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Konkurransegrunnlag for risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 
 

Saksdokumenter: 

- Kontrollutvalgssak 3019 «Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 

grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024». Ikke vedlagt 

- Kontrollutvalgssak 3119 «Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 

grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024». Ikke vedlagt 

- Veileder i Risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019, 

vedlagt. 

 

 

Saksframlegg: 

 

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 25. november 2019 å starte arbeidet med en 

risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for utarbeidelse av plan for 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Tynset kommune i perioden 2020-2024. 

Valget av leverandør skulle skje gjennom en åpen anbudskonkurranse, og Abakus AS ble 

bedt om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av 

anbudsprosessen.  

 

Sekretariatet har vært i dialog med Abakus AS, og de nå utformet et forslag til et 

konkurransegrunnlag med en frist på ferdigstillelse innen 01.09.20. Dette er i henhold til 

vedtaket som ble gjort den 25.november.  

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal gjennomføres i henhold til veileder i Risiko- og 

vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019. Se vedlegg. 

Siden det eksisterer en slik veileder, ansees dette å være et kurant utgangspunkt for 

gjennomføringen av risiko og vesentlighetsvurderingen. 

Punkter i konkurransegrunnlaget vil bli gjennomgått med utvalget i møtet, da disse 

dokumentene er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 15 «Dokument 

innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga» og § 23 «Unntak av omsyn til det 

offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.» 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber Abakus igangsette anbudsgrunnlaget i henhold til vedtaket i 

kontrollutvalgets sak 3019 og 3119 fra den 25.november. 
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