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Lørenskog, 19.10.2015 
 
 
 
 
Ole-Willy Sandbekk (sign.)  
kontrollutvalgets leder      Mona Moengen 
        Sekretær for kontrollutvalget  

mailto:monmoe@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

67/15 Presentasjon av utvalgets medlemmer 
 
Arkivsak-dok. 15/00035-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 26.10.2015 67/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
Vedlegg:  
 
Saksframstilling: 
Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i møte 13.10.15 (sak 106/15).  
 
Det første møtet i det nyvalgte utvalget innledes med at medlemmer presenterer seg. 
Leder vil samtidig gi en kort presentasjon av utvalgets rolle og oppgaver. Temaet vil 
bli grundig behandlet i neste møte.  

 
 
 
 

Saksliste 
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68/15 Konkurranseutsetting av revisjon I Asker - 
konkurransegrunnlag 

Arkivsak-dok. 15/00205-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 26.10.2015 68/15 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar konkurransegrunnlaget 

Vedlegg:  
Utkast til konkurransegrunnlag  

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i sak 60/15 kriterier for konkurransen, og fattet følgende 
vedtak: 

Sekretariatet lager et utkast til konkurransegrunnlag med utgangspunkt i 
samlet anbud med sikte på å legge det frem i utvalgsmøte 19. oktober.  

Sekretariatet har i samarbeid med avdeling for Anskaffelser og Asker 
kommunerevisjon laget et utkast til konkurransegrunnlag som er sendt utvalgets 
medlemmer som egen sak. Rådmannen har også gitt sine innspill. 

På møtet legges det opp til en drøfting av konkurransegrunnlaget. 

I Hjorts rapport om Asker kommunerevisjon kom det frem at kommunerevisjonen 
utfører oppgaver som kommer i tillegg til regelverkets avgrensning av regnskaps- og 
forvaltningsrevisjon Særlig gjelder dette attestasjonsoppgaver og annen bistand. 
Kostnadene knyttet til øvrige oppgaver utgjør en relativt høy andel av de samlede 
revisjonskostnadene. Det legges derfor opp til å be om tilbud på regnskapsrevisjon, 
kontroll- og attestasjon samt forvaltningsrevisjon og selskapskontroll med basis i de 
lovpålagte oppgavene. Rådmannen har i sin uttalelse i sak 35/15 gitt uttrykk for at 
han vil ta hensyn til dette i sin dimensjonering og organisering av den ordinære 
linjestyrte virksomheten.  

Det legges ikke opp til å be om tilbud på revisjon av Asker kirkelige fellesråd, 
menighetene (samt Grytten og Stensrud legat), og Asker og Bærum vannverk IKS. 
Asker kommunerevisjon har revidert disse frem til nå.  
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Kommunen fører regnskap for 1 stiftelse og 8 legater som har vært revidert av Asker 
kommunerevisjon. Kommunerevisor opplyser at omfanget er lite. Kontrollutvalget må 
vurdere om dette skal tas med i tilbudet.  
 
Det er som sagt et poeng å begrense tilleggsbestillingene. I sak 4/15 Tilsyn med 
brukermidler fattet kontrollutvalget imidlertid følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen foreta årlig revisjon av rutiner med størst 
omfang og rotasjon på kontroll av rutiner der dette er mest hensiktsmessig.  
 
Forvaltning av brukermidler gjenspeiles ikke i kommuneregnskapet, og er derfor ikke 
en del av revisjonens oppgave med å bekrefte årsregnskapet. Dersom det ikke 
bestilles særskilt, vil dette bortfalle ved valg av ny revisor.  
 
Asker kommunerevisjon har hvert år levert en rapport til kontrollutvalget som 
oppsummerer vesentlige funn og vurderinger som ligger til grunn for revisors 
konklusjoner og avleggelse av revisjonsberetning.  Rapporten legges frem til 
kontrollutvalgets møte i april hvor uttalelse til regnskapet behandles. En slik rapport 
er ikke innenfor det lovpålagte revisjonsarbeidet, og må bestilles ekstra. Sekretariatet 
anbefaler at en slik rapport bestilles.  
 
En vesentlig forskjell på de to fagområdene regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon, er at det for regnskapsrevisjon er en sterk regelstyring gjennom 
en rekke revisjonsstandarder og et krav om revisjonsfaglig utdanning, mens det til 
forvaltningsrevisjon er knyttet en faglig standard og et generelt krav om 
høyskoleutdanning. Eierskapskontroll/selskapskontroll er ikke regulert eksplisitt. 
NKRF har utarbeidet en veileder på området. 
 
Det er foreslått å kreve statsautorisasjon for oppdragsansvarlig revisor. Dette er et 
vanlig krav å stille til privat revisjon. Kommunal revisjon har imidlertid krav om at 
oppdragsansvarlig revisor skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller master 
i revisjon. I tillegg til utdannelse ved høgskole er det krav om minst 3 års relevant 
praksis. 
 
Mange IKSer har ikke statsautorisert revisor, og kan derfor være utelukket fra å delta 
i konkurransen. IKSer er opprettet for å levere tjenester i egenregi til 
eierkommunene, og kan derfor ikke fritt selge tjenester, men er begrenset av at 
salget ikke kan overstige 20 % av omsetningen. Det er derfor ikke forventet at mange 
IKS vil legge inn tilbud. 
 
Det er krevende for en virksomhet å skifte revisor. Generelt viser erfaringer med 
revisorskifter i offentlig sektor og overgang til privat revisjon at ikke ubetydelige 
tilleggsregninger har blitt presentert for eksempel pga. mangelfull organisering av 
dokumentasjon av diverse regnskaps- og revisjonsforhold (kvalitetsmangler).  Det er 
opp til rådmannen å organisere virksomheten slik at denne type tilleggskostnader 
ikke forekommer. Tilleggsfakturering har også kommet som følge av at 
kravspesifikasjonene ikke har vært presise i forhold til oppgaven som ønskes utført. 
Slike tilleggsregninger forekommer imidlertid i liten grad når tjenesten har vært ute på 
anbud tidligere. Sekretariatet har i samarbeid med innkjøpsseksjonen og revisjonen 
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utarbeidet vedlagte konkurransegrunnlag. Vi har lagt tidligere kravspesifikasjoner til 
grunn, jf kontrollutvalgssak 60/15. 
 
Det legges til grunn at de ansatte ikke skal følge med over til den virksomheten som 
skal overta revisjonen. I tråd med tidligere praksis vil rådmannen da benytte Asker 
kommunes omstillingsveileder. 
 
 

Saksliste 
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69/15 Revisjon i en overgangsfase 
 
Arkivsak-dok. 15/00205-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 26.10.2015 69/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget legger til grunn at kommunerevisor fungerer frem til ny revisor er 
valgt. 
 
Vedlegg:  
Overgang til konkurranseutsatt revisjon, notat fra Asker kommunerevisjon 21.9.2015 
 
Saksframstilling: 
Vedlagte notat ble delt ut på møtet 21.9.15, men ble ikke behandlet. I notatet gjør 
Asker kommunerevisjon rede for løpende oppgaver. Asker kommunerevisjon vil 
revidere 2015 regnskapet og avgi revisjonsberetning 15.4.15. Deretter følger en 
periode med etterarbeid. Det legges opp til at kommunerevisor kontrollerer og 
attesterer terminvise oppgaver over krav om kompensasjon for merverdiavgift og 
andre attestasjonsoppgaver så lenge kommunerevisor fungerer.  
 
Kontrollutvalget har bestilt overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, første utkast 
legges frem i novembermøtet. Det er ikke gitt bestillinger på forvaltningsrevisjon eller 
selskapskontroll. 
 
Kontrollutvalget legger til grunn at Asker kommunerevisjon opprettholdes til ny 
revisor er valgt. I sak om konkurransegrunnlaget er det lagt frem en tentativ tidsplan 
for arbeidet med konkurranseutsetting av revisjon. Der legges det opp til at ny revisor 
velges fra 1.6.2016 for regnskapsåret 2016.  
 

Saksliste 
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70/15 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00207-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 26.10.2015 70/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2015: 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
Saksframstilling: 
Utvalget må ta stilling til møteplanen for 2015. Det er planlagt møter i kontrollutvalget 
16.11 og 14. 12. 
 

Saksliste 
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1 OPPDRAGET 


1.1 Oppdragsgiver 


Asker kommune ved Kontrollutvalget, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen 


anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av revisjonstjenester iht 
kommunestyrets vedtak den 08.09.2015 utvalgssak 81/15. 1 
 


Mer informasjon om Asker kommune finnes på kommunens hjemmesider. 
 


1.2 Anskaffelsens formål og omfang 


Kontrakten omfatter for Asker kommune: 
1. regnskapsrevisjon 


2. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
3. internkontroll og granskningstjenester  


 


Det skal i tillegg revideres regnskap til 8 legater og 1 stiftelse av begrenset omfang.  
 
Avtalen vil gjelde for regnskapsårene 2016 og 2017, med mulighet for ett år + et 


ytterligere år forlengelse.  
 
Ansvarlig revisor i avtaleperioden avlegger revisjonsberetning for det påfølgende år, 


innen vedtatte lover og forskrifter. Dersom opsjonene benyttes fullt ut, innebærer 
dette at siste revisjonsberetning skal avlegges i 2020 for regnskapsåret 2019. 
 


Oppdragsgiver vurderer kommunesammenslutning.  
 
For nærmere omtale av anskaffelsens formål og omfang/ytelsen i hovedtrekk - se 


Kravspesifikasjonen - kfr vedlegg 1. 
 


1.3 Kommunikasjon med oppdragsgiver 


I denne konkurransen benytter vi oss av elektronisk kommunikasjon via kommunens 
anskaffelsesportal her: https://anskaffelser.asker.kommune.no/ece/ 


 
Portalen benyttes til å laste ned komplett konkurransegrunnlag og eventuelle tillegg, 
håndtering av alle spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget samt til innlevering av 


tilbud.  
 
Eventuelle tekniske spørsmål til bruk av anskaffelsesportalen kan rettes til 


kommunens kontaktperson.  
 
Oppdragsgivers: 


Navn  : Carsten Neraal 
E-post  : carsten@asker.kommune.no 
 


Det skal ikke være kontakt eller kommunikasjon knyttet til konkurransen med andre 
personer hos oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson. 
 


  


                                        
11 https://www.asker.kommune.no/Lokalpolitikk/Motekalender-og-sakspapirer/  



http://www.asker.kommune.no/

https://anskaffelser.asker.kommune.no/ece/

https://www.asker.kommune.no/Lokalpolitikk/Motekalender-og-sakspapirer/
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1.4 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen 


Det er lagt opp til følgende tidsrammer for gjennomføring av konkurransen frem til 
kontrakt inngås. Det tas forbehold om endringer. 
 


Planlagt uke  Aktivitet 
02.11.2015 Kunngjøring av konkurranse 
01.12.2015 Frist for spørsmål og svar 


18.12.2015 kl 10:00 Tilbudsfrist 
18.12.2015 kl 10:15 Tilbudsåpning 


Uke 01-03 Tilbudsevaluering  


30.012016 
Valg og innstilling sendes ut til tilbyderne med forbehold om 
endelig politisk behandling 


10.02.2016 Karensperioden utløper  
februar Kontrollutvalgets behandling 
mars Kommunestyrets behandling 


30.03.2016 Endelig tildeling 
15.04.2016 Kontraktsinngåelse 
01.06.2016 Oppstart av kontrakt 


 


1.5 Kontrakt 


Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontrakt for Asker kommune med 
tilhørende tilbud og anbudsdokumenter, se vedlegg 4.    


 


1.6 Kontraktsperiode 


Leveringstidspunkt for leveransen gjelder regnskapsårene 01.01.2016 til 


31.12.2017. 
 
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for ytterligere 1+1 


år på uendrede vilkår. 
 
Dersom Oppdragsgiver ønsker å utløse Opsjon 1 - må dette meddeles skriftlig innen 


01.10.2017.  
 
Dersom Oppdragsgiver ønsker å utløse Opsjon 2 - må dette meddeles skriftlig innen 


01.10.2018 
 


1.7 Kunngjøring 


Konkurransen er kunngjort i DOFFIN og TED-databasen - se www.doffin.no. 
Tilsvarende er konkurransen gjort tilgjengelig via kommunens anskaffelsesportal. 


 


1.8 Tilleggsopplysninger til tilbudsinstruksen 


Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig 
veiledning, kan han be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver. 
 


Slik forespørsel må fremsettes skriftlig gjennom anbudsportalen senest 10 dager før 
fristen for å inngi tilbud utløper - dvs 15.11.2015 kl. 10.00. 
  



http://www.doffin.no/
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Oppdragsgivers svar skal foreligge senest 6 dager før tilbudsfristen og vil bli 
publisert på portalen. Melding om ny publisering blir sendt på e-post til alle 


registrerte interessenter som har satt sin status til: Ønsker å være med.  
 
Dersom det oppdages feil i tilbudsinstruksen med vedlegg - bes det om at dette 


formidles til oppdragsgiver. 
 


1.9 Rettelser - suppleringer - endring av konkurransegrunnlaget 


Innen innleveringsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, 
suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig 


karakter. 


2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 


2.1 Prosedyre 


Konkurransen gjennomføres i henhold til lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige 


anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, samt de 
bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget. 
 


Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse etter FOA del I og III. 
Ved denne prosedyreformen kan alle interesserte leverandører levere tilbud.  
 


Forhandlinger er ikke tillatt. 
 


2.2 Tilbudsfrist 


Siste frist for innlevering av tilbud er: 
 


Se eget punkt om fremdriftsplan 
 
Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av 


tilbudsfristen. 
 
For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 


 


2.3 Innlevering av tilbud 


Tilbyder skal forsikre seg om at dokumentasjon er i henhold til dette tilbudet. 


Tilbyder er selv ansvarlig for å sette seg inn i de forhold leveransen skal leveres 
under - og bør ved uklarheter anmode om ytterligere informasjon. Det er tilbyders 


ansvar å levere korrekt og komplett dokumentasjon. Ukorrekt og mangelfull 
dokumentasjon vil bli avvist 
 


Dokumentene skal følge malens format/disposisjon - se pkt 2.6 og oppsettet i 
vedlegg 2 - tilbudsskjema - punkt 6 
 


2.4 Levering av tilbudet 


 
Tilbudet leveres gjennom Asker kommunes anskaffelsesportal 







CON-100042 Revisjon Asker kommune - over EØS-terskel 6 


 
https://anskaffelser.asker.kommune.no/ece/ 


 
Et tilbud kan tilbakekalles eller endres innen fristens utløp. Tilbakekalling skal skje 
via kommunens anskaffelsesportal. En eventuell endring av tilbudet er å betrakte 


som et nytt tilbud - og skal i sin helhet utformes på nytt i samsvar med punkt 2.6. 
 


2.5 Omkostninger 


Omkostninger som tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli 
refundert av Oppdragsgiver. 


 


2.6 Presentasjonsform 


Tilbudet skal være utformet på norsk. Tilbud som stiles på andre språk vil bli 


forkastet.  
 


Tilbudet leveres elektronisk gjennom Asker kommunes anskaffelsesportal.  
 
Tilbudet skal ha følgende disposisjon: 


 


Dokumentasjon/navngi filen tilsvarende tekst i kursiv Nr/fane Format 


01_Tilbudsskjema - kfr vedlegg 3 01 pdf 


02_Skatteattester - punkt 3.2  02 pdf 


02_Firmaattest - punkt 3.4 02 pdf 


02_Egenerklæring med dokumentasjon av oppfyllelse 
av FOR 2004-06-15 nr 909: Forskrift om revisjon i 


kommuner og fylkeskommuner mv. §§ 11 og 12. 


02 pdf 


03_Finansiell og økonomisk stilling - punkt 3.5 03 pdf 


04_Tekniske og faglige kvalifikasjoner - punkt 3.6 04 pdf 


05_Dokumentasjon iht kravspesifikasjon - vedlegg 1  05 pdf 


06_Dokumentasjon ift tildelingskriteriene - punkt 4.2  06 pdf 


07_Prisskjema - fullstendig utfylt - vedlegg 2 07 xls 


08_Forbehold/avvik til tilbudsinstruks/vedlegg 08 pdf 


09_ Sladdet versjon - punkt 2.11 09 pdf 


10_En fil med alle dokumenter samlet 10 pdf 


11_Supplerende/utfyllende dokumentasjon (eventuell) 10 pdf 


 
Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre avvisning. 
 


2.7 Vedståelsesfrist 


Leverandøren er bundet av tilbudet i 90 dager.  


 


  



https://anskaffelser.asker.kommune.no/ece/





CON-100042 Revisjon Asker kommune - over EØS-terskel 7 


2.8 Alternative tilbud og minstekrav 


 
 Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. 
 


2.9 Opplysningsplikt 


Oppdragsgiver vil snarest mulig gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom 
forhold regulert i FOA § 20-16 nr 2 inntreffer. 


 


2.10 Taushetsplikt 


Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- 
og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å 


hemmeligholde, jf. FOA § 3-6 og forvaltningsloven § 13. 


2.11 Offentlighet 


Leverandørene bes levere en utgave av tilbudet hvor det som leverandøren mener er 
forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver 
uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver 


plikter å unnta dem fra offentlighet. 
 


2.12 Leverandørens tidligere oppdrag for oppdragsgiver 


Dersom leverandøren har gitt råd ved utarbeidelsen av spesifikasjonene i denne 
konkurransen, vil han kunne være utelukket fra å delta. 
 


2.13 Forbehold 


Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget 


(forbehold mot grunnleggende elementer). Tilbud som inneholder slike vesentlige 
forbehold vil bli avvist. 
 


Andre forbehold skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere og 
prise disse uten kontakt med leverandøren.  
 


Eventuelle forbehold skal angis/synliggjøres i samsvar med vedlegg 2 
(tilbudsskjema) punkt 5 og 6. 
 


Tilbud som inneholder forbehold som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne 
med øvrige tilbud, vil bli avvist. 
 


Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli 
betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller 
kontraktbestemmelser. 
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3 KRAV TIL LEVERANDØRENE 
 


3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav 


Oppdragsgiver stiller krav til leverandørene. Det stilles krav til leverandørens 
tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling.  
 


Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon.  
 
Om nødvendig vil Oppdragsgiver kunne be om supplerende opplysninger - FOA     § 


21-4. Det er kun leverandører som er funnet kvalifisert som vil få sine tilbud 
evaluert.  
 


3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav 


Krav: 
1. leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn 


til betaling av skatt/mva 


Dokumentasjon: 


1. skatteattest for merverdiavgift og skatt 


(Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende 
myndigheter som de norske) 


 
Norske leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatt. 


Skatteattest for både skatt og merverdiavgift kan bestilles fra altinn.no. Attestene 
skal leveres sammen med innlevering av tilbudet - og skal ikke være eldre enn 6 
(seks) måneder regnet fra tilbudsfrist. 


 
Dersom en eller flere leverandører ikke har levert skatte-/merverdiavgiftattest eller 
offentlig tilgjengelig dokumentasjon innen fristens utløp, kan oppdragsgiver fastsette 


en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom leverandøren har 
sendt inn skatte-/merverdiavgiftattest som er eldre enn 6 måneder. Leverandøren 
har ikke krav på at oppdragsgiver benytter denne retten. 


 


3.3 Andre kvalifikasjonskrav 


Oppfyllelse av de obligatoriske kravene ovenfor og kvalifikasjonskravene nedenfor er 


en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. 
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3.4 Krav til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 


Krav: 
1. det kreves at leverandøren har et lovlig etablert 


foretak 


Dokumentasjon: 


1. norske selskaper : firmaattest fra 
Brønnøysundregistrene  


2. utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at 
selskapet er registrert i bransjeregister eller 


foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i 
det land hvor leverandøren er etablert. 


 


3.5 Krav til leverandørens økonomiske og finansielle stilling 


Krav: 


1. Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å 
gjennomføre oppdraget/kontrakten - og det kreves 
at selskapet er kredittverdig, 


Lindorff - 3 eller bedre  
Experian - 30 eller bedre /  671 eller bedre 


D&B/Soliditet – A 


Dokumentasjon: 


1. Kredittvurdering/rating - ikke eldre enn 3 mnd 
(regnet fra tilbudsfristen) - og som baserer seg på 


siste kjente regnskapstall 


En rating skal være utført av offentlig godkjent 


kredittvurderingsinstitusjon. I vurderingen skal det 
foreligge en definisjon av graderingen som 
kredittvurderingsinstitusjonen bruker.  


2. Foretakets siste årsberetning (inkl. revisors 
vurdering) - samt nyere opplysninger som har 


relevans til foretakets regnskapstall 


 
 
Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjonen 


oppdragsgiver har bedt om - kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling 
med ethvert annet dokument som oppdragsgiver etter en nærmere vurdering kan 
akseptere. 


 
Om nødvendig vil Oppdragsgiver kunne be om supplerende opplysninger - kfr FOA § 
21-4. 
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3.6 Krav til leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner 


Krav: 


 
1. Erfaring med tilsvarende kunde og omfang 


2. Oppfyller forskriftens krav: FOR 2004-06-15 nr 
909: Forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv. §§ 11 og 12 


3. Tilstrekkelig selskapsressurser tilgjengelig 
4. Et kvalitetssikringssystem 


 


Dokumentasjon: 
(hvert punkt en side) 


 
1. Dokumentere tilsvarende erfaring  


2. Egenerklæring på oppfyllelse av forskriftens krav 
3. Dokumentere selskapets ressurser tilgjengelig og 


angi størrelsen for den norske virksomheten 


4. Dokumentasjon på kvalitetssystem 
 


 


Dersom Leverandøren planlegger å overlate deler av kontrakten til 
underleverandører, skal det gis en kort beskrivelse av underleverandørene. 


Dokumentasjon i henhold til punkt 3.2 – 3.6 skal også leveres for disse.  
Leverandøren må dokumentere at de påviste ressurser hos underleverandørene står 
til dennes rådighet. 


 


3.7 Faglig etikk, korrupsjon/bedrageri mv. 


Dersom tilbyders organisasjon, ledere i organisasjonen eller eiere av organisasjonen 


er dømt for korrupsjon, bedrageri, hvitvasking av penger eller lignende, skal dette 
opplyses om. I så fall bes redegjort for aktuelle dommer og saksforholdet. 
Forholdene vil bli vurdert i henhold til avvisningsreglene i FOA § 20-12.  


 
Det bes oppgis om det er rettet eventuelle erstatningssøksmål mot tilbyder i 
forbindelse med oppdrag for offentlig sektor. Det bes oppgis om det er gitt 


merknader til revisjonsselskapet ved eksternt tilsyn.  


4 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE 


4.1 Registrering og åpning av tilbud 


Tilbudsåpning (elektronisk åpning av tilbudene innlevert gjennom kommunens 


Anskaffelsesportal) vil finne sted: - se punkt 1.3  
 
Leverandørene får ikke være tilstede ved åpningen. 


 
Oppdragsgiver har opprettet en referansegruppe bestående av et utvalg av brukere 
og fagpersoner tilknyttet anskaffelsen. 
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4.2 Tildelingskriteriene 


 
 Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 


fordelaktige, basert på følgende kriterier: 


 


Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav 


 
 Pris 


 
60 %  Ferdig utfylt prisskjema (excel) 


 Kvalitet 
 


1. oppgavebeskrivelse 
mht kundefokus, 


deloppgaver 
 


2. kompetanse og erfaring 


 
 


40 % 


 
 


1. Oppdragsbeskrivelse for 


regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 
med fokus på kommunen og 


delleveransene.  
 
Det er viktig å være presis på 


teamledelse, kommunikasjon og 
planlegging/utførelse.  


 
2. Kompetanse og erfaring tilbudte 


ressurser: 


a. presentere ansvarlig teamleder og 
revisor som vil ha nærmeste kontakt 
med kommunen 


b. tabellarisk oversikt over teamets 
erfaring og kompetanse (med korte 
tilpassede CVer) 


c. tabellarisk oversikt med referanser 
til relevante kunder og kontaktdata 


 


 
Pris vil bli vektet iht forventet timeantall oppgitt i tabellen. Hvert punkt under 
kriterium kvalitet vil bli gitt karakter og vektet likt. Det er viktig at 


dokumentasjonen er kortfattet og presis.  


4.3 Meddelelse om kontraktstildeling og karensperiode 


Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt - vil bli varslet 
skriftlig og til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås i tråd med FOA 
§ 20-16 (gi en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i 


samsvar med angitte tildelingskriterier). 
 
Leverandører som ikke blir valgt - vil i underretningen bli gitt opplysninger 


karensperioden (tidsrommet mellom meddelelsen om kontraktstildeling og det 
tidspunktet oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakten) - kfr FOA § 22-3.  
 


En slik karensperiode skal settes til minst 10 dager dersom underretningen om valg 
av leverandør har skjedd elektronisk.  
 


Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner 
kontrakten. 
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VEDLEGG 


 
Vedlegg 1: 
Kravspesifikasjon 


 
Vedlegg 2: 
Prisskjema excel ark 


 
Vedlegg 3: 
Tilbudsskjema 


 
Vedlegg 4: 
Kontraktsbestemmelser 
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Revisjonstjenester Asker kommune 


 


 


 


Avtalenr: CON-100042 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 







Pris eksl mva Antall Sum


1.1 regnskapsrevisjon 1 år årlig fastpris 0


1.2


forvaltningsrevisjon og 


selskapskontroll 1 500 timer timepris 0


1.3 internkontroll og granskning 500 timer timepris 0


Totalt årlig eksl mva 0


Timeantall oppgitt  er kun forventet timeantall.


Pris eksl mva
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REVISJONSTJENESTER ASKER KOMMUNE 
 


Vedlegg A – Kravspesifikasjon 
 


1 GENERELT 
 
Formålet med leveransen er å sikre en forsvarlig revisjon av Asker kommunes 
regnskaper iht lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.   


 
Tjenestene skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og gjeldende 


bransjestandarder forøvrig. 
 
Revisjon skal utføres i samsvar med kravene i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 


kommuner og fylkeskommuner kap 12 med tilhørende forskrifter. 
 
Tilbyderen skal i avtaleperioden forplikte seg til å medvirke til å minimalisere 


kommunens totale revisjonskostnader, slik at relasjonen mellom oppdragsgiver og 
leverandør blir så effektiv som mulig. Dette vil kreve et godt samarbeide.  
 


2 REGNSKAPSREVISJON  


2.1 Regnskapsrevisjon 


For revisjonstjenestene gjelder det til enhver tid gjeldende krav om kommunal 
revisjon med bl.a. krav, ansvar, plikter og rettigheter for revisor herunder: 


 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) - §§ 78 og 79. 


 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. – FOR 2004-06-15-
904 


 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner – FOR-2004-06-
15-905 


 Den til enhver tid gjeldende øvrige lovgivning som berører oppdraget – 


eksempelvis regnskaps- og revisjonslovgivning. 


 Øvrige allment aksepterte standarder.  
 


Oppdraget skal videre utføres ”i henhold til god kommunal revisjonsskikk” jf. 
Kommuneloven § 78 nr. 1, og kravet om at kommunens regnskaper ”blir revidert på 
en betryggende måte” jf. Kommuneloven § 77 nr. 4. 


 
Det lovpålagte revisjonsarbeidet utføres på revisors selvstendige faglige ansvar. 
 


Revisjonen skal oppfylle alle krav fastsatt i lov, forskrift eller annet aktuelt statlig 
regelverk og instruks.  
 


Tilbudet skal gjelde hele revisjonsprosessen fra planlegging av oppdraget til 
revisjonsberetning/-uttalelse er avgitt. 
 


  







CON-100042 – Revisjonstjenester Asker kommune – kravspesifikasjon  –   s. 4 


 


På forespørsel fra kontrollutvalget må revisor gi informasjon, og fremlegge 
arbeidsdokumenter, dokumentasjon for utført arbeid og vurderinger.  


 
Det forutsettes at revisor legger fram revisjonsberetning og rapportering, slik at 
disse kan legges fram i rett tid for kontrollutvalget 


 
Revisor skal utføre revisjon av regnskapet til Asker. Oppdraget inkluderer avgivelse 
av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap. Det skal i tillegg gis en årlig 


revisjonsrapport til Kontrollutvalget.  
 


2.2 Kontroll- og attestasjonsoppgaver 


Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 
kompensasjons- og tilskuddsordninger og refusjonskrav som kommunen har og 


eventuelt etablerer i perioden.  
 
Attestasjoner skal utføres i tråd med regelverk på området og i tråd med god 


kommunal revisjonsskikk. Attestasjonsoppgaver vil bli bestilt av kommunens 
administrasjon med gitt tidsfrister.  
 


Det er behov for å få utført flere typer attestasjonsoppgaver gjennom året. Et 
estimat vil kunne være 300-350 timer for ett år. I 2014 er det avgitt 57 slike 
attestasjoner og uttalelser. I hovedsak gjelder dette attestasjoner iht standard ISRS 


4400 – Avtalte kontrollhandlinger, men også typer der det avgis revisjonsberetning.  
 
Av store og tidkrevende attestasjoner nevnes krav om refusjon vedrørende 


ressurskrevende tjenester, rapportering av PU-registrerte og tilskudd til private 
barnehager. Kravene representerer betydelige midler. Andre store terminvise 
attestasjoner er kompensasjon for merverdiavgift.  


 
Omfanget vil kunne variere med hvilke statlige refusjons- og tilskuddsordninger som 
til enhver tid er tilgjengelige og aktuelle å benytte. Det må også tas høyde for at 


antall attestasjoner relatert til refusjonskrav og rapportering ovenfor offentlige 
myndigheter kan endres som følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak 
i kommunene etc. 


 
Listen over attestasjonsoppgaver er ikke uttømmende.  
 


Dette arbeidet skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. Feil og mangler funnet 
før endelig attestering, gir ikke grunnlag for tilleggsfakturering.  


 
 
2.2.3 Frister for attestasjonsoppgaver 


Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med Asker 
kommune og gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgavene. Overskridelse av 
tidsfrister fastsatt av statlige myndigheter kan føre til bortfall av tilskuddsmidler. 


Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre gjeldende erstatningsansvar, dersom 
fristoversittelse skyldes revisor. 
 


Prisen for regnskapsrevisjon og attestasjoner inngår i fastprisen for 
regnskapsrevisjon. 
 







CON-100042 – Revisjonstjenester Asker kommune – kravspesifikasjon  –   s. 5 


 


2.3 Revisjonsteam regnskapsrevisjon og attestasjoner 


Oppdragsgiver forutsetter at tilbyder har et fast team på regnskapsrevisjon og 
attestasjoner. 
 


Oppdragsgiver forutsetter at teamet ledes av en oppdragsansvarlig med 
hovedansvar for oppdraget.  Vedkommende skal være fast i kontraktsperioden, og 
være statsautorisert revisor. Vedkommende må ha erfaring med revisjon i kommunal 


sektor.  
 
Teamet som skal utføre regnskapsrevisjonen, skal ha revisorutdannelse (bachelor i 


revisjon og regnskap eller annen relevant økonomisk kompetanse på bachelornivå).  
 
Tilbudt team må ha erfaring med revisjon i kommunal sektor og for øvrig ha 


kompetanse på kommunale regnskapsforskrifter, kommunale regnskapsregler og 
god kommunal revisjonsskikk.  


2.4 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget 


 
Plan for utførelse av regnskapsrevisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges 


kontrollutvalget ved starten av hvert revisjonsår. Det gis samtidig en vurdering av 
risiko og viktighet (prioriteringer). I tillegg skal revisor årlig utarbeide en rapport for 
hele revisjonsåret for kommunen, som stiles til Kontrollutvalget. Rapportene skal 


beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan disse er utførte. 
Årsrapporten skal foreligge til Kontrollutvalgets behandling av regnskapet i 
aprilmøtet.  
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Uavhengighetserklæring leveres hvert år for både oppdragsansvarlig revisor og team 
medlemmene. 


 
Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 


3 FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 
 
Forvaltningsrevisjonen og selskapskontroll skal følge de retningslinjer som følger av 


Kommuneloven og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v av 15. 
juni 2004 og anvende NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Iht 


Revisjonsforskriften §6 skal kommunens virksomhet være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i kapittel 3.  
 


Forvaltningsrevisjonens innhold, jf. revisjonsforskriften § 7, innebærer å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om: 


 
• Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 


kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


• Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som 
er satt på området. 


• Regelverket etterleves 


• Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 
• Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer 


med offentlige utredningskrav. 


• Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets 
forutsetninger og / eller om resultatene for virksomheten er nådd. 


 


Tilbyder må på bakgrunn av Overordnet analyse utarbeide forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. Bestillinger fra kontrollutvalget sendes oppdragsansvarlig 
revisor som deretter utarbeider en prosjektplan, der blant annet valg av metoder og 


gjennomføring, tidsramme, samt revisjonskriterier skal fremgå. Prosjektplanen 
legges fram for kontrollutvalget. 
 


Tilbyder må videre utarbeide overordnet analyse og plan for selskapskontroll jf.  
kontrollutvalgsforskriftens § 13.  
 


Ved bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vil revisor gi anbefalinger til 
Kontrollutvalget med plan og tidsbruk. Tilbyder skal kostnadsfritt utføre forarbeidet- 
og konkrete planer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, å forelegge 


Kontrollutvalget dette med klart definert kostnadsramme. På forespørsel fra 
kontrollutvalget må revisor gi informasjon, og fremlegge arbeidsdokumenter, 
dokumentasjon for utført arbeid og vurderinger.  


 
Rapporter skal leveres senest 14 dager før oppgitt møte i kontrollutvalget der 
rapporten skal behandles. Tilbyder plikter å gi informasjon underveis om framdriften 


og straks ta opp med kontrollutvalget dersom forutsetninger endrer seg underveis.  
 


Det skal leveres en revisjonsrapport per oppdrag. 
 
Vi ber om timepris på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jf. Tildelingskriteriene. 
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3.1 Revisjonsteam forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


Oppdragsgiver forutsetter et eget revisjonsteam på forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Oppdragsgiver forutsetter at teamet blir ledet av en fast 
kontaktperson med bred erfaring og kompetanse på forvaltningsrevisjon i kommunal 


sektor.  
 
Teamet som skal utfører forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, må være 


sammensatt slik at det kan løse oppgaver knyttet til de ulike virksomhetene i 
kommunen. Det forutsettes utdanning på mastergrad/bachelor nivå og erfaring fra 
forvaltningsrevisjon i kommunal sektor. 


 
Gjennomføringen og rapportering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal 
skje iht gjeldende standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for 


det enkelte prosjekt. Det forutsettes at tilbyder har et opplegg for intern 
kvalitetssikring av prosjekter og rapporter. 
 


Revisor skal fortløpende rapportere til Kontrollutvalget om resultatene av 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.  
 


Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg om de forhold som fremgår av 
rapporten og normalt ha en frist på 15 virkedager. Rådmannens kommentar skal tas 
inn i rapporten. Der et kommunalt selskap eller et selskap hvor kommunen er 


medeier, er gjenstand for forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll/ 
eierskapskontroll, skal styret og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn 
på de forholdene som fremgår av rapporten. 


 
Oppdragsgiver vil stille følgende krav til utforming av revisjonsrapporter (knyttet til 
forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og eventuelle undersøkelser):   


 
 rapporten skal innledningsvis ha et sammendrag som gjør rede for revisors 


funn og anbefalinger 


 rapporten må skrives slik at den er enkel å lese for politikerne 
 hovedelementene i bestillingen (formål og problemstillinger) må gå fram av 


rapporten slik at leser skal kunne se om bestillingen er besvart 


 rapporten må utarbeides slik at den i tråd med dokumentasjonskravene i 
RSK-00 


 


Uavhengighetserklæring leveres hvert år for både oppdragsansvarlig revisor og team 
medlemmene. 


4 INTERNKONTROLL OG GRANSKNING 
 


Revisor kan etter nærmere avtale og til gjeldende timepriser, utføre oppdrag på 
bakgrunn av vedtak i Kontrollutvalget. Hvert oppdrag må ha en avtalt ramme for 
tidsbruk.  


5 OPPLÆRING 
 


Revisor skal legge fram forslag for kontrollutvalget om, og holde kurs for 
kontrollutvalgets medlemmer og/eller for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. 
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Temaer skal avtales for hver gang. Omfanget skal regnes til to kursdager pr. 
regnskapsår. 


 
Prisen for dette skal bakes inn i fastprisen for regnskapsrevisjon. 


6 MØTER 
 
Revisor skal delta på møter med administrasjonen for informasjon om, og drøftelse 


av aktuelle problemstillinger. Møtene finner sted 4 ganger pr. år og inntil 2 timer pr. 
gang. Revisor skal normalt møte fast i kontrollutvalget. Kontrollutvalget holder årlig 


ca 10 - 12 møter på kveldstid. Oppdragsansvarlig revisor må også møte i 
kommunestyret ved behandling av revisjonssaker. Tilbudet må også legge til grunn 
at det er behov for løpende kontakt mellom revisor og kontrollutvalgets sekretariat.  


 
Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon og i timeprisen for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 


7 RETTLEDNING OG BISTAND 
 


Leverandøren skal løpende besvare enklere spørsmål fra oppdragsgiver, som er 
relatert til oppdraget uten ekstra kostnad.  
 


Dersom enkelte spørsmål krever mer utfyllende svar og krever mer ressurser fra 
leverandøren, kan dette faktureres ekstra. I slike tilfeller skal det være en dialog 
mellom leverandør og administrasjonen om tidsbruk og eventuell kostnad. 


8  ARBEIDSSPRÅK 
 
Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 


9   REISEKOSTNADER 
 
Kostnader for reisetid og reisekostnader skal inngå i fastprisen. 


10   KONTRAKT 
 


Arbeidet skal utføres i samsvar med de vedlagte kontraktsvilkår. 
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Notat 


 
Til:  Kontrollutvalget / Rådmannen 
Fra:  Kommunerevisor 


Dato:  21.09.2015 
Emne: Overgang til konkurranseutsatt revisjon 
 


Innledning 
Det vises til vedtak i kommunestyret der det ble besluttet å sette 
revisjonstjenesten ut på anbud fra og med regnskapsåret 2016. Vedtaket ble 
fattet 8. september 2015. En slik anbudsprosess vil nødvendigvis ta noe tid og 


det kan synes usikkert om en ny revisjonsordning kan være operativ fra starten 
av 2016. Dette notatet søker å beskrive momenter som kan være avgjørende for 


en best mulig overgang fra dagens ordning til ny situasjon.  
 
Parallelt med prosess om anskaffelse og overgang til ny ordning har rådmannen 


forsikret ansatte i Asker kommunerevisjon en best mulig ivaretagelse av den 
enkelte. Dette beskrives ikke nærmere her, men en god overgang til ny ordning 


forutsetter i stor grad at nåværende personell er til stede og avslutter revisjon 
2015 og eventuelt utfører oppgaver vedrørende 2016 før en ny revisjon er på 
plass.  


Viktige milepæler / løpende oppgaver 


Regnskapsrevisjon 


Asker kommunerevisjon har i dag oppdrag som vist i tabell under. Som følge av 
konkurranseutsetting av revisjon av kommunens regnskap vil vi informere øvrige 
oppdrag om at vi avslutter vår virksomhet og at det derfor blir nødvendig å skifte 


revisor fra 2016. For fellesråd, menigheter og legater har dette ligget som en 
forutsetning i vårt budsjett og det har ikke blitt sendt krav om revisjonshonorar. 


Rådmannen må her ta stilling til ny ordning.  
 
Oppdrag: Revisjonsberetning sendes: Frist for avleggelse: 


Asker kommune Kommunestyret, med kopi til kontrollutvalg 
og formannskap 


15. april 


Asker kirkelige fellesråd Fellesrådet 1. april 


Menighetene Menighetsråd 1. april 


Asker og Bærum vannverk IKS Representantskap 15. mars  


Legater Styret 31. august 


 
Tabellen viser også når revisjonsberetninger skal avlegges. Dette indikerer at 


aktiv revisjon pågår fram til dette tidspunktet. Etterarbeid som rapportering 
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utover revisjonsberetning og nummerert brev (om aktuelt), klargjøring av 
dokumentasjon og nå også endelig arkivering må komme etter angitte tidspunkt. 


Årsoppgjørsrevisjonen er en krevede periode der det vil være vanskelig å gjøre 
etterarbeid parallelt med revisjon.  


Attestasjonsoppgaver 


Revisors kontroll og attestasjon av terminvise oppgaver over krav om 
kompensasjon for merverdiavgift er en viktig kontroll. Oppgaver som sendes inn 


etter frist blir avvist. Oppgaven må være attestert av registrert revisor, 
statsautorisert revisor eller kommunerevisor. Oppgaveperioden er på to 
måneder. For Asker kommune er de enkelte krav i størrelsesorden +/- 30 


millioner.  Frist for innsendelse av attestert krav er en måned og ti dager etter 
oppgaveperiodens utløp. Det vil si at 1. termin 2016 må være kontrollert og 


attestert innen 10. april. Normalt ville valgt revisor for revisjonsåret 2016 ha 
dette som oppgave. 6. termin 2015 skal attesteres innen 10. februar. Dette er en 
oppgave for revisor med ansvar for revisjon av 2015. Det kan avtales andre 


ordninger.  
 


I perioden januar til mai er det mange andre attestasjonsoppgaver som utføres 
av revisor. Disse kan være nært knyttet til foregående regnskapsår eller være 
mer fristilt. Dette er oppgaver som det klart bør avtales hvem som skal utføre. 


Kommunerevisjonen har erfaring med at flere av attestasjonene er tidkrevende å 
utføre da oppstilling og dokumentasjon er mangelfull.  


Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon følger ikke revisjonsår eller kalenderår. Oppgaven utføres på 
bestilling fra kontrollutvalget. Per i dag er det ikke gitt bestillinger på nye 


prosjekt. Kontrollutvalget må ta stilling til om nye bestillinger skal vente til ny 
revisjon er på plass.  


 
Kontrollutvalget skal i møte 21. september behandle forslag til videre prosess for 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Det må tas stilling til hvem som skal 


utføre videre arbeid. Kommunerevisor mener her vi har et godt utgangspunkt for 
å gjennomføre prosessen, men at vi må være forberedt på at det kan stoppe opp 


om vi mister ansatte før avsluttet gjennomføring.  


Selskapskontroll 
Det er ingen pågående prosjekter. Det forutsettes at kommunerevisjon ikke 


mottar nye bestillinger, men at disse beror til ny revisjon er på plass. 


Avtalte kontrollhandlinger 
Det vises til kontrollutvalgets vedtak 2. februar 2015 (sak 4/2015) der 
kommunerevisjonen får i oppdrag å foreta revisjon av brukermidler, hhv årlig 
eller på rotasjon. For 2015 er denne oppgaven startet opp og ventes avsluttet før 


årsskiftet. Kommunerevisor vil ikke starte nye kontroller for 2016. 
Kontrollutvalget må avgjøre om tilsvarende bestilling skal gis til ny revisor.  
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Undersøkelser 


Gjelder oppgaver i hovedsak tildelt fra kontrollutvalget, men kan også komme fra 
ordfører eller rådmannen. Det er ingen pågående undersøkelser. Om det oppstår 


behov før ny revisor er på plass må kapasitet avklares med kommunerevisjonen i 
forkant.  


Bistand 


Kommunerevisjonen mottar også mange henvendelser fra kommunen internt 
med anmodning om bistand innenfor områdene regnskap/budsjett, bokføring, 


merverdiavgift/ momskompensasjon eller internkontroll. Så lenge vi er operative 
og har kapasitet ønsker vi å opprettholde denne funksjonen. Dog kan den ikke gå 
på bekostning av revisjonsoppgaver eller interne prosesser i forbindelse med 


avviklingen.  
  


Særskilt nevnes at fra 2014 ble det skatteplikt på næringsavfall. Dette medførte 
at kommunen må levere likningspapirer for denne delen av virksomheten. Vi har 
registrert 80 bistandstimer, hvor det meste er utført i siste halvdel av mai 2015, 


vedrørende separat regnskap og likningspapirer for næringsavfall 2014. Noe 
bistand vedr dette er ventet også vår 2016, men trolig i mindre omfang. Frist for 


innsendelse av likningspapirer i Altinn er 31. mai.  
 
Det vises også til tidligere oversendt oversikt over eksempler på bistand ytt til 


administrasjonen og virksomheter i Asker kommune i perioden 2012 til 
2014/2015. 


Andre oppdrag  
Under avsnitt om regnskapsrevisjon har vi vist til at vi også utfører andre 
revisjonsoppdrag og hvilke frister for revisjonsberetning som gjelder. For Asker 


kirkelige fellesråd (AKF) gjelder samme terminer for 
momskompensasjonsoppgjør som for kommunen. De fem menighetene søker 


kompensasjon for et år, frist vedr 2015 er 10. februar 2016.  
 
Disse oppdragene rapporteres ikke til kontrollutvalget. Det er representantskapet 


i Asker og Bærum vannverk IKS som har oppnevnt kommunerevisjonen som 
revisor. Revisjon av AKF, menighetene og legatene har vært utført av 


kommunerevisjonen som følge av avtaler fra langt tilbake. For AKF følger dette 
av tjenesteytingsavtalen. Rådmannen må her ta stilling til ny revisjonsordning.  


 
I tillegg til nevnte oppgaver har Asker kommunerevisjon også påtatt seg enkelte 
andre mindre revisjonsoppdrag. Disse vil bli søkt avsluttet snarest og vil derfor 


ikke gi oppgaver i 2016.  


Kommunens og kommunerevisjonens utfordring i perioden 
Asker kommunerevisjon er per i dag 6 fast ansatte hvorav en er i 


svangerskapspermisjon og en er midlertidig i en redusert stilling. Vi har en 
forvaltningsrevisor i vikariat som utløper 31.12.2015. Den andre 


forvaltningsrevisoren går ut i svangerskapspermisjon i desember. Vedtaket om 
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konkurranseutsetting og usikkerheten om når overgang inntreffer gjør det 
vanskelig å søke etter vikarer. Ved ytterligere underbemanning er det sannsynlig 


at bistand må kjøpes av eksterne.   
 
En god overgang til ny ordning forutsetter i stor grad at nåværende personell er 


til stede og avslutter revisjon 2015 og eventuelt utfører oppgaver vedrørende 
2016 før en ny revisjon er på plass. Bemanningen er i gitte situasjon en kritisk 


faktor.  
 
Kommunerevisor har i avsnittet om regnskapsrevisjon også nevnt at det etter 


utført revisjon vil være etterarbeid i form av endelig dokumentasjon og 
arkivering. Når en avdeling skal legges ned må det også foretas en forsvarlig 


nedpakking. Revisjonens dokumentasjon er arkivpliktig i 10 år. Dokumentasjon 
er i dag oppbevart i våre lokaler.  
 







