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Benchmarking av revisjonskostnader for 2015 
 

 
NKRF (Norges kommunerevisorforbund) har gjennomført en frivillig undersøkelse blant 
medlemmene om revisjonskostnader for 2015. I undersøkelsen foreligger det data fra 12 
revisjonsenheter. For 2014 er det også innhentet data fra kommuner med privat revisjon.  
 
For å drive virksomheten på en kostnadseffektiv måte, er det et behov for å måle egen 
virksomhet opp mot hva som må betraktes å være et rimelig kostnadsnivå. I 
konkurransesammenheng vil dette avspeile seg i hvem som vinner anbudene. I en 
egenregivirksomhet er det behov for å finne andre måter å måle dette på. I den 
sammenheng vil benchmarking være et nyttig instrument. 
Formålet med sammenligningen er todelt: 
a)  vise kostnadseffektivitet i egen organisasjon 
b)  få et instrument og skape en referanseramme som kan bidra til å utvikle 
organisasjonen til å bli mer kostnadseffektiv 
En slik sammenligning vil ikke være en eksakt vitenskap, men sammenligningen vil 
kunne gi et generelt bilde av kostnadsnivået på revisjon av kommuner med en gitt 
aktivitet. Avvik fra det generelle bildet kan være begrunnet i spesielle forhold i den 
aktuelle kommunen. 
 
Kostnadene fordeles på: 
a) Revisjon av årsregnskapet/kostnader knyttet til revisjonsberetningen 
b) Forvaltningsrevisjon 
c) Øvrige oppgaver 
 
Revisjonskostnaden varierer med kommunens aktivitetsomfang. For å lage et enkelt 
opplegg er det valgt å måle revisjonskostnadene i forhold til: 
 • Sum driftsinntekter i kommunen 
 
Det kan også være andre mål på kommunens økonomiske aktivitet som kan være med å 
forklare forskjeller i revisjonskostnadene, men sum driftsinntekter har vist seg å være 
en brukbar indikator. Revisjonskostnaden vil selvsagt også variere med blant annet 
kvaliteten på intern kontroll generelt og regnskapsarbeidet spesielt. 
 

Bildet kan ikke vises.
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Følgende oversikter presenteres og vedlegges: 
 
 

1. Grafisk framstilling som punktdiagram av revisjonskostnader med 
regnskapsrevisjon sett i forhold til kommunens totale driftsinntekter for kommuner 
med sum driftsinntekter under kr 1 milliard (kommuner i Revisjon Fjell IKS er 
markert med rødt). 

2. Oversikt over revisjonskostnader for kommuner med sum driftsinntekter under kr 1 
milliard, med beregning av gjennomsnittstall pr enhet og totalt. 

3. Oversikt over revisjonskostnader for kommuner med sum driftsinntekter under kr 1 
milliard, sortert etter laveste revisjonskostnad for regnskapsrevisjon sett i forhold til 
kommunens totale driftsinntekter. 

4. Oversikt over revisjonskostnader for kommuner med privat revisjon, sum 
driftsinntekter under kr 1 milliard. 

5. Grafisk framstilling som punktdiagram av revisjonskostnader med 
regnskapsrevisjon sett i forhold til kommunens totale driftsinntekter for kommuner 
med sum driftsinntekter under kr 1 milliard (kommunal revisjon markert med blått 
og privat revisjon markert med rødt). 
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