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  KONTROLLUTVALGET  RA   12.10.20     40/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

12/20  Kontrollutvalget      31.03.20 

31/20  Kommunestyret      05.05.20 

24/20  Kontrollutvalget      18.08.20 

75/20  Kommunestyret      25.08.20 

31/20  Kontrollutvalget      07.09.20 

  Kommunestyret 

 

      

Valg av leverandør for regnskapsrevisjon for perioden 2021 – 
2022 med mulighet for 1+1 år 

 
Saksdokumenter: 

• Kontrollutvalgets vedtak i sak 12/2020 «Valg av revisjonsordning» 31.03.2020 

• Kommunestyresak 31/20 «Valg av revisjonsordning for Tynset kommune», fra 

05.05.20 

• Kontrollutvalgets vedtak i sak 24/2020 «Tilleggsopplysninger valg av 

revisjonsordning», fra 18.08.20 

• Kommunestyrets vedtak 75/2020 «Valg av revisjonsordning for Tynset 

kommune», fra 25.08.20 

• Kontrollutvalgets vedtak i sak 31/2020 «Konkurransegrunnlag anbud 

regnskapsrevisjon 2021-2024» fra 07.09.2020 

• Publiserte anbudsdokumenter utlagt av Abakus AS med anbudsfrist 05.10.20, se 

vedlegg 

 

 

Saksbakgrunn: 

Kontrollutvalget og kommunestyret gjorde et forholdsvis detaljert vedtak for hvordan 

konkurransegrunnlaget skal utformes for regnskapsrevisjonen henholdsvis i sak 24/20 og 

75/20.  

Premissene for konkurranseutsettingen som ble vedtatt var i hovedtrekk: 

• Valg av revisorordninger inngås som rammeavtaler for 2 år med mulighet for 1+1 

års opsjon  

• Som føringer for regnskapsrevisjon legges følgende til grunn:  

o omfang  

o kompetanse og erfaring  

o økonomikontorets og kontrollutvalgets behov for rådgivning  

o gjeldende lovkrav og aktuelle veiledere  

• Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til gjennomføring og sluttføring av 

anbudsprosessen ut fra de føringer som er vedtatt. Innstillingen til valg av tilbyder 

legges fram for kommunestyret for endelig vedtak.  

 

For å være sikret at man får på plass en løsning for regnskapsrevisjonen fra den 1.januar 

2021, så ble Abakus AS bedt om å utforme konkurransegrunnlaget slik at det kunne 

behandles av kontrollutvalget så raskt som mulig. Det medførte at kontrollutvalget valgte 

å ha et ekstra møte den 7.september med mål om å kunne lyse ut konkurransen. 

Konkurransedokumentene ble utsendt til kontrollutvalget 4 dager før møtet, og 

dokumentene ble gjennomgått og endret i kontrollutvalgets forrige møte, med et 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 40/2020 

enstemmig vedtak om konkurranseutsettelsens vilkår. Denne opplysningen tas med da 

det foreligger lite dokumentasjon til møtet som ble gjennomført den 7.september. 

De vedtatte konkurransedokumentene ligger vedlagt. 

 

Saksfremlegg: 

Konkurransedokumentene beskriver konkurransens premisser, omfang, tildelingskriterier 

og vurderingskriterier.  

 

I det følgende er hovedtrekkene hentet ut. 

 

Omfang 

I konkurransedokumentet TY-20-06 REGNSKAPSREVISJON beskrives omfanget slik: 

«Anskaffelsen gjelder kjøp av tjenester innen regnskapsrevisjon.  

Regnskapsrevisjonen skal skje i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner, 

heretter kalt kommuneloven, med tilhørende forskrifter.  

1. Regnskapsrevisjon i henhold til kommuneloven § 24-2, § 24-5, § 24-6 og § 24-9.  

2. Avgi revisjonsberetninger til kommunestyret, kontrollutvalget, og 

kommunedirektøren i henhold til kommuneloven § 24-8.  

3. Etterlevelseskontroll i henhold til kommuneloven § 24-9.  

4. Møte i kontrollutvalgets og kommunestyrets møter samt gi opplysninger om funn 

under revisjonen i henhold til kommuneloven § 24-3.  

5. Rådgivning til kontrollutvalget.  

6. Andre revisjonsoppdrag som fremkommer i prisskjema.  

7. Andre oppgaver som naturlig hører inn under avtalens formål.  

Revisor skal kunne svare på enkle spørsmål fra kommunen, som kommer utenom 

tjenestene som er oppgitt i prisskjema. For svar på spørsmål som krever mindre enn 30 

minutter arbeidstid skal ikke faktureres.  

Avtalens omfang er nærmere beskrevet i prisskjemaet.» 

 

For punkt 6 henvises det til prisskjema, og der er det disse momentene som er inkludert: 

1. Regnskapsrevisjon (kommunen) inkl. attestasjon av ulike kompensasjons- og 

tilskuddsordninger, etterlevelseskontroll, samt deltakelse i møter i kommunen. 

2. Legater  

3. Spillemiddelregnskap 

4. Kirkelig fellesråd inkludert Vegen 

5. Menighetsråd 

6. Diverse prosjektregnskap 

7. Rådgivning/analyse 

 

Videre kommer det frem at revisjonsoppdragene skal prises som en fastpris. Antall timer 

rådgivning og antall oppmøter er stipulert og skal kun brukes for sammenligning av 

tilbudene. 

 

Tildelingskriterier 

Tildelingskriteriene er valgt i samråd med Abakus for å komme frem til det en mener er 

riktig fordeling mellom pris, erfaring og kvalitet. Vektingen baserer seg på Abakus sine 

erfaringer fra lignende tjenester. Her ble pris vektet litt ned for å sikre en god kvalitet på 

tjenesten. 

 

1. Pris er vektet 45 %, og alle kostander skal være inkludert. Prisene oppgis uten 

mva. 

2. Erfaring er vektet 20%, og erfaring skal dokumenteres innen alle forespurte 

fagfelt. 

Med relevant erfaring menes her gjennomføring av regnskapsrevisjon for 

kommuner eller fylkeskommuner siste 5 år. Hvis tilbydende firma kan 
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dokumentere erfaring for flere personer enn den lovpålagte vil dette gi 

ekstrapoeng.  

3. Kvalitet er vektet 35 %, og er spesifisert med arbeidsmetodikk og oppfølging. 

Arbeidsmetodikk skal beskrives og det stilles krav til at det gjennomføres 

minimum to møter per år.  Oppfølging handler om rådgivning for 

økonomiavdeling og kontrollutvalg. Regnskapsrevisors kunnskap og kompetanse 

er viktig for å økonomikontor og kontrollutvalg for valg og vurderinger som skal 

tas. 

 

Evaluering 

Evalueringen bygger på Abakus AS sin kompetanse og erfaring og gjennomføres av 

Abakus AS. Modellen er beskrevet i konkurransedokumentene, og dette vil bli 

gjennomgått i kontrollutvalgets møte som grunnlag for valg av regnskapsrevisor. 

 

 

Innkomne tilbud og valg av leverandør 

Abakus AS har gjennomført en konkurranseinnbydelse med bakgrunn i godkjent 

konkurransegrunnlag i kontrollutvalgets møte den 7.september.  

Tilbudsfrist var satt til den 5.oktober, og Abakus AS jobber med en sammenstilling og 

evaluering av innkomne tilbud. 

Innstillingen fra Abakus AS om valg av leverandør legges frem på kontrollutvalgets møte. 

 

Det gjøres oppmerksom på at frem til tilbyder er valgt av kommunestyret og deretter 

kunngjort, så vil mottatte tilbud være unntatt offentlighet og blir behandlet i henhold til 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd(offentlighetsloven), § 23 og Lov 

om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §§ 13 og 19b.  

For kontrollutvalgsmedlemmer og kommunestyremedlemmer så betyr dette at 

valg av leverandør og informasjon om tilbudene som blir gjort kjent for 

medlemmene er unntatt offentlighet frem til valget er kunngjort av Abakus. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra sekretariatet da dokumentene om valg av 

leverandør legges frem på møtet. 

 

 

Behandling: 

 

 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 
 


