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Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlingsprogram 2015 – 2018 den 9.12.14 

ble verbalvetaket Vurdere alternativer for revisjon vedtatt:  

Asker hadde i 2013 kostnader pr innbygger for kontroll og revisjon som var 25 % 

høyrere enn kommunegruppe 13, og er en av få kommuner som fortsatt har egen 

kommunerevisjon. 

Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å vurdere alternative 

organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i interkommunalt samarbeid eller utført 

av eksternt revisjonsfirma. Hensikten er å bli mere kostnadseffektive og samtidig 

sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på forvaltningsrevisjon. 

Det ble klarlagt at det er kontrollutvalget som avgir innstilling i saken, og utvalget fattet 

følgende vedtak i møtet 2.2.15 (sak 2/15): 

Under henvisning til kommunestyrets vedtak ber kontrollutvalget sekretariatet i 

samråd med rådmannen innhente en ekstern vurdering av alternative 

organisasjonsformer for revisjon som grunnlag for utvalgets innstilling. Utvalget 

forutsetter at kommunerevisjonen involveres på en hensiktsmessig måte. Utvalget 

legger vekt på at arbeidet ikke trekker ut i tid og tar sikte på at saken legges frem i 

kommunestyrets møte i juni. 

Saken ettersendes til kommunestyrets behandling 16. juni. 

Advokatfirmaet Hjort DA ble bedt om å foreta en vurdering av følgende punkter: 

 En beskrivelse av dagens organisering av Asker kommunerevisjon med utgangspunkt i

årsverk, lønnskostnader, kompetanse, faglig spesialisering mv.

 En beskrivelse av kommunerevisjonens leveranser inklusiv omfanget av tjenester

utover det pliktige.

 Kommunerevisjonens leveranser sett fra Regnskapsavdelingen.

 Sammenligne Asker kommunerevisjon med andre kommuners måte å organisere

kommunerevisjonen på, herunder innhente faktisk informasjon om de tre ulike

alternativene. Sentrale problemstillinger vil bl.a. være i hvilken grad større



kommunerevisjonsmiljøer vil være mer kostnadseffektive, sikre bedre rekruttering og 

robuste fagmiljøer og ivareta hensynet til spesialisering.  

 En oversikt over forholdet mellom de ulike revisjonsoppgavene (regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon), og fordeler/ulemper ved samlede eller delte tjenester.

 En kort beskrivelse av de alternative organisasjonsmodellene.

 Kort om forholdet til kommunens kontrollutvalg ved ulike alternativer.

Kontrollutvalget drøftet ulike aspekter ved kvalitet på revisjonsarbeidet i møtet 16.3 (sak 

11/15), og kom med innspill til Hjorts videre arbeid. Hjort presenterte den foreløpige 

rapporten for utvalget i møtet 18. mai. Den ferdige rapporten ble avlevert 22. mai, og ligger 

som vedlegg 1 til saken. Sekretariatet har laget en sammenstilling av informasjon om de ulike 

sammenstillingskommunene. 

Funn fra den eksterne vurderingen 

I den eksterne vurderingen sammenlignes Asker kommunerevisjon med de øvrige 

kommunene i KOSTRA gruppe 13 i tillegg til Bærum og Trondheim som begge har 

kommunerevisjon (heretter omtalt som egenregikommuner). Bergen er også tatt med som en 

av to kommuner med privat revisjon. Det må tas forbehold om at utvalget av kommuner er få. 

Sammenligning med egenregikommunene   

Bærum og Trondheim har på samme måte som Asker revisjon i egenregi. Asker har jevnt 

over høyest KOSTRA-tall. Asker kommunerevisjon reviderer imidlertid en del virksomheter 

som ikke er del av kommunen som juridisk person. Tjenester som er organisert utenfor 

kommunen, slik som brann og redning, vann og avløp omfattes ikke av kommunerevisjonen. 

Vi har ikke informasjon om omfanget av slike tjenester i sammenligningskommunene, og det 

er det mulig at Asker kommune er blant de kommunene som i relativt liten grad har satt ut 

tjenester. På den annen side er kostnader til husleie og IKT i Asker ikke inkludert, noe som 

isolert sett ville ha ført til et høyere KOSTRA-tall. For eksempel utgjør kontorutgiftene for 

Romerike Revisjon IKS (husleie, strøm, renhold og IKT) hele 11,3 % av budsjetterte 

driftsutgifter for 2015.   

Asker kommunerevisjon benytter om lag like mye av ressursene til forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll som Bærum og Trondheim - ca 25 %. Asker har fått 8 rapporter i perioden 

2010 til 14, mens Bærum og Trondheim hhv har fått 25 og 33. Disse to har fått flest rapporter 

av alle sammenligningskommunene. Sekretariatet peker på at det kan være forskjeller i 

omfang på rapportene, slik at en sammenligning av antall må gjøres med forsiktighet. 

Sammenligning med kommuner som har revisjon organisert i interkommunale selskaper 

(IKS) 

Med unntak av Skedsmo har alle IKS-ene vesentlig lavere KOSTRA-tall enn Asker.  IKS-ene 

synes å bruke mer ressurser på forvaltningsrevisjon enn Asker: 30 % i Oppegård, 37 % i 

Nedre Eiker og 40 % i Sarpsborg og 44 % i Sandnes. Det er ingen entydig sammenheng 

mellom ressursbruken og antall registrerte rapporter i NKRFs register. Antall leveranser i 

perioden 2010 – 2014 er hhv 3,1, 15 og 20. Denne variasjonen kan skyldes manglende 

rapportering til registeret. Oppegård har besluttet å tre ut av IKS-et og kjøpe revisjonstjenester 

i markedet fra 2015. 

Sammenligning med kommuner som har revisjon fra private 

Tønsberg og Bergen har lavest KOSTRA tall.  Bergen har inngått en rammeavtale om kjøp av 

forvaltningsrevisjon og en avtale om regnskapsrevisjon. Ressursene er fordelt 80 – 20, noe 



som er uvanlig. Det er inngått en rammeavtale på forvaltningsrevisjon på mellom 3000 og 

6000 timer, hvor avropet har ligget i nedre grense av rammen. Bergen har fått 14 

forvaltningsrevisjonsrapporter i perioden 2010 - 2014.  

Tønsberg har en avtale om 550 timer til forvaltningsrevisjon i 2015. I tillegg er det satt av 

100 000 kroner. Tønsberg har mottatt 10 forvaltningsrevisjonsrapporter i perioden 2010 – 

2014. 

Referansemåling NKRF (bench marking) 

NKRF gjennomfører årlig en referansemåling av regnskapsrevisjon (bench marking). 

Ressursbruken på regnskapsrevisjon måles i forhold til kommunens driftsinntekter, som anses 

som mål på økonomisk aktivitet. Asker kommunerevisjon deltar i målingen. Resultatene av 

målingen gis til deltakerne, men slik at data presenteres i anonymisert form. Nedenfor 

presenteres resultater fra 2013, hvor 148 kommuner deltok.  

Asker kommunerevisjon har oppgitt at kostnadene til regnskapsrevisjon utgjorde kr 1 673 

500.  For Asker kommunerevisjons del utgjorde kostnadene til forvaltningsrevisjon kr 1 

456 986, og øvrige kostnader kr 2 327 206. Asker kommunes driftsinntekter utgjorde kr 3 968 

265 023. 

Tabellen under viser ressursbruken i % forhold til kommunens driftsinntekter for 

regnskapsrevisjon, kostnader knyttet til forvaltningsrevisjon sett i forhold til samlede 

revisjonskostnader og kostnader målt som andel av samlede revisjonskostnader for andre 

oppgaver: 

Snitt Asker Store 

kommuner
1

RR 0,064 0,042 0,028 

Samlet 

kostnad 

0,132 0,138 0,075 

FR 26,182 26,696 38,377 

Øvrige 

kostnader 

26,496 42,641 22,927 

Referansemålingen viser at kostnadene til regnskapsrevisjon i Asker kommune i 2013 sett i 

forhold til driftsinntektene var lavere enn gjennomsnittet for kommunene som deltok i 

undersøkelsen. Asker kommune lå imidlertid godt over gjennomsnittet for store kommuner. 

Også når det gjelder samlede revisjonskostnader lå Asker kommune markert høyere enn 

sammenlignbare kommuner, men nær snittet for alle kommuner. Kostnadene til 

forvaltningsrevisjon målt som andel av samlede revisjonskostnader var for Asker kommunes 

del nær gjennomsnittet for samtlige kommuner, og lavere enn i store kommuner. Når det 

gjelder øvrige kostnader målt som andel av samlede revisjonskostnader, lå Asker kommune 

markert høyere enn gjennomsnittet, både for samtlige kommuner og for kommuner med 

driftsinntekter over kr 3 mrd.    

1
 Kommuner med driftsinntekter over 3 mrd. kroner 



Vesentlighetsgrensen 

Bruk av vesentlighet og fastsettelse av vesentlighetsgrensen er sentralt innenfor 

regnskapsrevisjon. Presisjonsnivået i revisjonen skal være tilpasset brukernes behov, samtidig 

som man skal unngå unødvendig ressursbruk. Det vil sjelden være mulig, og heller ikke 

ønskelig, å utarbeide et årsregnskap som er helt uten feil. Revisor fastsetter derfor en grense 

for hvor vesentlig feilinformasjonen skal være, før den kan forventes å påvirke de 

økonomiske beslutningene som treffes av brukerne på grunnlag av regnskapet. Det er likevel 

ikke slik at alle feil under grensen ikke vil bli oppdaget, men sannsynligheten blir redusert ved 

en høyere vesentlighetsgrense. Fastsettelsen av vesentlighetsgrensen vil dermed kunne ha til 

dels stor betydning for ressursbruken ved revisjonen. En lav grense for vesentlighet innebærer 

en mer omfattende revisjon og omvendt. 

Revisjonsstandardene angir prinsipper for hvordan vesentlighetsgrensen skal fastsettes. Den 

konkrete fastsettelsen av vesentlighetsgrensen er opp til revisors faglige skjønn, som andre 

verken skal eller kan overprøve. Derved er det heller ikke mulig å angi hva som er en 

”korrekt” vesentlighetsgrense, og vesentlighetsgrensen vil nødvendigvis variere fra kommune 

til kommune. NKRF og DnR bekrefter dette. 

Hjort har reist spørsmål om man generelt kan si at vesentlighetsgrensen settes høyere av 

revisorer i privat sektor enn av offentlige revisorer. Kommunerevisor i Asker mener dette. 

NKRF kunne imidlertid ikke konkludere med at det generelt er slik at ekstern (privat) revisor 

vil benytte høyere vesentlighetsgrense, men har gitt uttrykk for at kostnadsteori kan tilsi at en 

privat revisor vil ha økonomiske insentiver til å sette grensen høyere for å redusere 

ressursbruken. DnR avviser at private revisorer generelt vil ha en tendens til å fastsette høyere 

vesentlighetsgrense ut fra en kostnadsbetraktning. Heller ikke DnR kjenner til at det er noen 

systematisk forskjell på fastsettelsen av vesentlighetsgrensen, avhengig av om revisjonen er 

offentlig eller privat. 

Omfanget av tjenester utover det pliktige 

Hjort har identifisert at offentlige revisjonsenheter utfører oppgaver ut over de pliktige. Dette 

gjelder særlig attestasjonsoppgaver og annen bistand. Disse oppgavene er i rapporten omtalt 

som kulturoppgaver. NKRFs referansemåling viser at kostnadene knyttet til øvrige oppgaver 

utgjør en relativt høy andel av de samlede revisjonskostnadene i Asker kommunerevisjon, 

både i forhold til gjennomsnittet for samtlige deltakerkommuner, og i forhold til kommuner 

med høye driftsinntekter.  

Videre har Hjort undersøkt samhandlingen mellom økonomiavdelingen og 

kommunerevisjonen. Slik økonomisjefen ser det, er det god samhandling med revisor ved 

avleggelsen av årsregnskapet. Samtidig peker økonomisjefen på at kommunerevisor gjerne tar 

direkte kontakt med medarbeidere i regnskapsavdelingen i forbindelse med årsregnskapet, noe 

som oppleves som krevende. 

Det er økonomisjefens oppfatning at kommunerevisjonen ikke i særlig grad avhjelper 

administrasjonen med arbeidsoppgaver. Tvert i mot er det økonomisjefens oppfatning at 

kommunerevisjonen påfører økonomiavdelingen og administrasjonen merarbeid, som går 

utover alminnelig drift og utviklingsarbeid. At økonomiavdelingen ikke anser 

kommunerevisjonens arbeid som tidsbesparende for egen del, skyldes ikke nødvendigvis bare 

kommunerevisjonen og kommunerevisjonens krav til rapporter, oppfølginger mv. 

Økonomisjefen peker på at det i kommunen er en rekke kontrollfunksjoner, som dels kan 

synes å gå i hverandre. 



 

Økonomisjefen mener at faglige spørsmål kunne vært rettet mot andre miljøer i kommunen 

hvis kommunerevisjonen ikke var tilgjengelig. Lønningssjefen har ikke andre internt i 

kommunen som det er naturlig å henvende seg til med de spørsmål som rettes til 

kommunerevisor, og opplever samhandlingen som nyttig. 

 

Drøfting av dagens organisering 

Revisors kunnskap om kommunens virksomhet vil være av betydning for kvaliteten på 

revisors leveranser. Asker kommunerevisjon peker på at deres nærhet til kommunen gjør at de 

i særlig grad har forutsetninger for å identifisere risiko og andre faktorer som er relevante når 

revisjon og annen bistand gjennomføres. DnR peker på at man ikke nødvendigvis må være 

ansatt i kommunen for å kunne erverve seg slik kunnskap. Privat revisor må gjøre seg kjent 

med kommunens virksomhet i forbindelse med oppdraget. 

 

For Asker kommunerevisjons del kan det tyde på at nærheten til økonomiavdelingen kan ha 

blitt for tett. Økonomisjefen opplever det som krevende at kommunerevisjonen tar direkte og 

løpende kontakt. 

 

Asker kommunerevisjon har den lavest bemannede organisasjonen sett i forhold til de to 

andre kommunene med kommunerevisjon i egenregi.  23 % av ressursene (tid) - 1,5 årsverk, 

er allokert til forvaltningsrevisjon. Dette er på linje med andre kommuner som har 

kommunerevisjon i egenregi, men det sier seg selv at forvaltningsrevisjonen er sårbar med så 

få årsverk. Antallet forvaltningsrevisjoner i Asker kommune er ikke høyere enn i 

sammenlignbare kommuner. 

 

I større revisjonsenheter (uavhengig av organisasjonsform) vil være rom for oppbygging av et 

bredere kompetansemiljø innen forvaltningsrevisjon enn hva som er mulig å få til ved mindre 

revisjonsenheter som Asker kommunerevisjon. De ansatte i Buskerud kommunerevisjon IKS 

synes å ha tilsvarende kompetansemessige fordeling som Asker kommunerevisjon. I de øvrige 

IKS-ene, samt i Trondheim kommunerevisjon, har de ansatte ulik og kompletterende 

kompetansebakgrunn. Hos private revisjonsfirmaer vil revisjonsenheten som helhet benytte 

kompetanse fra andre avdelinger ved behov.  

  

Hjort peker på at kontrollutvalget kun har lovbestemt rett til innsyn i kommunalt ansatt 

revisors arbeidspapirer. For at kommunen skal ha innsynsrett overfor en revisor som er ansatt 

i et annet rettssubjekt, må dette avtales særskilt. Revisor er imidlertid uansett pålagt å gi 

opplysninger når dette kreves av kontrollutvalget eller kommunestyret. 

  

Asker kommunerevisjon har høye kostnader. Det viser KOSTRA tallene, og dette bekreftes 

og nyanseres av NKRFs referansemåling. Kostnadene ligger såpass mye over at man ikke kan 

se bort fra dette. I tillegg betaler ikke Asker kommunerevisjon for husleie og infrastruktur, 

noe som vil øke utgiftene med et ikke uvesentlig beløp.  

 

For øvrig vises det til Hjorts rapport. 

 

Oppsummering og konklusjon  

Vedtaket i kommunestyret 9.12.14 oppfattes slik at man ikke skal avvente eventuelle 

endringer i kommunestrukturen. Kommunestyret la i sitt vedtak vekt på økt 

kostnadseffektivitet og samtidig sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på 

forvaltningsrevisjon. Hjorts gjennomgang peker på at Asker kommunerevisjon har høye 



kostnader til andre oppgaver enn regskapsrevisjon (øvrige kostnader), forvaltningsrevisjon og 

oppgaver utover de pliktige. Økonomiavdelingen som er mottaker av disse tjenestene 

opplever ikke dette utelukkende som nyttig, og går så langt som til å beskrive samhandlingen 

som krevende. Lønningsavdelingen opplever imidlertid samhandlingen som nyttig. Den 

faglige bredden på forvaltningsrevisjon i Asker kommunerevisjon blir nødvendigvis noe 

begrenset og sårbar med 1,5 årsverk. Kommunerevisjonen har god kunnskap om kommunen, 

noe som er en fordel. Samtidig må det pekes på at en endring av organisasjonsform i seg selv 

vil være ressurskrevende. Ved endring av organisasjonsform vil man måtte ta inn over seg at 

styring av et IKS eller en kontrakt inngått i markedet er forskjellig fra styring av en 

kommunal revisjon. Det vil være kontrollutvalgets sekretariat som (med bistand fra 

rådmannen) anskaffer revisjonstjenesten i markedet og står for kontraktstyringen.  

På denne bakgrunn konkluderer sekretariatet samlet sett med at argumentene taler for en 

endring av organisasjonsform.  

Samarbeid med andre kommuner er ett alternativ enten gjennom § 27-samarbeid eller IKS-

organisering. Førstnevnte har noen styringsmessige utfordringer, og er ikke å anbefale. IKS 

ansees som et bedre alternativ. Hvorvidt kommunen skal gå inn i et eksisterende IKS som 

f.eks. Buskerud kommunerevisjon IKS eller søke å opprette et IKS sammen med for eksempel

Bærum må vurderes nærmere. 

En annen løsning som kan vurderes er å kjøpe revisjonstjenesten i markedet. Om lag 50 

kommuner har valgt denne løsningen. Det må i så fall vurderes om en ønsker å inngå en 

avtale om forvaltningsrevisjon og en avtale om regnskapsrevisjon.  

--- 

Kontrollutvalget har bedt om å få kommunerevisors kommentarer til rapporten for å verifisere 

de faktiske opplysninger, som er vedlegg 2 i saken.  

Rådmannen er også bedt om å avgi en uttalelse i sakens anledning, se vedlegg 3. 

På grunn av korte tidsfrister er kommunerevisors og rådmannens notater ikke omtalt i 

saksfremlegget. 

Hjort vil være tilstede i møtet for å svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Sekretariatet legger frem to alternative forslag til vedtak som etter sekretariatets syn er de 

mest aktuelle alternativene.  

Alternativ 1: 

Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for revisjonsordninger og ser det som 

mest formålstjenlig å vurdere samarbeid med andre kommuner om revisjonstjenester gjennom 

å etablere et nytt interkommunalt selskap eller søke medlemskap i et eksisterende.  

Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede interkommunalt samarbeid om revisjon. 



Alternativ 2: 

Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for revisjonsordninger og ser det som 

mest formålstjenlig å konkurranseutsette revisjonen for Asker kommune.  

Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra om med

regnskapsåret 2016.

2. Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget v/sekretariatet med bistand fra

rådmannen.

3. Kontrollutvalget tar stilling til om utlysningen av konkurransen om revisjon skal være

felles for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon eller om en separat ordning

velges. Kontrollutvalget bestemmer konkurransekriteriene for utlysningen.

4. Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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v/ advokatene Heddy Ludvigsen og Andreas Stang Lund 
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1 Innledning 

 

Kontrollutvalget i Asker kommune ba ved bestilling 26. februar 2015 Advokatfirmaet Hjort DA om 

å vurdere ulike forhold knyttet til organiseringen av kommunerevisjonen i Asker. Bakgrunnen for 

bestillingen var Asker kommunestyres verbalvedtak i møte 9. desember 2014 om at det skal 

fremmes sak for å vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon av kommunen, samt vedtak i 

kontrollutvalgets møte 20. februar 2015. Det fremgår av kommunestyrets verbalvedtak at hensikten 

er å sikre bedre kostnadseffektivitet og et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på 

forvaltningsrevisjon. Når det ellers gjelder rammene for og innholdet av vårt oppdrag, viser vi til 

bestillingen 26. februar 2015.  

 

Vi er ikke bedt om å gi noen anbefaling med hensyn til valg av organisasjonsform. Utredningen er 

ment å utgjøre et faktisk grunnlag for kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret, og et underlag 

for videre drøftelser og vurderinger fra kommunens side om spørsmålene som mandatet reiser.  

 

Som ledd i arbeidet har vi hatt møte med kommunerevisor Brita Arvidsen og hovedrevisor 

Ann Karin Olander. I møtet fikk vi fremlagt en rekke dokumenter knyttet til organiseringen av og 

virksomheten i Asker kommunerevisjon. Kommunerevisjonen har også ellers velvillig besvart våre 

spørsmål og oversendt dokumentasjon i sakens anledning. Vår fremstilling av faktiske forhold 

knyttet til kommunerevisjonens virksomhet, jf. punkt 4.2 og 4.5 nedenfor, har vært forelagt 

kommunerevisor for kommentarer. Disse kommentarene er innarbeidet i fremstillingen.  

 

Vi har hatt møter / samtaler med følgende personer: 

 

▪ Økonomisjef Randi Sandli. Vår fremstilling av faktiske forhold knyttet til forholdet mellom 

kommunerevisjonen og økonomiavdelingen, jf. punkt 4.6 nedenfor, er forelagt henne for 

eventuelle merknader og innspill. 

▪ Lønningssjef Gunn Kindberg. 

▪ Daglig leder i NKRF Ole Kristian Rogndokken. Når vi i det følgende viser til NKRF, er det 

uttalelser fra Rogndokken vi sikter til. 

▪ Fagdirektør i Den norske Revisorforening (DnR) Harald Brandsås. Når vi i det følgende viser 

til DnR, er det uttalelser fra Brandsås vi sikter til. 

▪ Bærum kommunerevisjon v/ kommunerevisor Per-Martin Svendsen.  

 

Vi har hatt løpende kontakt med leder for kontrollutvalgets sekretariat Mona Moengen.  

 

I arbeidet med utredningen har vi vurdert om vi burde hatt samtaler med andre virksomheter i 

kommunen for å få deres syn på samspillet med kommunerevisjonen. I forståelse med Moengen har 

vi ikke hatt slike samtaler. Vi legger til grunn at rådmannen vil kunne gi innspill til saken i 

forbindelse med at den skal behandles i kontrollutvalget. 
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Det ligger i oppdragsbeskrivelsen at vi skal foreta sammenligninger med andre kommuner. I denne 

forbindelse har vi innhentet offentlig tilgjengelig dokumentasjon om revisjonen av de aktuelle 

kommunene. 

  

Vi har orientert kontrollutvalget om vårt arbeid i møter 16. mars 2015 og 18. mai 2015. 

 

Advokatene Heddy Ludvigsen og Andreas Stang Lund har vært saksansvarlige for arbeidet. 

 

2 Generelt om kommunerevisjon – hva er kommunale revisjonsoppgaver 

 

2.1 Innledning 

 

Vi er i mandatet bedt om å gi en beskrivelse av hvilke tjenester Asker kommunerevisjon leverer, 

”inklusiv omfanget av tjenester utover det pliktige”. En slik beskrivelse fordrer at det først 

klarlegges hvilke tjenester/leveranser som er pliktige for en kommune å få utført som del av 

kommunerevisjonen, herunder hvilke plikter kommunestyret og kontrollutvalget har etter 

kommuneloven for så vidt gjelder kontroll med kommunens økonomi og virksomhet. I det følgende 

vil vi først redegjøre for kommunestyrets/kontrollutvalgets kontrollplikter etter kommuneloven, for 

deretter å gi en oversikt over det nærmere innholdet i dette.  

 

2.2 Rettslig grunnlag for kontroll av kommunens økonomi og virksomhet 

 

Det øverste ansvaret for å føre tilsyn med den kommunale forvaltning ligger til kommunestyret, 

jf. kommuneloven § 76. Av kommuneloven § 78 nr. 2 følger at det i alle kommuner skal utføres 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  

 

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal forestå løpende tilsyn med kommunens 

forvaltning på kommunestyrets vegne, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. Kontrollutvalget i kommunen 

skal ”påse” at kommunens regnskap blir revidert betryggende, og at det føres kontroll med 

kommunens forvaltning, jf. kommuneloven § 77 nr. 4: 

 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 

med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon).” 

 

I tillegg skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser 

i selskaper m. m., jf. kommuneloven § 77 nr. 5. Den generelle ”påse-plikten” er nærmere beskrevet 

i forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

(kontrollutvalgsforskriften). Kontrollutvalget skal påse at kommunens revisjonsordning er 
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forsvarlig (§ 4), at regnskapsrevisjonen utføres på en betryggende måte (§6) og at det blir utført 

forvaltningsrevisjon (§9) og selskapskontroll (§ 13). 

 

Kommunestyrets og kontrollutvalgets tilsynsansvar er avgrenset til regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Hva som faller inn under dette, følger av forskrift 

15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften). 

 

2.3 Regnskapsrevisjon 

 

2.3.1 Regnskapsrevisjonens innhold 

 

Regnskapsrevisjonens formål er å bekrefte regnskapet, samt å påse at kommunen har overholdt de 

vedtatte budsjettrammene. Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 6 at kontrollutvalget plikter å 

påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Hvilke krav som gjelder for 

regnskapsrevisjonen fremgår av revisjonsforskriften §§ 3-5.  

 

Revisors hovedoppgave etter revisjonsforskriften er å revidere kommunens årsregnskap. Det 

nærmere innholdet i revisjonen er fastsatt i forskriften § 3. Revisor skal blant annet: 

 

▪ Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter; 

▪ vurdere om årsregnskapet gir uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret og om 

stillingen ved årsskiftet er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk; 

▪ kontrollere at budsjettallene i årsregnskapet er i samsvar med lovlig regulert budsjett; 

▪ vurdere om opplysninger om årsregnskapet gitt i årsberetningen er konsistente med 

årsregnskapet; 

▪ vurdere om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lover og 

forskrifter; 

▪ kontrollere at den økonomiske internkontrollen er organisert betryggende og forsvarlig; og 

▪ gjennom revisjonen bidra til å avdekke misligheter og feil. 

 

Revisjonsforskriften § 4 angir revisors plikter for så vidt gjelder påpeking av feil, mangler og 

misligheter, og i § 5 fastlegges revisors plikt til å avgi revisjonsberetning.  

 

Av kontrollutvalgsforskriften § 7 følger at revisjonsberetningen fra revisor skal forelegges for 

kontrollutvalget, og at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret. Forskriften § 8 fastsetter kontrollutvalgets plikt til å påse at skriftlige påpekinger 

fra revisor blir fulgt opp. Kommunens administrasjonssjef har ansvar for oppfølgingen av 

kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 23 nr. 2
1
. 

 

Revisjonen skal etter revisjonsforskriften § 4 utføres i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk, jf. også kommuneloven § 78 nr. 1. Dette betyr at revisor skal utføre revisjonen etter 

                                                 
1
 Rundskriv H-2004-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet; Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 8 
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beste skjønn, og at revisjonen skal skje i henhold til de lover og forskrifter som enhver tid gjelder 

for revisjon av kommuner, herunder relevante og anerkjente revisjonsstandarder.
2
 

 

Revisjonsstandardene er felles for offentlig og privat sektor. For offentlig sektor gjelder det visse 

tillegg. Dette er omtalt i Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-2004-15, hvor det er 

lagt til grunn at god kommunal revisjonsskikk i all hovedsak vil være sammenfallende med god 

revisjonsskikk i privat sektor, med mindre annet fremgår av tillegget for offentlig sektor.
3
 Vi har 

ikke vurdert det nærmere innholdet i tillegget. Basert på samtaler vi har hatt med kommunerevisor 

og NKRF oppfatter vi det imidlertid slik at det synes å være allment anerkjent at det ved revisjon av 

offentlig sektor gjelder et tillegg (”noe mer”). Samtidig fremholder DnR at eksistensen av et slikt 

tillegg ikke er noe særegent for revisjon av offentlig sektor, og at tillegget kun utgjør en mindre del 

av den samlede leveransen innen regnskapsrevisjon, av DnR anslått til ca. 2 %. Etter DnRs 

oppfatning må revisjonsreglene for offentlig og privat sektor i det alt vesentlige anses som 

sammenfallende.  

 

I rundskriv H-2004-15 under merknadene til revisjonsforskriften § 3 første ledd a) og b) fremheves 

at et element i regnskapsrevisjonen kan ha en flytende grense mot forvaltningsrevisjon. Dette 

gjelder revisors kontroll av at ikke uvesentlig mer- eller mindreforbruk er redegjort for. 

Departementet viser til at det går en grense mellom den mer tekniske kontroll av at det foreligger 

gyldig bevilgning (regnskapsrevisjon), og kontrollen av at disposisjoner er i samsvar med 

kommunestyrets vedtak (forvaltningsrevisjon).
4
  

 

I samtaler med Asker kommunerevisjon og NKRF har vi fått inntrykk av at revisjon i kommuner 

etter deres oppfatning bør omfatte noe mer enn det som følger av regelverkets krav til regnskaps-

revisjon. Dette synes å ha en side til en egen kultur blant offentlige revisorer (både der revisjonen 

gjøres i egenregi og IKS-revisjon). Slik vi forstår Asker kommunerevisjon og NKRF, vil offentlige 

revisorer ha et videre perspektiv på regnskapsrevisjonen enn kun å bekrefte riktigheten av 

regnskapet. NKRF har i denne sammenheng brukt begreper som ”etterlevelsesrevisjon” og 

”kulturoppgaver”. Som eksempler har NKRF vist til kontroll av forhold knyttet til lov om offentlige 

anskaffelser og selvkost-oppgaver, mens kommunerevisor i Asker har vist til ulovlig låneopptak, 

åpenbare brudd på anskaffelsesreglene, brudd på kommunens interne reglement og ulovlig 

finansiering av driftsutgifter med lån (kommuneloven § 50). Felles for oppgavene synes å være at 

de strengt tatt faller utenfor regnskapsrevisjon etter regelverket, og at man ved en konkurranse-

utsetting måtte vurdert om oppgavene skulle defineres inn i kontrakten med revisor, eventuelt 

utføres av andre. Bærum kommunerevisjon forstår det slik at offentlige revisorer legger noe mer i 

regnskapsrevisjon av kommuner enn hva private revisorer gjør, men gjør oppmerksom på at dette er 

et inntrykk, og ikke noe som er forskningsbasert.  

 

                                                 
2
 Rundskriv H-2004-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 4 
3
 Rundskriv H-2004-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 4 første ledd 
4
 Rundskriv H-2004-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 3 første ledd 
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Fra DnRs side er det pekt på at regnskapsrevisjon er en lovpålagt oppave som er klart definert, også 

for offentlig sektor. Når offentlige revisorer viser til ”kulturoppgaver”, må dette etter DnRss syn 

antas å ha sammenheng med at det tidligere ikke var et like klart skille mellom regnskapsrevisjon 

og forvaltningsrevisjon i det offentlige. Videre oppfatter DnR at det er en tendens til at man i 

revisjon av kommuner i større grad rendyrker regnskapsrevisjonen som en kjernefunksjon, også 

blant offentlige revisorer, og at ”kulturoppgaver” utføres i mindre utstrekning enn tidligere. DnR 

viser likevel til at også private revisorer i forbindelse med regnskapsrevisjon vil gi råd og stille seg 

til disposisjon for faglige diskusjoner. Vi oppfatter imidlertid at dette er mindre omfattende enn det 

som av offentlige revisorer anses som ”kulturoppgaver”. 

  

2.3.2 Vesentlighetsgrensen 

 

Bruk av vesentlighet og fastsettelse av vesentlighetsgrensen er sentralt innenfor regnskapsrevisjon. 

Dette har sammenheng med at presisjonsnivået i regnskapet og revisjonen skal være tilpasset 

brukernes behov, samtidig som man skal unngå unødvendig ressursbruk. Det vil sjelden være 

mulig, og heller ikke ønskelig, å utarbeide et årsregnskap som er helt uten feil. Revisor fastsetter 

derfor en grense for hvor vesentlig feilinformasjonen skal være, før den kan forventes å påvirke de 

økonomiske beslutningene som treffes av brukerne på grunnlag av regnskapet. Det er likevel ikke 

slik at alle feil under grensen ikke vil bli oppdaget, men sannsynligheten blir redusert ved en høyere 

vesentlighetsgrense. Fastsettelsen av vesentlighetsgrensen vil dermed kunne ha til dels stor 

betydning for ressursbruken ved revisjonen. En lav grense for vesentlighet innebærer en mer 

omfattende revisjon og omvendt. 

 

Revisjonsstandardene angir prinsipper for hvordan vesentlighetsgrensen skal fastsettes. Fastsettelse 

av vesentlighetsgrensen er likevel ikke en rent matematisk øvelse. Forhold knyttet til blant annet 

risikoprofil, internkontroll, betydningen av feilinformasjon og virksomhetens kompleksitet vil ha 

betydning for hvor finmasket man mener det er nødvendig å vurdere kommunens regnskap. Den 

konkrete fastsettelsen av vesentlighetsgrensen er opp til revisors faglige skjønn, som andre verken 

skal eller kan overprøve. Derved er det heller ikke mulig å angi hva som er en ”korrekt” 

vesentlighetsgrense, og vesentlighetsgrensen vil nødvendigvis variere fra kommune til kommune. 

NKRF og DnR bekrefter dette. 

 

Vi har i samtalene reist spørsmål om man generelt kan si at vesentlighetsgrensen settes høyere av 

revisorer i privat sektor enn av offentlige revisorer. Kommunerevisor i Asker synes å være 

tilbøyelig til å mene dette, og NKRF har vist til et eksempel fra en kommune der vesentlighets-

grensen ble satt tre ganger høyere av ekstern (privat) revisor enn det den kommunale revisoren 

tidligere hadde benyttet. NKRF kunne imidlertid ikke konkludere med at det generelt er slik at 

ekstern (privat) revisor vil benytte høyere vesentlighetsgrense, men har gitt uttrykk for at 

kostnadsteori kan tilsi at en privat revisor vil ha økonomiske insentiver til å sette grensen høyere for 

å redusere ressursbruken.  

 

DnR avviser at private revisorer generelt vil ha en tendens til å fastsette høyere vesentlighetsgrense 

ut fra en kostnadsbetraktning. Det vises til at fastsettelsen av vesentlighetsgrensen har samme 
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utgangspunkt i privat og offentlig sektor, men at hvilken grense som konkret fastsettes er opp til 

revisors skjønn. En privat revisor vil ved skjønnsutøvelsen ikke se hen til muligheten for reduserte 

kostnader, fordi man i kostnadsbildet også vil legge inn risiko for erstatning og omdømmetap. Dette 

gjelder ved revisjon av kommuners årsregnskap, så vel som ved revisjon av private virksomheters 

årsregnskap. Revisors ansvar vil derfor innebære at private revisorer ikke vil ha noe økonomisk 

insentiv til å fastsette høy vesentlighetsgrense ut fra et kostnadsperspektiv.  

 

At private revisorer i mange tilfeller leverer rimeligere tjenester innenfor regnskapsrevisjon, skyldes 

etter DnRs oppfatning ikke høy vesentlighetsgrense, men godt verktøy og mer effektiv 

gjennomføring. Heller ikke DnR kjenner til at det er noen systematisk forskjell på fastsettelsen av 

vesentlighetsgrensen, avhengig av om revisjonen er offentlig eller privat. Det kan i denne 

forbindelse nevnes at Bærum kommunerevisjon opplyser at revisjonsverktøyet som benyttes der er 

det samme som benyttes av private revisorer (Descartes), og at dette anskaffes fra DnR. Asker 

kommunerevisjon opplyser at Descartes ble anskaffet i 2011, men at det ikke er implementert i 

revisjon av kommuneregnskapet ennå. Verktøyet brukes for øvrige revisjonsoppdrag.  

 

2.4 Forvaltningsrevisjon 

 

2.4.1 Innholdet i forvaltningsrevisjonen 

 

Kommuneloven § 78 nr. 2 pålegger kommuner å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  

 

Forvaltningsrevisjon er ikke revisjon i tradisjonell forstand.
5
 Ved forvaltningsrevisjon gjennomføres 

analyser av økonomiforvaltning, kostnadseffektivitet og måleffektivitet, jf. revisjonsforskriften § 7. 

Det sentrale ved forvaltningsrevisjon er vurderinger av om resultatene i en tjenesteproduksjon er i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Av og til ser man dette uttrykt slik: ”om 

kommunen gjør de riktige tingene, og om de gjør tingene riktig”. Forvaltningsrevisjon er ikke 

begrenset til undersøkelser av økonomiforvaltningen.
6
 Forvaltningsrevisjon skjer innenfor alle 

kommunens tjenesteområder, og dermed innenfor en rekke lov- og regelverk.  

 

Bestemmelsen i revisjonsforskriften § 7 fastsetter at det ved forvaltningsrevisjon skal gjennomføres 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommune-

styrets vedtak og forutsetninger, jf. også kommuneloven § 77 nr. 4. Revisjonsforskriften § 7 gir en 

ikke uttømmende liste over elementer som vil kunne være tema i et forvaltningsrevisjonsprosjekt, 

der det nærmere innholdet nødvendigvis vil måtte tilpasses formål og problemstilling for det 

konkrete prosjektet.  

 

Selv om det i siste instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir gjennomført forvaltnings-

revisjon i kommunen, ligger ansvaret for å påse at forvaltningsrevisjon blir gjennomført hos 

kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr. 4 annet ledd og kontrollutvalgsforskriften § 9. 

                                                 
5
 Jf. Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) kap. 3.2.4, side 30 

6
 Rundskriv H-2005-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 7 
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Kontrollutvalget har følgelig en ”bestiller-rolle” i forbindelse med forvaltningsrevisjonen. I 

merknadene til forskriften § 9 er det angitt at dette likevel ikke er til hinder for at kontrollutvalget 

kan gi fullmakt til revisjonen til å utforme forvaltningsrevisjonsprosjekter.
7
 

 

Utgangspunktet for kontrollutvalgets prioriteringer av hvilke deler av kommunens virksomhet som 

skal gjøres til gjenstand for prosjekter om forvaltningsrevisjon er ”plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon”, som kontrollutvalget skal utarbeide minst én gang i valgperioden, og som 

kommunestyret vedtar, jf. kontrollutvalgsforskriften § 10. Utarbeidelse av planen skal baseres på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte 

på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike faktorer og virksomheter, jf. kontroll-

utvalgsforskriften § 10 annet ledd. I merknadene til bestemmelsen fremheves at målet med analysen 

er å ”avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger”.
8
  

 

Forskriften fastsetter ikke hvem som skal utarbeide analysen, og kontrollutvalget står fritt til å bruke 

kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre.
9
 NKRF fremhever i denne 

sammenhengen at en god plan forutsetter at flere enn kontrollutvalgets sekretariat og revisor 

involveres i prosessen ved utarbeidelse av den overordnede analysen.  

 

Revisor skal etter revisjonsforskriften rapportere til kontrollutvalget om resultatet av gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner, jf. revisjonsforskriften § 8. 

 

2.4.2 Kvalitet på forvaltningsrevisjonen 

 

2.4.2.1 Innledning 

 

NKRF og kommunerevisor i Asker gir uttrykk for at det kan være utfordrende å vurdere kvaliteten 

på forvaltningsrevisjon. Ulike forhold vil imidlertid kunne si noe om kvaliteten. I et forprosjekt om 

konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker fra 2006
10

 vises til at kvaliteten på 

revisjonstjenester kan måles ut fra: 

 

▪ Teknisk kvalitet – kvalitet som kan måles ut fra objektive kriterier og definerte krav (objektive 

data), og 

▪ Opplevd kvalitet – kvalitet som kan måles ut fra den enkelte brukers opplevelse (subjektive 

data)
11

 

                                                 
7
 Rundskriv H-2004-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknader til § 9  
8
 Rundskriv H-2004-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknader til § 10 
9
 Rundskriv H-2004-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknader til § 10 annet ledd 
10

 Rapport til Norges forskningsråd utført av Asplan Analyse og SINTEF “Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i 

kommuner og fylker” (forprosjekt), april 2006 
11

 Rapport til Norges forskningsråd utført av Asplan Analyse og SINTEF “Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i 

kommuner og fylker” (forprosjekt), april 2006, side 16 



 Side 11 av 58 

 

M 1249976.1 

 

I tillegg oppfatter vi at revisorenes kompetanse kan være relevant for kvalitetsvurderingen, jf. punkt 

2.4.2.4 nedenfor.  

 

2.4.2.2 Teknisk kvalitet 

 

Kommunal- og regionaldepartementet har i rundskriv til revisjonsforskriften pekt på at 

forvaltningsrevisjon er et selvstendig fagområde. Det vises videre til at NKRF har utarbeidet 

retningslinjer og standarder. Dette er imidlertid ikke til hinder for at retningslinjer og standarder 

utarbeidet av andre foreninger og organisasjoner innenfor fagfeltet vil kunne anvendes, forutsatt at 

de er i samsvar med gjeldende regelverk.
12

 Vi har oppfattet at det særlig er standarden RSK 001 

som benyttes med hensyn til hvordan forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres, og at denne 

etablerer kriterier for hvordan gjennomføring av forvaltningsrevisjoner kan vurderes. En vurdering 

av forvaltningsrevisjonen etter standarden vil imidlertid bare være en kontroll av at standarden er 

fulgt, og ikke den innholdsmessige kvaliteten (man ”gjennomfører ikke forvaltningsrevisjonen på 

nytt”).  

 

Basert på standarden gjennomfører NKRF kvalitetskontroller av forvaltningsrevisjoner hos sine 

medlemmer. Ved å kontrollere forvaltningsrevisjoner opp mot definerte krav i vedtatte standarder, 

vil kontrollen fra NKRFs side baseres på objektive data. Slik kontroll forutsetter kompetanse 

innenfor forvaltningsrevisjon. Rapportering fra kvalitetskontrollene skjer ved at det gis én av tre 

bemerkninger; (i) ingen merknad, (ii) godkjent med merknader og (iii) fornyet kontroll. Det hører 

med til sjeldenhetene at noen får ”fornyet kontroll”, mens ”godkjent med merknader” gis like ofte 

som ”ingen merknader”. Det oppfattes ikke nødvendigvis negativt at det gis godkjenning med 

merknader. Dette er ikke uvanlig. 

 

Private revisjonsfirmaer er underlagt Finanstilsynets kontroll. DnR har i tillegg eget kvalitets-

sikringssystem og gjør kvalitetskontroller av sine medlemmer. Denne kontrollen tilsvarer etter det 

opplyste NKRFs kvalitetskontroll, ved at den fokuserer på og vurderer bruk av 

forvaltningsrevisjonsmetoden.  

 

2.4.2.3 Opplevd kvalitet  

 

Forvaltningsrevisjonen målt ut fra den enkelte brukers opplevelse kan gi indikasjon på i hvilken 

grad brukerne opplever forvaltningsrevisjonene som forståelige og hensiktsmessige for formålet. 

Slik kontroll forutsetter at det samles inn subjektive data, gjerne gjennom brukerundersøkelser og 

lignende. Også kontrollutvalgets oppfatning av leverte forvaltningsrevisjonsrapporter vil kunne 

være relevant i denne sammenheng.  

 

Det er NKRFs oppfatning at brukernes synspunkter i begrenset grad er et egnet mål på kvalitet. Det 

er i denne sammenheng vist til at slik kontroll nødvendigvis vil være skjønnsmessig og vanskelig 

                                                 
12

 Rundskriv H-2005-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 7 
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målbar, fordi brukernes oppfatning om forvaltningsrevisjonen i stor grad vil være avhengig av 

hvilken forventning man har til rapporten. Kommunerevisor i Asker har pekt på at element i denne 

sammenheng også kan være revisors evne til å avklare relevante vurderingskriterier og 

forventninger.  

  

2.4.2.4 Kompetanse som kvalitetskriterium 

 

Et spørsmål som har vært reist, er i hvilken grad det er nødvendig med fagkunnskap på det området 

som skal revideres for å sikre kvaliteten på forvaltningsrevisjonsrapportene. Det synes å være delte 

meninger om dette. Kommunerevisor i Asker mener at det er selve forvaltningsrevisjonsmetoden 

som er det sentrale, og at det derfor ikke er nødvendig å besitte særlig fagkunnskap. NKRF er i 

utgangspunktet enig i at det er metoden som er det grunnleggende for forvaltningsrevisjonen. 

NKRFs kvalitetskontroller underbygger for så vidt dette, idet det nettopp er den tekniske kvaliteten 

og etterlevelsen av standardene som er gjenstand for denne kontrollen. Samtidig er ikke fokus på 

metode nødvendigvis ensbetydende med at fagkompetanse ikke er relevant. NKRF har også pekt på 

at det i enkelte tilfeller kan være hensiktsmessig og/eller nødvendig at forvaltningsrevisorene har 

kunnskap om det faget som revideres, og at det da er sentralt at man evner å innhente denne 

kunnskapen. DnR støtter dette. Fordi hvilken fagkunnskap som er relevant vil variere avhengig av 

hva som skal revideres, synes det likevel å være forståelse for at det vil være vanskelig å få dekket 

inn alle fag i en og samme kommunerevisjonsenhet (uavhengig av organisering).  

 

Behovet for ulik kompetanse kan også ha sider mot kommunerevisjonens størrelse, der det kan være 

av betydning å være av en viss størrelse for å sikre blant annet gode fagmiljøer, kompetanse-

overføring og effektivitet. Hvor stort et miljø bør være, er imidlertid vanskelig å avgjøre generelt og 

vil trolig avhenge av flere ulike forhold. DnR viser til at man hos private revisjonsfirmaer trekker 

fordeler av at det sitter ulik fagkunnskap i ulike avdelinger, som benyttes på tvers. 

 

I en rapport fra SINTEF og PwC utført for Forskningsrådet i 2009
13

 vises til at tilgang på 

kompetanse vil prege kvaliteten på de tjenestene som kommunerevisjonen utfører, men at det ikke 

kan fastslås om kompetansen bør etableres i egen organisasjon eller om den bør kjøpes i markedet: 

 

”Ved å gå ut og kjøpe kompetanse ved behov vil man kunne hente inn den beste og mest 

oppdaterte kompetansen til konkurransedyktige priser. I tillegg slipper man å binde opp 

store ressurser i faste stillingshjemler. På den annen side er det også flere fordeler ved å 

ha kompetansen i egen organisasjon. Den viktigste er mest sannsynlig at den kompetanse 

man opparbeider seg gjennom slike prosjekter blir i egen organisasjon og ikke følger 

med ekstern revisor ut døren når prosjektet er avsluttet. I tillegg vil egne ansatte ofte ha 

bedre kjennskap til kommunen som organisasjon enn eksterne aktører, og dermed kunne 

gå raskere til kjernen av problemstillingene.”  

 

                                                 
13

 Rapport utført i samarbeid mellom SINTEF, PwC og Forskningsrådet ”Forskningsbasert evaluering av 

konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester, samt kravet til at kontrollutvalgene skal ha eget sekretariat”, 

19. januar 2009, punkt 7.2.1 side 37 
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Ulike hensyn trekker følgelig i ulike retninger med hensyn til betydningen av tilgang på kompetanse 

for kvaliteten på forvaltningsrevisjonen. 

 

2.5 Forholdet mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 

2.5.1 Innledning 

 

Kommuneloven § 78 nr. 3 forutsetter at det er anledning til å sette ut regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon til andre, eller bare deler av arbeidet.
14

 Det må imidlertid velges én ansvarlig 

revisor for kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon kan legges til den som er ansvarlig for 

revisjon av kommunens årsregnskap, eller til en eller flere andre revisorer. Revisjon av årsregnskap 

for kommunale foretak, og andre regnskaper som ikke inngår i kommunens årsregnskap, kan legges 

til annen revisor enn den som er ansvarlig for revisjon av årsregnskapet, hvis kommunen finner 

dette ønskelig.
15

 

 

Vi er i mandatet bedt om å gi en oversikt over forholdet mellom de to revisjonsoppgavene, herunder 

fordeler/ulemper ved samlede eller delte tjenester.  

 

2.5.2 Regnskapsrevisjon vs. forvaltningsrevisjon 

 

2.5.2.1 Innledning 

 

Som vi har gjennomgått ovenfor i punkt 2.3 og 2.4, er regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon to 

ulike fagområder. Mens regnskapsrevisjonens hovedoppgave er å revidere årsregnskapet, har 

forvaltningsrevisjonen som mål å ”avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett 

i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger”
16

. 

Forvaltningsrevisjon har slik sett flere likhetstrekk med konsulentoppdrag enn med revisjon. 

 

2.5.2.2 Samhandlingen mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 

Det er ikke et krav at en kommunerevisjon opererer med klare organisatoriske skiller mellom 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Kommunerevisor i Asker har fremhevet at de to formene 

for revisjon har nytte av hverandre. Den kunnskap om kommunens virksomhet som revisor 

opparbeider seg gjennom regnskapsrevisjon kan være av betydning for forvaltningsrevisjonen, og 

motsatt.  

 

                                                 
14

 Ot. prp. nr. 70 (2002-2003), merknader til § 78 nr. 3, side 107, se også Rundskriv H-2005-15 fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. med departementets 

merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 2 
15

 Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), merknader til § 78, jf. også revisjonsforskriften § 2 og Rundskriv H-2005-15 fra 

Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. med 

departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 2 første ledd 
16

 Rundskriv H-2005-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 10 
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Regelverkets forutsetning om at en kommune kan sette ut deler av revisjonsoppgaven til andre, 

innebærer likevel at lovgiver har vurdert det slik at sammenhengen mellom revisjonsoppgavene 

ikke er av en slik karakter at det er nødvendig at samme revisjonsenhet gjennomfører begge.  

I forarbeidene til endringene i kommuneloven som tillot konkurranseutsetting av kommunerevisjon, 

stilte departementet spørsmål ved tidligere vurderinger som vektla betydningen av god kjennskap til 

kommunens virksomhet for forvaltningsrevisjonen. Departementet viste til at det ”åpenbart [er] 

viktig at den som skal utføre analyser av økonomi, kostnadseffektivitet og måleffektivitet i 

kommunene har god innsikt i den kommunale forvaltning”, men at dette ikke gjør det nødvendig at 

de som utfører disse analysene har et ansettelsesforhold i kommunen. Det sentrale måtte etter 

departementets vurdering være om vedkommende har den nødvendige kompetanse. Videre ble det 

fremhevet at forvaltningsrevisjon gjerne innebærer analyser som krever tverrfaglig kompetanse, og 

at det derfor er viktig også å ha muligheter til å etablere et godt fagmiljø. Departementet kom 

dermed til at det ikke var grunn til å anta at det ville gi dårligere muligheter for å utvikle et godt 

fagmiljø for forvaltningsrevisjon, dersom dette ble satt ut som egen oppgave.
 17

 

 

Av kommunene vi skal sammenligne med, jf. punkt 5 nedenfor, er det bare Bergen kommune som 

har delt forvaltnings- og regnskapsrevisjon. NKRF opplyser at dette sjelden gjøres. Vi antar dette er 

uttrykk for at det vanligvis oppfattes som fordelaktig å kunne se de forskjellige revisjonsformene i 

sammenheng. 

 

2.5.2.3 Kompetansespørsmål  

 

For regnskapsrevisjon er det i revisjonsforskriften kapittel 5 satt formelle krav til oppdragsansvarlig 

revisor. Oppdragsansvarlig revisor av årsregnskapet skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon 

eller høyere revisoreksamen i henhold til Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert revisor 

og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 11. For 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor stilles etter § 11 annet ledd krav til minimum tre års 

utdannelse fra universitet/høyskole.  

 

De formelle kravene gjelder bare den som skal være ansvarlig for revisjon av kommunens 

årsregnskap og ansvarlig for forvaltningsrevisjonen. Kravene gjelder følgelig ikke revisors 

medarbeidere.
18

  

 

Utover å tilfredsstille kravene til å være oppdragsansvarlig revisor (regnskapsrevisjon eller 

forvaltningsrevisjon), står man dermed i prinsippet relativt fritt med hensyn til hvilken kompetanse 

man vil vektlegge for så vidt gjelder revisjonens øvrige medarbeidere. Ulike krav til innholdet i 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon tilsier likevel at kompetanse og bakgrunn vil være 

varierende innenfor de ulike fagområdene. Mens regnskapsrevisjon forutsetter revisjons- og 

økonomifaglig bakgrunn, er slik bakgrunn ikke nødvendigvis relevant for utførelse av 

forvaltningsrevisjonsoppgaver. Tilsvarende antas at det i utgangspunktet vil være mer relevant med 
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 Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) punkt 3.2.4, side 30 
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 Rundskriv H-2005-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 11 
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annen faglig bakgrunn enn revisjon og økonomi innenfor forvaltningsrevisjon, jf. også 

revisjonsforskriftens krav til oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. 

 

Kommunerevisor i Asker har pekt på at forvaltningsrevisorer oftest vil ha slik kompetanse og 

bakgrunn at de neppe kan utføre regnskapsrevisjon. For regnskapsrevisorene derimot vil disse 

besitte slik kompetanse at de vil kunne utføre forvaltningsrevisjonsoppdrag. Dette skyldes, slik 

kommunerevisor ser det, at forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon langt på vei benytter samme 

metode. I Asker kommunerevisjon benyttes regnskapsrevisorene til forvaltningsrevisjons-

oppdragene ved behov. Det er i denne sammenheng pekt på at ressursene derved kan omdisponeres, 

slik at regnskapsrevisorene i større grad fokuserer på forvaltningsrevisjonsoppdrag. Dette kan være 

et argument for å holde tjenestene samlet.  

 

2.6 Selskapskontroll 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 13 regulerer kontrollutvalgets ansvar for å påse at det gjennomføres 

selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med kommuneloven § 80 om selskaps-

kontroll, som gir kontrollutvalget og kommunens revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes 

påkrevd for sin kontroll i interkommunale selskaper etter IKS-loven eller i aksjeselskaper der en 

kommune alene eller sammen med andre kommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper av 

slike selskaper.
19

  

 

Av kontrollutvalgsforskriften § 13 annet ledd følger at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret. Hvilke selskapskontroller som skal 

gjennomføres, besluttes med utgangspunkt i denne planen.  

 

Kontrollutvalgsforskriften § 13 tredje ledd bestemmer at kontrollutvalget avgjør hvem som kan 

gjennomføre selskapskontroll på kontrollutvalgets vegne. I merknadene til bestemmelsen er det vist 

til at den som har innsynsrett etter kommuneloven § 80 kan gis i oppdrag å gjennomføre 

selskapskontroll. Videre vises til at fordi eierskapskontroll, jf. kontrollutvalgsforskriften § 14 første 

ledd, ikke utgjør forvaltningsrevisjon, kan slik kontroll utføres av for eksempel kontrollutvalgets 

sekretariat.
20

 

 

Det nærmere innholdet i selskapskontrollen er regulert i kontrollutvalgsforskriften § 14. 

Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen og omfatter kontroll av om 

forvaltningen av eierinteressen er i samsvar med aktuell selskapslov og i tråd med politiske vedtak 

og forutsetninger. Det er opp til kommunen om selskapskontrollen også skal omfatte forvaltnings-

revisjon, jf. § 14 annet ledd.  
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 Rundskriv H-2005-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 13 første ledd 
20

 Rundskriv H-2005-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknader til § 13 tredje ledd 
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2.7 Møte– og talerett i kontrollutvalgets møter 

 

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 8 at kommunens revisor har møte- og talerett i kontroll-

utvalgets møter, jf. også kontrollutvalgsforskriften § 19. Det er altså etter ordlyden ingen møteplikt, 

men i merknadene til forskriften heter det at det er viktig at revisor er til stede på møtene og kan 

delta i drøftingene mv.
21

  

 

2.8 Andre tjenester 

 

Dersom kommunens revisor utfører andre oppgaver enn regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll, vil dette i tilfelle være utslag av andre behov i kommunen enn de lovpålagte 

forpliktelsene som følger av kommuneloven og annet regelverk.  

 

I hvilken utstrekning kommunerevisor kan påta seg andre oppgaver enn det som ligger til 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll må imidlertid ses i sammenheng med 

kravene til revisors uavhengighet. Dette er regulert i revisjonsforskriften § 14, som forutsetter at 

revisor også kan utføre andre tjenester for kommunen, men slik at ”rådgivnings- eller andre 

tjenester for kommunen” ikke kan gjøres ”dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om 

revisors uavhengighet og objektivitet”. I merknadene til bestemmelsen trekkes frem at det er 

”vanskelig å trekke en absolutt og eksakt grense for hvilke rådgivningstjenester revisor bør kunne 

yte i tillegg til revisjonsoppdraget”.
 22

 Det vil måtte gjøres en konkret vurdering av arten og 

karakteren av de oppdrag revisor har for kommunen, herunder om rådgivningsvirksomheten overfor 

kommunen er forenlig med revisjonsoppgavene. Revisor kan ikke opptre som rådgiver og i neste 

omgang revidere resultatet av egne råd eller sitt eget arbeid.
23

  

 

Merknadene peker videre på at revisor ”i den utstrekning det følger av ansvarsområdet [kan] 

veilede forvaltningen i spørsmål vedrørende regnskap og økonomi.” Også her må grensen trekkes 

mot uavhengighetskravet.  

 

2.9 Kort om revisors uavhengighet ved de ulike alternativer 

 

For ”den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune” følger det alminnelige kravet 

til uavhengighet av kommuneloven § 79, jf. også forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kapittel 6. Bestemmelsene innebærer at kravene til revisors uavhengighet er de 

samme, uansett hvordan kommunen organiserer sin revisjon. Både en kommunalt ansatt revisor og 

revisorer i et IKS eller et privat revisjonsforetak vil være underlagt kommunelovens 

uavhengighetsregler.
24

  

                                                 
21

 Rundskriv H-2005-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 19 
22

 Rundskriv H-2005-15 fra Kommunal- og regionaldepartementet, Vedlegg 2 Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. med departementets merknader til de ulike bestemmelsene, merknad til § 14 
23

 Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), merknader til kommuneloven § 79 første ledd 
24

 En kommunalt ansatt revisor er i tillegg underlagt forvaltningslovens habilitetsregler, men det er antatt at dette i 

utgangspunktet ikke innebærer en annen regulering enn den som følger av kommuneloven.  
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Det er ulik oppfatning om uavhengigheten ved de forskjellige revisjonsformene. Det foreligger 

argumenter i begge retninger. Vi oppfatter ikke at vi skal foreta noen inngående vurdering av dette. 

Lovgiver har lagt opp til at revisjon av kommuner kan utføres både i egenregi, ved interkommunalt 

samarbeid/selskap, og som privat revisjon. Alle disse formene for revisjon er i praktisk bruk, og det 

kan etter vår oppfatning vanskelig legges til grunn at noen av disse formene ikke ivaretar kravene til 

uavhengighet, generelt sett. Vurderingen av uavhengigheten må dermed skje konkret, og vi legger 

til grunn at dette vil ivaretas, uansett hvilken revisjonsform som velges for Asker kommune.  

 

3 Alternative organisasjonsformer for revisjon av kommuner 

 

3.1 Innledning 

 

Det følger av kommuneloven § 78 nr. 3 at kommunen kan velge mellom tre alternative måter å 

organisere kommunerevisjonen på: 

 

▪ Ansette egne revisorer; eller 

▪ delta i interkommunalt samarbeid om revisjon; eller 

▪ inngå avtale med annen revisor. 

 

Vedtak etter kommuneloven § 78 nr. 3 om hvilken revisjonsordning kommunen skal ha, treffes av 

kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. Det er opp til kommunen selv å vurdere 

hvilken organisasjonsform, herunder hvilken eventuell form for samarbeid med andre eller ekstern 

bistand, som er formålstjenlig ut fra kommunens behov. Valgene vil i hovedsak bero på hvor fristilt 

man ønsker at revisjonen skal være fra kommunens øvrige forvaltning og organisasjon, og om det er 

ønskelig å samarbeide med andre.  

 

Som drøftet under punkt 2.5, er det ikke noe i veien for at kommunen kan velge forskjellige 

organisasjonsformer for de ulike revisjonsoppgavene som skal utføres. I kontrollutvalgsforskriften 

er det eksplisitt fastslått at forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for 

revisjon av kommunens årsregnskap (§ 9 annet ledd), og at kontrollutvalget selv avgjør hvem som 

på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll (§ 13 tredje ledd). Videre fremgår det at 

kommunestyret kan vedta å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen (§ 16 annet ledd). 

Kommunestyret kan følgelig beslutte for eksempel at regnskapsrevisjonen skal utføres av 

kommunens egne ansatte revisorer, mens forvaltningsrevisjonen og/eller selskapskontrollen skal 

forestås av et IKS eller konkurranseutsettes.  

 

3.2 Revisjon i egenregi 

 

At kommunen kan velge å ansette egne revisorer, innebærer for det første at revisjonen kan utføres 

av en organisatorisk enhet innad i kommunen, slik løsningen er i Asker kommune i dag. Ved en slik 

organisering utgjør kommunerevisjonen en del av kommunen, med kommunalt ansatte revisorer. At 
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kommunen kan ha arbeidsgiveransvaret for revisor følger av kommuneloven § 79 første ledd, og er 

et unntak fra revisorlovens generelle forbud mot at revisor er ansatt hos den som skal revideres.  

 

I utgangspunktet skulle kommunerevisjonens organisering som en del av kommunen, innebære at 

revisjonen var underlagt alminnelig instruksjonsmyndighet fra kommunens administrasjon. På 

grunn av kravene til revisors uavhengighet må imidlertid kommunerevisjonen rapportere til 

kontrollutvalget, og ikke være gjenstand for instruksjonsrett fra administrasjonen. Kommunerevisor 

og øvrige revisjonsmedarbeidere vil således være underlagt andre rammer for instruksjon og pålegg 

fra kommunen som arbeidsgiver enn ansatte i andre funksjoner.  

 

For det andre omfatter begrepet ”egne revisorer” organisering av revisjonen i et kommunalt foretak 

etter kommuneloven kapittel 11. Selv om et kommunalt foretak er organisatorisk utskilt fra 

kommunens øvrige virksomhet, er det økonomisk og rettslig en del av kommunen som juridisk 

person. Kommunen er fullt ansvarlig og hefter solidarisk for foretakets virksomhet. Arbeidsgiver-

ansvaret for foretakets ansatte vil også ligge hos kommunen.  

 

Forvaltningen av et kommunalt foretak ligger til foretakets styre. Styret er underlagt kommune-

styret, men rammene for styrets fullmakter vil følge av foretakets vedtekter. Styret kan velges 

uavhengig av politisk sammensetning og kan bestå av medlemmer som ikke har tilknytning til 

kommunen verken politisk eller administrativt. Derved kan styresammensetningen sikre det 

kommunale foretaket både nødvendig kompetanse og en friere stilling i forhold til kommunen enn 

en direkte underlagt etat/avdeling.  

 

3.3 Delta i interkommunalt samarbeid om revisjon 

 

3.3.1 Innledning  

 

Kommuneloven § 78 nr. 3 gir ikke nærmere regler om hvilken form et interkommunalt samarbeid 

om revisjon skal/kan ha. Etter loven står derfor kommunene fritt til å benytte de sammenslutnings-

former som lovgivningen ellers åpner for, herunder: 

 

▪ Interkommunalt samarbeid etter IKS-loven  

▪ § 27-samarbeid  

▪ Vertskommunesamarbeid 

 

De fleste interkommunale samarbeid om revisjon er organisert som deltakelse i interkommunalt 

selskap (IKS) om kommunerevisjon etter IKS-loven.
25

 Enkelte samarbeid er også organisert etter 

kommuneloven § 27, men dette synes å være i mindretall. Vi kjenner ikke til at noen har benyttet 

vertskommunesamarbeid som en organisasjonsform og oppfatter dette som et lite aktuelt alternativ. 

Vi behandler derfor ikke dette i det følgende. Selv om også § 27-samarbeid fremstår som mindre 

relevant, vil vi i punkt 3.3.3 knytte noen kommentarer til de rettslige utgangspunktene også for slikt 

samarbeid, i tillegg til interkommunalt samarbeid etter IKS-loven,jf. punkt 3.3.2. 

                                                 
25

 Lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999 nr. 6 
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3.3.2 Interkommunalt samarbeid etter IKS-loven 

 

Interkommunale selskap (IKS) er regulert i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999 nr. 6 

(IKS-loven). IKS-loven er i stor grad bygget på de samme forvaltningsmessige prinsipper som 

aksjeloven. Både med hensyn til forvaltningsstruktur og økonomiforvaltning er loven særlig 

tilpasset kommunale eiere, og loven er av samme grunn harmonisert med kommunelovens 

bestemmelser. Det er opprettet en rekke IKS-er for revisjonssamarbeid, gjerne omtalt som 

”distriktsrevisjoner”. 

 

Både kommuner, fylkeskommuner og andre IKS-er kan være deltakere i et IKS. Deltakerne har til 

sammen et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, likevel slik at den enkelte deltakers ansvar 

er begrenset til en prosentandel av de totale forpliktelsene. Vanligvis er eierandelene i IKS-er 

opprettet for revisjon fordelt proporsjonalt med innbyggertall. 

 

IKS-ets øverste organ er representantskapet. Hver deltaker har rett til å være representert i 

representantskapet, og medlemmer utpekes av kommunestyret. Representantskapet velger IKS-ets 

styre, som i hovedsak har den samme oppgaven som styret i et aksjeselskap: å forestå den daglige 

forvaltningen av selskapet. Med mindre det fastsettes i selskapsavtalen at det ikke er nødvendig, 

skal selskapet også ha en daglig leder.  

 

IKS-et opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne som gir nærmere regler om 

den formelle organiseringen. I selskapsavtalen vil blant annet selskapets deltakere, formål, 

deltakernes innskuddsplikt, antall styremedlemmer, eierandel og antall medlemmer i 

representantskapet være avtalt. For et IKS som skal drive revisjon vil det gjerne i tillegg inngås 

avtale om revisjonstjenester med den enkelte kommune (deltaker), med blant annet angivelse av den 

perioden kommunen forplikter seg til å delta i samarbeidet og vederlaget for tjenesten. Der 

kommunen har eierandeler og er representert i IKS-et vil det normalt kunne inngås avtale direkte i 

kraft av unntaket for utvidet egenregi, jf. punkt 3.5. 

 

Selskapsavtalen kan bare endres ved at hver deltakers kommunestyre gir sin aksept. Dette innebærer 

blant annet at selskapsavtalen kan åpne for at nye kommuner kan slutte seg til IKS-et, men at dette i 

praksis ikke kan gjennomføres før det er fattet vedtak i alle kommunestyrer.  

 

Dersom kommunens regnskapsrevisjon utføres av en interkommunal revisjonsenhet organisert som 

et IKS, skal IKS-et utpeke en ansvarlig revisor for hvert oppdrag (oppdragsansvarlig revisor), jf. 

kommunerevisjonsforskriften § 2 siste ledd. Tilsvarende må det utpekes en oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor, jf. kommunerevisjonsforskriften § 6 siste ledd. Arbeidsgiveransvaret for de 

ansatte ligger hos IKS-et.  
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3.3.3 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

 

Kommuneloven § 27 fastsetter at (blant annet) to eller flere kommuner ”kan opprette et eget styre 

til løsning av felles oppgaver”. Den nærmere organiseringen av samarbeidet er lite regulert, slik at 

det i stor grad er opp til kommunene å bestemme rammene for og innholdet i virksomheten. 

Kommunene kan bestemme om det interkommunale samarbeidet skal opprettes som et løsere 

prosjektsamarbeid eller inngås på mer varig basis, og om det skal organiseres som et selvstendig 

rettssubjekt, ha begrenset eller ubegrenset ansvar mv.  

 

Uansett hvordan samarbeidet nærmere organiseres, krever kommuneloven § 27 at det opprettes en 

organisatorisk overbygning (et selvstendig interkommunalt beslutningsnivå) i form av et felles 

styre, med oppdrag å forvalte felles oppgaver. Dersom vedtektene for samarbeidet bestemmer at 

styret skal representere deltakerne utad og kunne binde disse med sine disposisjoner, herunder for 

eksempel ta opp lån på vegne av deltakerne, vil styret fremstå som et selvstendig organ som 

bedømmes som et eget rettssubjekt. Styret vil da kunne opptre utad, herunder inngå avtaler og 

ansette personale, og ha arbeidsgiveransvar.  

 

Kommunene må utøve innflytelse gjennom det felles styret, det vil si innenfor slike rammer for 

vedtak som vedtektene fastsetter. Med mindre annet er bestemt vil virksomheten være ansvarlig for 

sine økonomiske forpliktelser, likevel slik at kommunene vil være subsidiært ansvarlige. Dette 

innebærer at kreditorer kan gå på kommunene, dersom virksomheten ikke kan dekke sine 

forpliktelser.  

 

Etableringen av et interkommunalt styre etter kommuneloven § 27 innebærer i utgangspunktet en 

atskillig løsere form for organisering enn det interkommunale selskapet, og det er helt opp til 

deltakerne selv å bestemme hvor strengt regulert virksomheten skal være. Det er ikke noe i veien 

for å gjennomregulere organisasjonen like strengt som det interkommunale selskapet eller et 

aksjeselskap, men dette må i så fall reguleres i vedtektene som deltakerne blir enige om. Dersom 

samarbeidet er et eget rettssubjekt, vil det likevel ofte være nærliggende å legge til grunn at de 

alminnelige regler i lov om interkommunale selskap vil kunne anvendes tilsvarende for et slikt 

samarbeid selv om det ikke følger direkte av vedtektene, med mindre annet er avtalt eller følger av 

forutsetningene for samarbeidet.  

 

Tilsvarende som for et IKS etter IKS-loven, må det i et § 27-samarbeid utpekes en oppdrags-

ansvarlig revisor og en oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. 

 

3.4 Privat revisjon  

 

3.4.1 Avtale med ekstern revisor  

 

Kommuneloven § 78 nr. 3 åpner for at kommunerevisjonen også kan utføres av ”annen revisor”. 

Dette kan være privat leverandør i henhold til avtale med kommunen (”privat revisjon”), men også 

andre kommunale eller interkommunale revisjonsenheter der kommunen ikke har innflytelse som 
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eier. Lovgiver åpnet for en slik mulighet i 2004. Som ved IKS-er, må det inngås avtale mellom 

kommunen og den private leverandøren. DnR har opplyst at BDO, Deloitte og KPMG er de mest 

aktive private leverandørene i denne delen av markedet. I underkant av 50 kommuner har valgt 

privat revisjon pr. 2015. 

 

Hvis kommunen beslutter å sette revisjonstjenestene ut til en ekstern revisor, må det gjennomføres 

en konkurranse i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, jf. punkt 3.5. Det er 

kontrollutvalgets oppgave å legge revisjonen ut på anbud. Når anbudene er vurdert, må 

kontrollutvalget fremlegge resultatet for kommunestyret for endelig vedtak.  

 

Et vellykket kjøp av eksterne revisjonstjenester, forutsetter at det gjennomføres en god anskaffelses-

prosess etter regelverket. Særlig definering av kontrollutvalgets behov og beskrivelse av hvilke 

tjenester som skal anskaffes vil være av betydning. Det er videre grunn til å være oppmerksom på 

regelverkets begrensninger med hensyn til varigheten av avtaler, der utgangspunktet for 

rammeavtaler er at de ikke kan vare lenger enn fire år. Også kontrollen av de tjenestene som kjøpes 

er relevant å se hen til ved konkurranseutsetting. Når revisjonen ikke lenger er del av kommunen, 

vil kontrollen være kontraktsbasert med formelle kontrollrutiner. Dette kan igjen stille andre krav til 

kontrollutvalgets rolle.  

 

3.4.2 Organisering av revisjonen i et aksjeselskap 

 

Kommunen kan også velge å organisere revisjonen i et heleid kommunalt aksjeselskap, som 

opprettes for dette formål. Kommuneloven inneholder ingen regel som tilsvarer revisorloven § 4-6 

om forbud mot dominerende klient. Det er derved ingenting i veien for at kommunerevisjonen 

settes ut til et heleid aksjeselskap som har som eneste oppgave å revidere Asker kommune.  

En slik organisering vil falle inn under det som kommuneloven § 78 nr. 3 omtaler som ”avtale med 

annen revisor”. Aksjeselskapet vil være en selvstendig juridisk person i forhold til kommunen, og 

kommunens innflytelse må utøves gjennom selskapets generalforsamling. 

 

Aksjeselskap er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Aksjeselskapsformen er beregnet på 

selskaper med en begrenset krets av eiere, og det kan stilles krav i vedtektene til aksjeeiernes 

egenskaper, for eksempel at selskapet bare kan ha kommunale eiere. Kommunen kan derfor velge å 

inngå samarbeid med andre kommuner om organisering av revisjonstjenester i et felles 

aksjeselskap.  

 

Eierne i et aksjeselskap vil i utgangspunktet ikke ha en slik overordnet bestemmelsesrett 

(”vetorett”) med hensyn til endring av vedtektene som eierne i et interkommunalt selskap. I 

aksjeselskapet kan vedtektene og dermed selskapets formål og hovedstruktur endres ved kvalifisert 

flertall i generalforsamlingen, med mindre det er vedtektsfestet vetorett eller andre begrensninger.  

 

Det fremste kjennetegnet på aksjeselskapet sammenliknet med det interkommunale selskapet, er at 

ansvaret for deltakerne er begrenset til den aksjekapitalen som er skutt inn. Ut over dette er det lite i 
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veien for at vedtektene i aksjeselskapet kan tilpasses kommunens særlige behov knyttet til den 

virksomheten selskapet er tiltenkt, for eksempel kommunal revisjon.  

 

3.5 Kort om alternativene for organisering og forholdet til regelverket for offentlige 

anskaffelser  

 

Som offentlig oppdragsgiver er Asker kommune forpliktet til å følge regelverket for offentlige 

anskaffelser. Revisjonstjenester er såkalt prioriterte tjenester etter forskrift om offentlige 

anskaffelser (anskaffelsesforskriften) vedlegg 5, og således i utgangspunktet kunngjøringspliktige 

både etter forskriften del II (anskaffelser over nasjonal terskelverdi) og del III (anskaffelser over 

EØS-terskelverdi). 

  

Anskaffelsesreglene gjelder likevel bare dersom kommunen velger å inngå kontrakt med en annen 

juridisk person om revisjonstjenestene. Hvis kommunen benytter sine egne ressurser/sin egen 

organisasjon til å utføre revisjonen – såkalt egenregi – er man utenfor anskaffelsesregelverkets 

virkeområde. Valget av organisasjonsform for revisjonen har derfor også betydning for om reglene 

om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse.  

 

Der revisjonen ivaretas av en avdeling/etat internt i kommunen (innad i kommunen som juridisk 

person) eller av et kommunalt foretak, utføres tjenestene i egentlig egenregi. Også i tilfeller der 

tjenestene ikke utføres av kommunen selv, kan man imidlertid være utenfor anskaffelsesreglene 

hvis leveransene skjer i såkalt utvidet egenregi.
26

 Både interkommunalt samarbeid, samarbeid etter 

kommuneloven § 27 og opprettelsen av et aksjeselskap vil kunne innrettes slik at unntaket for 

utvidet egenregi kommer til anvendelse.
27

  

 

Hvis revisjonstjenestene skal utføres av en ekstern revisor, vil kommunens kjøp av tjenestene være 

omfattet av reglene om offentlige anskaffelser. Kontrakter om eksterne revisjonstjenester må derfor 

konkurranseutsettes etter anskaffelsesregelverkets bestemmelser. 

 

                                                 
26

 Også ikke-institusjonalisert (horisontalt) samarbeid mellom flere kommuner om utføring av felles oppgaver kan etter 

omstendighetene falle utenfor anskaffelsesregelverket. Vilkårene er at samarbeidet har til formål å utføre offentlige 

oppgaver som deltakerne har felles (for eksempel revisjonstjenester), og at det er tale om et reelt samarbeid – det vil si 

at alle samarbeidspartene bidrar aktivt for å få oppgavene utført. Det gjelder også et eget aktivitetskriterium. Unntaket 

følger av etablert rettspraksis, kodifisert i EUs nye anskaffelsesdirektiv. Vi omtaler ikke dette unntaket nærmere i 

notatet her.  
27

 Unntaket for utvidet egenregi var lenge ulovfestet, men er nå kodifisert i EUs nye anskaffelsesdirektiv (direktiv 

2014/24/EU) artikkel 12. Det må forventes at en tilsvarende bestemmelse vil inntas i anskaffelsesforskriften når 

direktivet gjennomføres i norsk rett. Dette innebærer at det stilles krav til (i) at kommunen utøver en kontroll over 

leverandøren av revisjonstjenester som tilsvarer den kontroll kommunen har over sine egne etater og avdelinger 

(kontrollkriteriet) og (ii) at leverandørens virksomhet/aktivitet i hovedsak er rettet mot kommunen (aktivitetskriteriet) 
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4 Asker kommunerevisjon 

 

4.1 Innledning 

 

Mandatet forutsetter at det gis en beskrivelse av dagens organisering av kommunerevisjonen i 

Asker. En slik vurdering skal inkludere: 

 

▪ En beskrivelse av dagens organisering av Asker kommunerevisjon med utgangspunkt i årsverk, 

lønnskostnader, kompetanse, faglig spesialisering mv.;  

▪ en beskrivelse av kommunerevisjonens leveranser, inklusiv omfanget av tjenester utover det 

pliktige; og  

▪ kommunerevisjonens leveranser sett fra regnskapsavdelingen. 

 

Det er videre i mandatet pekt på at vurderingen skal ta for seg faktorer som påvirker kvaliteten på 

revisjonens tjenester.  

 

4.2 Organisering  

 

Kommunerevisjonen i Asker er i dag bemannet med syv årsverk. Én ansatt har sagt opp sin stilling 

og fratrådte 22. april 2015. Stillingen er erstattet av vikar i påvente av avklaring for så vidt gjelder 

fremtidig organisering av kommunerevisjonen. Én ansatt er for tiden (fra mai 2015) i 65 % stilling.  

 

Kommunerevisjonen er ikke organisatorisk inndelt i avdelinger for henholdsvis regnskapsrevisjon 

og forvaltningsrevisjon. De ansattes registrering av timer gjør at det likevel er mulig å identifisere 

tid brukt på henholdsvis regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon mv. Det budsjetteres også med 

timer fordelt på de ulike revisjonstjenestene.  

 

En og en halv stilling er dedikert til forvaltningsrevisjon, mens de øvrige hovedsakelig arbeider med 

regnskapsrevisjon, selskapskontroll, avtalte kontrollhandlinger, bistand og attestasjonsoppgaver. 

Regnskapsrevisorene benyttes likevel også ”på tvers” av revisjonsområdene og kan etter behov 

arbeide innenfor alle deler av de oppgavene som kommunerevisjonen beskjeftiger seg med. Dette 

gjøres også aktivt. 

 

Vi har av kommunerevisor fått opplyst at det stort sett vil være to personer som jobber sammen på 

forvaltningsrevisjoner. I tillegg til de ansatte som er dedikert til forvaltningsrevisjon, er 

kommunerevisor med på kontroll. Forvaltningsrevisorene trekker også inn øvrige regnskaps-

revisorer ved behov.  

 

Kommunerevisor har vært ansatt i Asker kommune siden 1991, og tiltrådte som kommunerevisor i 

2008. Hovedrevisor har vært ansatt i kommunerevisjonen i siden 2008, mens øvrige revisorer har 

vært ansatt i kommunerevisjonen siden henholdsvis 2006, 2011 og 2013. Forvaltningsrevisor ble 

ansatt i kommunen i 2013. Alle ansatte tilfredsstiller kvalifikasjonskravene i revisjonsforskriften 

kapittel 5. 
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Bortsett fra forvaltningsrevisoren, som har mastergrad i sosiologi, er den faglige bakgrunnen for de 

ansatte i kommunerevisjonen fra økonomi og revisjon. Flere av de ansatte har også relevant erfaring 

fra annen virksomhet utenfor Asker kommune. De ansatte i kommunerevisjonen gjennomfører kurs 

og egen oppdatering i henhold til de krav som gjelder for revisorer.  

 

Ansatte i kommunerevisjonen deltar i nettverksgrupper i regi av Oslo og Akershus kommune-

revisorforening (OAKRF), som lederforum, forum for regnskapsrevisjon og forum for 

forvaltningsrevisjon.  

 

Kommunerevisor mener å ha en god grunnbemanning og kapasitet som gjør kommunerevisjonen 

mindre sårbar for oppsigelser, permisjoner og reduserte stillinger. Dette viser seg også ved at 

kommunerevisjonen som følge av gjeldende permisjoner og én redusert stilling, etter det vi har fått 

opplyst, ikke benytter budsjettet fullt ut.  

 

4.3 Økonomiske forhold 

 

Asker kommune hadde 59 571 innbyggere pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Fordi Asker kommune i det alt vesentlige har organisert kommunens ulike virksomheter som 

enheter i kommunen, og i liten grad skilt ut virksomheter som selvstendige rettssubjekter, 

inkluderes de fleste av kommunens tjenester i kommunens årsregnskap.  

 

Budsjettforslaget for Asker kommunerevisjon for 2015 ble behandlet i kontrollutvalgets møte 

12. mai 2014 (sak 27/2014). Forslaget ble vedtatt av kommunestyret i møte 9. desember 2014 

(sak 0128/14). 

 

Budsjettet er fastsatt slik:  

 

 Poster Budsjett 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 400 00,- 

 Konferanser, bevertning etc. 150 000,- 

 Sum 550 000,- 

Sekretariatet  190 000,- 

Revisjonen   6 026 000,- 

Totalt  6 766 000,- 
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Beløpet som er satt av til kommunerevisjonen er spesifisert slik:  

 

Budsjett per april 2014 Vedtatt budsjett Justeringer Regulert budsett 

Lønn og sosiale utgifter 5 777 000,00 103 000,00 5 880 000,00 

Kjøp av varer/tjenester 465 152,00 113 590,00 578 742,00 

Reserverte bevilgninger 0,00 0,00 0,00 

Overføringsutgifter 30 000,00 0,00 30 000,00 

Salgsinntekter -304 500,00 2 500,00 -302 000,00 

Refusjoner -30 000,00 -130 500,00 -160 500,00 

 5 937 652,00 88 590,00 6 026 242,00 

Korr for overført fra 2013   0,00 

Korr for vedtatt innsparing   0,00 

Budsjett   6 026 242,00 

 

Vi skal i punkt 5.5 nedenfor foreta en samlet gjennomgang av KOSTRA-tallene for Asker 

kommune og sammenligningskommunene. Videre skal vi i punkt 5.6 gjennomgå noen tall fra 

NKRFs referansemåling (”benchmarking”) av regnskapsrevisjon. 

  

Kommunerevisor har beregnet egen timepris til kr 567 uten påslag for indirekte kostnader. Med 

fratrekk for interntid er timeprisen beregnet til kr 857, uten påslag for indirekte kostnader. 

 

Vi har mottatt oversikt over fordelte timer for Asker kommunerevisjon for revisjonsåret 2013 

(16. mai 2013 - 15. mai 2014). Den registrerte ressursbruken (avrundet) fordelte seg slik på de ulike 

oppgavene: 

 

Områder Faktisk ressursbruk Årsverk i sentral 

stab/støtte enhet pr. 

31.12.2014
28

 

Regnskapsrevisjon 28,5 % 3,6  

(inkl attestasjon) 

Intern tid (ledelse (som ikke er fordelt), foreningsarbeid, kurs, 

fravær, oppdatering og adm., overordnet planlegging) 

23,8 %  

Forvaltningsrevisjon (ex. Selskapskontroll, ad/hoc/avtalte 

handlinger) 

 

22,9 % 

1,5 

Attestasjon/bistand  7,9 %  

Andre ekstern (fakturerbare) oppdrag (revisjon IKS) 6,9 % 0,8 

(def. som andre 

revisjonsoppdrag) 

Eksterne oppdrag (overformynderi, legater, menigheter) 4,6 % 

Selskapskontroll 2,35 %  

Ad hoc/avtalte kontrollhandlinger 1,94 %  

                                                 
28

 Tall mottatt fra Asker kommune. Oversikten er innhentet i forbindelse med en sammenligning Asker, Bærum og 

Drammen kommuner gjør i forbindelse med ressursbruk til sentrale støttefunksjoner. 
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Kontrollutvalg 1,1 %  

Rådgivning (politisk og administrativt)  0,6
29

 

 

4.4 Asker kommunerevisjons leveranser 

 

4.4.1 Innledning 

 

Asker kommunerevisjon utfører de kontrolloppgaver som følger av kommuneloven med tilhørende 

forskrifter. Kommunerevisjonen utfører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i tillegg til 

selskapskontroll. Også andre oppgaver utføres. Det nærmere innholdet i kommunerevisjonens 

leveranser redegjøres for i det følgende.  

 

4.4.2 Asker kommunerevisjons leveranser innen regnskapsrevisjon 

 

4.4.2.1 Innledning 

 

Vi legger til grunn at kommunerevisjonen i Asker utfører de oppgaver som påhviler 

kommunestyret/kontrollutvalget for så vidt gjelder regnskapsrevisjon, slik det følger av regelverket, 

og at revisjonsberetning avgis i henhold til dette. Det ble i 2014 avgitt 19 revisjonsberetninger.
30

 

Utover at vi i punkt 4.5.1.1 kommenterer kommunerevisjonens bruk av vesentlighetsgrensen, har vi 

ikke funnet grunn til å gå nærmere inn på revisjonsberetningene og innholdet av disse. Det vi 

derimot har søkt å kartlegge, er i hvilken grad kommunerevisjonen leverer tjenester utover 

regelverkets avgrensning av regnskapsrevisjon. 

 

4.4.2.2 Rapporter 

 

I tillegg til å gjennomføre pliktige revisjonsoppgaver, som revidering av kommunens årsregnskap 

og avleggelse av pliktig rapportering (revisjonsberetning og eventuelt nummererte brev), utarbeider 

kommunerevisjon enkelte andre rapporter.  

 

Kommunerevisor utarbeider på høsten en presentasjon av overordnet revisjonsplan. Revisjons-

planen presenteres for kontrollutvalget, gjerne i oktober, som forberedelse til revisjonsåret som 

starter i mai/juni. Revisjonsplanen angir blant annet hvilke risikoelementer kommunerevisor ser for 

revisjonsåret og hvilke fokusområder kommunerevisor vil konsentrere seg om.  

 

Ved avsluttet revisjon rapporterer kommunerevisor til kontrollutvalget på utført regnskapsrevisjon i 

egen årsrapport (regnskapsrevisjonsrapport). Denne rapporten omfattes ikke av de lovpålagte 

oppgavene, men er en tilbakerapportering til kontrollutvalget på utført regnskapsrevisjon med 

nærliggende oppgaver knyttet til Asker kommunes årsregnskap. I regnskapsrevisjonsrapporten 

                                                 
29

 Kommunerevisor har bemerket at dette gjelder saker til kontrollutvalget og bistand til administrasjonen. Tallet er et 

anslag, da det ikke finnes sikker rapportering. 
30

 Tall hentet fra oversikten mottatt fra Asker kommune, innhentet i forbindelse med en sammenligning Asker, Bærum 

og Drammen kommuner gjør i forbindelse med ressursbruk til sentrale støttefunksjoner. 
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oppsummeres kommunerevisjonens vurderinger og revisjonshandlinger som ligger til grunn for 

konklusjonene og avleggelse av revisjonsberetningen vedrørende kommunens årsregnskap.  

 

Etter at årsregnskapet er revidert og avlevert, utarbeider kommunerevisor til bruk for 

administrasjonen, primært økonomiavdelingen (herunder regnskap) og lønningsavdelingen, det man 

internt i kommunen kaller ”matrisen”. ”Matrisen” er en oversikt over forhold som ikke er alvorlige 

nok til at det rapporteres særskilt eller ved nummererte brev, men som kommunerevisor finner 

grunn til å gjøre administrasjonen og økonomiansvarlig oppmerksomme på for videre oppfølging. 

Kommunerevisor har opplyst at ”matrisen” utarbeides for å forebygge og for eventuelt å kunne 

spore utvikling i atferd. Det stilles i ”matrisen” krav til oppfølging og rapportering. Det er 

kommunerevisors oppfatning at ”matrisen” brukes aktivt av økonomiavdelingen og 

administrasjonen som verktøy for blant annet å bedre internkontrollen og korrigere regnskapet, og 

at den derfor er nyttig for kommunens drift.  

 

Økonomiavdelingen bekrefter at ”matrisen” er nyttig for kommunens interne bruk. Samtidig 

påpekes det at ”matrisen” nok ville vært nyttigere som et internt dokument uten krav til videre 

oppfølging. Med en rekke krav til rapporteringer og oppfølginger, oppleves ”matrisen” til tider å 

skape merarbeid for administrasjonen og økonomiavdelingen, som til dels går utover 

utviklingsarbeid i kommunen. Dette kommer vi tilbake til i punkt 4.6 nedenfor. 

 

4.4.2.3 Utvidede handlinger 

 

Ulike risikoelementer, kombinert med særlig kunnskap om kommunens virksomhet, gjør at 

kommunerevisor, i tillegg til å revidere årsregnskapet, verifiserer og undersøker forhold som går 

utover det å bekrefte riktigheten av regnskapet. Vi viser til vår gjennomgang av dette i punkt 2.3.1 

ovenfor. Kommunerevisjonen har timeført slikt arbeid på regnskapsrevisjon, ikke som annen 

bistand. Det er opplyst at det i disse tilfellene kan være en utfordring å skille mellom regnskaps-

revisjon og undersøkelser utover revidering av regnskapstallene. Kommunerevisor opplever at 

administrasjonen og virksomhetene ser på disse handlingene – utførelsen av ”kulturoppgavene”/ 

”etterlevelsesrevisjon” – som noe positivt.  

 

I tillegg kommer disposisjoner kommunerevisor gjør fordi man ikke mottar tilstrekkelig 

dokumentasjon og underlag for de undersøkelser som gjennomføres. I forbindelse med årsoppgjøret 

registrerer kommunerevisor dels unøyaktigheter, dels mangelfull dokumentasjon og avstemminger. 

Kommunerevisor opplever at dette nok skyldes at man i kommunens ulike virksomheter vet at 

revisjonen kjenner kommunen og virksomheten godt. Kommunerevisor opplyser at man derfor ofte 

må bruke egne ressurser på selv å gjøre undersøkelser, ved for eksempel å etterspørre/fremskaffe 

manglende dokumentasjon, selv søke i kilden og foreta egen beskrivelse samt hente informasjon fra 

arkivet for slik å kunne utelukke vesentlige feil ved regnskapsavleggelsen. Kommunerevisor 

oppfatter at dette arbeidet krever ekstra ressurser, men at det gir merverdi i form av redusert 

ressursbruk i administrasjonen, samtidig som det gir god kunnskap om virksomheten for 

kommunerevisjonen. Det antas imidlertid at dette arbeidet er noe en ekstern revisor ikke 

nødvendigvis ville ha gjort. Slik kommunerevisor oppfatter det, ville en ekstern revisor stille 
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strengere krav til levert dokumentasjon og underlagsmateriale i forbindelse med revidering av 

årsregnskapet, enn det kommunerevisor gjør i dag. 

 

Økonomiavdelingen deler ikke nødvendigvis kommunerevisors vurdering av nytteverdien av de 

omtalte handlingene. Økonomisjefen opplever at kommunerevisors arbeid utover det som er 

nødvendig knyttet til årsregnskapet, innebærer at administrasjonen pålegges merarbeid, snarere enn 

det motsatte, og at kommunerevisjonen derfor ikke fritar administrasjonen fra arbeid som ellers 

måtte vært gjort. Når det gjelder dokumentasjon knyttet til årsregnskapet viser økonomisjefen til at 

økonomiavdelingen etter deres syn leverer slik dokumentasjon til kommunerevisjonen som man 

ellers ville ha levert til en ekstern revisor. Økonomisjefen peker på at regnskapsavdelingen kan ha 

opplevd det som noe krevende at kommunerevisor har lav terskel for å ta kontakt om ulike forhold. 

Vi kommer tilbake til dette i punkt 4.6 nedenfor. 

 

4.4.3 Asker kommunerevisjons leveranser innen forvaltningsrevisjon 

 

4.4.3.1 Prioritering/utvalg av forvaltningsrevisjonsprosjekter 

 

Utgangspunktet for kontrollutvalgets (og kommunestyrets) prioriteringer av forvaltningsrevisjons-

prosjekter, er den overordnede analysen som kommunerevisjonen utarbeider til bruk for 

kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. Kommunerevisors analyse tar for seg kommunens 

virksomhet på et overordnet plan. Informasjon til bruk for analysen samles inn fra interne og 

eksterne kilder ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Det ses blant hen til kommunens 

handlingsprogram og vedtak og planer fattet i ulike komiteer. Analysen er følgelig basert på en 

rekke ulike kilder, slik at kontrollutvalget skal ha tilstrekkelige data til å fatte beslutning om 

utvalget av forvaltningsprosjekter på et faglig forsvarlig grunnlag.  

 

Selv om det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt alltid utføres etter bestilling fra kontrollutvalget, 

er det vanligvis kommunerevisor som utarbeider prosjektskisse i samarbeid/dialog med kontroll-

utvalget etter at et oppdrag er bestilt. Prosjektskissen er sentral for å konkretisere oppgaven og for å 

sikre omforent avgrensning. Kommunerevisor opplever at det er viktig å ha innflytelse på 

prosjektskissen for nettopp å sikre dette. 

 

4.4.3.2 Kapasitet 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter (ekskl. selskapskontroll/ad-hoc/avtalte handlinger) utgjorde i 

revisjonsåret 2013 (16. mai 2013 til 15. mai 2014) ca. 23 % av kommunerevisjonens totale 

registrerte ressursbruk. Dette tilsvarer grovt regnet det antall årsverk (1,5 stilling) som er dedikert til 

forvaltningsrevisjon. Kommunerevisor opplyser at man i 2014 gjennomførte to 

forvaltningsrevisjoner. Dette tilsvarer det som er notert i NKRFs forvaltningsrevisjonsregister.
 31

 

                                                 
31

 I oversikten vi har mottatt fra Asker kommune som er innhentet i forbindelse med en sammenligning av Asker, 

Bærum og Drammen kommuner knyttet til ressursbruk til sentrale støttefunksjoner (se tabellen i punkt 4.3), er det 

imidlertid i Asker registrert 4 gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 2014. Kommunerevisor har kommentert at i tillegg 

til de to forvaltningsrevisjonsoppdragene inkluderer tallet en eierskapskontroll og en undersøkelse. Det er videre i 
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Kommunerevisor opplyser at det er kommunerevisjonens kapasitet som setter begrensninger med 

hensyn til hvor mange forvaltningsrevisjonsoppdrag kommunerevisor kan gjennomføre. Med 1,5 

stilling dedikert til forvaltningsrevisjon innebærer hensynet til å sikre kvalitet at man kapasitets-

messig stort sett kun kan gjennomføre ett forvaltningsrevisjonsprosjekt om gangen, likevel slik at 

noe overlapping kan forekomme. Kommunerevisor opplyser at man i 2014 gjennomførte to 

forvaltningsrevisjoner. Dette tilsvarer det som er notert i NKRFs forvaltningsrevisjonsregister.  

 

Kommunerevisor har opplyst at kommunerevisjonen ikke har kapasitet til å gjennomføre flere 

forvaltningsrevisjonsoppdrag enn det som gjøres i dag. Det har vært vanskelig internt å allokere 

vesentlig mer ressurser til forvaltningsrevisjon, men det gjøres prioriteringer når det oppstår særlige 

forhold. Kommunerevisor opplyser at det for tiden er prioritert flere ressurser på 

forvaltningsrevisjon som følge av bestillinger fra kontrollutvalget. Det leies også inn noe ekstern 

bistand, og regnskapsrevisjon omprioriteres for å imøtekomme bestillinger fra kontrollutvalget. 

 

Kommunerevisor opplever ikke at kontrollutvalget har ønsket å gjennomføre flere forvaltnings-

revisjonsoppdrag enn det dagens kommunerevisjon har kapasitet til. Vi oppfatter at kontrollutvalget 

i møtet 16. mars 2015 bekreftet at man gjerne har sett hen til kommunerevisjonens kapasitet ved 

antall bestillinger, men at det for så vidt ikke er antallet forvaltningsrevisjoner som er avgjørende, 

men i hvilken grad man mener det er behov for kontroll på særlige områder. Det har derfor vært 

åpning for å kunne bestille ekstern utførelse av forvaltningsrevisjoner, dersom behovet skulle tilsi 

det. Så langt har dette ikke vært gjort. Kontrollutvalget pekte videre på at stort omfang av 

forvaltningsrevisjoner vil kunne føre til slitasje på kommunens virksomhet og organisasjon. 

Samtaler med økonomisjefen bekrefter en slik forståelse.  

 

Kommunerevisor opplyser at man ser en tendens til mer forvaltningsrevisjon og mindre 

regnskapsrevisjon, og at dette kan gjøre at man over tid må omallokere dagens ressurser. 

Kompetansemessig mener kommunerevisor dette er mulig, idet forvaltningsrevisjon og 

regnskapsrevisjon i stor grad benytter samme metode. 

 

4.4.3.3 Ad hoc-oppgaver og avtalte handlinger 

 

I tillegg til bestilte forvaltningsrevisjonsoppdrag utfører Asker kommunerevisjon ad hoc-oppgaver. 

Dette er oppgaver som ikke gjennomføres etter de særlige regler som gjelder for forvaltnings-

revisjon, men som mindre undersøkelser/granskninger.  

 

Kommunerevisjonen utfører også avtalte (kontroll)handlinger. Dette er oppgaver som er forankret i 

særlige vedtak fra kontrollutvalget, men som faller utenfor de forvaltningsrevisjonsoppgaver som 

revisjonsforskriften legger opp til. Det er vist til at revisjonen utfører tilsyn med brukermidler.  

 

                                                                                                                                                                  
rapporten registrert 11 forvaltningsrevisjonssaker i kontrollutvalget. Dette gjaldt saker i kontrollutvalget om bestilling 

av rapporter, behandling av ferdige rapporter og etterfølgende oppfølging. 
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Som det fremgår av punkt 4.3 foran, utgjorde disse oppgavene i revisjonsåret 2013 1,9 % av den 

samlede registrerte timebruken. Sett i forhold til timebruken registrert under forvaltningsrevisjon 

(inkludert selskapskontroll) utgjorde arbeidet med ad hoc-oppgaver og avtalte handlinger 7,8 %. 

 

4.4.4 Selskapskontroll 

 

Tid benyttet på selskapskontroll føres under forvaltningsrevisjon, og utgjorde 2,35 % av 

kommunerevisjonens totale registrerte tidsbruk i revisjonsåret 2013. Sett i forhold til timebruken 

registrert under forvaltningsrevisjon (inkludert ad hoc-oppgaver og avtalte handlinger) utgjorde 

arbeidet med selskapskontroll 9,5 %. I tillegg til eierskapskontroll og eventuell forvaltningskontroll 

i selskapene, utarbeider kommunerevisor en overordnet analyse for selskapskontroll, som danner 

grunnlag for kontrollutvalgets plan for selskapskontroll. 

 

Objekter for selskapskontrollen omfatter to aksjeselskaper som er heleid av Asker kommune. I 

tillegg har kommunen eierandeler i flere IKS-er, to med 50 % eierandel og to med henholdsvis 

33 % og 8 % eierandel. Kommunen har videre begrensede eierandeler i fem selskaper, som det etter 

avtale kan føres kontroll med. 

 

For perioden 2012-2015 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres selskapskontroll i fem selskaper. 

Det ble i 2013 og 2014 etter det opplyste gjennomført én eierskapskontroll hvert år, etter bestilling 

fra kontrollutvalget.  

 

4.4.5 Attestasjonsoppgaver 

 

Kommunerevisjonen utfører ulike attestasjonsoppgaver gjennom året. Dette er oppgaver som 

verken faller inn under forvaltningsrevisjon eller regnskapsrevisjon, men som revisjonen utfører der 

de blir bedt om å attestere at midler er benyttet i henhold til grunnlaget. Asker kommunerevisjon 

har opplyst at det i revisjonsåret 2013 ble avgitt mellom 50 og 60 attestasjoner og uttalelser.
32

 

Attestasjonsoppgaver utgjorde 3,36 % av det totale timeforbruket. For revisjonsåret 2014 ble det 

utført nærmere 80 attestasjonsoppdrag, mens det i perioden fra oktober 2014 til april 2015 er 

registrert 36 attestasjonsoppdrag (bortsett fra attestasjon av mva-kompensasjon). 

 

Kommunerevisor opplyser at Asker kommunerevisjon har et stort antall attestasjonsoppgaver der 

kvalitet og omfang på oversendt dokumentasjon ofte er varierende og fristene korte. Kommune-

revisors kunnskap om kommunen og tilgang til økonomi- og arkivsystem gjør likevel at 

kommunerevisor opplever å kunne bistå enhetene med å avgi korrekt rapportering slik at midler 

ikke går tapt.  

 

Kommunerevisor opplyser at attestasjonsoppgavene muligens er noe mer arbeidskrevende i Asker 

kommune enn ellers. Dette skyldes at attestasjonsoppgavene går direkte til kommunerevisor uten 

                                                 
32

 I regnskapsrevisjonsrapport årsregnskapet 2013 – Asker kommune, punkt 11, side 17 er det opplyst at det har blitt 

foretatt 152 attestasjoner. Vi har fått opplyst at dette tallet ikke er korrekt.  
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først å ha vært gjennom økonomiavdelingen, slik kommunerevisor opplyser at gjøres i enkelte andre 

kommuner. 

 

4.4.6 Annen bistand – rådgivning  

 

Utover oppgaver som bestilles av kontrollutvalget, bistår kommunerevisjonen administrasjonen og 

kommunens øvrige enheter med ulike oppgaver knyttet til regnskap, budsjett, merverdiavgift, 

rutiner og internkontroll. Denne bistanden består etter det vi forstår særlig i rådgivning og løpende 

diskusjoner med ulike virksomheter i kommunen. Denne typen bistand vil være i ”grenseland” mot 

regnskapsrevisjon, og blir dels ført under regnskapsrevisjon og dels som annen bistand. Omfanget 

av denne bistanden er dermed vanskelig å lese ut av oversikten over registrerte timer. I revisjonsåret 

2013 er 4,56 % av timene registrert på ”annen bistand”. 

 

Som eksempler på oppgaver som ikke faller inn under regnskapsrevisjonen har kommunerevisor 

vist til vurdering av regnskapsmessig håndtering av finansiell leieavtale, vurdering av regnskaps-

messig effekt ved innløsing av renteswap-avtale, innspill vedrørende forvalters opplysningsplikt om 

skatteplikt på forvaltning av finansplasseringer, innspill vedrørende skattepliktig virksomhet knyttet 

til næringsavfall, innspill/vurderinger knyttet til interne rutiner, innspill til mva-kompensasjon, 

bokføringsregler, budsjettering og KOSTRA-føringer. Bistanden skjer etter anmodning fra 

administrasjonen eller den enkelte virksomhet.  

 

Både økonomisjefen og lønningssjefen bekrefter at kommunerevisjonen benyttes til slik løpende 

rådgivning. Økonomisjefen har vist til at en typisk henvendelse kan være å be om innspill til for 

eksempel interne retningslinjer, mens det for lønningssjefen typisk vil dreie seg om faglige 

diskusjoner. Det er begges vurdering at kommunerevisjonen besitter god kunnskap og kompetanse, 

og at bistanden derfor oppfattes som nyttig. Lønningssjefen har særlig opplyst at faglige drøftelser 

med kommunerevisor oppleves som hensiktsmessig og enkelt, og at dette har sammenheng med 

revisors kompetanse og nærhet. Det pekes på at det nok ville vært en høyere terskel for å ta kontakt 

med en ekstern revisor, men at dette for så vidt kan løses ved å sette en fast dag for denne type 

henvendelser. Dette har lønningssjefen erfaring med fra tidligere arbeidsforhold.  

 

Kommunerevisors annen bistand og rådgivning skjer innenfor de grenser som gjelder i forhold til 

revisors uavhengighet. Både økonomisjefen og lønningssjefen bekrefter at de ansatte i 

kommunerevisjonen har et bevisst forhold til uavhengighet og objektivitet ved denne type 

oppgaver. Kommunerevisjonen ser imidlertid på bistanden som viktig både for kommunens enheter 

og kommunerevisjonen selv. Kommunerevisjonen påpeker at de har slik innsikt i kommunens 

virksomhet at det er mulig å gi effektive og konkrete råd, samtidig som denne type bistand gir 

kommunerevisjonen innsikt i kommunens virksomhet til nytte for kommunerevisjonens regnskaps- 

og forvaltningsrevisjon. Lønningssjefen har i denne sammenhengen også vist til at hun opplever det 

som positivt at kommunerevisor er i forkant og informerer om forhold av betydning for 

virksomheten.  
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Kommunerevisor oppfatter det slik at dersom kommunerevisjonen ikke kan håndtere løpende 

bistand av den type som her er nevnt, må andre ressurser benyttes. Økonomiavdelingen kan overta 

noen av oppgavene, men kapasiteten må da trolig styrkes. Et alternativ er at oppgavene settes ut til 

eksterne.  

 

Det er økonomisjefens oppfatning at de oppgaver/den bistand økonomiavdelingen ber om, kunne 

vært rettet mot andre etablerte miljøer, hvis ikke økonomiavdelingen kunne gå til revisor. 

Lønningssjefen opplyser derimot at det ikke er andre internt i kommunen som det er naturlig at hun 

vil eller kan henvende seg til med de spørsmål som rettes til kommunerevisor. Det vises i denne 

sammenheng til at lønnsavdelingen har begrensede ressurser, og at øvrige avdelinger 

(personal/regnskap) ikke besitter den kompetansen som lønningssjefen etterspør.  

 

4.4.7 Eksterne oppdrag 

 

Med eksterne oppdrag menes revisjon av enheter som er organisatorisk adskilt fra kommunen, og 

som derfor ikke ligger til kommunestyrets og kontrollutvalgets ansvarsområde. De økonomiske 

størrelsene inngår da heller ikke i kommuneregnskapet. Dette gjelder legater, Asker kirkelige 

fellesråd og fem menigheter. I revisjonsåret 2013 inkluderte revisjonen også overformynderiet, og 

med dette inkludert utgjorde den registrerte tidsbruken i revisjonsåret 2013 på ”eksterne oppdrag” 

4,6 %.  

 

I tillegg revideres IKS-er, men hvor mange dette er varierer og avhenger av hvilken revisor det 

enkelte IKS-et velger. I 2014 reviderte Asker kommunerevisjon fire IKS-er, i 2015 vil det revideres 

to. Den registrerte tidsbruken til revisjon av IKS-er utgjorde 6,9 % i revisjonsåret 2013.  

 

Revisjon av Asker kirkelige fellesråd og menighetene følger av tjenestytingsavtale med 

kommunene og er inkludert i kommunerevisors budsjett. Avtalen er verdsatt til kr 300 000 pr. år. 

Tilsvarende er revidering av legater og stiftelse inkludert i kommunerevisors budsjett. Revidering 

av IKS-er faktureres etter medgått tid.  

 

Kommunerevisor anser eksterne oppdrag som viktig for å øke kommunerevisjonens faglige bredde. 

Samtidig kan kommunerevisjonens kunnskap om Asker kommune være en styrke ved revisjon av 

oppdrag nært knyttet til kommunen.  

 

4.4.8 Deltagelse i kontrollutvalgets møter 

 

Kommunerevisor møter alltid i kontrollutvalgets møter. Avhengig av hvilke saker som skal 

behandles, møter også hovedrevisor og/eller forvaltningsrevisor.  
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4.5 Kvalitative faktorer for kommunerevisjonens leveranser  

 

4.5.1 Regnskapsrevisjon  

 

4.5.1.1 Vesentlighetsgrensen 

 

Kommunerevisor er enig i at en vesentlig faktor ved regnskapsrevisjonen og kvaliteten på utført 

regnskapsrevisjon er hvilke risikovurderinger og vesentlighetsgrenser som legges til grunn, jf. 

punkt 2.3.2. Kommunerevisor har pekt på at det ved fastsettelsen av vesentlighetsgrensen for Asker 

kommune særlig er tre forhold som er relevante: iboende risikoelementer, kontrollrisiko og 

oppdagelsesrisiko.  

 

Det fremgår av kommunerevisjonens skriv ”Organisasjon, formål og oppgaver – revisjonsoppdraget 

2014” at revisjonsrisikoen ved avleggelse av revisjonsberetningen ikke må være høyere enn det 

revisor kan tåle, og at dette i praksis betyr at revisor først må avklare hvor stor den iboende risikoen 

og kontrollrisikoen er. Som eksempler på generelle iboende risikomomenter er vist til at kommunen 

driver mangeartet virksomhet, det gjelder komplekse regelverk for virksomhetene og at kommunens 

virksomheter håndterer store beløp og mange transaksjoner. I tillegg kommer risikomomenter som 

kommunerevisjonen har identifisert som særegne for Asker kommune. Som eksempler er vist til 

særlig krevende poster i regnskapet, internkontrollens effektivitet og erfaringer fra tidligere års 

revisjoner. 

 

Etter at risikoelementene er identifisert, utfører kommunerevisjonen kontrollhandlinger som gir en 

oppdagelsesrisiko som bringer revisjonsrisikoen ned på et akseptabelt nivå. Asker kommune-

revisjon opplyser at vesentlighetsgrensen i Asker praktiseres og fastsettes i samsvar med det som 

følger av NKRFs beskrivelse i ”Kommunal revisjonsmetodikk” fra 2005. Kommunerevisor har 

imidlertid ikke ønsket å opplyse konkret vesentlighetsgrense. Dette begrunnes med at kjennskap til 

vesentlighetsgrensen vil kunne gi kommunens administrasjon og virksomheter informasjon som kan 

benyttes på en måte som kan gå utover revisjonen og formålet med denne. Vesentlighetsgrensen 

evalueres årlig.  

 

Vi har ikke forutsetninger for å mene noe om kommunerevisors fastsettelse av vesentlighets-

grensen, og hvilken betydning dette har for revisjonens kvalitet. Vi har imidlertid fått dokumentert 

at NKRF i 2012 gjennomførte kvalitetskontroll av regnskapsrevisjonen i Asker kommune og at 

denne ble godkjent med én merknad. Totalkonklusjonen var at ”revisjonsenheten har 

tilfredsstillende kontrollsystemer og utfører revisjonsoppdraget innenfor rammen av god kommunal 

revisjonsskikk.” 
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4.5.2 Forvaltningsrevisjon 

 

4.5.2.1 Teknisk kvalitet 

 

Kommunerevisor har i våre samtaler lagt vekt på at det sentrale for kvaliteten på forvaltnings-

revisjonen vil være selve metoden. Dette har sammenheng med at forvaltningsrevisjon skal 

gjennomføres i henhold til vedtatte standarder (RSK 001), som definerer objektive krav til form og 

innhold i gjennomføringen og rapporteringen av forvaltningsrevisjoner.  

 

Asker kommunerevisjon var gjenstand for NKRFs kvalitetskontroll i 2012. Kontrollen gjaldt 2011 

og baserte seg på den ene forvaltningsrevisjonsrapporten som ble levert dette året. 

Forvaltningsrevisjonen ble godkjent med én merknad: ”skille mellom fakta og vurdering, jf. 

RSK 39”. I rapporten vises til at alle fakta skal stå i faktakapitlet, og når deler av fakta kom først i 

vurderingene, var dette etter kontrollørens vurdering i strid med standarden. I sitt tilsvar til 

kontrollen redegjorde kommunerevisor for metoden, og viste i brev til kvalitetskontrollkomiteen at 

merknadene ble tatt til etterretning.  

 

I rapporten fremheves ellers som en generell kommentar at ”rapporten som ble kontrollert hadde et 

godt språk, var ryddig og strukturert og fin lay out. Rapporten inneholdt gode funn og ble godt 

mottatt av rådmannen”.  

 

4.5.2.2 Opplevd kvalitet  

 

En vurdering av brukernes opplevelse av forvaltningsrevisjonene (”opplevd kvalitet”) vil forutsette 

at det samles inn subjektive data, gjerne gjennom brukerundersøkelser og lignende. Vi har ikke hatt 

forutsetninger for å gjennomføre denne type brukerundersøkelser, og har i samråd med 

kontrollutvalgets sekretariat heller ikke søkt å få kommentarer på dette fra kommunens ulike 

virksomheter. Vi peker dessuten på at NKRF, som nevnt i punkt 2.4.2.3, er av den oppfatning at det 

ikke vil være formålstjenlig å la brukernes oppfatning være et kvalitetsparameter, idet brukernes 

oppfatning ikke sier noe om den generelle metoden. Hvorvidt brukerne opplever 

forvaltningsrevisjonen som kvalitativt god, vil avhenge av hvilken forventing man har til rapporten, 

og i så måte være en subjektiv vurdering.  

 

Vi nevner likevel at i kvalitetskontrollen til NKRF i 2012 ble det vist til at selv om leservennlighet 

ikke er obligatorisk i RSK 001, ble rapporten ikke vurdert som ”lesevennlig nok”. Kommunerevisor 

opplyser at praksis er endret i samsvar med kommentarene fra kvalitetskontrollen, og at disse er 

innarbeidet i egen sjekkliste for kvalitetssikring.  

 

Kommunerevisor har vist til at en annen side av ”opplevd kvalitet”, er å avklare omfang og 

forventninger til forvaltningsrevisjonsprosjektene for å sikre at brukerne opplever god kvalitet og 

forståelse. Kommunerevisor viser i denne sammenheng til at man er opptatt av å drøfte/avklare 

forhold med den reviderte virksomheten, og hvilke relevante vurderingskriterier og metodisk 

fremgangsmåte som vil legges til grunn for oppdraget. Det avholdes også oppstartsmøte, hvor 
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informasjon innhentes og fremdriftsplanen gjennomgås. Kommunerevisor oppfatter at det skapes en 

forståelse for forvaltningsrevisjonen, og at forventningene avstemmes.  

 

4.5.2.3 Kompetanse som kvalitetskriterium 

 

Det har vært hevdet at det er en svakhet at Asker kommunerevisjon ikke besitter fagkompetanse 

innenfor området som skal undergis forvaltningsrevisjon. Synspunktet synes å være at forvaltnings-

revisjonen ikke blir helt treffende, når revisor ikke besitter den relevante fagkunnskapen for 

området som revideres.  

 

Vi har ikke etterprøvd hvor sterkt dette synspunktet eventuelt står i kommunen. Kommunerevisor 

har imidlertid formidlet at man ikke er enig i en slik tilnærming, og har pekt på at forvaltnings-

revisjon er noe annet enn tilsyn, jf. definisjonen i kommuneloven § 77 nr. 4:”systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger”. Det er derfor kommunerevisors oppfatning at det for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonsoppdrag ikke er nødvendig med særskilt fagkunnskap om 

det som skal revideres, idet metoden som benyttes er den samme, uavhengig av fag. Dette presiserer 

også kommunerevisor i oppstartsmøtene ved forvaltningsrevisjonsoppdrag. Det avgjørende etter 

kommunerevisors oppfatning er at man har tilstrekkelig kunnskap og erfaring om metoden. Fra 

kommunerevisors ståsted er den kompetanse som dagens dedikerte ressurs hos kommunerevisjonen 

besitter (mastergrad i sosiologi), kombinert med revisjonens øvrige ressurser, tilfredsstillende. 

Dersom det i enkelte tilfeller skulle være nødvendig med særlig kunnskap om et felt, er dette en 

kompetanse som i tilfelle kan trekkes inn. Kommunerevisor viser til at man er lydhør for innspill fra 

fagpersoner, og at faktadelen og kommunerevisors vurderinger alltid sendes til faktabekreftelse. 

 

Kommunerevisor trekker frem at det for å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjon som er relevant 

for kommunen, er nødvendig å ha innsikt i og kunnskap om kommunens virksomhet. Slik kunnskap 

får kommunerevisjonen gjennom de ulike oppgavene som gjennomføres for kommunen, samtidig 

som ansatte holder seg generelt oppdaterte om virksomheten. 

 

NKRF er, som nevnt, i utgangspunktet enig med kommunerevisor i at det er metoden som er det 

grunnleggende for forvaltningsrevisjonen. NKRF peker likevel på at det i enkelte tilfeller kan være 

hensiktsmessig/nødvendig at forvaltningsrevisorene har kunnskap om det faget som revideres, og at 

det da er sentralt at man evner å innhente denne kunnskapen.  

 

Behovet for ulik kompetanse kan også ha sider mot kommunerevisjonens størrelse, der det kan være 

av betydning å ha et tilstrekkelig stort kompetansemiljø. Vi har ikke forutsetninger for å ta stilling 

til hvor stort miljøet bør være, men oppfatter kommunerevisor slik at hun er av den oppfatning at 

kommunerevisjonen i Asker har tilfredsstillende størrelse i forhold til å sikre nødvendig kompetanse 

og kvalitet. Det vises i denne sammenheng også til at revisorene deltar på spesialiserte kurs og 

nettverksmøter, samtidig som man har kontakt med andre revisjonsenheter og slik ivaretar og sikrer 

utveksling av blant annet erfaring.  
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4.6 Forholdet til regnskapsavdelingen  

 

4.6.1 Om regnskapsavdelingen 

 

Regnskapsavdelingen er i Asker kommune organisert som en avdeling underlagt økonomi-

avdelingen. Økonomiavdelingen er igjen underlagt administrasjonen. Mens økonomiavdelingen er 

lokalisert i Rådhuset, er regnskapsavdelingen lokalisert et annet sted, i samme bygg som 

kommunerevisjonen.  

 

4.6.2 Samhandlingen med kommunerevisjonen 

 

Økonomiavdelingens berøringspunkter med kommunerevisjonen er først og fremst i tilknytning til 

kommunerevisjonens revidering av årsregnskapet. Økonomiavdelingen avlegger fullstendig 

årsregnskap 15. februar hvert år, men for å effektivisere revisjonsarbeidet og for å kunne ”kvittere 

ut” forhold før endelig årsregnskap avleveres, avleverer økonomiavdelingen fortløpende regnskap 

til revisjonen. Slik kan revisor tidlig melde tilbake feil eller mangler, og økonomiavdelingen kan 

gjøre korreksjoner. Økonomisjefen opplever dette som arbeidsbesparende, og fremhever at man i 

denne fasen har god kommunikasjon og samhandling med revisor. Det legges imidlertid til grunn at 

det ikke er nødvendig for slikt samarbeid at kommunerevisor er ansatt i kommunen, idet slik 

fortløpende revisjon også ville vært avlevert til ekstern revisor.  

 

Når det gjelder avlevering av dokumentasjon til kommunerevisor, er det økonomisjefens oppfatning 

at revisor får utlevert all nødvendig dokumentasjon, og at det i liten grad er behov for at revisor må 

be om supplerende dokumentasjon og informasjon. Slik økonomisjefen ser det, leveres 

dokumentasjon til kommunerevisjonen tilsvarende det man ville levert til en ekstern revisor. Som 

nevnt i punkt 4.4.2.3, står dette i en viss motsetning til kommunerevisors oppfatning. Samtidig 

bekrefter økonomisjefen at det skjer oppfølging fra kommunerevisjonen i forbindelse med 

årsregnskapet, og at kommunerevisjonen i denne forbindelse gjerne tar direkte kontakt med 

rådgivere i regnskapsavdelingen.  

 

Det som er fremhevet som særlig utfordrende i samhandlingen mellom økonomiavdelingen og 

kommunerevisjonen, er betydningen av at regnskapsavdelingen og kommunerevisjonen er 

samlokalisert. Fordi regnskapsavdelingen og kommunerevisor sitter i samme bygg, er det enkelt for 

kommunerevisjonen å ta direkte kontakt med regnskapsavdelingen når det måtte passe. Dette 

oppleves til tider krevende, fordi man dermed blir avbrutt i det daglige arbeidet. Man har søkt å løse 

dette ved å legge en plan for møter, men det har vist seg vanskelig i praksis. Erfaringene fra tiden i 

2014/2015, hvor det ikke har vært regnskapssjef på avdelingen, har synliggjort at det er mulig å 

bedre situasjonen ved å avtale tider for de gjennomganger kommunerevisjonen har behov for. Ved å 

avtale en periode revisjonen kan gjennomføres, slik som gjerne ellers gjøres med eksterne 

revisjoner, antas at samhandlingen kan gjøres vesentlig enklere.  

 

Det er økonomisjefens oppfatning at kommunerevisjonen ikke i særlig grad avhjelper 

administrasjonen med arbeidsoppgaver. Kommunerevisjonens utvidede handlinger og oppgaver 
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oppleves ikke å være oppgaver som administrasjonen ellers ville ha utført. I stedet er det økonomi-

sjefens oppfatning at kommunerevisjonen påfører økonomiavdelingen og administrasjonen 

merarbeid, som går utover alminnelige drift og utviklingsarbeid. Som eksempler er vist til oppgaver 

som pålegges i ”matrisen”, jf. punkt 4.4.2.2 ovenfor. 

 

At økonomiavdelingen ikke anser kommunerevisjonens arbeid som tidsbesparende for egen del, 

skyldes ikke nødvendigvis bare kommunerevisjonen og kommunerevisjonens krav til rapporter, 

oppfølginger mv. Økonomisjefen peker på at det i kommunen er en rekke kontrollfunksjoner, som 

dels kan synes å gå i hverandre. Det er vist til at Veritas foretar kontroller hvert annet år, at det 

internt foretas tilsvarende kontroll som Veritas, at fylkesmannen gjennomfører tilsyn, at det har 

vært ansatt egen controller hos rådmannen, og at alle tjenesteområder er pålagt internkontroll. Det 

gis i så måte uttrykk for en form for revisjonstretthet, hvor antallet kontroller blir så vidt stort at 

ytterligere kontroll fra kommunerevisors side oppleves som krevende for virksomheten.  

 

5 Sammenligning med revisjonen i andre kommuner 

 

5.1 Oppdragsbeskrivelsen. Utvalget av kommuner 

 

Det følger av oppdragsbeskrivelsen i kontrollutvalgets bestilling 26. februar 2015 at utredningen 

skal sammenligne Asker kommunerevisjon med andre kommuners måte å organisere kommune-

revisjonen på. Herunder skal det innhentes faktisk informasjon om de tre alternative organisasjons-

formene. Sentrale problemstillinger er i hvilken grad større kommunerevisjonsmiljøer vil være mer 

kostnadseffektive, sikre bedre rekruttering og robuste fagmiljøer og ivareta hensynet til 

spesialisering. Bærum, Drammen, Skedsmo, Bergen og Tønsberg er nevnt som aktuelle 

sammenligningskommuner.  

 

Som vi har redegjort for i punkt 3, kan kommunerevisjonstjenesten i prinsippet organiseres på 

følgende måter:  

 

▪ Kommunen kan ha kommunerevisjon i egen regi;  

▪ kommunen kan delta i interkommunalt samarbeid / selskap om kommunerevisjon;  

▪ kommunen kan inngå avtale med privat leverandør av revisjonstjenesten.  

 

Vi har innhentet informasjon om kommunerevisjonen i de kommunene som er angitt i bestillingen 

fra kontrollutvalgssekretariatet. I tillegg har vi innhentet informasjon om kommunene Trondheim, 

Sandnes, Nedre Eiker, Sarpsborg og Oppegård. Dette for å sikre noe større bredde i sammen-

ligningsgrunnlaget. De tre organisasjonsformene er representert i utvalget. Samtlige av sammen-

ligningskommunene, med unntak av Bergen og Trondheim, inngår i KOSTRA-gruppe 13. 

 

Når det gjelder antallet forvaltningsrevisjoner for hver av kommunene, har vi også innhentet 

informasjon fra NKRFs forvaltningsrevisjonsregister pr. 8. mai 2015. I omtalen av registeret på 

NKRFs hjemmeside heter det: 
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”Registeret inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de 

fleste sektorer og fagområder. Målsettingen er at registeret med hjelp av NKRFs 

medlemmer skal holdes løpende oppdatert, og etter hvert inneholde alle 

forvaltningsrevisjonsrapporter som er avlagt fra og med 2005.” 

 

Det forekommer en del avvik i antall forvaltningsrevisjoner i registeret, sammenlignet med 

informasjon som kan leses ut av dokumentasjon som er tilgjengelig for den enkelte kommune. 

Årsaken til dette kan være at NKRFs register ikke nødvendigvis viser samtlige forvaltnings-

revisjoner som er utført. Registeret er basert på innmeldte opplysninger fra NKRFs medlemmer.  

 

5.2 Kommuner med kommunerevisjon i egenregi 

 

5.2.1 Bærum kommune 

 

Antallet innbyggere i Bærum kommune var 120 685 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

I henhold til virksomhetsplanen for 2015 har Bærum kommunerevisjon 9,8 stillinger. Det fremgår 

av planen at en regnskapsrevisor har sluttet i 2014. Det er besluttet ikke å ansette ny. Én 

forvaltningsrevisor er i permisjon, og har ikke blitt erstattet første halvår i 2015. Revisjonen ønsker 

å redusere kostnadene.  

 

I budsjettet for 2015, som er vedtatt av kommunestyret i møte 10. desember 2014, er netto 

driftsutgifter for 2015 fastsatt til kr 8,8 mill. Brutto driftsutgifter utgjør kr 9,2 mill., hvorav 

kr 8,4 mill. er lønn og sosiale utgifter.  

 

Det fremgår av Bærum kommunerevisjons rapport om selskapskontroll i 2014 at kommunen har 

eierinteresser i 13 selskaper. Kommunerevisjonen utfører obligatorisk eierskapskontroll i disse 

selskapene. Formålet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I tillegg utføres utvidet eierskapskontroll 

overfor enkelte av selskapene. Utvalget av selskaper er gjort ut fra en risiko- og vesentlighets-

vurdering. I 2014 ble det ikke utført forvaltningsrevisjon i noen av selskapene.  

 

Basert på samtale med Bærum kommunerevisjon har vi fått opplyst at nærheten til kommunen gjør 

at kommunerevisjonen utfører tilleggsoppgaver knyttet til dokumentasjonsinnhenting / selvstendige 

undersøkelser, og at dette gjelder innenfor både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det er 

kommunerevisors oppfatning at dette “mer-arbeidet” kan være forenklende for administrasjonen. 
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Virksomhetsplanen for 2015 gir følgende oversikt over den foreslåtte prosentvise fordelingen av 

arbeidsressursene i Bærum kommunerevisjon:  

 

Fordeling av arbeidsressursene på ulike oppgaver i 2015 

 Andel Timer 

Regnskapsrevisjon¹ 45% 5 924 

Forvaltningsrevisjon 21% 2 681 

Selskapskontroll 3% 404 

Kontrollutvalget, egen administrasjon, sykdom m.m. 31% 4 012 

¹ Inkluderer alle revisjonsoppdrag. 

 

Det er angitt i virksomhetsplanen at avviket på de ulike postene i timebudsjettet maksimalt skal 

være +/- 10 %.  

 

For 2013 viser årsrapporten og regnskapet følgende fordeling av timebudsjett og faktisk forbruk: 

 

Timebudsjettet 2013 

  Budsjett Brukt Avvik i % 

1 Brukere¹ 

2 Medarbeider² 

 Sykdom 

3 Læring og fornyelse³ 

4 Økonomi 

 

 

 

 

5 Etikk og internkontroll 

 

 

 

 

4.1 Revisjon av kommuneregnskap 

4.2 Andre revisjonsoppgaver 

4.3 Forvaltningsrevisjon 

4.4 Eksterne tjenester
4
 

4.5 Selskapskontroll 

682 

682 

1 270 

1782 

4 444 

1 592 

3 650 

967 

480 

320 

824 

558 

734 

2 931 

4 832 

939 

2 743 

761 

68 

17 

21% 

-18% 

-42% 

64% 

9% 

-41% 

-25% 

-21% 

-86% 

-95% 

Sum  15 969 14 414 -9% 
1 Timer direkte til kontrollutvalget og omfatter deltakelse i møter, saksfremlegg og bistand til kontrollutvalgssekretæren 
2 Intern administrasjon av ansatte samt sykdom og permisjon (ikke redusert stilling) 
3 Intern administrasjon og opplæring 
4 Er i all hovedsak revisjon av kirke- / menighetsregnskaper, som er egne regnskap utenfor kommunens regnskap 

 

I tilknytning til denne tabellen er det bemerket at ”[t]imeregistreringssystemet er veldig følsomt og 

vanskelig å budsjettere” og at ”dette kan illustreres med at samme type arbeidsutførelse kan bli 

registrert på forskjellige poster”.  

 

Antallet utførte forvaltningsrevisjoner i 2013 var 8, mens tilsvarende antall i 2014 var 5.  

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn 25 forvaltningsrevisjoner for Bærum kommune til NKRFs 

forvaltningsrevisjonsregister.  
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Bærum kommunerevisjon utøver internkontroll, og er også undergitt kontroll av NKRF. Resultatene 

av kvalitetskontrollene skal rapporteres til kontrollutvalget. Målet for kvalitetskontrollene er at det 

ikke skal avdekkes kritiske avvik. I virksomhetsplanen for 2015 finner man en forholdsvis detaljert 

oversikt over resultater som skal nås i løpet av året, med angitte tidsfrister.  

 

5.2.2 Trondheim kommune 

 

Antallet innbyggere i Trondheim kommune var 184 960 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Trondheim kommune har revisjon i egenregi. I årsrapporten for 2013 er det opplyst at antall ansatte 

ved utgangen av dette året var 19 (17,6 årsverk). Seks stillinger er øremerket forvaltningsrevisjon. 

Medarbeidere innen regnskapsrevisjon bidrar også i gjennomføringen av forvaltningsrevisjon og 

andre undersøkelser i tillegg til regnskapsrevisjon. Tilsvarende bidrar medarbeidere innen 

forvaltningsrevisjon innen regnskapsrevisjon. Kommunerevisjonen foretar også særattestasjoner.  

 

Enheten har formalkompetanse innen flere områder, blant annet revisjon, økonomi, juss, sosiologi, 

statsvitenskap og historie.  

 

Trondheim kommunerevisjon har en netto budsjettramme for 2015 på kr 12,4 mill. Dette er en 

reduksjon på kr 0,8 mill. fra 2014. Driftsutgifter er budsjettert med kr 13,8 mill, hvorav kr 12,7 mill. 

utgjør lønnsutgifter. Tilsvarende tall for 2014 var henholdsvis kr 14,6 mill. og kr 13,6 mill. Netto 

budsjettramme for 2016-2018 ventes å ligge på kr 12,4 mill, altså uendret fra 2015.  

 

Det fremgår av Trondheim kommunerevisjons hjemmeside at antallet forvaltningsrevisjons-

rapporter avgitt i 2010 var fem. Tilsvarende tall for 2011, 2012, 2013 og 2014 var henholdsvis 7, 7, 

9 og 13. Dette gir en økende tendens, med et gjennomsnitt for 2010-2014 på i overkant av åtte 

rapporter årlig. 

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn 33 forvaltningsrevisjoner for Trondheim kommune til 

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister. 

 

5.3 Kommuner med IKS-revisjon 

 

5.3.1 Skedsmo kommune 

 

Antallet innbyggere i Skedsmo kommune var 51 725 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Skedsmo kommune deltar i Romerike Revisjon IKS sammen med tolv andre kommuner. Det totale 

antallet innbyggere i deltakerkommune var 268 687 pr. 1. januar 2015. Selskapet ble etablert med 

virkning fra 1. juni 2014, og var et resultat av en sammenslåing av Øvre Romerike revisjonsdistrikt 

IKS, Østre Romerike revisjonsdistrikt og Nedre Romerike distriktsrevisjon. I utredningen om 

sammenslåingen datert 27. august 2012 er det lagt til grunn at det er en klar tendens blant 
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revisjonsmiljøene for norske kommuner til at det ”fokuseres på sterkere fagmiljøer, redusert 

sårbarhet, profesjonalisering av kommunikasjon mellom kommunen og revisjonen, mer fleksibilitet i 

tjenestetilbudet og større enheter”. Målene for ”fremtidens revisjonsordninger” er formulert slik:  

 

▪ Det skal utføres objektiv, uavhengig revisjon med høy kvalitet, som er nyttig for kommunene. 

▪ Kvaliteten på revisjonstjenestene sikres ved de ansattes kompetanse og god ledelse. 

▪ Revisjonen må være tidsriktig og aktuell i de tjenester som leveres. Dette krever en fleksibel 

organisasjon med tverrfaglig kompetanse. 

▪ Styrke kontrollutvalgets og kommunestyrets oppgave med tilsyn og kontroll i kommunene. 

▪ Revisjonen skal være en interessant og trygg arbeidsplass, med konkurransedyktige vilkår, der 

de ansatte trives. 

▪ Revisjonens tjenester skal utføres effektivt – til en kostnadsriktig pris. 

 

I utredningen er det lagt til grunn at en felles revisjonsordning vil gi følgende fordeler: 

 

▪ Alle kommunene vil fra dag én få tilgang på økt faglig kompetanse og bedre service på de 

tjenester revisjonen skal levere. 

▪ Kommunene vil kunne trekke veksler på spisskompetanse på flere områder, få økt tilgang til 

veiledning og lettere kunne forebygge feil. 

▪ En større revisjonsenhet vil kunne være mer i forkant av utviklingen innenfor revisjonsfaget, og 

bidra til overføring av erfaring og kompetanse til kommunene.  

▪ En større enhet vil både oppfattes som, og i realiteten være, en uavhengig kontrollinstans, som 

er avgjørende for tilliten til kommunenes kontrollsystem. 

▪ En større revisjonsenhet vil medføre mindre sårbarhet ved sykdom og ved at noen fratrer en 

stilling, noe som vil bidra til økt leveringsevne og leveringssikkerhet. 

▪ En større enhet vil få lavere driftskostnader i et normalisert budsjett, sammenlignet med dagens 

modell. Foreløpige beregninger viser en kostnadsbesparelse sammenlignet med dagens ordning 

på 8-10 prosent (ca. kr 2 mill.), hvis vi holder investerings- og oppstartskostnader utenom. 

 

Utredningen oppsummerer det slik at en felles revisjon vil gi bedre tjenester, med økt kvalitet og 

lavere kostnader. Det ble lagt til grunn at det skulle oppnås en kostnadsbesparelse på 8-10 %, 

sammenlignet med tidligere ordning.  

 

I avsnittet om regnskapsrevisjon er det lagt til grunn at det utføres oppgaver ut over det som følger 

av revisjonsforskriften § 3. Som eksempler er nevnt særattestasjoner, faglig veiledning, pasient-

regnskap og revisjon av vertskommunesamarbeid. Videre er det vist til andre bestillinger, kontroll-

aktiviteter og kvalitetssikring.  

 

I henhold til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018, som er vedtatt av styret 

17. juni 2014, er det budsjettert med driftsutgifter på kr 24 055 436 for 2015, noe som er en 

reduksjon fra kr 24 317 000 for 2014. Det er planlagt ytterligere kostnadsreduksjoner i 2016-2018. 
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Lønn utgjør i overkant av 80 % av kostnadene i Romerike Revisjon IKS. Det er budsjettert med 

kr 2 718 436 i kontorutgifter, husleie/strøm/renhold og IKT. Disse postene utgjør dermed 11,3 % av 

budsjetterte driftsutgifter for 2015. Det er budsjettert med en bemanning på 25 årsverk i 2015. 

 

Romerike Revisjon IKS er i følge hjemmesiden delt inn i en avdeling for regnskapsrevisjon og en 

avdeling for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, med henholdsvis 17 og 7 ansatte. Mens de 

ansatte i avdelingen for regnskapsrevisjon har relevant økonomi- og revisjonsbakgrunn, har de 

ansatte i avdelingen for forvaltningsrevisjon mer ulik og variert bakgrunn.  

 

Vi har innhentet plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2016 avgitt av kontrollutvalget i Skedsmo 

kommune. I planen er det lagt til grunn at det i denne perioden vil utføres 6-8 forvaltnings-

revisjoner, avhengig av prosjektenes omfang. Dette utgjør 1,5-2 forvaltningsrevisjoner pr. år.  

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn to forvaltningsrevisjoner for Skedsmo kommune til 

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister. 

 

5.3.2 Drammen kommune 

 

Antallet innbyggere i Drammen kommune var 67 016 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Drammen kommune deltar i Buskerud kommunerevisjon IKS sammen med 13 andre kommuner, 

samt Buskerud fylkeskommune. Det totale antallet innbyggere i deltakerkommunene var 214 140 

pr. 1. januar 2015 (SSB-tall). Antallet innbyggere i Buskerud var 274 737 pr. 1. januar 2015. 

 

Buskerud kommunerevisjon IKS har hovedkontor i Drammen, og har i tillegg kontorer i Hønefoss 

og Kongsberg. Forretningsideen er i åpenhetsrapport for regnskapsåret 2014 beskrevet slik: 

 

”BKR skal dekke våre kunders behov for en totalleverandør av revisjonstjenester og 

beslektede tjenester. Dette innebærer blant annet: 

 Pliktige revisjonstjenester (regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) 

 Selskapskontroll 

 Undersøkelser 

 Rådgivningstjenester på områder hvor vi har vår kjernekompetanse, så frem dette 

ikke kommer i konflikt med selskaps oppgave som revisor” 

 

I Buskerud kommunerevisjon IKS’ plan for revisjon mv. for 2014 for Drammen kommune 

(regnskapsrevisjon utført i perioden 1. mai 2014 til 30. april 2015) heter det under punkt 3.2: 

 

”Det er viktig at våre kunnskaper om kommunen og kommunesektoren, også kan komme 

til nytte gjennom råd og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser 

og anbefalinger eller som svar på enklere henvendelser om temaer innen økonomi-

området, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden vi bruker på slike oppgaver, 

viser seg ofte å være nyttig for begge parter.” 
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Vi legger til grunn at det her siktes til det som er omtalt som ”kulturoppgaver”. I planen punkt 5 er 

det vist til at det i tillegg til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og attestasjonsoppgaver, utføres 

andre oppgaver for kommunen som er forenlige med oppgaven som kommunens revisor. Av 

IKS-ets hjemmeside fremgår at det leveres ”beslektede tjenester”, som inkluderer “en del andre 

oppgaver som attestasjoner, avtalte kontrollhandlinger m.v.”  

 

I tillegg til revisjon av deltakerkommunene og Buskerud fylkeskommune, foretar Buskerud 

kommunerevisjon revisjon av ca. 170 andre regnskaper, så som interkommunale samarbeid og 

interkommunale selskaper, kommunale og fylkeskommunale foretak, kirkelige virksomheter, samt 

legater og stiftelser. 

 

I åpenhetsrapport for regnskapsåret 2014 er det opplyst at revisjonen ved utgangen av 2014 hadde 

19 ansatte. De ansatte er etter selskapets hjemmeside hovedsakelig regnskapsrevisorer. Kun én av 

de ansatte er oppført som forvaltningsrevisor.  

 

Av åpenhetsrapporten fremgår det videre at det etter planen skulle utføres seks 

forvaltningsrevisjoner for Drammen kommune i 2014. Av kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til 

bystyret fremgår imidlertid at tre forvaltningsrevisjonsprosjekter ble gjennomført og sluttbehandlet 

dette året. De øvrige prosjektene synes til dels å ha blitt utsatt. 

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn fire forvaltningsrevisjoner for Drammen kommune til 

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister. 

 

5.3.3 Nedre Eiker kommune 

 

Antallet innbyggere i Nedre Eiker kommune var 24 154 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Nedre Eiker kommune er deltaker i Buskerud kommunerevisjon IKS. Når det gjelder opplysninger 

om denne enheten, viser vi til vår gjennomgang ovenfor i punkt 5.3.2.  

 

Det er bevilget kr 1,0 mill. til tilsyn og kontroll for Nedre Eiker kommune for 2015. Av dette utgjør 

kr 903 000 revisjonskostnader, noe som utgjorde en økning fra kr 870 000 i budsjettet for 2014. 

Beløpet er basert på honoraranslag fremsatt i brev 30. september 2014 fra Buskerud kommune-

revisjon IKS til kommunen. I brevet er kostnadene til de forskjellige tjenestene anslått slik:  

 

▪ Regnskapsrevisjon:  kr 258 000 

▪ Forvaltningsrevisjon:  kr 333 000 

▪ Andre tjenester:  kr 312 000 

 

Det er tatt forbehold om at det kan bli nødvendig å justere beløpene, men at dette i tilfelle må skje i 

samråd med kontrollutvalget.  
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Andre tjenester er i brevet 30. september 2014 beskrevet slik:  

 

”Andre tjenester blir da de tjenester som verken er regnskapsrevisjon eller 

forvaltningsrevisjon, herunder særattestasjoner, blant annet bekreftelse av kommunens 

grunnlag for krav om momskompensasjon. I tillegg kommer eventuelle andre 

undersøkelser som revisjonen utfører, møter i kommunestyret, kontrollutvalget osv. Så 

langt det er forenlig med våre oppgaver som kommunens revisor og kontrollutvalget er 

innforstått med dette, vil vi også kunne utføre administrativ bistand etter nærmere avtale 

med administrasjonen.” 

 

Det fremgår av kontrollutvalgets rapport for 2012 at det ble utført én forvaltningsrevisjon i 2012, og 

at det ble bestilt én forvaltningsrevisjon i 2013. Av rapporten for 2014 fremgår at kontrollutvalget 

fikk seg forelagt én forvaltningsrevisjon dette året. Videre ble det bestilt én forvaltningsrevisjon.  

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn én forvaltningsrevisjon for Nedre Eiker kommune til 

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister. 

 

5.3.4 Sarpsborg kommune 

 

Antallet innbyggere i Sarpsborg kommune var 54 192 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Sarpsborg kommune er deltaker i Østfold kommunerevisjon IKS sammen med fem andre 

kommuner (Fredrikstad, Moss, Rygge, Råde, Hvaler). Det totale antallet innbyggere i 

deltakerkommunene var 191 081 pr. 1. januar 2015.  

 

Østfold kommunerevisjon IKS har i følge egen hjemmeside totalt 18 ansatte. Seks av de ansatte 

hører inn under seksjon forvaltningsrevisjon, mens øvrige er underlagt seksjon regnskapsrevisjon 

(og ledelse). Forvaltningsrevisorene har ulik bakgrunn. 

 

Sarpsborg kommunes budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 er kr 3,3 mill, hvorav kr 2,7 

mill. går til revisjonstjenesten (kommunens forholdsmessige andel av kostnaden til Østfold 

kommunerevisjon). Østfold kommunerevisjon IKS budsjetterer med en reduksjon i honorarsatsene 

på 0,9 % fra 2014 til 2015. I revisjonens notat 26. august 2014, hvor det foreslås budsjett for 

Sarpsborg kommune for 2015, er det angitt følgende kostnadsfordeling i porteføljen: 

 

Oppdragsportefølje 

Sarpsborg kommune 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2014 

Budsjett 

2013 

Andel faste kostnader 506 415 554 837 649 800 

Kommuneregnskap 757 694 1 102 905 1 230 000 

Rådgivning/attestasjon 334 132   

Forvaltningsrevisjon 1 139 600 1 106 000  1 092 000 

Sum 2 737 841 2 763 742 2 971 800 
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Det fremgår av kontrollutvalgets årsmelding for 2012 at antallet forvaltningsrevisjoner behandlet i 

bystyret dette året var to. To forvaltningsrevisjoner ble påbegynt i 2012.  

 

I henhold årsmeldingen for 2013 ble fire forvaltningsrevisjoner behandlet i bystyret. To 

forvaltningsrevisjoner ble påbegynt i 2013, med en anslått ressursbruk på henholdsvis 400 og 320 

timer.  

 

I 2014 ble to forvaltningsrevisjoner behandlet i bystyret. I årsmeldingen for 2014 er det vist til én 

pågående forvaltningsrevisjon, med en anslått ressursbruk på 450 timer.  

 

Antallet behandlede forvaltningsrevisjoner i 2012-2014 har altså ligget på 2-4, med et årlig 

gjennomsnitt på i underkant av tre. 

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn 15 forvaltningsrevisjoner for Sarpsborg kommune til 

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister. 

 

5.3.5 Sandnes kommune 

 

Antallet innbyggere i Sandnes kommune var 73 624 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Sandnes kommune deltar i Rogaland revisjon IKS sammen med 15 andre kommuner samt Rogaland 

fylkeskommune. Selskapet ble stiftet 1. juli 2004. Det totale antallet innbyggere i deltaker-

kommunene er 321 314 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall). I selskapets åpenhetsrapport for 2014 heter 

det at selskapet leverer tjenester innen finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og 

særattestasjoner. I tillegg utføres ulike rådgivningsoppdrag, undersøkelser og granskninger.  

 

Rogaland revisjon IKS har 20 ansatte. Av selskapets hjemmeside fremgår at samtlige ansatte 

benyttes til å utføre forvaltningsrevisjon, og at selskapets samlede kompetanse benyttes i 

gjennomføringen av prosjekter. I selskapet finnes statsautoriserte, registrerte og vanlige revisorer, 

siviløkonomer, jurister, informasjonsvitere og statsvitere. Selskapets regnskapsrevisorer arbeider i 

hovedsak med forvaltningsrevisjon i perioder hvor andre revisjonshandlinger er mindre 

fremtredende. Det er også etablert en egen faggruppe for forvaltningsrevisjon. Ekstern ekspertise 

innhentes ved behov, og det er inngått samarbeid med eksterne miljøer med særlig kompetanse på 

de områder som skal undersøkes. Det er lagt vekt på kunnskap om fagområdet. 

 

NKRF utførte kvalitetskontroll høsten 2010 (senest), hvor det ble konkludert med at både 

regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen ble gjennomført i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk. Omsetningen i selskapet i 2014 var kr 19,6 mill.  

 

Sandnes kommune har et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2015 på kr 3 mill. Kostnaden til 

revisjon - kjøp fra Rogaland revisjon IKS – utgjorde i 2013 kr 2,1 mill. I vedtatt budsjett for 2014 

og budsjettforslaget for 2015 var kostnaden kr 2,3 mill. 
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Vedlagt budsjettforslaget for 2015 for Sandnes kommune fulgte fordeling av timer på de 

forskjellige funksjonene. Følgende tabell viser fordelingen (”B” er budsjett og ”R” er regnskap): 

 
Data Fakt.gr.       

 FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK eks mva 

B2013 

R2013 

B2014 

R2014 

B2015 

1 500,0 

1 143,5 

1 500,0 

745,0 

1 400,0 

1 200,0 

1 219,0 

1 200,0 

604,5 

1 200,0 

400,0 

496,5 

400,0 

249,5 

500,0 

60,0 

42,5 

60,0 

30,0 

60,0 

 

1,0 

3 160,0 

2 902,5 

3 160,0 

1 629,0 

3 160,0 

2 196 200 

2 017 238 

2 275 200 

1 172 880 

2 338 400 

(FR = forvaltningsrevisjon, RR = regnskapsrevisjon, ATT = attestasjoner, KU = kontrollutvalg) 

 

Det bemerkes at regnskapstallene for 2014 er basert på timeføring pr. 31. juli 2014. Derfor er 

”R2014” i sum lavere enn ”R2013”. 

 

Sandnes kommunes plan for forvaltningsrevisjon for 2012-2015, som er vedtatt av bystyret, angir 

en del områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon (kommunens virksomheter, herunder 

kommunale foretak, samt kommunalt heleid selskaper). Det er lagt til grunn at det skal 

gjennomføres 6 til 8 forvaltningsrevisjoner årlig. En opptelling på kontrollutvalgets hjemmeside 

viser at antallet forvaltningsrevisjoner i perioden fra 2011 har ligget lavere enn dette: 3 i 2011, 4 i 

2012, 3 i 2013, 4 i 2014. Antallet forvaltningsrevisjoner i denne perioden er altså 3-4. I tillegg er det 

utført andre undersøkelser, som ikke er kategorisert som forvaltningsrevisjoner.  

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn 20 forvaltningsrevisjoner for Sandnes kommune til 

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister. 

 

5.4 Kommuner med privat revisjon 

 

5.4.1 Oppegård kommune 

 

Antallet innbyggere i Oppegård kommune var 26 255 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Oppegård har inntil nylig deltatt i Follo distriktsrevisjon IKS. I vedtak 8. desember 2014 besluttet 

kommunestyret å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med regnskapsåret 2015. I henhold til 

vedtaket skal anbudsrunden gjennomføres av kontrollutvalget v/Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Kontrollutvalget skal ta stilling til om utlysningen av 

konkurransen om revisjon skal være felles for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, eller om 

en separat ordning velges. Kommunestyret skal foreta endelig valg av revisor etter innstilling fra 

kontrollutvalget. Utgangspunktet for saken var at kommunestyret i møte 16. juni 2014 ba 

kontrollutvalget om å utrede alternativ leverandør til Follo distriktsrevisjon. 

 

Selv om Oppegård har valgt annen revisjonsform med virkning fra 2015, anser vi det som 

hensiktsmessig å gi en kort oversikt over arbeidet i Follo distriktsrevisjon IKS. Virksomheten var 

tidligere et interkommunalt samarbeid (§ 27-samarbeid/vertskommunesamarbeid), men ble 

omdannet til interkommunalt selskap (IKS) fra 1. juni 2014. I utgangspunktet hadde selskapet 
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følgende deltakerkommuner: Oppegård, Frogn, Ski, Enebakk, Ås og Nesodden. I tillegg til 

Oppegård har også Frogn kommune har besluttet å tre ut av Follo distriktsrevisjon IKS. Frogn 

kommune har valgt privat revisjon. 

 

I forbindelse med at Oppegård kommune skulle utrede alternativ leverandør av revisjonstjenesten, 

utarbeidet FIKS en utredning, som er datert 6. november 2014. Det fremgår av utredningen at Follo 

distriktsrevisjon IKS fra 2015 har 8,5 årsverk, hvorav fem årsverk er knyttet til regnskapsrevisjon, 

2,5 årsverk til forvaltningsrevisjon og ett årsverk som revisjonssjef. Selskapet finansieres ved at 

deltakerkommunene årlig innbetaler sin andel av netto driftskostnader, fordelt etter innbyggertall. 

Oppegård kommunes beregnede andel for 2015 utgjør kr 1 675 000.  

 

Av årsrapporten for Follo distriktsrevisjon IKS for 2013 fremgår at regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon utgjorde henholdsvis 70,2 % og 29,8 %. I 2013 ble det ferdigstilt 14 

forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på 3 506 timer medgått tid. Dette gir et gjennomsnittlig 

timetall pr. forvaltningsrevisjon på 250. I brev 15. januar 2014 fra Follo distriktsrevisjon IKS til 

kontrollutvalgene i deltakerkommunene er dette omfanget av forvaltningsrevisjoner omtalt som 

ambisiøst. Et prosjekt ble gjennomført med innleid bistand fra Nedre Romerike distriktsrevisjon. I 

et avsnitt med erfaringer fra gjennomføringen er det gitt uttrykk for at revisjonen generelt mener at 

prosjektene som velges i mange tilfeller kunne vært ”spissere vinklet” fra kontrollutvalgenes side, 

og at prosjektene ofte blir for omfattende og for lite dyptpløyende. NKRF utførte obligatoriske 

kvalitetskontroll med forvaltningsrevisjonen i 2013, og ga godkjenning uten merknader.  

 

Det ble i 2013 ført 2 397 timer interntid og 1 712 timer på øvrige oppdrag (IKS-er, kirkesektoren, 

stiftelser, legater mv.).  

 

Hver av deltakerkommunene mottar årlig 150 timer med forvaltningsrevisjon. Øvrige ressurser til 

forvaltningsrevisjon fordeles mellom kommunene i forhold til innbyggertall. Oppegård får rundt tre 

forvaltningsrevisjonsprosjekter pr. år, gitt at revisjonen avsetter tre årsverk til formålet. Som nevnt 

er antallet årsverk i 2015 noe lavere. I utredningen fra FIKS er det lagt til grunn at antallet 

forvaltningsrevisjoner for Oppegårds del årlig vil være to til tre.  

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn tre forvaltningsrevisjoner for Oppegård kommune til 

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister. 

 

I FIKS’ utredning datert 6. november 2014 er det vist til at kommuner med sammenlignbare 

innbyggertall, og som har konkurranseutsatt revisjonen, har vesentlig lavere kostnader pr. innbygger 

enn Oppegård (fra kr 28 til kr 47 pr. innbygger). Det fremgår ikke av utredningen om disse tallene 

kun omfatter revisjonstjenesten, eller om også kostnader til kontrollutvalg og sekretariat er 

inkludert.  
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5.4.2 Tønsberg kommune 

 

Antallet innbyggere i Tønsberg kommune var 41 920 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Tønsberg kommune hadde avtale med Deloitte om revisjon av kommunen (både regnskapsrevisjon 

og forvaltningsrevisjon) i perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2014. Også kommunene 

Nøtterøy og Tjøme deltok i samarbeidet. Tønsberg kommunes andel av utgiftene til 

revisjonstjenesten ble anslått til kr 1 208 000 i rådmannens innstilling til budsjett for 2015. I 

kontrakten var det beregnet 550 timer til forvaltningsrevisjon. Budsjettforslaget bygget på at det 

skulle tilføres ytterligere kr 100 000 i midler til forvaltningsrevisjon.  

 

Totale kostnader for tilsyn og kontroll er for 2015 budsjettert med kr 1 997 000, som da også 

inkluderer selskapskontroll, kontroll med stiftelser og legater, sekretariatstjenester fra Vestfold 

Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) og andre utgifter.  

 

Avtalen med Deloitte utløp 31. desember 2014. Etter anbudskonkurranse er det inngått avtale med 

KPMG for den nye perioden. Vi har ikke gått inn i årsakene til at kommunen valgte å skifte 

leverandør, men nevner at det fremgår av VIKS’ årsrapport for 2014 til kontrollutvalget at 

revisjonsrapporter fra Deloitte var blitt levert etter fristen. I rapporten heter det at ”[d]et synes som 

om kontrollutvalget mandat og funksjon ikke tas på nødvendig alvor av revisor”. Overholdelse av 

fristene skal ha blitt tatt opp med Deloitte, uten at dette lyktes i positiv retning. Videre fremgår det 

at revisor uteble da regnskapsavleggelsen ble behandlet i bystyret, noe som ikke var i samsvar med 

kontrakten og konkurransegrunnlaget.  

 

I VIKS’ forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2012-2015 er det lagt til 

grunn at det skal gjennomføres to til fire forvaltningsrevisjon pr. år, avhengig av timeforbruket. 

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn ti forvaltningsrevisjoner for Tønsberg kommune til 

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister. 

 

5.4.3 Bergen kommune 

 

Antallet innbyggere i Bergen kommune var 275 112 pr. 1. januar 2015 (SSB-tall).  

 

Regnskapet for 2012 viste et netto forbruk på kr 16,7 mill. for kontrollutvalget, sekretariatet og 

kommunerevisjonen (inkludert avsetning på kr 3,3 mill. til usikre forpliktelser). Bergen kommune 

inngikk i 2012 avtale med BDO om levering av regnskapsrevisjon og med Deloitte om levering av 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Prisanslaget for kontrakten med BDO var kr 1,9 mill, 

mens prisanslaget for kontrakten med Deloitte var på inntil kr 7,62 mill. 

 

Kontrakten med BDO er til dels en fastpris-avtale (regnskapsrevisjonen). Kontrakten med Deloitte 

har en ramme på 3 000-6 000 timer pr. år. Kontraktene kan reforhandles sommeren 2015. 

Kommunen har opsjon til 2016. 
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Etter at kostnadsnivået på kontraktene var kjent, ble kontrollutvalgets budsjettramme for 2013 

justert fra kr 17,7 mill. til kr 11,1 mill. Revisjonskostnaden for 2015 (tjeneste 11010) er budsjettert 

til kr 6,3 mill.  

 

I kommunens plan for forvaltningsrevisjonen for 2012-2016 fremlagt av kontrollutvalget og vedtatt 

av bystyret er et antall ”fokusområder” identifisert. Planen bygger på overordnet analyse utarbeidet 

av Deloitte og avgitt i november 2012. I analysen er det opplyst at antallet forvaltningsrevisjoner 

utført i perioden 2006 til 2012 var 24 (3-4 pr. år i gjennomsnitt). I 2014 fikk kontrollutvalget seg 

forelagt 6 forvaltningsrevisjoner. Ved utgangen av 2014 var 5 forvaltningsrevisjoner i bestilling, i 

tillegg til to oppfølginger. Tilsvarende tall for 2013 var henholdsvis 7 og 5. Dette tyder på at antallet 

forvaltningsrevisjoner har økt etter overgangen til privat revisjon.  

 

For perioden 2010-2014 er det meldt inn 14 forvaltningsrevisjoner for Bergen kommune til NKRFs 

forvaltningsrevisjonsregister. 

 

5.5 Økonomiske forhold / KOSTRA-tall 

 

Kostnader knyttet til kontroll og revisjon rapporteres årlig til SSB under funksjon 110 i KOSTRA 

(Kommune-Stat-Rapportering). Tallet i funksjon 110 viser brutto driftsutgifter til kontroll og 

revisjon i kr pr. innbygger. 

 

Vi har innhentet KOSTRA-tall fra SSB for å kunne foreta sammenligninger mellom Asker 

kommune og kommunene omhandlet i punkt 5.2 til 5.4 ovenfor. Utgiftene skal inkludere fastlønn, 

overtid, pensjon, arbeidsgiveravgift, kurs, kjøp av varer/tjenester og andre driftsutgifter. Refusjon 

av sykepenger skal komme til fradrag. Kostnadene til kontrollutvalget og utvalgets sekretariat 

innberettes under samme funksjon. 

 

KOSTRA-tallene er ikke nødvendigvis noe dekkende mål på kommunerevisjonens reelle 

effektivitet, og må derfor brukes med forsiktighet ved sammenligninger mellom kommunene. I 

tillegg til at kostnadene til kontrollutvalget og utvalgets sekretariat meldes inn under funksjon 110, 

oppfatter vi det slik at særlig følgende faktorer vil kunne spille inn: 

 

▪ Tallene omfatter også revisjon av andre virksomheter enn kommunen. Inntekter kommer ikke 

til fradrag. Brutto driftsutgifter i revisjonen er ikke nødvendigvis noe presist mål på kostnaden 

knyttet til revisjon av kommunen som sådan. Vi antar at dette særlig vil ha betydning for 

kommuner som har revisjon i egenregi eller IKS-revisjon.  

 

▪ Vi oppfatter at det i praksis kan variere om driftsutgifter som husleie og IT-drift dekkes over 

kommunerevisjonens budsjett. Det er for eksempel opplyst at Asker kommunerevisjon ikke 

belastes for kostnader til husleie og IKT-kostnader. Bærum kommunerevisjon dekker ikke 

husleie over sitt budsjett, og dekker IKT-kostnader kun delvis. Dette vil være annerledes for 

privat revisjon og for IKS-revisjon. 



 Side 50 av 58 

 

M 1249976.1 

 

▪ Antall bestillinger som gjøres av kontrollutvalget for eksempel knyttet til forvaltningsrevisjon 

kan variere. Det kan også være forskjeller i hvordan kommunerevisjonen utfører revisjons-

oppdraget. Som vi har gjennomgått, synes det å være en forskjell på hvordan offentlige 

revisorer (egenregi og IKS-revisjon) og private revisorer tolker oppdraget når det gjelder 

regnskapsrevisjon.  

 

▪ Kommunene er organisert på forskjellige måter, og har i varierende grad valgt å sette ut 

virksomhet til private aktører/IKS-er. Stor grad av konkurranseutsetting vil medføre redusert 

omfang av virksomheten som drives i regi av kommunen, noe som, alt annet likt, vil redusere 

behovet for ressurser til revisjon av kommunen, isolert sett. Asker kommunerevisjon har – for 

eksempel – opplyst at Drammen kommune har organisert sin virksomhet slik at flere av de 

virksomhetene som i Asker utføres av kommunen som juridisk person, i Drammen er skilt ut 

som egne rettssubjekter, og som derfor revideres særskilt.  

 

▪ En forutsetning for å kunne sammenligne kommuner er at regnskapsføringen og rapporteringen 

av data er pålitelig, og at KOSTRA-funksjonene oppfattes og praktiseres likt i kommunene. 

KOSTRA-rapportering har vært i praktisert i en del år, slik at det bør forventes at kommunene 

har en avklart og entydig oppfatning av hva som skal henføres til de ulike funksjonene. At det 

er forskjeller i praksis kan likevel ikke utelukkes.  

 

Etter som det ble åpnet for privat revisjon i 2004, kunne det være av interesse å sammenligne eldre 

KOSTRA-tall, og analysere utviklingen for de forskjellige modellene for kommunerevisjon.
33

 Vi 

har imidlertid ikke funnet tall for funksjon 110 fra før 2008. Dette året er dermed det tidligste året i 

tabellen nedenfor. Det foreligger ikke tall for 2015. Vi har også inkludert tallene for KOSTRA-

gruppe 13, som Asker kommune inngår i, samt landet som helhet. Kommunene er presentert i den 

samme rekkefølgen som ovenfor.  

 

                                                 
33

 For en nærmere analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000-2012 viser vi til masteroppgave i styring og 

ledelse av Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 

2014 
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KOSTRA-tallene for funksjon 110 er slik (kr pr. innbygger): 

 

 2008 2011 2012 2013 2014 

Asker kommune 84 90 92 102 107 

Bærum kommune 71 75 80 81 84 

Trondheim kommune 73 92 97 96 90 

Skedsmo kommune 58 66 73 99 91 

Drammen kommune 12 44 43 42 51 

Nedre Eiker kommune 52 47 54 43 59 

Sarpsborg kommune 51 58 60 63 49 

Sandnes kommune 35 53 52 85 57 

Oppegård kommune 78 67 70 89 78 

Tønsberg kommune 35 49 39 52 41 

Bergen kommune 62 61 50 29 34 

KOSTRA-gruppe 13 58 74 78 81 80 

Landet 76 102 106 110 106 

 

 

5.6 NKRFs referansemåling (”benchmarking”) av regnskaprevisjon 

 

Asker kommunerevisjon deltar i NKRFs referansemåling (”benchmarking”) av regnskapsrevisjon. 

Deltakelse i referansemålingen er frivillig, men medlemmene av NKRF oppfordres til å delta. 

Resultatet av målingen gis til deltakerne, men slik at data presenteres i anonymisert form. 

Kommunenavn og revisjonsenhet fremkommer ikke, med unntak for egen kommune. Vi har mottatt 

NKRFs invitasjon til referansemåling for 2013 datert 13. juni 2014 (eINFO 14/6), samt resultatene 

som er mottatt av Asker kommunerevisjon. 148 kommuner deltok i undersøkelsen for 2013.  

 

Referansemålingen skal gi grunnlag for å måle egen virksomhet opp mot hva som må betraktes å 

være et rimelig kostnadsnivå. Formålet er todelt: å vise kostnadseffektivitet i egen organisasjon og å 

få et instrument og skape en referanseramme som kan bidra til å utvikle organisasjonen til å bli mer 

kostnadseffektiv. I invitasjonen heter det videre:  

 

”Sammenligningen vil kunne gi et generelt bilde av kostnadsnivået på revisjon av 

kommuner med en gitt aktivitet. Avvik kan være begrunnet i spesielle forhold knyttet til 

revisjonen av den aktuelle kommunen. Det er lagt opp til å måle revisjonsenhetenes 

faktiske kostnader ved revisjon av kommunene, noe som ikke nødvendigvis samsvarer 

med kommunenes kostnader (det kommunene betaler for revisjonstjenestene).” 

 

Det er lagt opp til å måle ressursbruken for regnskapsrevisjon, da dette ifølge NKRF er det mest 

entydige produktet som revisjonsenhetene leverer. Ressursbruken på regnskapsrevisjon måles i 

forhold til kommunens driftsinntekter, som anses som mål på økonomisk aktivitet. For Asker 

kommune er det oppgitt at driftsinntektene utgjorde kr 3 968 265 023. 
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Det forutsettes at alle reelle kostnader blir rapportert, herunder blant annet kostnader til personale, 

husleie, IKT, kopiering mv. Det er fremholdt at revisjonskostnaden vil variere med blant annet 

kvaliteten på internkontrollen generelt og regnskapsarbeidet spesielt, men at dette er lokale forhold, 

som vil kunne være forklaringer på avvik fra det generelle bildet.  

 

Kostnadene fordeles på revisjon av årsregnskapet / kostnader knyttet til revisjonsberetningen, 

forvaltningsrevisjon og øvrige oppgaver. Under revisjon av årsregnskapet inkluderes all tid medgått 

til alle revisjonshandlinger, eksklusive blant annet særattestasjoner, rapportering til kontrollutvalg 

ut over det som følger av god revisjonsskikk, møtedeltakelse som ikke er en del av 

revisjonshandlingene, revisjon av pasientregnskaper, overformynderregnskap, kirker, legater mv. 

Slike kostnader rapporteres under øvrige oppgaver. For Asker kommunerevisjons del er det oppgitt 

at kostnadene til regnskapsrevisjon utgjorde kr 1 673 500.  

 

Under forvaltningsrevisjon rapporteres alle kostnader knyttet til forvaltningsrevisjon, slik dette er 

definert i RSK 001. For Asker kommunerevisjons del utgjorde kostnadene til forvaltningsrevisjon 

kr 1 456 986. 

 

Asker kommunerevisjon meldte inn øvrige kostnader med kr 2 327 206. 

 

Det fremgår av resultatene fra referansemålingen for 2013 at kostnadene til regnskapsrevisjon i 

gjennomsnitt utgjorde 0,064 % av deltakerkommunenes driftsinntekter. Asker kommunes kostnader 

til regnskapsrevisjon utgjorde 0,042 % av driftsinntektene. Ser man på kommuner med 

driftsinntekter over kr 1 mrd, var gjennomsnittet 0,035 %. Tilsvarende tall for kommuner med 

driftsinntekter over kr 2 og 3 mrd var henholdsvis 0,031 % og 0,028 %. 

 

Når det gjelder samlede revisjonskostnader (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og øvrige 

kostnader), utgjorde disse i gjennomsnitt 0,132 % av deltakerkommunenes driftsinntekter. Asker 

kommunes samlede revisjonskostnader utgjorde 0,138 % av driftsinntektene. Ser man på kommuner 

med driftsinntekter over kr 1 mrd, var gjennomsnittet 0,082 %. Tilsvarende tall for kommuner med 

driftsinntekter over kr 2 og 3 mrd var henholdsvis 0,075 % og 0,075 %. 

 

Som nevnt fremgår det av NKRFs invitasjon at det er lagt opp til å måle ressursbruken på 

regnskapsrevisjon, da dette er det mest entydige produktet revisjonsvirksomhetene leverer. Vi tolker 

dette slik at det er større usikkerhet knyttet til resultatene for forvaltningsrevisjon og øvrige 

kostnader. Vi nevner likevel at det fremgår av resultatene fra referansemålingen at kostnader knyttet 

til forvaltningsrevisjon sett i forhold til samlede revisjonskostnader i gjennomsnitt for samtlige 

deltakerkommuner utgjorde 26,182 %. Tallet for Asker kommunes del var 26,696 %. For 

kommuner med driftsinntekter over kr 1 mrd var gjennomsnittet 32,244 %. Tilsvarende tall for 

kommuner med driftsinntekter over kr 2 og 3 mrd var henholdsvis 32,718 % og 38,377 %. 

 

Når det gjelder øvrige kostnader målt som andel av samlede revisjonskostnader, var gjennomsnittet 

26,496 %. For Asker kommune var andelen 42,641 %. For kommuner med driftsinntekter over 
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kr 1 mrd var gjennomsnittet 24,082 %. Tilsvarende tall for kommuner med driftsinntekter over kr 2 

og 3 mrd var henholdsvis 24,958 % og 22,927 %. 

 

5.7 Sammenligning med andre kommuner. Oppsummering 

 

5.7.1 Kostnader/økonomi 

 

Som det fremgår av punkt 5.5, og med forbeholdene som er omtalt der, er Asker kommunes 

KOSTRA-tall jevnt over høyere enn sammenligningskommunene. Dette gjelder for alle år, bortsett 

fra 2011 og 2012, da Trondheim kommune lå høyere. Fra å ligge lavere enn tallet for landet som 

helhet i 2011 og 2012, har Asker kommune nærmet seg landet som helhet, og ligger for 2014 så 

vidt over. Differansen mellom Asker kommune og KOSTRA-gruppe 13 har økt fra kr 14 pr. 

innbygger i 2012 til kr 27 pr. innbygger i 2014. Vi bemerker at Asker kommunerevisjon reviderer 

en del virksomheter som ikke er del av kommunen som juridisk person. Videre er det mulig at 

Asker kommune er blant de kommunene som i relativt liten grad har satt ut tjenester. På den annen 

side er kostnader til husleie og IKT ikke inkludert, noe som, isolert sett, ville ha ført til et høyere 

KOSTRA-tall. For Romerike Revisjon IKS utgjør kontorutgifter, husleie, strøm, renhold og IKT 

11,3 % av budsjetterte driftsutgifter for 2015.  

 

Kommunene som har revisjon i egenregi ligger i øvre sjikt på KOSTRA-tallene. Kommunene med 

IKS-revisjon, unntatt Skedsmo kommune, ligger lavere enn kommunene med egenregi. 

Kommunene i utvalget som har privat revisjon (Tønsberg og Bergen kommune) ligger jevnt over 

lavest. Vi bemerker at Oppegård kommune hadde IKS-revisjon til og med 2014. For Bergen 

kommune viser tallene et markert fall etter overgangen til privat revisjon. Tønsberg kommune har 

hatt privat revisjon siden før 2008. Vi understreker at utvalget av kommuner er lavt, slik at det ikke 

kan trekkes generelle slutninger om kostnadsnivået ved de forskjellige organisasjonsformene ut fra 

disse tallene. 

 

NKRFs referansemåling viser at kostnadene til regnskapsrevisjon i Asker kommune i 2013 sett i 

forhold til driftsinntektene var lavere enn gjennomsnittet for kommunene som deltok i 

undersøkelsen. Asker kommune lå imidlertid over gjennomsnittet i kommuner med driftsinntekter 

over kr 1 mrd. Sammenlignet med kommuner med driftsinntekter over kr 3 mrd lå Asker kommune 

markert høyere enn gjennomsnittet (0,042 % mot 0,028 %).  

 

Også når det gjaldt samlede revisjonskostnader lå Asker kommune markert høyere enn 

sammenlignbare kommuner (0,138 % for Asker kommune mot 0,075 % for kommuner med 

driftsinntekter over kr 3 mrd).  

 

Kostnadene til forvaltningsrevisjon målt som andel av samlede revisjonskostnader var for Asker 

kommunes del nær gjennomsnittet for samtlige kommuner, og lavere enn gjennomsnittet for 

kommuner med omsetning over kr 1 mrd. Når det imidlertid gjelder øvrige kostnader målt som 

andel av samlede revisjonskostnader, lå Asker kommune markert høyere enn gjennomsnittet, både 

for samtlige kommuner og for kommuner med driftsinntekter over kr 1 mrd.  
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5.7.2 Leveranser – ”kulturoppgaver” 

 

Våre undersøkelser synes å bekrefte at offentlige revisjonsenheter (egenregi og IKS-revisjon) 

utfører oppgaver som kommer i tillegg til regelverkets avgrensning av regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon. I kommunene der regnskapsrevisjon utføres i egenregi og IKS oppfatter vi det 

slik at revisjonsenhetene, i likhet med Asker kommunerevisjon, utfører andre oppgaver enn de som 

er pålagt. Særlig gjelder dette attestasjonsoppgaver og annen bistand. For Asker kommunerevisjons 

del viser tallene fra NKRFs referansemåling at kostnadene knyttet til øvrige oppgaver utgjør en 

relativt høy andel av de samlede revisjonskostnadene, både i forhold til gjennomsnittet for samtlige 

deltakerkommuner, og i forhold til kommuner med høye driftsinntekter.  

 

Bærum kommunerevisjon bekrefter at kommunerevisjonen utfører det vi tidligere har omtalt som 

”kulturoppgaver”. Vi oppfatter det også slik at IKS-ene er opptatt av at man ved dialog og bistand 

legger vekt på å tilføre kommunene kunnskap og kompetanse ved revisjonsarbeidet. Vi tar som 

utgangspunkt at dette normalt vil oppfattes som nyttig, selv om enkelte opplysninger fra Asker 

kommune kan tyde på at bildet er noe mer nyansert. 

 

5.7.3 Ressurser benyttet til forvaltningsrevisjon  

 

Andelen av de totale ressursene som benyttes på henholdsvis forvaltningsrevisjon og regnskaps-

revisjon er ulik i de forskjellige kommunene. I Asker kommune benyttes rundt 25 % av ressursene 

på forvaltningsrevisjon (inkludert selskapskontroll, ad-hoc oppgaver og avtalte handlinger). Dette er 

relativt tilsvarende fordeling som i andre kommuner hvor revisjonen gjøres i egenregi (Bærum og 

Trondheim), og er også på linje med gjennomsnittet i NKRFs referansemåling. Det bemerkes at vi 

når det gjelder Trondheim kommune har tatt utgangspunkt i fordelingen av stillinger.  

 

I kommuner der kommunerevisjonen er satt ut til et IKS, er tendensen at det synes å brukes mer 

ressurser på forvaltningsrevisjon enn i kommuner med egenregi:  

 

▪ For Follo distriktsrevisjon IKS utgjorde regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon henholdsvis 

70,2 og 29,8 %; 

▪ for Sandnes utgjorde timeandelen i 2013 brukt på forvaltningsrevisjon 39,4 %; 

▪ for Sarpsborg, basert på budsjettallene for 2015, ligger andelen brukt på forvaltningsrevisjon 

rundt 40 %; 

▪ for Nedre Eiker tilsier budsjettet for 2015 at 37 % av kostnaden vil gå til forvaltningsrevisjon. 

 

Da Bergen kommune konkurranseutsatte tjenesten, var prisanslaget for regnskapsrevisjon kr 1,9 

mill., mens prisanslaget for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll var inntil kr 7,62 mill, altså en 

anslått fordeling på 20-80. Dette er altså tilnærmet omvendt av det som gjelder kommunene med 

egenregi, og annerledes enn det som kan leses ut av NKRFs referansemåling. 
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Når det gjelder antallet forvaltningsrevisjonsprosjekter er dette varierende. Sett hen til at 

kommunene har ulik størrelse og størrelsen på revisjonen er ulik, er det også vanskelig å kunne 

trekke bastante konklusjoner ut fra antall leverte forvaltningsrevisjonsoppdrag. Vi har likevel 

merket oss at antallet, justert for innbyggertall, er relativt likt. Trondheim kommune peker seg 

særlig ut med et høyt antall, og med en stigende utvikling med hensyn til antall 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. Antallet forvaltingsrevisjoner i Asker kommune er ikke høyere enn 

i sammenlignbare kommuner. 

 

5.7.4 Kompetanse 

 

Asker kommunerevisjon har den lavest bemannede organisasjonen sett i forhold til de to andre 

kommunene med kommunerevisjon i egenregi. Mens Asker kommunerevisjon har 7 stillinger, har 

Bærum kommunerevisjon ca. 10 stillinger, men slik at to stillinger holdes ledig av kostnadsmessige 

årsaker. Trondheim kommune har 19 ansatte (17,6 årsverk). Vi peker på at Asker kommune har 

vesentlig lavere innbyggertall enn både Trondheim og Bærum.  

 

Vi har videre notert oss at Trondheim kommunes bemanning er på linje med de IKS-er vi har sett 

på ved gjennomgangen av Skedsmo, Drammen og Nedre Eiker kommuner. Romerike Revisjon IKS 

(Skedsmo kommune) har en budsjettert bemanning i 2015 på 25 årsverk, mens Buskerud 

kommunerevisjon IKS ved utgangen av 2014 hadde 19 ansatte. Begge IKS-ene har flere innbyggere 

i deltakerkommunene enn Trondheim kommune. Østfold kommunerevisjon IKS, som reviderer 

kommuner med tilnærmet samme innbyggerantall som Trondheim kommune, har 18 ansatte. 

 

Når det gjelder revisjon i privat regi, er revisjonsselskapene store selskaper med avdelinger ulike 

steder i landet. Det er derfor vanskelig å si noe om antall ansatte benyttet til revisjon av 

kommunene. 

 

Vurderingen av de ansattes kompetanse vil etter vår oppfatning være særlig relevant for 

forvaltningsrevisjon. De ansatte i Buskerud kommunerevisjon IKS synes å ha tilsvarende 

kompetansemessig fordeling som Asker kommunerevisjon. I de øvrige IKS-ene, samt i Trondheim 

kommunerevisjon, har de ansatte ulik og kompletterende kompetansebakgrunn. De private 

revisjonsfirmaene synes også å ha forholdsvis bredt sammensatt kompetanse og større fagmiljøer. 

DnR har opplyst at selv om denne kompetansen hos de private ikke nødvendigvis er samlet ved 

hver enkelt avdeling, vil revisjonsenheten som helhet kunne dra veksler på og trekke inn 

kompetanse som befinner seg ved andre avdelinger ved behov. Gjennomgangen viser at det ved 

større revisjonsenheter vil være rom for oppbygging av et bredere kompetansemiljø innen 

forvaltningsrevisjon enn hva som er mulig å få til ved mindre revisjonsenheter, og at større 

revisjonsenheter legger vekt på å få til dette.  

 

Revisors kunnskap om kommunens virksomhet vil være av betydning for kvaliteten på revisors 

leveranser. Vi oppfatter at både Asker kommunerevisjon, NKRF og DnR er bevisste på at kunnskap 

om kommunen er en nødvendig faktor for å kunne levere kvalitativt gode tjenester innen både 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og annen bistand. Asker kommunerevisjon har vist til at 
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nærheten til kommunen gjør at kommunerevisor i særlig grad har forutsetninger for å identifisere 

risiko og andre faktorer som er relevante når revisjon og annen bistand gjennomføres. Fra DnRs 

side er det imidlertid pekt på at revisor ikke nødvendigvis må være ansatt i kommunen for å kunne 

erverve slik kunnskap. Som ved ethvert annet revisoroppdrag, må privat revisor gjøre seg kjent med 

kommunens virksomhet i forbindelse med utførelsen av oppdraget.  

  

6 Forholdet til kommunens kontrollutvalg ved ulike alternativer 

 

6.1 Kontrollutvalgets funksjon og oppgaver 

 

6.1.1 Innholdet i kontrollutvalgets ”påse-plikt”  

 

Kontrollutvalget i kommunen har ansvar for å føre tilsyn med den kommunale forvaltning og 

kommunens revisjon. Lovkravene knyttet til de oppgaver kontrollutvalget skal utføre, jf. blant annet 

kommuneloven § 77 og kontrollutvalgsforskriften kapittel 4 til 6, vil være de samme uavhengig av 

om revisjonen utføres av kommunalt ansatte revisorer, kommunen deltar i et interkommunalt 

samarbeid om revisjon, eller det inngås avtale med annen/ekstern revisor (herunder et kommunalt 

eid aksjeselskap). 

 

Hovedbestemmelsen om kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor kommunens revisor finnes i 

kommuneloven § 77 nr. 4: 

 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 

med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon).”  

 

Den generelle påse-plikten som følger av bestemmelsen er konkretisert i kontrollutvalgsforskriften, 

der det i § 4 heter at kontrollutvalget skal ”påse at kommunen (…) har en forsvarlig 

revisjonsordning.” Som redegjort for under punkt 2.2 innebærer dette at kontrollutvalget skal påse 

at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  

 

Av kommuneloven § 77 nr. 9 følger det at kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til 

kontrollutvalget for utførelsen av dets oppgaver. Sekretariatsbistanden skal etter kontrollutvalgs-

forskriften § 20 første ledd til enhver tid tilfredsstille utvalgets behov, herunder med hensyn til 

nødvendig kompetanse og kapasitet. Sekretariatet har et selvstendig ansvar for at de saker som 

behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, 

jf. § 20 annet ledd.  
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6.1.2 Organisasjonsalternativenes betydning for kontrollutvalgets kompetansebehov 

 

Selv om lovens regler om kontrollutvalgets oppgaver og daglige virke ikke påvirkes av hvordan 

kommunens revisjon organiseres, jf. over, kan kompetansebehovet hos utvalget og sekretariatet 

tenkes å endre seg ved de ulike alternativer. For det første kan det oppstå spørsmål om sekretariatet 

innehar tilfredsstillende kompetanse til å ivareta bestillerfunksjonen i tilfeller der revisjons-

tjenestene utføres av revisorer som ikke er ansatt i kommunen. Det er ikke nødvendigvis slik at den 

kompetanse som er påkrevd i det daglige virke er tilstrekkelig med hensyn til å vurdere revisjons-

tjenester fra eksterne, herunder (eventuelt) forberede og gjennomføre anskaffelsesprosesser.  

 

For det andre kan kompetansebehovet endre seg på grunn av rammebetingelsene for utvalgets tilsyn 

med en revisor som ikke er ansatt i kommunen. Hvis kommunerevisor er et interkommunalt 

revisjonsselskap (IKS), et § 27-styre som har arbeidsgiveransvar  eller revisjonen utføres av et 

privat eller kommunalt (aksje)selskap, vil kontrollutvalget i utgangspunktet ikke ha innsynsrett i 

revisors arbeidspapirer, jf. punkt 6.2 nedenfor. Med mindre det inngås særskilt avtale med revisor 

om slikt innsyn, vil kontrollutvalget ikke ha den samme muligheten til å kontrollere og vurdere 

revisors oppdragsutførelse. Det antas at utvalgets rett til å kreve opplysninger fra revisor blir enda 

mer sentral uten tilgang til arbeidspapirene. På denne bakgrunn kan det tenkes at 

sekretariatsfunksjonen vil ha et annet kompetansebehov i slike tilfeller, for at kontrollutvalget skal 

kunne oppfylle sine forpliktelser.  

 

Det påligger kommunestyret å avgjøre hvordan kontrollutvalget skal sikres tilfredsstillende 

utrednings- og saksforberedelseskapasitet både i forbindelse med bestillerfunksjonen ved eventuelle 

kjøp fra eksterne og i det daglige arbeidet.
34

  

  

6.2 Kontrollutvalgets innsynsrett i revisors virksomhet  

 

I samsvar med kontrollutvalgets plikt til å påse at kommunens revisjon blir utført på en betryggende 

måte, jf. kommuneloven § 77 nr. 4, hjemler loven adgang for utvalget til å få innsyn i revisors 

virksomhet.  

 

Når kommunen har egen ansatt revisor, har utvalget rett til innsyn i revisorens arbeidspapirer og kan 

for øvrig kreve opplysninger om revisjonen, jf. kontrollutvalgsforskriften § 5 annet ledd: 

 

”Dersom kommunen eller fylkeskommunen har egen ansatt revisor, kan kontrollutvalget 

be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kan kreve opplysninger av 

revisjonen.” 

  

Innsynsretten gjelder kun overfor en kommunalt ansatt revisor. Når revisjon blir utført av revisor 

som ikke er ansatt i kommunen – det vil si av et interkommunalt selskap, et § 27-samarbeid med 

arbeidsgiveransvar eller av et privat eller kommunalt (aksje)selskap, kommer bestemmelsen ikke til 

                                                 
34

 Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) kap. 4.4.2.  
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anvendelse. Kontrollutvalget har følgelig ingen lovbestemt rett til innsyn i slike rettssubjekters 

arbeidspapirer. 

 

For at kommunen skal ha innsynsrett overfor en revisor som er ansatt i et annet rettssubjekt, må 

dette derfor i tilfelle baseres på annet rettsgrunnlag enn lov. I et interkommunalt selskap, et 

§ 27-styre eller et kommunalt aksjeselskap kan det fastsettes særlige regler om innsyn i vedtektene 

eller i samarbeidsavtalen om selskapet.  

 

I andre tilfeller – først og fremst når kommunens revisjon utføres av et privat revisjonsselskap – må 

en innsynsrett for kontrollutvalget i selskapets arbeidspapirer i tilfelle inntas i avtalen mellom 

selskapet og kommunen. Om private revisjonsselskaper vil godta en slik innsynsrett, er ikke gitt. Et 

alternativ kan være at kontrollutvalget får en oversikt over den dokumentasjon som revisor har 

innhentet fra kommunen, eller at kontrollutvalget får innsyn i deler av arbeidspapirene som er av 

særlig betydning for utvalgets ”påse-ansvar” og oppfølging av revisjonen. Det bemerkes at 

normalordningen etter revisorloven er at revisjonsklienten ikke har innsyn i revisors arbeidspapirer.  

 

6.3 Revisors opplysningsplikt overfor kontrollutvalget  

 

Selv om kontrollutvalget ikke har (sikret seg) innsynsrett i arbeidspapirene til revisor som er ansatt i 

et annet rettssubjekt, er revisor pålagt å gi opplysninger når dette kreves av kontrollutvalget eller 

kommunestyret. Opplysningsplikten følger av revisjonsforskriften § 20, som lyder: 

 

”Oppdragsansvarlig revisor skal innenfor rammen av oppdraget gi opplysninger om 

forhold vedrørende den revisjonspliktige etter denne forskrift som revisor har fått 

kjennskap til under revisjonen, når dette kreves av et medlem av kommunestyret/ 

fylkestinget eller kontrollutvalget. 

 

Får revisor utenfor møte anmodning om å gi informasjon til et medlem av 

kommunestyret/fylkestinget eller kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi svar i møte.” 

  

Bestemmelsen er etter sin ordlyd begrenset til å gjelde opplysninger, i motsetning til frigivelse av 

dokumenter og annet materiale. For øvrig gjelder bestemmelsen samtlige opplysninger som har 

tilkommet revisor innenfor rammen av oppdrag. I den grad opplysninger som kreves fra revisor er 

underlagt revisors taushetsplikt, følger det nødvendige unntaket av at slik frigivelse er en del av 

revisors arbeidsoppgaver etter kommuneloven eller forskriften, jf. kommuneloven § 78 nr 7.
35

  

 

I tillegg til opplysningsplikten som følger av revisjonsforskriften § 20, inneholder § 4 regler om 

revisors plikt til å avgi nummererte brev til kontrollutvalget (med kopi til rådmannen). Nummererte 

brev skal blant annet utarbeides når revisor konstaterer misligheter, feil som kan medføre 

feilinformasjon i årsregnskap, feil ved internkontrollen og manglende redegjørelser for vesentlige 

avvik mellom budsjett og regnskap. 

                                                 
35

 Vedlegg 2 til Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-15/04, forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner med departementets merknader til de ulike bestemmelser.  



4.6.2015 

Mona Moengen 

Sammenstilling av informasjon  
Tabellen nedenfor er en sammenstilling av informasjon om de ulike sammenlignings-

kommunene hentet fra Hjortrapporten. Tallene er ikke gjennomgående hentet fra samme år, 

og er ikke direkte sammenlignbare. Vi mener at dette allikevel kan gi en viss oversikt over 

materialet. Forkortelser som benytter: FR = forvaltningsrevisjon, RR = regnskapsrevisjon. 

Kom-

mune 

Innb 

pr. 

1.janua

r 2015 

Org 

form 

revi-

sjon 

Års-

verk 

Innb. i 

deltaker-

kommun

er 

Budsjett 

2015 

Res-

surser til 

FR 

Antall 

FR 

2014 

FR 

2010- 

2014 i 

NKRF 

reg-

ister 

KOS-

TRA 

kr pr inn-

bygger 

2014 

Asker 59 571 Egen-

regi 

7 6 026 000 1,5 årsverk 

23% tid 

FR 2013 

2 + U 8 107 

Bærum 120 685 Egen-

regi 

9,8 

2 vakante 

9 200 000 24 % tid 

2013 

5 25 84 

Trond-

heim 

184 960 Egen-

regi 

17,6 12 400 000 6 stillinger 

25% 2015 

13 33 90 

Skeds-

mo 

51 725 IKS 25 tot. 268 687 3 690 000 7 ansatte i 

IKS-et 

2014 

2 + U 2 91 

Dram-

men 

67 016 IKS 19 tot 274 737 2 750 000 3 4 51 

Nedre 

Eiker 

24 154 IKS 19 tot 274 737 903 000 333 000.- 

37% 2015 

1 1 59 

Sarps-

borg 

54 192 IKS 18 tot 191 081 2 737 841 1 106 000.- 

6 ansatte i 

IKS-et 

40 % i 

2015 

2 15 49 

Sandnes 73 624 IKS 20 tot 321 314 2 300 000 1500 timer 

44 % tid 

2015 

4 + U 20 57 

Oppe-

gård 

26 255 IKS – 

(Privat 

fom 

2015) 

8,5 tot 

IKS 

1 675 000 2,5 

årsverk, 

29.8% tid i 

IKS-et 

2013 

0 3 78 

Tøns-

berg 

41 920 Privat 1 208 000 550 timer + 

100 000 kr 

i 2015 

2 10 41 

Bergen 275 112 Privat RR 1.9 

FR 7,6 

rammeavtale 

3000 – 

6000 timer, 

80% 

6 14 34 

   U = undersøkelser og eierskapskontroller 

vedlegg 2 sak 35/15 
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Innledning 
Det vises til prosess der det er bestemt at det skal vurderes alternative 
organisasjonsformer for revisjon i Asker. Fokuset er å bli mer kostnadseffektiv og 

sikre et bredt kompetansemiljø. Kommunerevisor takker kontrollutvalget for at vi 
blir involvert i prosessen. Vi ser også at det er en fordel at prosessen 

gjennomføres så vidt raskt, da det er utmattende for de det berører personlig. En 
slik prosess skaper utrygghet for de ansatte og det er viktig at de tas hensyn til 
og at deres behov blir ivaretatt. Denne utredningen har foregått i en 

arbeidsintensiv periode for oss, alle ansatte har vist stå-på-vilje og også uttrykt 
at det er godt dette skjer nå som vi i hovedsak har måttet ha fokuset på 

oppgavene og leveranser innenfor frister. Avdelingen viser god innsikt og 
entusiasme for våre oppgaver og jeg opplever at det er ønske om fortsatt å få 
utøve kommunal revisjon.  

Kommunerevisjonen har gjennom møte og annen kommunikasjon med 

advokatfirmaet Hjort bidratt til informasjon om revisjonsordningen i Asker. Vi har 
presentert våre styringsdokumenter, vist timebruk og hva som ligger i de ulike 
oppgavene vi utfører og herigjennom søkt å vise forskjell mellom lovpålagte 

oppgaver og tilleggsoppgaver. Regnskapsrevisjonens omfang baseres på faglige 
vurderinger av risiko for feil og hvor mye feil som kan tåles før brukere av 

regnskapet ville endret sin beslutning (vesentlighet). Ved å beskrive de oppgaver 
vi utfører per i dag og også søke å vise grenseganger mellom ulike oppgaver 
mener vi det blir vist et mer nyansert kostnadsbilde. Ved valg av 

revisjonsordning og omfang av oppgaver som skal leveres, er det mulig å gi 
føringer for den tjenesten som mottas. Ved et slikt valg er det viktig å være klar 

over hva som ligger i de ulike tjenestene og at sammenlikning gjøres på likt 
grunnlag.  

Vi har etter at prosessen startet mottatt en oppsigelse. Det gir en rask mulighet 
for kontrollutvalget å gi føringer til en eventuell omstilling av enheten.  

Reduserte ressurser vil måtte medføre reduserte tjenester.   

Kommunerevisor har en genuin tro på at kommunal/offentlig revisjon er mest 
riktig for offentlig virksomhet. En kommune forvalter velferd og revisjon er med 
på å skape tillit overfor innbyggere – «på vakt for fellesskapets verdier».  

I avsnittene nedenfor vil jeg trekke fram momenter som jeg mener taler for en 

kommunal revisjon og gjerne i egenregi. 

Kommunerevisors kommentarer 

God kommunal revisjonsskikk 

Begrepet god kommunal revisjonsskikk er forankret i kommuneloven § 78 nr 1. 
Det er mange fellestrekk ved god revisjonsskikk og god kommunal 
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revisjonsskikk, men sistnevnte er tenkt å skulle romme spesielle behov og 
hensyn knyttet til revisjon av offentlig sektor1.  

NKRF2 jobber aktivt for å bidra til avklaringer rundt innholdet god kommunal 
revisjonsskikk når det gjelder regnskapsrevisjon. Revisjonskomiteen i NKRF har i 

et overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal 
revisjonsskikk for regnskapsrevisjon uttalt følgende: 

 «Innenfor rammene for revisjon, vil god kommunal revisjonsskikk 
reflektere kommunelovens formål. For regnskapsrevisjonens del har det 

betydning at forhold som organiseringen av den økonomiske 
internkontrollen (formuesforvaltningen), etterlevelse av lover og forskrifter 

m.v. og bekjempelse av misligheter, er knyttet til selve formålet med 
kommunal virksomhet.  
Slik forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner er utformet, 

er den ikke til hinder for en slik prioritering. Tvert imot gir forskriften, med 
de avklaringer som nå foreligger, støtte for dette både for forvaltningen 

(revisjon rettet mot budsjettene), og for misligheter (der 
rapporteringskravet er gjort uavhengig av regnskapsmessige 
konsekvenser). For etterlevelse av lover og forskrifter m.v. er situasjonen i 

forhold til omfang av revisjon noe mer uklar. Offentlig virksomhet skal 
etter sitt formål stå for en tillitsskapende virksomhet og en høy etisk 

standard, samt ivareta en bærekraftig utvikling. Det må legges til grunn at 
revisjonen skal omfatte vurderinger av hvorvidt gjeldende regelverk eller 
normer og standarder for god kommunal økonomiforvaltning er fulgt, og 

også regelverk som er av betydning for risikoen for misligheter (f.eks. 
anskaffelsesregler, reglene om offentlig støtte, habilitetsregler, etiske 

retningslinjer), jf. revisjonsforskriften § 3.  

Som nevnt har departementet opplyst3 at man ønsker mer informasjon før 

man tar stilling til om deler av etterlevelsesrevisjon skal være en 
obligatorisk del av den kommunale revisjonen. Målet for utviklingen av god 

kommunal revisjonsskikk på området regnskapsrevisjon må være å sikre 
en ensartet forståelse av revisjonens innhold i offentlig sektor. Det bør 
ikke være noe motsetningsforhold mellom et funksjonsdyktig lokalt 

folkestyre og en felles oppfatning av hva som i offentlig sektor bør inngå i 
regnskapsrevisjonens obligatoriske oppgaver. Det bør være gode 

begrunnelser dersom oppgaver som Riksrevisjonen plikter å utføre årlig, 
skal være valgfrie for kontrollutvalget, eller den som reviderer en 

kommune, når offentlige midler forvaltes lokalt.« 

1
 OT.prp nr 70 (2002-2003), s 60 - Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 
2
 Norges Kommunerevisorforbund 

3
 Brev av 28.3.2012 fra KRD til NKRF. 
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Forvaltningsrevisjon utføres etter standard RSK 0014. En forvaltningsrevisjon 
skal kun utføres etter vedtak fra kontrollutvalget eller kommunestyret. Det kan i 

enkelte tilfeller være krevende å avgrense revisors rett og plikt til å utføre 
regnskapsrevisjon opp mot forvaltningsrevisjon. Særtrekk ved regnskapsrevisjon 
er at dette utførers regelmessig og etter like kriterier hver år. Videre at arbeidet 

gjøres for å kunne bekrefte informasjonen gitt i regnskap og noter.  

Internasjonalt foregår et arbeid med å standardsette offentlig revisjon. Her 
vektlegges etterlevelsesrevisjon som egen revisjonsform. INTOSAI5 vedtok i 
2010 ISSAI 4000-serien6 om Compliance Audit, som danner rammen for 

etterlevelsesrevisjon i offentlig sektor. Revisjonskomiteen i NKRF uttaler7 
følgende: 

«Den kommunale revisjonsforskriften hjemler ikke etterlevelsesrevisjon i 
den form som ISSAI 4000-serien legger opp til. I kommunal sektor finner 

vi elementene som inngår i etterlevelsesrevisjon i både regnskapsrevisjon 
og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon bestilles fra kontrollutvalget. 

Innenfor regnskapsrevisjon vil revisjon av etterlevelsen av lover og regler 
etter omstendighetene ligge i god kommunal revisjonsskikk. På enkelte 
områder kan bestillinger av etterlevelsesrevisjon som forvaltningsrevisjon 

være tilstrekkelig, mens det på andre områder kan være nødvendig med 
årlig etterlevelsesrevisjon. Dersom det er ulik praktisering av hvor mye 

etterlevelsesrevisjon som utføres som en del av regnskapsrevisjonen, kan 
det skape usikkerhet med hensyn til innholdet i den lovpålagte revisjonen. 
Den videre drøftingen av god kommunal revisjonsskikk skal bidra til å 

avklare dette. « 

Handlingsrom 

Det er flere aspekter som er med på å definere vårt handlingsrom. Noen av 
elementene setter klare grenser, mens andre gir oss større mulighet for å 
påvirke og utnytte kapasiteten. Asker kommunerevisjon har de senere år jobbet 

mye med å utarbeide planer på flere nivåer for å tydeliggjøre hvordan vi best 
kan utnytte vårt handlingsrom.  

 Lovpålagte oppgaver innen regnskapsrevisjon – De lovpålagte oppgavene
skal løses, men det er en pågående debatt rundt hva som ligger innenfor
begrepene. Pågående kommunelovreform vil forhåpentligvis avklare noe.

Videre jobbes det kontinuerlig innenfor det offentlige (NKRF) med å
tydeliggjøre. Vårt mål er å definere oppgavene så presist som mulig for å

gi en avklaring om hva som kan forventes levert og til hvilken kvalitet.
Ved å definere hva vi kan gjøre i tillegg for å gi økt sikkerhet er en
oppgave vi ser trenger økt fokus. Dette kan være avtalte

kontrollhandlinger som ligger utenfor opprinnelig regnskapsrevisjon. Et
annet eksempel er der vi ved manglende dokumentasjon i første omgang,

4
 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter med oppstart etter samme dato. 
5
 International Organization of Supreme Audit Institutions. 

6
 ISSAI 4000-4999 General Auditing Guidelines on Compliance Audit. 

7
 I overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon. 



Side 5 av 13 

 Kommunerevisjonen 

går til andre kilder eller utarbeider egen dokumentasjon for å få 
tilfredsstillende bevis. Oppgavene kan ikke gå på akkord med det 

forsvarlige eller bryte med standarder.    
 Bestillinger fra kontrollutvalget – Dette er forvaltningsrevisjoner,

selskapskontroll eller andre undersøkelser/avtalte kontrollhandlinger.

Gjennom kontrollutvalgets planer og i kommunikasjon med utvalget
legges det krav til oss om å utføre innenfor gitte bestillinger.

Erfaringsmessig er det god kommunikasjon som gjør at oppgavene
avstemmes og utformes i et tilfredsstillende omfang, både med hensyn på
kompleksitet og tidsbruk.

 Ønsket presisjonsnivå – Gjelder særlig forvaltningsrevisjon og avtalte
kontrollhandlinger. Dette sier noe om hvor villig vår oppdragsgiver er til å

ta risiko. Forenklet kan dette illustreres ved at den ansvarlige for tilsyn og
kontroll må si noe om hvilken nettmaske (fin eller grov) en ønsker
kontrollen skal utføres med. Det er kommunestyret som har det

overordnede ansvaret for tilsyn og kontroll. En god overensstemmelse /
avstemming av ønsket kontrollnivå vil være med å definere oppgavene

våre. Dog kan utførelsen ikke gå på bekostning av profesjonens
standarder.

 Uavhengighet – Oppgaver vi skal eller kan utføre kan aldri gå på akkord

med vår uavhengighet eller integritet. Se også omtale i eget avsnitt.
 Forventninger – Egen og andres forventning om hva vi kan og skal utføre

er med å danne rammen for våre planer og presentasjoner av utført
arbeid. Å tydeliggjøre og også sette egne grenser vil bidra til å klargjøre
handlingsrommet.

 Nettverk – At vi deltar i ulike nettverk gir klare synergieffekter inn i vårt
daglige arbeid. Eksempler kan være tolkning og avklaring av felles faglige

spørsmål og å utveksle erfaringer om effektive revisjonshandliner,
innfallsvinkel eller avgrensing av oppgaver.

 Ressurser – Bevilget budsjett og medfølgende humankapital er tydelig

med på å definere vårt handlingsrom. Nåværende budsjett anses for å gi
et godt handlingsrom.

 Årssykluser/Tidsfrister – Mange av oppgavene vi utfører har klare
tidsfrister. Særlig gjelder dette i perioden ved revisjon av årsregnskapene.
Dette krever planlegging og at vi prioriterer revisjon- og

attestasjonsoppgaver i denne perioden. Overordnet planlegging, løpende
oppgaver søkes lagt til andre tidspunkt på året. På denne måten utnytter

vi ressursen best mulig.

Kompetanse og ressurser 
Asker kommunerevisjon er et godt fungerende team. Det har vært en stabil 

gruppe over flere år der rotasjon av medarbeidere har vært på et sunt og 
naturlig nivå. Enheten besitter formell kompetanse på bachelornivå eller høyere 

og stor kunnskap om oppdragene og kommunal revisjon og forvaltningsrevisjon 
generelt. Vi besitter også god kompetanse fra privat virksomhet. Den enkeltes 

kompetanse beskrives nærmere i vår virksomhetsplan. Vi oppfatter at andre 
kommunale revisjonsenheter også satser på å ha en generalistkompetanse som 
jurister, samfunnsvitere og revisorer ved utførelse av forvaltningsrevisjon og at 

dette gjør enhetene egnet for oppgaven.   
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Over tid har det vært god og kvalifisert søkning på ledige stillinger. 

Alle ansatte følger etter- og videreutdanningsprogram som tilfredsstiller krav satt 
av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). I tillegg til formell oppdatering 

legger vi også vekt på medlemskap i relevante fora NKRF, OAKRF, DnR, vi deltar 
i ulike nettverk og abonnerer selvfølgelig på aktuelle informasjonskanaler.  

Ved å rotere på arbeidsoppgaver er avdelingen rustet til å møte uforutsette 
hendelser, enten det er langvarig sykdom, oppsigelser eller at vi trenger 

midlertidig å styrke et område. Vi ser synergier av at utfører av 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon samarbeider. Kapasiteten kan justeres 

eller overlappes. 

Per i dag har vi budsjett for 7 hele stillinger. Over en tid har vi hatt ansatte i 

redusert stilling og / eller det har vært ansatte i svangerskapspermisjon. Noe 
vakanse har vært dekket opp med vikariater, men i hovedsak er det dekket av 

egne ressurser. Kommunerevisor har tidligere uttalt at tilgjengelige ressurser har 
gitt oss handlingsrom og gjort oss mindre sårbare ved uforutsette hendelser, 
enten ved vakanser eller tilleggsbestillinger.  

Dagens ordning – om våre oppgaver 
I vår virksomhetsplan presenteres våre oppgaver og også hvordan ressursene 

fordeles mellom disse. I samtaler med advokatfirmaet Hjort har vi beskrevet 
våre leveranser. De har også fått overlevert våre styringsdokumenter samt 
underliggende dokumentasjon for disse. Kommunerevisor mener rapportens 

avsnitt 4.1 tom 4.5 i det alt vesentlige beskriver omfanget av vår virksomhet. 
Som vedlegg til vårt notat legges en oversikt som viser større bistandsoppgaver 

vi har utført de senere årene.  

Revisjonsåret 20148 er nettopp avsluttet. Vi viser her hvordan utviklingen av 

timer er fordelt mellom våre hovedoppgaver for de fire siste årene.  

8
16. mai 2014 til 15. mai 2015



 
 
 
 

Side 7 av 13 
 

 Kommunerevisjonen 

 
 

 
 
Oversikten viser en økning av forvaltningsrevisjon. Det bemerkes her at i graf 

forvaltningsrevisjon også ligger timer for selskapskontroll og ad hoc og avtalte 
kontrollhandlinger. I siste halvdel av mai (nytt revisjonsår) har vi registrert i 

overkant av 50 timer bistand vedrørende regnskap og likningspapirer for 
næringsavfall 2014. Hadde dette vært med i oversikt over revisjonsåret 2014 
ville kurven for attestasjon/bistand hatt en flat utvikling fra 2013.  

 
Regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet viser også en økning i antall timer fra 

2013. Under vises timer fordelt på de ulike revisjonsområdene. Her vises at 
revisjon 2014 ligger lavere for alle områder enn tidligere år. Dog vil rotasjon og 
ulike handlinger gir noe variasjon. Størst utslag for 2014 henføres til handlinger 

på lønns- og salgsområdet samt egne prosjekt der vi har sette nærmere på bl.a 
merverdiavgiftsbehandling av kommunens bygg. Vi har også utført overordnede 

kartlegging av enkelte It-systemer.  
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Kvalitet 
Kommunerevisor er ansvarlig for at enheten påtar seg og utfører oppdrag og 
tjenester i tråd med de bestemmelser og standarder som gjelder for enhetens 

virksomhet. Dette gjøres ved å etablere et internt kvalitetssystem bygget opp 
rundt anerkjent standard ISQC19.  

Vi benytter anerkjente revisjonsstandarder, metodikk og revisjonsprogram. 
Forbedringsarbeidet er løpende i fokus. 

Asker kommunerevisjon har definert følgende visjon for sitt virke: 
Asker kommunerevisjon skal levere kvalitet på sine tjenester og være en 

verdifull bidragsyter.  
Våre verdier bygger på tillit, tilgjengelighet, integritet og kompetanse.  

For å kunne oppfylle vår visjon er vi avhengig av rammevilkår som gir oss 
mulighet for å ha godt kvalifiserte medarbeidere og tilstrekkelig kapasitet til å 

utføre en revisjon vi mener er tilstrekkelig for å gi oss grunnlag for å konkludere. 

Våre interne styringsdokumenter definerer våre arbeidsoppgaver og hvordan vi 

ut fra vesentlighet- og risikobetraktninger fordeler våre ressurser. Som ledd i 
vårt forbedringsarbeid setter vi strategiske mål som operasjonaliseres i klare 

årlige resultatmål.  

Uavhengighet 
En NIBR-rapport fra 201110 foretok en utredning om kommunal revisjon og 

uavhengighet. Organisasjonsform framstod ikke som avgjørende for spørsmålet 
om uavhengighet. Uavhengighet og objektivitet er grunnpilarer i 

9
 Internasjonal standard for kvalitetskontroll. 

10
 NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten. 
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revisjonsprofesjonen. Kompetanse og kapasitet ble trukket fram som viktige 
forutsetninger.  

Revisjon er en viktig del av demokratiet ved at det blir gjort kontroll med bruken 
av offentlige midler og offentlige vedtak. Revisor er kommunestyrets og 

allmennhetens tillitsperson. En kommune forvalter velferd. Risiko- og 
vesentlighetsvurderinger innen regnskapsrevisjon må derfor foretas ut fra et slikt 

samfunnsmessig perspektiv. Forvaltningsrevisjon krever kompetanse både 
metodisk og når det gjelder kunnskap og inngående kjennskap til den reviderte 
virksomheten, samt omstendighetene som påvirker målene for politikken. Om 

ressursene som politisk settes av til revisjon blir for knappe vil det kunne være 
problematisk for revisors arbeid hvis det fører til at revisors arbeid blir utilbørlig 

innskrenket.  

Oppdrag som utføres på grunnlag av forskrift om revisjon av kommuner og 

fylkeskommuner, skal utføres med den uavhengighet som er fastsatt i forskrift 
om revisjon i kommuner kap 6. Det samme gjelder for andre oppdrag som 

utføres som revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon, 
samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester.  Temaet er sentralt i 
hele revisorstanden og er en del av vår yrkesstolthet. I Asker er revisjonen en 

organisatorisk enhet i kommunene. Det er dog klare styringslinjer som plasserer 
oss utenfor rådmannens styringsrett. Kommunerevisjonen følger også andre 

organisatoriske strukturer som skiller oss fra resten av kommunen.  I Asker 
kommunerevisjon holdes fokuset på uavhengighet blant annet ved å ha en egen 
risikovurdering, hvor flere aspekter diskuteres i plenum. Etikk er en del av den 

etter- og videreopplæring vi er pålagt gjennom medlemskap i NKRF. 
Kommunerevisor avgir årlig en egenerklæring om egen uavhengighet. Denne 

presenteres for kontrollutvalget. Alle ansatte avgir også tilsvarende 
egenerklæring. Ved behov revurderes disse også gjennom året.  
Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) setter også krav til revisors 

uavhengighet og objektivitet. For hvert prosjekt som utføres blir det foretatt en 
spesifikk vurdering av prosjektteamets uavhengighet.  

Kostnadsbilde 
Kommunerevisjonen økonomirapporterer tertialvis til kontrollutvalget. Det har 
ikke vært overskridelser av budsjett. Det er kontrollutvalget som avgir forslag til 

budsjett for tilsyn og kontroll. Revisjonens budsjett bygger på innspill fra 
kommunerevisor. Budsjettet bidrar til å gi signaler om omfang og retning av 

enhetens oppgaver. Ved å redusere budsjettet med en stilling vil KOSTRA-
funksjon 110 bli redusert med ca kr 12 per innbygger. 

Kommunerevisor har ikke ytterligere kommentarer til det som framkommer i 
rapporten fra advokatfirmaet Hjort vedrørende kostnadsbildet. 
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Alternative organisasjonsformer 
I rapporten lagt fram av advokatfirmaet Hjort omtales alternative former for 
organisering, herunder konkurranseutsetting. Kommunerevisor kommenterer 

ikke disse alternativene nærmere, men vil fokusere på fordeler ved kommunal 
revisjonsordning. Jeg vil også kort trekke fram fordeler ved dagens ordning og 

konsekvenser ved å fortsette som i dag, men med reduserte ressurser. 

Egenregi i dagens ordning 
Med å opprettholde dagens ordning og nivå på ressursene vil vi kunne levere 

gode tjenester og være mindre sårbare ved lengre fravær eller midlertidig 
vakanser. Vi vil ha kapasitet til å utvikle oss faglig og være en ressurs for Asker 

kommune.  

Egenregi med reduserte ressurser 
Asker kommunerevisjon har per i dag en god grunnbemanning. Grunnet 

permisjoner og en i redusert stilling benytter vi ikke budsjettet fullt ut. 
Kapasiteten har gjort oss mindre sårbar. Kommunerevisor mener dog det vil 

være mulig å redusere med en stilling. Dette vil dog fordre at vi prioriterer 
strengere og velger bort oppgaver som ikke direkte er revisjon. Under vises hvor 
vi mener våre arbeidsstrømmer kan avgrenses. Dette betyr ikke at oppgavene 

nødvendigvis vil forsvinne for kommunen, men trolig føre til økt ressursbehov i 
andre enheter. Det minnes igjen om at revisjonshandlinger ikke kan reduseres 

slik at det går på bekostning av standarder.  Det er kontrollutvalget som 
innstiller revisjonens budsjett og derigjennom gir føring for bruk av ressurser.  

Regnskapsrevisjon Asker kommunerevisjon mener å utføre en rasjonell 
og hensiktsmessig revisjon. Vi ser det som viktig at 

vi formidler våre funn til ulike aktører på et nivå som 
bidrar til forståelse og eventuell forbedring.  

En eventuell innsparing hos oss vil forutsette 
strengere krav til kvalitet på leveransen av 

informasjon til oss.  

Kommunen innfører nå flere elektroniske systemer 
som kan bidra til bedre intern kontroll. Dette vil 

kunne redusere vår ressursbruk.  

Attestasjonsoppgaver I dag mottar vi ofte mangelfull dokumentasjon og 
fristen for rapportering kan være kort.  

Fra andre kommunerevisjoner er vi kjent med at alle 

attestasjonsoppgaver går via økonomiavdelingen for 
kvalitetssikring. Innføring av tilsvarende rutiner og 

klare frister for levering til revisjonen vil redusere 
vår ressursbruk.  

Bistand Mye av den bistanden vi utfører kan trolig legges til 

andre enheter i kommunen, eksempelvis HR, 
økonomi og regnskap.  
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Kontrollutvalg Kan ikke se at det er mange timer som kan 
effektivisere her i en ordning med revisjon i 

egenregi. Dagens kommunikasjon oppleves fra vår 
side å fungere godt.  

Forvaltningsrevisjon / 
Selskapskontroll 

Timebruk kan reduseres ved at det bestilles færre 
eller mindre omfattende prosjekter, 
kontrollutvalg/sekretariat kan selv utarbeide mer 

detaljert bestilling. Det kan søkes å samarbeide med 
andre kommunale revisjoner om gjennomføring av 

prosjekter.  

Avtalte kontrollhandlinger kan tas bort (anbefales 

ikke). 

Vi mener dagens ordning fungerer godt. Trenden 
peker mot mer forvaltningsrevisjon og redusert 

regnskapsrevisjon. En eventuell nedbemanning 
foreslås tatt fra regnskapsrevisjon.   

Administrasjon og faglig 

oppdatering 

Kommunerevisjonen har de siste årene fått på plass 

god intern struktur. Dette ser vi nå effekten av. 
Timer til pliktig faglig oppdatering kan ikke kuttes.  

Eksterne oppdrag Antall eksterne oppdrag er redusert. 

Samarbeid eller sammenslåing med andre kommunale/offentlige 

revisjonsordninger  
En eventuell sammenslåing eller endret modell vil kreve en egen utredning og 
prosess.  

Ved en mer ekstern revisjonsordning vil kontraktstyring bli sentralt. Bestillinger 
fra kontrollutvalget må spesifiseres nærmere. Det vil komme nye 

transaksjonskostnader knyttet til administrering av bestillingen.  

En nærliggende kommune å samarbeide med er Bærum. Kommunene er 
homogene og revisjonsenhetene drives i dag på en relativt lik måte. Det 
foreligger per i dag ikke tilsvarende vedtak om utredning av revisjonsordningen i 

Bærum.  

Hvorfor kommunal / offentlig revisjon? 
Offentlig sektor har formål og oppgaver som skiller seg fra privat sektor. 

Beslutningssystem, ansvar og eierskap er etablert ut fra en politisk ledelse. 
Kommuner har et bevilgningsorientert regnskap med budsjettet som en integrert 

del av regnskapet.  
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Offentlig sektor forvalter fellesskapets midler, og tillit er avgjørende for å lykkes 
med oppgaven. Viktige forutsetninger for tillit er forhold som etikk, legalitet, 

bærekraft, effektivitet og åpenhet.  

Særpreg ved offentlig sektor vil ha betydning for revisjon. En kommunal 

revisjonsenhet vil ha offentlig revisjon som sin kjernevirksomhet.  

Fordeler med dagens ordning 

Ved å videreføre dagens ordning vil opparbeidet kunnskap og erfaring bli 
opprettholdt. Det samme vil kunne oppnås ved en tilnærmet lik ordning. Det vil 
gi stabilitet i en periode der det kan komme endringer i kommunestruktur. 

Kommunelovreformen vil trolig gi nærmere beskrivelser om hva kommunal 
revisjon skal inneholde.  

For kommunerevisjon som den er nå vil kostnadene være forutsigbare. Vi har 
anledning til å gjøre omprioriteringer av ressursene om det er forhold som skulle 

tilsi dette uten at det vil gi ytterligere økonomiske konsekvenser for kommunen.  

En ikke for stor enhet vil kunne ha nær kommunikasjon med kontrollutvalget og 
sekretariatet, noe som antas å være arbeidsbesparende.  

Ytterligere kommentarer til avlagt rapport 
Kommunerevisor ønsker å knytte noen kommentarer til avsnitt 4.6. Vi oppfatter 
at avsnittet henviser til samhandling i forbindelse med regnskapsrevisjon. I 
tidligere avsnitt oppfattes det at bistand og rådgivning fra oss blir oppfattet som 

nyttig.  

Forhold vi påpeker i forkant av avlagt regnskap oppleves av administrasjonen 
som arbeidsbesparende og at det i denne fasen er god samhandling. Vi vil så 
langt det er mulig og hensiktsmessig bestrebe oss på å utføre kontroller i takt 

med at regnskap/økonomi melder at de har avsluttet et område. På denne måten 
kan vi avdekke eventuelle feil eller mangler på et tidlig tidspunkt. Når vi 

kontrollerer noe som senere kan bli endret, krever det at vi følger opp endelig 
dokumentasjon og regnskapstall, note mv når det foreligger. Det er derfor kun 
for større regnskapsposter det er hensiktsmessig at vi følger administrasjonens 

arbeidsstrøm. Revisjon er av natur noe som følger i etterkant av 
regnskapsavleggelse. 

Det pekes på at «matrisen» er nyttig, men til tider skaper merarbeid for 
administrasjonen. Kommunerevisor oversender «matrisen» etter endt årsoppgjør 

og ber om tilbakemelding. Det er opp til administrasjonen å vurdere videre 
behandling av forhold tatt opp i matrisen. Revisjonen forholder seg til 

administrasjonens beslutning. Vi har ikke instruksjonsmyndighet, men en 
rapporteringsfunksjon i forhold til hvordan administrasjonen sikrer tilstrekkelig 
intern kontroll.  

Revisjon handler om å innhente dokumentasjon for å kunne ha en kvalifisert 

oppfatning av revidert enhet. Mye dokumentasjon innhentes av revisjonen selv, 
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men i noen sammenhenger er en tilbakemelding fra den reviderte part nødvendig 
for å forstå utviklingen i uavklarte saker/prosesser.  

Våre henvendelser er et ledd i å innhente tilstrekkelig grunnlag til å bekrefte 
regnskapet eller for å innhente informasjon til forvaltningsrevisjoner. Tilsyn og 

«interne revisjoner» initiert av kommunen kan ikke nødvendigvis benyttes i vårt 
arbeid. Kartlegging av økonomisk intern kontroll og testing av dokumenterte 
nøkkelkontroller er sentralt i en uavhengig revisjon. 

Kommunerevisor får faglige henvendelser direkte fra tjenesteområdene i tillegg 

til de fra økonomiavdelingen. Vi bistår gjerne så sant det er mulig i forhold til vår 
objektivitet og kommunen ønsker det. Det er mulig å etablere 
hovedkontaktpunkt for henvendelser til og fra revisjonen hvis ønskelig fra 

kommunens side.   

Det vil til tider være ulike syn på revisors arbeid og krav til kvalitet på 
regnskapsdokumentasjon. Arbeidet kan oppfattes som unødig bry og inngripen. 
Årlige avklaringer av oppgaver, forventninger og ønskede kontaktpunkt mellom 

den reviderte og revisjonen vil kunne bidra til økt forståelse og mer effektiv 
gjennomføring for alle parter.  

Vedlegg: Eksempler på bistand ytt til administrasjonen og virksomheter i Asker kommune i perioden 
2012 til 2014/2015 



Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

15/188 - 033 ASKER 05.06.2015 

Alternative organisasjonsformer for revisjon i Asker kommune  

Rådmannen har mottatt fra kontrollutvalget utredning fra Hjort datert 22.05.2015 - Asker 

kommunerevisjon – utredning avgitt til kontrollutvalget i Asker kommune. 

Utredningen er oversendt rådmannen til uttalelse, ref. kommuneloven § 77 pkt. 6. 

Kommuneloven trekker opp rammene for kommunens samlede virksomhet. I Asker 

praktiseres samtidig en modell med tilnærmet maksimal delegering av myndighet fra det 

politiske til rådmannen. Dette medfører at rådmannen/administrasjonen blir objektet for den 

alt overveiende del av kommunerevisors arbeid. 

Rådmannens opplegg for ivaretakelse av ansvar og myndighet tillagt i lov og gjennom 

delegeringsvedtak tar utgangspunkt i et helhetlig plan og styringssystem, slik dette er 

beskrevet i kommunens plandokumenter, sist i dokumentet Ledelse og styring i Asker 

kommune. Plan og styringssystemet er bygget opp slik at gjennomføringen av dette også 

ivaretar rådmannens ansvar for internkontroll av virksomheten. De seks prinsippene for 

virksomhetsstyring er en første operasjonalisering av elementene i som sikrer 

gjennomføringen. 

Rådmannen mener at Asker kommune har et godt plan og styringssystem. Samtidig er et 

omfattende og løpende arbeid å ivareta at de ulike elementene i dette sikrer en 

tjenesteproduksjon og forvaltning som ivaretar både lokalpolitiske ambisjoner /mål, og 

tilfredsstiller kravene satt av statlige myndigheter. 

Asker kommune er en av få kommuner som har egen kommunerevisjon. Den vanligste måten 

å organisere denne tjenesten på er en eller annen form for interkommunalt samarbeid. Noen 

kommuner har også, etter forutgående konkurranseutsetting, privat leverandør av 

revisjonstjenester. Rådmannen legger til grunn at utredningen fra Hjort på en god måte fanger 

opp relevante problemstillinger som grunnlag for å vurdere alternative modeller for 

kommunerevisjon. Rådmannen antar derfor at analysen vil bli viktig for kontrollutvalget, 

som grunnlag for deres vurdering og innstilling til kommunestyret. 

For rådmannen er selve utredningen viktigere enn valget av alternativ. Dette fordi 

utredningen legger et grunnlag for sammenligninger og analyse som, uansett valg av modell, 

vil bli viktig som grunnlag for krav til kompetanse, kvalitet og ressursbruk i 

kommunerevisjonen fremover. For rådmannen vil den også ha overføringsverdi for 

tilsvarende vurderinger av andre kommunale virksomheter. Et eksempel på dette er 
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overlappende oppgaver mellom regnskapsavdelingen/lønningsavdelingen og 

kommunerevisor.  

Når det gjelder forvaltningsrevisjon, ser rådmannen at Asker kommunerevisjon med sin 

nåværende organisering og bemanning er mindre robust enn et større revisjonsmiljø vil være. 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner innen svært ulike fagområder. Et bredere 

kompetansemiljø antas derfor å være en fordel. Rådmannen ser dessuten at det er ulemper 

med at kommunerevisjonen i Asker er så vidt tett på administrasjonen under sin 

regnskapsrevisjon. Det vises til økonomisjefens synspunkter om dette, referert til i Hjorts 

rapport. På den andre siden er det også viktig at revisjonen har god kunnskap om og innsikt i 

den virksomheten som skal revideres. Dette gjelder jo særlig for regnskapsrevisjon. Asker 

kommune er en stor og kompleks organisasjon med et stort antall transaksjoner. Asker 

kommunerevisjon kjenner godt kommunen og dens regnskapsbrukere, og har også god 

oversikt over kommunens interne rutiner. 

Hjorts rapport legger et grunnlag for å vurdere omfang av og plassering av ansvar for 

oppgaver som i rapporten er betegnet som «kulturoppgaver». Denne problemstillingen vil 

rådmannen benytte i det videre arbeidet med dimensjonering og organisering av den ordinære 

linjestyrte virksomheten. 

Kommunerevisjonen inngår ikke i rådmannens styringslinje, men er likevel en del av den 

ordinære kommunale virksomheten. De ansatte har rettigheter og plikter som øvrige ansatte. 

Uansett valg av modell vil det for rådmannen bli viktig å sikre at de ansatte blir ivaretatt på 

en god måte, og at reglene for medbestemmelse i slike prosesser blir ivaretatt. Dersom 

resultatet blir en konkurranseutsetting eller omorganisering som medfører at oppgaver 

tillegges et annet rettssubjekt enn kommunen, vil det oppstå spørsmål knyttet til de ansatte. 

Tidligere praksis har vært at ansatte som ikke følger med til ny arbeidsgiver, ikke derved 

mister retten til et ansettelsesforhold i Asker kommune. Rådmannen er innstilt på at dette 

også vil bli lagt til grunn i dette tilfellet, dersom det blir en aktuell problemstilling. 

Rådmannen viser til den pågående prosessen rundt en eventuell kommunereform. 

Rådmannen for sin del mener Asker kommune ikke bør velge en revisjonsløsning som 

kompliseres av kommunereformen. Rådmannen antar at fortsatt egenregi eller en privat 

leverandør er de to alternativene som i den sammenheng er å foretrekke. Det å ta initiativ til 

etableringen av et IKS sammen med en eller flere andre kommuner kan være mer krevende i 

den fasen kommunereformprosessen er i. Når det gjelder alternativet med å 

konkurranseutsette revisjonstjenester, viser rådmannen til PwC-rapporten fra 2009 om 

operasjonalisering av områder for konkurranseutsetting i Asker kommune. PwC peker i 

rapporten på at revisjon antas å være vel egnet for konkurranseutsetting. 

Avslutningsvis peker rådmannen på at utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring for sin del 

har anbefalt overfor selskaper og foretak kommunen eier at det kan være hensiktsmessig å 

bytte revisor etter en tidsperiode, slik at virksomheten gjennom revisjoner kan få inn nye 

perspektiver på plan, styring og systemer for internkontroll.  

Uansett hvordan kommunestyret velger å organisere kommunens revisjonstjenester på 

fremover, vil rådmannen forsøke å bidra til at valgt revisor kan utføre sitt oppdrag på best 

mulig måte.   
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