kvaliteten, er i denne 
sammenheng en viktig faktor for kommunene. Et ønske om bedre dokumentasjon eller informasjon om 
ulike aspekt ved egen virksomhet er også en drivkraft for konkurranseeksponering.”34  
 
Dersom man velger å konkurranseutsette kan en i korthet oppsummere det med 
følgende:   
 
Fordeler: 
+ Får vurdert ulike alternativ 
+ Mulighet for å redusere de samlede kostnader med revisjon 
+ Økt konkurranse kan føre til at konkurransen og tilbudet styrkes 
+ Fordel med større revisjonsmiljø i etablerte selskap 
+ Klarere grenser mellom bestilling og utføring av de ulike revisjonsoppdrag enn 

dagens ordning med revisjon i egenregi. 
 
                                                           
33 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.10 under punkt 
6 
34 Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.97 under avsnitt 9.2 
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Svakheter: 
− Svak tilknytning til eierne/kommunene (foreligger ikke eierforhold, kun bestiller – 

utfører).  
− Kommunene vil ikke få full innsikt i revisjonen og vil ikke delta i de styrende 

organer. 
− Private revisjonsselskap har hatt relativt lite kjennskap til revisjon av kommuner 

og fylkeskommuner, men de har tilknyttet seg en del personell med slik erfaring 
− Må foreta en lang og grundig prosess med konkurranseutsetting, herunder 

vurdere om det er kompetanse i egen organisasjon for å foreta denne prosessen, 
eller om en trenger ekstern hjelp for hele eller deler av denne prosessen 

− Tilføre kontrollutvalgssekretariatet økte ressurser 
(økonomi/personell/kompetanse) for å føre tilsyn med revisjonen samt se til at 
inngått avtale følges opp 

− Lengre avstand til revisor  
− Økonomiske konsekvenser for kommunen(e) ved uttreden/avvikling av IKS-et 

(forpliktelser overfor ansatte, pensjon etc) 
− Konkurranseutsetting kan også medføre dyrere revisjon (med henblikk på 

erfaringer fra Helseforetakene)  
 
10.3.2 Hel eller delvis konkurranseutsetting 
Lovendringen åpner også for at en kan organisere revisjonsarbeidet på følgende 
måte: 
For det første kan en sette hele revisjonsarbeidet ut til annen revisor. 
For det annet kan en velge å splitte opp revisjonsarbeidet slik at eksempelvis en 
revisor kan foreta regnskapsrevisjon og en annen forvaltningsrevisjon. 
 
Imidlertid ser en fordeler ved å samle hele revisjonsarbeidet i samme enhet, enten 
det er ved egen kommunerevisjon eller et frittstående firma. I forarbeidene til 
lovendringen nevnes det at  
 
”i praksis ikke er vanntette skott mellom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og revisjon av 
internkontrollen. Gjennom regnskapsrevisjonen kan revisjonsenheten få informasjon som kan være av 
betydning for forvaltningsrevisjon. Fra et generelt synspunkt kan det hevdes at det innebærer fordeler 
å ha en revisjonsenhet som har et bredt oversyn over helheten i kommunens forvaltning. Tilsvarende 
kan det knytte seg ulemper til å splitte de ulike funksjonene.” 35 
 
Det bemerkes følgende: 
 
”En oppsplitting av oppdraget vil skape problemer både i forhold til effektivitet, kvalitet og 
ansvarsforhold.”36 
 
Det bemerkes videre: 
 
”Oppsplitting av oppdraget vil lett kunne føre til uavklarte grenseområder. Dette vil svekke oversikten 
over helheten og samhandlingen mellom kommunens aktiviteter og gjennom det kvaliteten av 
revisjonen. 
Ved oppslitting av oppdraget skapes det også uklarhet om hvem som er kommunens ansvarlige 
revisor.”37 
 
Under lovbehandlingen i Odelstinget ble det bemerket følgende: 
 
                                                           
35 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s. 39 under avsnitt 3.3.1.1 
36 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.35 under avsnitt 3.3  
37 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.35 under avsnitt 3.3 
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”En annen ting som er viktig, er at Regjeringen åpner for at man her kan bruke forskjellige 
revisjonsfirmaer til forskjellige deler av revisjonen, både den rent regnskapsmessige revisjonen og den 
forvaltningsmessige revisjonen. Da er vi ved kjernen av det som er offentlig sektors fordel, og noe av 
det som skal være et kommunestyres oppgave, og der kontrollutvalget har en rolle på vegne av 
kommunestyret, nemlig å se helheten i ting. Det kan jo være slik at en del av kommunen kan gå med 
underskudd, mens en annen del av kommunen kan generere penger. Kommunestyret er jo satt til å se 
på helheten, slik at man kan få melding fra den ene revisjonen om at her går det dårlig, her må man 
stramme inn. Så kan man få et helt annet bilde fra en annen del av en annen revisjon. Man mangler 
altså den totale oversikten over hvordan dette er. Vi mener det er viktig at den som skal revidere en 
kommune både regnskapsmessig og forvaltningsmessig, bør ha det oppdraget som en helhet, slik at 
man er i stand til å ivareta revisjonen i forhold til oppdragsgiver, som er kommunestyret – det er ikke et 
styre i et aksjeselskap som bare skal se på bunnlinjene, og som skal se på de samfunnsnyttige 
virkningene av helheten i den kommunale revisjonen.”38 
 
Det ble videre bemerket: 
 
”Kunnskap om lokale tilhøve, rådgiving overfor administrasjon og politisk leiing, moglegheit til å sjå 
rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i samanheng og evne til å sjå risikofaktorane i 
årsrekneskapene tilseier at dagens modell er å føretrekkja framfor moglegheit for oppsplitting av 
tenestene og dermed manglande utnytting av synergi mellom dei ulike revisjonsoppgåvene.”39 
 
Oppsummert kan en konkludere med at velger en å konkurranseutsette revisjonen, 
bør man gjøre det med henblikk på kommunen som helhet, dvs. gi revisjonsoppdrag 
som omfatter kommunens samlede forvaltning og virksomhet.  
  

                                                           
38 Tidende O (2003-2004) s.140  
39 Tidende O (2003-2004) s.141 
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11 Vurdering 
11.1 Innledning  
Nedenfor er det forsøksvis opplistet en del forhold/vurderingstema en bør se på ved 
vurderingen av de ulike revisjonsordninger. Listen er ikke ment å være uttømmende. 
 
11.1.1 Lokalisering 
Follo Distriktsrevisjon IKS har hovedkontor i Ski sentrum.  
 
Ved ansettelse av egne revisorer vil det medføre ekstra kostnader pr kommune ved 
opprettelse av egne kontorer i egen kommune. 
 
Ved opprettelse av en større interkommunal revisjonsenhet vil det være krav til et 
hovedkontor, men hovedkontorfunksjonen kan desentraliseres til flere 
avdelingskontorer. En sentralisering vil kunne bety økte reisekostnader hvis kravet til 
nærhet skal opprettholdes, og kontorstrukturen må etableres/beholdes til det beste 
for kommunene både faglig sett og økonomisk.  
 
Det ble i KS utredning bemerket følgende: 
 
”Med dagens IKT-teknologi er det mulig å ha en faglig samhørighet og tilgjengelighet for de ansatte i 
enheten, men dette vil ikke erstatte det faglige miljøet i ett felles kontormiljø. Antallet 
avdelingskontorer/stedlige kontorer vil måtte tilpasses ansattes og arbeidsgivers krav til faglig miljø 
samt kommunenes forventning til nærhet.”40 
 
Alternativt, ved inngåelse av en samarbeidsavtale, vil det nødvendigvis heller ikke få 
konsekvenser for dagens organisering. 
 
Ved konkurranseutsetting kan en vanskelig se at kommunene kan kreve at det skal 
være et avdelingskontor sentralt plassert i kommunen eller i nærhet av de kommuner 
som skal inngå i revisjonsoppdraget. En må da se dette punktet i sammenheng med 
tilgjengelighet og kundeoppfølging. 
 
11.1.2 Økonomi/revisjonskostnader 
Nedenfor følger en oversikt over kostnader ved kjøp av revisjonstjenester for Ås 
kommune sammenlignet med Enebakk, Frogn, Nesodden og Vestby.  
 
Tabell 1 – Kjøp av revisjonstjenester. 2013-2017 (tall oppgitt ekskl. mva.) 

  År 
Kommune Omfatter 2017 2016 2015 2014 2013 
Enebakk Regnskapsrevisjon      
 Forvaltningsrevisjon      
 Øvrige regnskapsoppdrag      
 SUM 764 000 747 000 678 000 682 000 668 000 
       
       
Frogn Regnskapsrevisjon 264 000 258 000 167 000   
 Forvaltningsrevisjon 379 000 392 000    
 Øvrige regnskapsoppdrag  31 000    
 Oppgjør til FDR IKS  295 000    
 SUM 643 000 976 000 1 167 000 998 000 965 000 
       
Nesodden Regnskapsrevisjon      
 Forvaltningsrevisjon      

                                                           
40 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.11 under punkt 
8.3 
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 Øvrige regnskapsoppdrag      
 SUM 1 309 000 1 276 000 1 168 000 1 161 000 1 135 000 
       
Vestby Regnskapsrevisjon 296 000 304 000 290 000 357 000 329 000 
 Forvaltningsrevisjon -x 372 000 340 000 350 000 307 000 
 Øvrige regnskapsoppdrag  62 000 41 000 67 000 281 000 
 SUM 296 000 738 000 671 000 774 000 917 000 
       
Ås Regnskapsrevisjon      
 Forvaltningsrevisjon      
 Øvrige regnskapsoppdrag      
 SUM 1 335 000 1 285 000 1 130 000 1 133 000 1 101 000 

Kilde: kommunenes regnskap 
 

x Utgifter til forvaltningsrevisjon bokført i 2018. 
 
Tabellen viser at Frogn kommunes utgifter til kjøp av revisjonstjenester ble merkbart 
redusert i perioden 2015 – 2017 ved skifte fra revisjon i egenregi til kjøp av 
revisjonstjenester i annen regi.  
 
 
Tabell 2 – Kjøp av revisjonstjenester. Andel av kommunens driftsutgifter (i prosent). 2013-2017 

 År 
Kommune 2017 2016 2015 2014 2013 
Enebakk 0,1 0,1 0,1 - - 
Frogn 0,05 0,09 0,11 0,1 - 
Nesodden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Vestby 0,02x 0,06 0,06 0,08 0,1 
Ås 0,09 0,09 0,09 0,09 - 

Kilde: kommunenes regnskap 
 
x Utgifter til forvaltningsrevisjon bokført i 2018. 
 
Tabellen viser at revisjonskostnadenes andel av kommunens driftsutgifter er 
nærmest halvert i Frogn kommune siden skifte av revisjonsordning i 2015/2016. 
 
 
Tabell 3 – Kjøp av revisjonstjenester. Andel pr innbygger (i kroner). 2013-2017 

 År 
Kommune 2017 2016 2015 2014 2013 
Enebakk 69,80 68,36 62,37 63,38 62,86 
Frogn 40,86 61,99 74,35 63,75 61,58 
Nesodden 67,87 67,62 62,72 63,19 62,03 
Vestby 16,93x 42,94 40,10 47,46 57,51 
Ås 66,47 66,62 59,50 61,23 61,27 

Kilde: SSB og kommunenes regnskap 
 
x Utgifter til forvaltningsrevisjon bokført i 2018. 
 
Tabellen viser at revisjonskostnadene fordelt pr innbygger ble vesentlig redusert i 
Frogn kommune siden skifte av revisjonsordning i 2015/2016. 
 
 
Ved ansettelse av egen revisor i en eller flere kommuner vil det kunne medføre høye 
utgifter for den enkelte kommune. Revisjonsordningen vil derav bli tilsvarende dyrere. 
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Ved opprettelse av en større interkommunal revisjonsenhet vil dagens kostnader i 
stor grad bli videreført. Ordningen vil også kunne medføre kostnadseffektivitet og 
derav reduksjon i kostnader for den enkelte kommune. 
 
Ved å inngå samarbeid mellom flere revisjonsenheter vil en kunne oppnå besparelser 
ved at en spiller på hverandres erfaringer og utvikler real- og fagkompetanse.  
 
Det ble i utredningen fra KS bemerket følgende: 
 
”Selskapenes hovedmål skal være lavere kostnadsramme, og bedre tjenester. Kommunenes 
revisjonskostnader og etablering av bestillerfunksjonene skal i løpet av 3 år være reelt lavere enn i 
dagens revisjonsenheter. Kostnader forbundet med den nye sekretariatsfunksjonen vil helt klart bli en 
fordyrende organisering for kommunene. Selskapene skal snarest råd og innen 3 år ha redusert 
kommunenes honorar med 10 % fra budsjett 2004 nivå. Endringer i oppdragsmengden som følge av 
overføring av revisjon av skatteregnskapet til riksrevisjonen kommer i tillegg til 10 % reduksjon, men 
samtidig vil det kreves mer ressurser til bestillerfunksjonene, nye attestasjonsoppgaver innen 
merverdiavgift og en ny selskapskontroll.”41 
 
Ved å sette revisjon ut til andre er det knyttet usikkerhet om kostnader. 
 
I rapporten utarbeidet av Asplan Analyse – SINTEF42 vedrørende evaluering av 
konkurranseutsetting av revisjonstjenester, bemerket følgende: 
 
”En annen årsak til kostnadsreduksjoner kan være strategisk prising fra den private leverandøren for å 
etablere seg i dette markedet. Kommunene som har valgt privat leverandør ga uttrykk for at de mente 
seg heldig som har vært tidlig ute med å kjøpe fra privat leverandør. Samtidig er det slik at de private 
leverandører kan fordele de faste kostnadene på en større kundeportefølje enn små og mellomstore 
distriktsrevisjoner, og dermed være mer kostnadseffektive.”43 
  
11.1.3 Forholdet stor/liten kommune 
Blant kommunene som inngår i Follo Distriktsrevisjon IKS pr 1.1.2019 varierer 
kommunenes befolkningsmessige størrelse fra 11.026 i den minste kommunen 
(Enebakk) til 30.843 i den største kommunen (Ski). 
 
Under behandlingen i kommunalkomiteen ble følgende bemerket: 
 
”Flertallet vil hevde at mindre kommuner fort kan bli tapere med det opplegget som Regjeringen legger 
opp til. De private tilbyderne som ønsker å gå inn i dette markedet, vil trolig ikke ønske å foreta 
revisjonsoppgaver i de minste kommunene. Forslaget vil dermed også være en trussel for de 
distriktsrevisjonsenheter som i dag er velfungerende.”44 
 
Pr 1.6.18 har 59 kommuner og to fylkeskommuner valgt å konkurranseutsette hele 
eller deler av sine revisjonstjenester45: 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.12 under punkt 
10 
42 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – sluttrapport, Asplan Analyse – SINTEF, april 
06. Evalueringen inngår i et forprosjekt under Norges forskningsråd 
43 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – sluttrapport, Asplan Analyse – SINTEF s.45 
under kapittel 4 
44 Innst. O. nr. 19 (2003-2004) s.15 under punkt 10.2  
45 Oversikten baserer seg bl.a. på https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjon-i-kommuner/kommuner-
med-privat-revisjon/   

https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjon-i-kommuner/kommuner-med-privat-revisjon/
https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjon-i-kommuner/kommuner-med-privat-revisjon/
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Tabell 4 – Oversikt over kommuner med annen revisjonsordning enn egenregi 
  Innbyggertall 

Pr 1.1.18 
Revisjonsordning Oppdragets 

Omfang/varighet 
Oppdragsansvarlig 
revisor 

 Kommuner     
1 Asker 60 926 Samlet oppdrag  RR+FR (2 + 1 + 1) BDO AS 
2 Askøy 29 071 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
3 Aurland 1 778 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 2) KPMG AS 
4 Austevoll 5 189 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 2) KPMG AS 
5 Balestrand 1 262 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (lyses ut på anbud) 
SF Revisjon IKS 
KPMG AS (2017) 

6 Bergen 279 792 Delt oppdrag RR (4) 
FR (2 + 2) 

BDO AS 
Deloitte AS 

7 Bokn 844 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

8 Bømlo 11 902 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
9 Etne 4 083 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

10 Fitjar 3 194 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
11 Fjell 25 725 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
12 Frogn 15 735 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (anbud hvert år) 
KPMG AS 
Deloitte AS (2017) 

13 Fusa 3 920 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
14 Færder46 26 734 Samlet oppdrag RR+FR  KPMG AS (t.o.m. 

31.12.18)  
(egen regi f.o.m. 1.1.19) 

15 Granvin 931 Samlet oppdrag RR+FR Vestlandsrevisjon AS 
16 Hadsel 8 042 Samlet oppdrag RR+FR KPMG AS 
17 Halden 31 037 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (2 + 1 + 1) 
Deloitte AS 
ØKR IKS (egen regi) 

18 Haugesund 37 167 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

19 Hole 6 833 Samlet oppdrag RR+FR (4) KPMG AS (fra 1.7.18) 
20 Hurum 9 450 Samlet oppdrag RR+FR KPMG AS 
21 Høyanger 4 154 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR 
SF Revisjon IKS 

22 Karmøy 42 243 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

23 Klepp 19 217 Samlet oppdrag RR+FR (4 + 1 + 1) Deloitte AS 
24 Kvam 8 455 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
25 Kvinnherad 13 180 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
26 Leikanger 2 345 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (2) 
SF Revisjon IKS 
Deloitte AS 

27 Lier 25 980 Samlet oppdrag RR (3 + 1) 
FR (2 + 1) 

KPMG AS 

28 Lindås 15 789 Samlet oppdrag RR+FR (3 + 1) Deloitte AS 
29 Lurøy 1 920 Delt oppdrag RR (2,5 + 1 + 0,5) 

FR (lyses ut på anbud) 
BDO AS 

30 Luster 5 223 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (lyses ut på anbud) 

SF Revisjon IKS 

31 Lærdal 2 153 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 2) Deloitte AS 
32 Nesna 1 805 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 0,5) Deloitte AS 
33 Oppegård 27 178 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 1 + 1) Deloitte AS 
34 Os (i Hordaland) 20 573 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
35 Rana 26 230 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 0,5) Deloitte AS 
36 Rendalen 1 827 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1)  

FR (lyses ut på anbud) 
KPMG AS 

37 Ringebu 4 454 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 1) BDO AS 
38 Røyken 22 452 Delt oppdrag RR (2) 

FR 
BDO AS (fra 1.7.18) 
Deloitte AS 

                                                           
46 Kommunene Nøtterøy og Tjøme ble fra 1.1.2018 slått sammen til Færder kommune. Begge kommunene har 
opprinnelig en avtale om revisjonstjenester med KPMG AS. Denne avtalen går ut 31.12.18. Fra 1.1.2019 har 
Færder kommune vedtatt å gå inn i Vestfold Kommunerevisjon, jfr. Færder kommunestyre 28.2.18, K sak 31/18.   
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39 Samnanger 2 463 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
40 Sauda 4 663 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

41 Sogndal 8 059 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (lyses ut på anbud) 

SF Revisjon IKS 

42 Stord 18 780 Samlet oppdrag RR+FR (4) KPMG AS 
43 Sund 7 085 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
44 Sveio 5 721 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

45 Sør-Fron 3 146 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 1) BDO AS 
46 Time 18 699 Samlet oppdrag RR+FR (4 + 1) Rogaland Revisjon IKS 
47 Tynset 5 605 Delt oppdrag RR 

FR (lyses ut på anbud) 
KPMG AS 

48 Tysnes 2 857 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
49 Tysvær 11 023 Samlet med opsjon 

vedr FR 
RR (4 + 2) 
FR (4+2) 

KPMG AS 

50 Tønsberg47 45 360 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 1 + 1) KPMG AS (t.o.m. 
31.12.18)  
(egen regi f.o.m. 1.1.19) 

51 Utsira 208 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

52 Vaksdal 4 127 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
53 Vestby 17 486 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (anbud hvert år) 
Deloitte AS 
Deloitte AS (2017) 

54 Vik 2 674 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (2 + 2) 

SF Revisjon IKS 
Deloitte AS 

55 Vikna 4 492 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 3) BDO AS 
56 Vindafjord 8 793 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

57 Øksnes 4 541 Delt oppdrag RR 
FR (anbud hvert år) 

Deloitte AS 

58 Øygarden 4 877 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
59 Årdal 5 277 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (lyses ut på anbud) 
SF Revisjon IKS 

      
 Fylkeskommuner     
1 Hordaland 522 539 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
2 Sogn og Fjordane 110 230 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (2 + 1 + 1) 
SF Revisjon IKS  
Deloitte AS 

Kilde: NKRF, Revisorforeningen, Kontrollutvalgssekretariatene samt kommunenes nettsider 
 
Muligheten for å kjøpe revisjonstjenesten i markedet har nå eksistert siden 2004 og 
en begynner å få en del erfaring med konkurranseutsetting. Likevel anser en det noe 
vanskelig å komme med noen bastant konklusjon verken i den ene eller andre 
retning hensyntatt andelen av norske kommuner som har valgt revisjon i annen regi 
når majoriteten av norske kommuner fremdeles får utført revisjonstjenester i egen 
regi. 
 
11.1.4 Forholdet mellom kontrollutvalget og revisjonen 
Det følger av koml. § 77 nr. 4 at  
 
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte.” 
 
Det følger videre av koml. § 78 nr. 5 at 

                                                           
47 Tønsberg kommune har i dag avtale om revisjonstjenester med KPMG AS. Denne går ut 31.12.18 og kan ikke 
forlenges. Tønsberg bystyre vedtok 23.5.18 i sak 70/18 å gå inn i Vestfold kommunerevisjon fra og med 1.1.2019.  
Fra 01.01.2020 skal Re og Tønsberg kommuner slåes sammen til nye Tønsberg. I den forbindelse har 
Fellesnemnden mandat til å velge revisjonsordning. 
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”Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og 
kontroll til kontrollutvalget.” 
 
Dette tilsier at kontrollutvalget skal kunne føre løpende tilsyn og kontroll med 
revisjonen og se til at de gjennomfører revisjonsoppdraget på en betryggende måte 
for kommunens del. 
 
Ved revisjon i egenregi vil en ha løpende korrespondanse.  
 
Ved revisjon i regi av annen revisor vil det kunne medføre behov for økte ressurser 
med tanke på bestiller – utførerfunksjonene samt hyppigere oppfølging og 
rapportering. 
 
Uavhengig av revisjonsordning følger det av koml. § 77 nr. 8: 
 
8. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.  
 
Bestemmelsen videreføres i kontrollutvalgsforskriften § 19. I den er det også inntatt 
unntak fra denne møteretten: 
 
”Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles.” 
 
I forholdet til kommunestyret eller fylkestinget er kravet strengere. Det følger av 
revisjonsforskriften § 19: 
 
”Oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder har møteplikt i kommunestyrets eller 
fylkestingets møter når saker som har tilknytning til revisors oppdrag skal behandles.” 
 
11.1.5 Forholdet til kundeoppfølging  
Ved ansettelse av egne revisorer vil kundeoppfølgingen være fortløpende. 
 
Ved en opprettelse av en større interkommunal revisjonsenhet vil en i stor grad 
kunne videreføre dagens kundeoppfølging.  
 
I den nye konkurransesituasjonen, vil en nærhet til kunden og lokal tilhørighet være 
konkurransefortrinn ved revisjon i egenregi.  
 
Ved konkurranseutsetting er det usikkerhet vedrørende kundeoppfølging overfor den 
enkelte kommune. Kommunene må da ta stilling til i anbudsdokumentene hva 
avtalen skal inneholde samt spesifisere hva kundeoppfølgingen skal inneholde samt 
dens omfang. 
 
11.1.6 Kjennskap til offentlig forvaltning samt saksbehandling 
Ved ansettelse av egne revisorer vil en få en revisjonsordning som har god 
kjennskap til kommunens løpende forvaltning og virksomhet samt saksbehandling 
 
Ved overgang til en større interkommunal revisjonsordning vil en i stor grad kunne 
videreføre samt utvikle den kjennskap en har i dag til den enkelte kommunes 
forvaltning og virksomhet og saksbehandling, da revisjonens ansatte og kjennskap vil 
følge med over i den nye enheten. 
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Ved konkurranseutsetting vil det kunne medføre noe usikkerhet om hvilken 
kjennskap en privat revisjonsenhet har til kommunal forvaltning samt saksbehandling 
generelt og spesielt til den enkelte kommune. 
 
En må da kunne forvente at det vil medføre noe tid før en privat revisjon vil kunne ha 
tilegnet seg forsvarlig kjennskap til kommunal forvaltning i den respektive kommune. 
   
11.1.7 Kjennskap til offentlig rett (alm. og spes. forvaltningsrett) 
Ved ansettelse av egen revisor vil en kunne medregne at det må avsettes midler og 
tid for opplæring innenfor de rettslige sider ved kommunenes forvaltning 
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil en kunne få en 
profesjonalisering blant revisjonens personell som kan inneha eller tilegne seg 
særskilt kompetanse for de enkelte fagområder. 
 
Ved konkurranseutsetting vil det kunne være forbundet usikkerhet vedrørende om 
den private revisjonsenhet har forsvarlig god kjennskap til offentligrettslige sider 
kommunene må forholde seg til ved deres forvaltning og virksomhet. 
 
Kommunene vil da måtte vurdere og evt. kunne kreve i anbudet at den private enhet 
må ha eller tilegne seg denne faglige kompetanse.   
 
De større revisjonsselskapene ser ut til å ha jobbet systematisk over tid for å tiltrekke 
seg personell med spesialkompetanse innenfor ulike offentligrettslige fagkategorier. 
 
11.1.8 Allmennhetens innsyn 
Som hovedregel er forvaltningens saksdokumenter offentlige. Det følger av lov 
19.mai 2006 nr.16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova, 
offl.) § 3. 
 
Revisjon i egenregi (egne ansatte revisorer, kommunerevisjon/distriktsrevisjon) er å 
regne som et forvaltningsorgan i medhold av fvl. § 1 og offl. § 2 første ledd. 
 
Private rettssubjekter omfattes i hovedsak ikke av offentlighetsloven. 
Dette innebærer at verken allmennheten eller kommunen selv kan kreve innsyn i de 
dokumenter som den private revisor selv innehar. 
 
Imidlertid vil korrespondansen mellom kontrollutvalget og revisjonsenheten være 
omfattet av offentlighetsloven, jfr. offl. § 16 første ledd: 
 
Unntaka i §§ 14 og 15 gjeld ikkje: 
c) 
 

dokument frå eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutval, revisjonsorgan og 
klagenemnder, og 

 
Dette vil omfatte de dokumenter som er avsendt fra kontrollutvalget og de 
dokumenter som kontrollutvalget har mottatt, jfr. kommunens postjournal eller 
postjournal for kontrollutvalget ved dets sekretariat. 
 
11.1.9 Forholdet mellom offentlig/privat revisjon 
Ved egne ansatte revisorer vil en få dyp kjennskap til den kommunale revisjon. 
 
Ved Follo Distriktsrevisjon IKS er den i hovedsak knyttet til revisjon av kommunene 
etter offentlige regnskapsprinsipper (GKRS).   
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Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil denne faglige kompetanse 
bli videreført og åpne for mulighet til å styrke denne gjennom synergieffekter og 
samspill. 
 
Ved konkurranseutsetting til private vil det for den private revisjonsenhet kunne 
medføre kostnader til opplæring og tilegnelse av erfaring innen kommunal revisjon 
spesielt opp i mot kommunen.  
Kommunene vil da måtte vurdere og evt. kunne kreve eller forutsette i anbudet at den 
private enhet må ha eller tilegne seg denne faglige kompetanse.   
 
Under lovbehandling ble følgende bemerket: 
 
”Kommunal revisjon er naturligvis noe langt mer enn å revidere privat virksomhet. Vurderingen av 
resultatene, kostnadseffektiv drift, måloppnåelse, etterlevelse av fattede vedtak og etterleving av 
lovpålagte oppgaver osv. er deler av disse virksomhetene i forvaltningen. Det krever en særlig 
kompetanse, en kompetanse som vi i de langt fleste kommuner og fylker nå har på plass, og som 
videreutvikles.”48 
 
En stor del av de revisjonsenhetene som har tatt over revisjon av de kommuner som 
har konkurranseutsatt, har tilknyttet seg personale fra de tidligere kommunale og 
interkommunale revisjonsenhetene eller andre kommunale tjenesteområder. 
 
11.1.10 Forholdet til uavhengighet 
Ved egen ansatt revisor i kommunen settes det spørsmålstegn ved den enkelte 
revisors uavhengighet og objektivitet. 
 
Det ble under lovbehandlingen bemerket følgende: 
 
”Uavhengighet er grunnleggende viktig for en revisor. I forhold til det grunnleggende prinsippet om 
uavhengighet, er det grunn til å tenke igjennom hvorvidt det at en egen ansatt revisor sitter på 
rådhuset sammen med kollegaer som han er satt til å revidere, og går og spiser i kantinen sammen 
med kollegaer som han selvfølgelig etter hvert får et veldig tett og nært forhold til menneskelig sett – 
helt opplagt -, sikrer den uavhengigheten som det er viktig at en revisjon skal og må ha. Jeg tror det er 
viktig å ha en nødvendig og god avstand mellom den reviderte og de som skal revidere.”49 
 
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil kravet være oppfylt og om 
mulig styrke uavhengigheten fra den kommunale forvaltning og administrasjon. 
 
Det vises i denne sammenheng til utredningen for en større kommunal revisjon i Sør-
Trøndelag hvor følgende ble bemerket: 
 
”Uavhengighet og objektivitet er grunnleggende i enhver tilsyns- og kontrollinstans. Det blir flere 
ansatte å støtte seg på og hver kommune utgjør en mindre andel av oppdragsporteføljen. I en større 
enhet vil det være mer samlet kompetanse og det styrker revisors uavhengighet og bidrar til tillit til 
revisors arbeid.”50 
 
Ved overgang til annen revisor kan det settes spørsmålstegn ved vurderingen om 
uavhengighet og objektivitet. 
 
                                                           
48 Tidende O (2003-2004) s.142 
49 Tidende O (2003-2004) s.145 
50 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.10 under  
punkt 6 
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I forhold til uavhengighet ble det i forarbeidene bemerket følgende: 
 
”For revisor som har andre klienter enn kommunen som revideres – og det foreligger et særlig 
interesseforhold mellom slike klienter og kommunen – vil måtte vurderes konkret i det enkelte tilfelles 
om dette innebærer forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet.”51 
 
Under lovbehandlingen i Odelstinget ble det bemerket følgende: 
 
”Den største ”bedrifta” i ein kommune vil som regel vere kommunen sjølv. På den måten er 
kommunen stor, både som kunde og som leverandør av varer og tjenester til næringslivet. Etter vår 
meining er det openbert at eit privat revisjonsbyrå får vanskar dersom dei tar på seg oppdrag både for 
kommunen og for næringslivet i kommunen.”52 
 
Kommunene vil da måtte vurdere og evt. kunne kreve i anbudet at den private enhet 
ikke har utført tjenester for kommunen eller har tilknytning til andre som kan medføre 
inhabilitet i forhold til oppdraget. 
   
11.1.11 Tilgjengelighet  
En bør her vurdere maksimal reisetid til den enkelte kommune.  
 
Ved å ansette egne revisorer vil reisetiden til den enkelte kommune falle bort og 
gjøre tilgjengeligheten til revisjonen optimal. 
 
Gjennom Follo Distriktsrevisjon IKS er denne tilgjengeligheten godt ivaretatt.  
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet må kommunens og 
oppdragsgiverens forventninger avveies mot de økonomiske forhold. 
 
Ved konkurranseutsetting vil det kunne reises utfordringer vedrørende fysisk 
tilgjengelighet.  
 
Uavhengig av revisjonsordning bør kommunene vurdere og samtidig kunne kreve 
maks avstander i strekning og/eller tid fra kontorsted og til den enkelte kommune 
som skal revideres med hensyn til personlig fremmøte. 
 
Det bør også forutsettes krav til tilgjengelighet med hensyn til korrespondanse 
telefonisk og via e-post.  
 
11.1.12 Oppdragets varighet 
Ved egen ansatt revisor vil denne/disse bli ansatt på ubestemt tid i den enkelte 
kommune. Her følger bestemmelsene i lov 17.juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, 
arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).  
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil det avhenge av om det er 
samarbeid eller sammenslåing av revisjonsenheter. I første tilfelle vil 
samarbeidsavtalen kunne gis en viss varighet på for eksempel 2 år med mulig 
forlengelse. 
Ved en eventuell sammenslåing av flere revisjonsenheter vil IKS som selskapsform 
være det naturlige vurderingstema. 
 

                                                           
51 Ot.prp. nr.70 s.108 under avsnitt 11  
52 Tidende O (2003-2004) s.138 



 

Side 38 av 49 
 

Av de kommuner som har inngått avtale med annen revisor ser en at 
revisjonsoppdragets varighet kan variere mellom 2 og 3 år med mulighet for opsjon 
for å forlenge avtalen med ett til 2 år – maks lengde på revisjonsoppdraget på 4 år.  
 
 
Når det gjelder oppdragets varighet må en også hensynta at revisjonsåret ikke 
samsvarer med regnskapsåret. 
Regnskapsåret følger kalenderåret, dvs. fra 1.1. til 31.12.  
Revisjonsåret går gjerne fra 2.halvår i regnskapsåret til 1.halvår i påfølgende 
regnskapsår.  
 
Figur 1 (Revisjonsåret går fra 1.5.18 til 30.4.19) 

 01.05.2017 01.01.2018 30.04.2018 01.05.2018 31.12.2018 30.04.2019 
       
Regnskapsår 2           
       
Revisjonsår 1          
       
Revisjonsår 2          

 
 
Figur 2 (Revisjonsåret går fra 1.6.18 til 31.5.19) 

 01.06.2017 01.01.2018 31.05.2018 01.06.2018 31.12.2018 31.05.2019 
       
Regnskapsår 2           
       
Revisjonsår 1          
       
Revisjonsår 2          

 
Ved inngåelse av avtale med ekstern revisor, bør en ta høyde for dette vedrørende 
misforhold mellom regnskapsår og revisjonsår. 
For å sikre at forutgående regnskapsår også blir revidert, bør kommunen vurdere å 
utvide avtaleperioden med 0,5 år, dvs. istedenfor en avtaleperiode på 2 + 1 + 1 år, 
kan en løsning være 2,5 + 1 + 1 år, alternativt 2 + 1,5 + 1 år. 
 
Ved konkurranseutsetting av forvaltningsrevisjon, kan en som hovedregel forholde 
seg til kalenderåret. 
 
11.1.13 Forholdet ordinær revisjon – utvidet revisjon53  
Med begrepet ordinær revisjon forstås lovpålagt revisjon, dvs. regnskapsrevisjon som 
vil ende opp i en revisjonsberetning. 
 
Med begrepet utvidet revisjon forstås andre revisjonsoppgaver i tilknytning til 
regnskap/budsjett. En vil her vise til punkt 7.6 ovenfor hvor dette konkretiseres.  
  
Revisjonskostnader for Ås kommune følger av FDRs selskapsavtale § 6, jfr. § 5: 
 
§ 6. Finansiering 
Selskapets netto driftskostnader det enkelte driftsår fordeles på deltakerkommunene i forhold 
til innbyggertall, jfr. § 5. 
 
Deltakerkommunene skal ha utført revisjonstjenester – regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon – i forhold til kommunens andel av driftskostnadene. 
 
                                                           
53 Begrepene benyttes ikke i forbindelse med revisorloven ei heller regnskapsloven (lov 17.juli 1998 nr 56 om 
årsregnskap m.v.) og dens bestemmelse § 7-31a. Imidlertid finner en det hensiktsmessig for framstillingens del å 
foreta dette skille. 
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Hver kommune skal godtgjøres med 150 timer forvaltningsrevisjon årlig som en grunntjeneste. 
Kommunene skal sikres lovens minimumskrav til forvaltningsrevisjon. Øvrig tilgjengelig 
forvaltningsrevisjonskapasitet i selskapet fordeles deretter etter en fordelingsnøkkel i forhold 
til innbyggertall, jfr. § 5. 
 
Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i deltakerkommunene utarbeides av de 
respektive kontrollutvalg i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 18. Representantskapet 
vedtar selskapets budsjett for kommende kalenderår 
 
Revisjonskostnadene betales med en 1/2-part i januar og en 1/2-part i juni. 
 
Selskapet kan påta seg tilleggsoppdrag. Slike oppdrag faktureres fortløpende. 
 
 
Ordinær og utvidet revisjon har her således kommet til uttrykk i en samlet kostnad for 
den enkelte kommune. 
 
 
Av de kommuner som har konkurranseutsatt sine revisjonstjenester, ser en at de har 
foretatt en vurdering av fast pris og timepris på de ulike felt av revisjonen. 
 
Ved ordinær regnskapsrevisjon har en gjerne valgt fast pris pr år inkl. eller ekskl. 
mva.  
 
Ved utvidet revisjon eller såkalte andre revisjonsoppgaver i tilknytning til 
regnskap/budsjett har det i konkurransegrunnlagene gjerne vært bedt om å få disse 
oppgitt i timepris inkl. eller ekskl. mva. 
 
Reise- og oppholdsutgifter er forutsatt å være inkludert i pristilbudet for den enkelte 
del av revisjonsoppdraget. 
 
Så lenge revisjonen følger av avtalen eller er i tilknytning til revisjonsarbeidet, vil 
kommunen være forpliktet til å dekke de kostnader dette medfører i forbindelse med 
utvidet revisjon.  
 
 
11.1.14 Forholdet fast pris – timepris 
Netto driftskostnader det enkelte driftsår for Follo Distriktsrevisjon IKS faktureres 
kommunene etter innbyggertall pr 1.1 i regnskapsåret, jfr. Selskapsavtalen § 5.   
Ås kommune er registrert med en eierandel på 24,1 pst i FDR. 
 
Tabell 4 – Follo Distriktsrevisjon IKS. Overføring fra eierkommunene. 2015-2018 

Kommune 
Budsjett  

2018 
Budsjett  

2017 
Regnskap  

2017 
Budsjett  

2016 
Regnskap 

2016 
Budsjett 

2015 
Regnskap 

2015 
Ski 2 200 000 2 128 000 2 128 000 2 068 000 2 068 000 1 886 000 1 886 000 
Oppegård    505 000 500 000 1 675 000 1 675 000 
Enebakk 783 000 764 000 764 000 747 000 747 000 678 000 678 000 
Frogn    301 000 295 000 1 000 000 1 000 000 
Ås 1 382 300 1 335 000 1 335 000 1 285 000 1 285 000 1 130 000 1 130 000 
Nesodden 1 352 200 1 309 000 1 309 000 1 276 000 1 276 000 1 168 000 1 168 000 
        
SUM 5 717 500 5 536 000 5 536 000 6 182 000 6 171 000 7 537 000 7 537 000 

Kilde: Follo Distriktsrevisjon IKS sine oversendte dokumenter ifm. Budsjett for tilsyn og kontroll samt 
kommunenes regnskap 
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I 2017 utgjorde revisjonskostnadene for Ås kommune 1 335 000 kroner av samlet 
overføringer fra eierkommunene på 5 536 000 kroner. Dette utgjør 24,11 pst. av 
overføringene fra eierkommunene. 
 
For 2018 er det budsjettert med overføringer fra eierkommunene med 5 717 500 
kroner hvorav Ås kommunes andel ble beregnet til 1 382 300 kroner, hvilket utgjør 
24,17 pst. av samlede overføringer fra eierkommunene.  
 
 
Av de kommuner som har konkurranseutsatt revisjonstjenestene kan en trekke ut 
følgende: 
 
Fast pris er valgt i følgende tilfelle 
 Revisjon av årsregnskapet, samt utarbeidelse av  
 Revisjonsberetning 

 
Timepris er valgt i følgende tilfeller 
 Andre revisjonsoppgaver i tilknytning til regnskap/budsjett 
 Attestasjonsoppgaver, pasientregnskap og diverse regnskapsbistand 

 
Fast pris eller timepris er valgt i følgende tilfeller 
 Forvaltningsrevisjon, samt  
 Selskapskontroll (i de tilfeller dette utføres av revisjonen, gjerne i samband 

med en forvaltningsrevisjon) 
 
Ved samlet revisjonsoppdrag er gjerne regnskapsrevisjon oppgitt i fast pris mens 
forvaltningsrevisjon er gjerne oppgitt med timepris, eventuelt med en maks grense for 
kostnad. 
 
 
Ved delt revisjonsoppdrag hvor det inngås separate avtaler om regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon, er gjerne begge revisjonsoppdrag oppgitt med fastpris. 
 
11.1.15 Forholdet pris – kvalitet  
Uavhengig av revisjonsordning, er det nok ønske fra både oppdragsgiver og 
leverandør å kunne oppnå en mest mulig optimal revisjon, ved effektiv utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser samt kvalitetsforbedringer av tjenesten. 
 
Ved egen ansatt revisor vil en kunne oppnå en akseptabel revisjon etter kommunens 
forventninger, men ordningen vil kunne bli lite effektiv og kostnadskrevende. 
I tråd med de utfordringer den offentlige virksomhet står overfor, vil det fort kunne 
oppstå behov for etter- og videreutvikling av kompetanse for den eller de ansatte for 
å kunne tilby kommunen den tjeneste som revisjonsoppdraget forutsetter. 
 
 
Ved å inngå et samarbeid eller slå sammen en eller flere revisjonsenheter, vil en som 
tidligere påpekt kunne oppnå følgende: 
 
• spesialisering av fagkompetansen  
• stordriftsfordeler med tanke på gjenbruk av kompetanse ved å produsere samme 

type tjeneste for flere kommuner 
• kvalitetsforbedringer  
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I de tilfeller kommunen har konkurranseutsatt revisjonstjenestene, bemerkes det i 
rapporten fra Telemarksforskning følgende: 
 
”Brukere, definert som kontrollutvalg og økonomiledere, er også tydelige på at det har skjedd 
kvalitetsmessige forbedringer i de leverte tjenestene. Dette omfatter eksempler på krav om endring av 
bokføringen, forbedring av rutiner og oppstramming av regnskapsmessige metoder. 
 
Det er imidlertid betydelige måleproblemer knyttet til at man ikke ser alle kostnadene samlet, og at 
servicekvalitet er vanskelig å måle. Kontraktene er ikke spesifikke på hvilket servicenivå som ønskes 
levert, dermed blir oppfølgingen problematisk.”54 
 
 
Siktemålet er nok å kunne oppnå kvalitetsmessig bedre og billigere tjenester med 
tanke på at en større organisasjon raskere kan tilegne seg den nødvendige 
kompetansen samt levere innenfor de gitte frister. Dette økonomiske incentiv er også 
gjerne den av hovedmotivasjonsfaktorene bak å konkurranseutsette. 
 
11.1.16 Rapportering 
En bør her vurdere hvordan og hvor ofte revisjonen skal eller bør rapportere tilbake til 
kommunen. 
 
Overfor kontrollutvalgene og kommunen dokumenterer dagens revisjon i hovedsak 
sitt arbeid gjennom blant annet  
 revisjonsplan/revisjonsstrategi for revisjonsåret 
 halvårlig rapportering i forhold til revisjonsplan/revisjonsstrategi 
 revisjonsberetningen til årsregnskapet 
 attestasjoner, samt  
 fremleggelse av forvaltningsrevisjonsrapporter.  
 
Øvrig korrespondanse skal, i henhold til revisjonsforskriften § 4 tredje ledd, 
nummereres fortløpende. 
 
 
Behovet for dokumentasjon fra revisor vil være sterkere – om ikke påkrevd – i de 
tilfeller en velger å konkurranseutsette revisjonstjenestene.  

                                                           
54 Jfr. Rapport 03/2006 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – evaluering av 
ordningen, Telemarksforskning – Notodden, 4.09.06. s.5 under punkt 1 
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12 Erfaringer 
Siden det i 2004 ble åpnet for privat revisjon i kommunene har det over årene blitt 
foretatt flere evalueringer av ordningen. 
 
I en masteroppgave fra 201455 ble det bemerket følgende: 
 
«Den frihet kommunene har fått til selv å organisere sin virksomhet kombinert med et økende antall 
lovpålagte plikter innenfor kommunenes ansvarsområde har gitt et generelt større fokus på 
kontrollarbeid.» 
 
Det bemerkes videre: 
 
«Oppgaven er bygget opp av innsamlet datamaterialet fra 224 norske kommuner, i tillegg benyttes 
data for undersøkelsen til Åge Johnsen mfl. fra 2000, samt data fra Statistisk sentralbyrå. 
Resultatene fra undersøkelsen viser at majoriteten av norske kommuner fortsatt velger ulike 
samarbeidsløsninger når valget på organisasjonsform for den kommunale revisjonen skal tas. I dag 
har 53 norske kommuner helt eller delvis konkurranseutsatt sin kommunale revisjon. Kommuner som 
velger å konkurranseutsette sin kommunale revisjon har lavere kostnad per innbygger når kostnadene 
kontrolleres for kommunestørrelse, organisasjonsform og politisk regime. Kostnader knyttet til 
kommunal revisjon har gått ned i perioden 2000 til 2012.» 
 
 
I en masterutredning fra 201756 bemerkes følgende: 
 
«Vi finner at kommuners kostnader til “kontroll og revisjon” reduseres ved konkurranseutsetting. Dette 
kan skyldes kostnadsflytting, at regnskapsrevisjonen reduseres i omfang og at kommunene bestiller 
mindre forvaltningsrevisjon. Vi finner samtidig at kvaliteten på forvaltningsrevisjon er lik eller blir litt 
bedre og at regnskapsrevisjonen er enten lik eller reduseres noe etter konkurranseutsetting. Vi 
undersøkte også transaksjonskostnader ved konkurranseutsetting hvor funnene våre viser at denne 
kostnaden er relativt høy grunnet høy usikkerhet.  
Vi finner det som en utfordring ved konkurranseutsetting at kommunen må gå fra en mer relasjonell og 
tillitsbasert kontrakt, til en konvensjonell kontrakt. Flere informanter uttrykker at det er vanskelig å 
definere og måle kvalitet i revisjon og derfor oppstår det en viss usikkerhet ved å gå fra IKS til private 
selskaper.» 
 
Det bemerkes videre: 
 
«Som et bakteppe for studien har vi stilt et spørsmål om hvorfor ikke flere kommuner 
konkurranseutsetter når det later til å redusere kostnadene. Ut ifra drøftingen i utredningen virker det 
som at usikkerheten ved konkurranseutsetting er det mest sannsynlige svaret på det spørsmålet.» 
 
      

                                                           
55 Hess-Bolstad, Beate, og Maugesten, Hilde Kari: Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – en analyse av 
kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000 – 2012, Masteroppgave, Høgskolen i Oslo og Akershus, april 2014, 
side 3.  
56 Skinnarland, Tor Erling Rysstad, og Stavnes, Henrik Døvik: Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – En 
studie om fordeler og utfordringer ved konkurranseutsetting, Masterutredning NHH, juni 2017, side 3.  
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13 Uttalelse fra kommunen 
Det er innhentet uttalelse fra Ås kommune. 
 
Ås kommune har i brev, datert 25.04.19, gitt uttalelse om erfaringer med samarbeidet 
med Follo Distriktsrevisjon IKS. Ås kommune bemerker: 
 
 
«Ås kommune har god erfaring med Follo Distriktsrevisjon, men registrer at 
revisjonsordningen er rimeligere for de nabokommuner som har konkurranseutsatt 
revisjonen.»  
 
 
Brevet er vedlagt i sin helhet.  
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14 Økonomiske og administrative konsekvenser  
14.1 Konsekvenser for Ås kommune 
En videreføring av dagens revisjonsordning i egen regi utført av en større 
interkommunal revisjonsenhet, vil ikke medføre vesentlige ekstrakostnader for Ås 
kommune. 
 
Ved å ikke virdereføre deltakelsen fra Follo Distriktsrevisjon IKS og over til Viken 
Kommunerevisjon IKS, vil kostnadene for kjøp av revisjonstjenester i markedet mest 
sannsynlig bli redusert. Imidlertid hefter Ås kommune for en andel av FDRs samlede 
forpliktelser. Pr 1.1.18 er dette beløpet beregnet til brutto kr 5.218.000,- eller netto kr 
3.038.310,-.. Med Ås kommunes deltakerandel på 24,1 pst. i selskapet, vil dette 
kunne utgjøre en brutto engangssum på om lag kr 1.257.538,-.  
 
Ved en inntreden i en større interkommunal revisjonsenhet vil en 
virksomhetsoverdragelse innebære at de økonomiske og administrative forpliktelsene 
overfor Ås kommune i dagens FDR ikke vil bli gjort gjeldende dersom kommunen 
viderefører eierskap/deltakelse i det nye selskapet.  
 
Ved en kombinert revisjonsordning, dvs. en delvis videreføring i Viken 
Kommunerevisjon IKS for å få utført ett av revisjonsoppdragene i egenregi samtidig 
som det andre revisjonsoppdraget legges ut på anbud, vil det ikke bare videreføre 
økonomiske forpliktelser opp i mot FDR IKS/Viken Kommunerevisjon IKS for Ås 
kommune, men også medføre håndtering av to separate avtaler/kontrakter med ulike 
revisjonsordninger/revisjonsselskap. 
 
14.2 Konsekvenser for Follo Distriktsrevisjon IKS 
Etter at Ski kommune vedtok 12.12.18 å tre ut av Follo Distriktsrevisjon IKS, vedtok 
de resterende deltakerkommunene Enebakk, Nesodden og Ås gjennom separate 
vedtak i desember 2018 å tre ut av Follo Distriktsrevisjon IKS.  
 
Ved sammenslåing/fusjon av Follo Distriktsrevisjon IKS og Buskerud 
kommunerevisjon IKS til Viken Kommunerevisjon IKS ser en for seg en 
virksomhetsoverdragelse hvor ansatte og økonomiske fordringer/forpliktelser i Follo 
Distriktsrevisjon IKS overføres til det nye selskapet. 
 
14.3 Konsekvenser for andre 
Uavhengig av om Ås kommune vil videreføre sin deltakelse inn i Viken 
Kommunerevisjon IKS, må en del IKS-selskap, stiftelser, legater og foreninger velge 
ny revisor når Follo Distriktsrevisjon IKS avvikles fra og med 1.1.2020. 
 
14.4 Konsekvenser for kontrollutvalget og sekretariatet 
Eventuell konkurranseutsetting av revisjonstjenesten vil ikke gi umiddelbare 
konsekvenser for kontrollutvalgets virksomhet. 
 
I første omgang vil det måtte foretas en lang og grundig prosess med 
konkurranseutsetting, herunder  
• Valg av konkurranseform (åpen/begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse 

med forhandlinger) 
• Utarbeide konkurransegrunnlag 
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En må på et tidlig stadium også vurdere om det er tilstrekkelig kompetanse i egen 
organisasjon for å foreta denne prosessen, eller om en trenger ekstern bistand for 
hele eller deler av denne prosessen. 
Når det gjelder bestillerkompetanse så er det innkjøpssamarbeid mellom flere av 
kommunene i Follo hvor Ås kommune er deltaker. En kan da forvente at kostnadene 
blir noe redusert med den kompetanse kommunene selv besitter på dette området. 
 
For det annet vil det påløpe transaksjonskostnader for kontrollutvalg og sekretariat 
knyttet til administrasjon av forholdet til revisor både før og etter at en kontrakt er 
inngått.  
 
Uavhengig av om en skal forholde seg til Follo Distriktsrevisjon IKS / Viken 
Kommunerevisjon IKS som er under opprettelse eller konkurranseutsette, forutsettes 
det at kontrollutvalgets sekretariat tildeles de nødvendige personellmessige og 
økonomiske ressurser, samt besitter nødvendig faglig kompetanse eller gis mulighet 
til å tilegne seg denne. Dette for å sikre en forsvarlig bistand for kontrollutvalget med 
hensyn til å kunne ivareta sin tilsyn- og kontrollfunksjon med å følge opp revisjonen 
som utfører av revisjonsoppdraget. 
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15 Konklusjon og anbefalinger 
Sekretariatet vil ikke konkludere om hvilken løsning Ås kommune skal velge av 
fremtidig revisjonsordning. 
Imidlertid har sekretariatet valgt å formulere forslag til innstillinger for de mest 
aktuelle alternative revisjonsløsningene. 
 
15.1 Revisjon i egenregi 
15.1.1 Videreføring 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Ås kommune skal få utført revisjonstjenester i egenregi 

gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo Distriktsrevisjon IKS 
er en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
1.1.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med ny revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 

 
 
15.2 Kombinert revisjonsordning 
15.2.1 Delvis inntreden 
15.2.1.1 Regnskapsrevisjon (RR) 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Ås kommune skal få utført regnskapsrevisjon i egenregi 

gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo Distriktsrevisjon IKS 
er en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
1.1.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med ny revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette forvaltningsrevisjon og 
innstille overfor kommunestyret på valg av forvaltningsrevisor. Det forutsettes at 
rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig / etter 
avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
15.2.1.2 Forvaltningsrevisjon 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Ås kommune skal få utført forvaltningsrevisjon i 

egenregi gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo 
Distriktsrevisjon IKS er en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
1.1.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette regnskapsrevisjon og 
innstille overfor kommunestyret på valg av regnskapsrevisor. Det forutsettes at 
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rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2,5 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
 
15.3 Konkurranseutsetting 
15.3.1 Samlet revisjonsoppdrag 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

revisjonsåret 2020. 
2. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 

årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

samlet og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

4. Kommunestyret forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
15.3.2 Delt revisjonsoppdrag 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med 

revisjonsåret 2020. 
2. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 

årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene hver 

for seg og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmann bistår 
kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

4. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2,5 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig / etter 
avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 
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16 Kilder 
16.1 Lov 
Lov 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
Lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
Lov 27.november 1992 nr. 109   om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det  

europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v.  
(EØS-loven) 

Lov 17.juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 
Lov 15.januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) 
Lov 29.januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (intkomsel) 
Lov 17.juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)  
Lov 19.mai 2006 nr.16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 
Lov 17.juni 2016 nr.73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 
  

16.2 Forskrift 
Forskrift 15.juni 2004 nr. 
904 

om revisjon i kommuner og fylkeskommuner  
(revisjonsforskriften) 

Forskrift 15.juni 2004 
nr.905 

om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
(kontrollutvalgsforskriften) 

Forskrift 12.august 2016 
nr.974 

om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 

 
16.3 Forarbeider 
Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
Ot.prp. nr. 53 (1997-98) Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i 

kommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak) 
Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) 
Ot.prp. nr. 105 (2002-2003) Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt 

samarbeid) 
Ot.prp. nr. 11 (2004-2005) Om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å 

omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap) 
Prop. 113 L (2013-2014) Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) 
Innst. O. Nr. 19 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov 

25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon) 

Tidende O (2003-2004) s.136-150 
 
16.4 Annen litteratur 
 
NKRF Regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for personlige medlemmer 

av Norges Kommunerevisorforbund (2000, sist endret 2012) 
KS  Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 

16.desember 2003 
Asplan Analyse – 
SINTEF  

Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – 
sluttrapport, april 2006. (Evalueringen inngikk i et forprosjekt under Norges 
forskningsråd) 

Telemarksforskning Prosjektrapport: Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og 
fylker – evaluering av ordningen (Forskningsbasert evaluering av ordningen 
med konkurranseutsetting av revisjonstjenester i 4 norske kommuner), 
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16.5 Politiske vedtak 
16.5.1 Kommunestyre 
Dato Saks nr. Sakstittel 
12.12.18 93/18 Valg av revisjonsordning 

 
16.5.2 Kontrollutvalg 
Dato Saks nr. Sakstittel 
04.12.18 31/18 Ås kommune - Valg av revisjonsordning 
05.03.19 08/19 Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS 

 
 
16.6 Vedlegg 
16.6.1 Ås kommune 
Uttalelse – valg av revisjonsordning, brev datert 25.04.2019 
 
16.6.2 Follo Distriktsrevisjon IKS 
1) Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS til Viken 

kommunerevisjon IKS, datert 15.april 2019 
2) FDRs Årsregnskap 2018 
 
16.6.3 Buskerud kommunerevisjon IKS  
1) Uttalelse fra de tillitsvalgte i Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 19.februar 2019  
2) BKR Årsregnskap 2018  
 
16.6.4 Viken kommunerevisjon IKS  
1) Utredning om Viken kommunerevisjon IKS 
2) Selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS 15.04.2019  
2) Kart over Viken 
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