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Strategi for selskapet  
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Styret vedtok i sak 15/2018 følgende: 
Styret vedtar strategiplan framlagt for styret 04.12.2018 og oversender denne til 
representantskapet for godkjenning. 
 
Et av tiltakene i planen er å sondere mulighetene for en større kommunal revisjonsenhet i 
Agder. Jeg er informert om at det skal avholdes ekstraordinære representantskapsmøter i 
Aust-Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS hvor det skal tas stilling til om de 
ønsker å starte et utredningsarbeid for en sammenslåing mellom disse selskapene. Det har 
dermed betydning for oss at representantskapet i Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
også fatter vedtak om å godkjenne det framlagte strategidokument slik at vi starte vårt 
sonderingsarbeid. 
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Representantskapet vedtar den framlagte strategien for selskapet i strategidokument godkjent 
av styret den 04.12.2018. 
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 Innledning 
 

Dette strategidokumentet viser Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS sin strategi for perioden 
2019-2022. Dokumentet gir innledningsvis en oversikt over visjon, verdier, hovedmål, kjernetjenester 
og satsingsområder. Deretter gis det en faktabeskrivelse av selskapet før utviklingstrekk innen viktige 
områder for selskapet presenteres. Det siste kapittelet er viet de fire satsingsområdene hvor mål, 
status, utfordringer og muligheter samt tiltak er i fokus. 

 

1.1 Visjon, verdier, hovedmål, kjernetjenester og satsingsområder 

Vår visjon 

På vakt for fellesskapets verdier. 

Våre verdier 

Integritet, kvalitet, imøtekommende, fleksibel, objektiv, uavhengig og åpen. 

Vårt hovedmål 

Kommunerevisjonens hovedmål er å bidra til å sikre tillit og en bedre forvaltning i våre 
eierkommuner. 

Våre kjernetjenester 

Kommunerevisjonens kjernetjenester er: 

• Regnskapsrevisjon 
• Forvaltningsrevisjon 
• Selskapskontroll 
• Bistand 
• Granskning 
• Overordnet analyse 
• Plan for selskapskontroll 
• Attestasjoner o.a. 

Våre satsingsområder 

 Være en kompetent revisjon. 
 Være beredt til en digital revisjonsverden. 
 Være en fleksibel og dynamisk organisasjon.  
 Være den foretrukne revisor for våre eierkommuner. 
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 Om Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS i dag 
 

2.1 Organisasjonen 

Organisasjon og ledelse 

Selskapet er organisert med en revisjonssjef som daglig leder. I tillegg er det en assisterende 
revisjonssjef. Revisjonssjefen er oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroll, mens assisterende revisjonssjef er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i tillegg til 
også å ha kundeansvar for 4 kommuner.  

Det er i alt 3 kundeansvarlige revisorer som i tillegg til å ha ansvar for sine 3-4 kommuner, har 
kundeansvar for andre kunder. 3 revisormedarbeidere deltar i team på de enkelte 
revisjonsoppdragene.  

Selskapet har to forvaltningsrevisorer som hver har prosjektansvar for sine prosjekter. 
Revisjonssjefen er oppdragsansvarlig revisor for alle forvaltningsrevisjonsoppdragene. 

Selskapskontroll gjennomføres av hovedsakelig en regnskapsrevisor i tillegg til revisjonssjefen. Dette 
arbeidet er organisert inn under revisjonssjefens ansvarsområde. 

Oppdragsansvarlige revisorer for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon er ansvarlig for 
gjennomføringen av revisjonen.   

Det har ikke vært gjennomført egne arbeidsmiljøundersøkelser i selskapet, men temaet tas opp i 
forbindelse med medarbeidersamtaler. Det vurderes at arbeidsmiljøet i selskapet er godt. 

Sykefraværet er svært lavt.  

Bemanning og kompetanse 

Selskapet har per 01.01.2019, 10 medarbeidere. Disse ansatte utgjør på dette tidspunktet 9,5 
årsverk. 8 ansatte har heltidsstilling, mens 2 har redusert stilling.  7 av de ansatte er hovedsakelig 
knyttet til regnskapsrevisjon og selskapskontroll, mens 3 ansatte inkludert revisjonssjefen, 
gjennomfører forvaltningsrevisjon. 

Ansatte i Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har høy kompetanse. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over hvilke typer formell kompetanse disse besitter: 

Faggruppe  

Revisorer/registrerte revisorer 3 revisorer og 2 registrerte revisorer 

Siviløkonom/revisor mm 1 ansat 

Master i regnskap og revisjon 1 ansat 

Master i retsvitenskap 1 ansat 

Master i jus, økonomi og ledelse, master i 
studiet «Peace and Conflict» 

1 ansat 

Master i adm. og økonomi/siviløkonom/revisor 1 ansat 
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Av praksis har flere ansatte kompetanse fra kommunal revisjon og privat revisjon, kommunal og 
statlig forvaltning samt forskning.  

Selskapet har en svært høy kompetanse på kommunale regnskapsbestemmelser og 
revisjonsmetodikk. Vi har også en meget høy kompetanse på kommunal forvaltning og forskning. 

 

2.2 Kontorer 

Selskapets hovedkontor ligger i Flekkefjord, i kommunens rådhus. I tillegg har vi en avdeling i Lyngdal 
og en avdeling i Mandal. 

 

2.3 Eiere 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har 11 deltakerkommuner. Dette er Mandal, Lindesnes, 
Marnardal, Audnedal, Åseral, Hægebostad, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, og Sirdal. 

Kommunenes eierandeler er fordelt slik: 

Kommune Eierandel 

Audnedal 5,3 % 
Farsund 13,2 % 
Flekkefjord 12,6 % 
Hægebostad 5,2 % 
Kvinesdal 10,0 % 
Lindesnes 8,2 % 
Lyngdal 11,2 % 
Mandal 16,7 % 
Marnardal 5,9 % 
Sirdal 6,7 % 
Åseral 5 % 

 

2.4 Tall og fakta 

Diagrammet nedenfor viser hvordan oppdragene i 2017 ble fordelt mellom de ulike typer 
virksomheter. 
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Naturlig nok er det kommunene som bruker mest av ressursene, 81,4 %.  Hovedgruppene av andre 
kunder er interkommunale selskaper og interkommunale samarbeid som til sammen bruker 8,8 % og 
kirkelig fellesråd og menighetsråd som bruker 8 %. Øvrige oppdrag er hovedsakelig kommunale 
foretak og stiftelser. 

 

Regnskapsrevisjon og beslektede tjenester er de oppdragstypene som vi bruker mest ressurser på, 
mens forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2017 utgjorde omtrent 26 % av oppdragene. I 2018 er 
andelen ressurser på regnskapsrevisjon økt ift til de andre typene.  

 

2.5 Tjenester 

Regnskapsrevisjon 

Revisor har ansvar for regnskapsrevisjon. Regnskapsrevisjonen skal skape tillit til innholdet i 
regnskapet og er en obligatorisk del av revisjonsarbeidet. Det er kommunestyret selv som skal vedta 
regnskapet og som øverste organ har kommunestyret etter kommuneloven et overordnet ansvar for 



Strategidokument – Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 

side 7 

 

å se til at regnskapet blir revidert på en trygg måte. Revisor skal gjøre arbeidet på selvstendig faglig 
grunnlag og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. 

Kjernen i regnskapsrevisjonen er å vurdere årsregnskapet. Revisjonshandlingene skal normalt lede 
fram til en bekreftelse av at det ikke er vesentlige feil i den økonomiske informasjonen i regnskapet, 
og at det er stilt opp etter regnskapsreglene. En annen viktig del av revisjonen er å se etter at 
kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en trygg måte og med forsvarlig kontroll. 
Revisoren skal også medvirke til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon er en del av kommunenes egenkontroll som alle kommuner plikter å 
gjennomføre. Forvaltningsrevisjon handler om å gi en kvalitetsvurdering av kommunens forvaltning 
og resultatene som kommunen oppnår, opp mot de reglene som gjelder og de mål som er satt. 
Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for kontrollen med og styringen av kommunens virksomhet. 
Vel så viktig er forvaltningsrevisjonens bidrag til læring og forbedring.  

Kommuneloven fastslår at forvaltningsrevisjon er en obligatorisk del av revisjonsarbeidet. Det er 
kontrollutvalget som bestiller forvaltningsrevisjon på de områdene der kontrollutvalget mener det er 
størst behov. Bestillingen skjer etter en plan som er vedtatt av kommunestyret. 

Kjernen i forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Et eksempel kan være om ressursene 
som forvaltningen bruker for å løse oppgaver, samsvarer med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen til 
kommunestyret. 

Et sentralt formål med forvaltningsrevisjon er at administrasjonen og de folkevalgte kan lære av det. 
Forvaltningsrevisjon er et godt verktøy for eksempel til å avdekke mangler i tjenestetilbudet eller i 
hvilken grad kommunen når sine mål. Rapportene etter gjennomført forvaltningsrevisjon gir 
kommunene et godt grunnlag for å vurdere tilstanden på det området det er ført forvaltningsrevisjon 
på, og om det eventuelt kan være grunn til å sette i verk forbedringstiltak.  

Selskapskontroll 

Mange kommuner har valgt å organisere deler av virksomheten sin i interkommunale selskap og 
aksjeselskap. Disse selskapene har egne revisjons- og kontrollordninger, men kommuneloven 
fastsetter at kontrollutvalget skal se til at det blir ført kontroll med forvaltningen av selskap som 
kommunen har interesser i. Selskapene er dermed omfattet av den kommunale egenkontrollen. 
Kommuneloven gir kontrollorganene vid innsynsrett i interkommunale selskap, kommunalt heleide 
aksjeselskap og deres heleide datterselskap. 

Selskapskontroll må bestilles av kontrollutvalget, basert på en plan vedtatt av kommunestyret.  

Selskapskontroll kan romme ulike kontroller. Eierskapskontroll er en obligatorisk kontrollform som 
går ut på å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresse i selskap, gjør dette i tråd med 
vedtakene og forutsetningene til kommunestyret. Forvaltningsrevisjon av selskap er en frivillig 
kontrollform. Det er ikke krav om revisor ved gjennomføring av eierskapskontroll. Resultatet av 
selskapskontrollen rapporteres til kommunestyret. 
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Overordnet analyse 

Overordnet analyse er en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet som utføres i 
forkant av planleggingen av hvilke forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres i kommunen. Planen 
for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret selv, etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Bistand 

Selskapet bidrar med bistand innen mange ulike områder. Kommunerevisoren har spisskompetanse 
på de kommunale regnskapsbestemmelsene og er lett tilgjengelig for våre eierkommuner. 

 

2.6 Økonomi 

Selskapet drives med utgangspunkt i selvkost. Det vil si at det drives ikke for å oppnå et overskudd. 
Dersom aktiviteten av ulike årsaker ikke er i samsvar med budsjett, tilbakeføres ubrukte midler til 
kommunene. Kommunene avregnes ut fra faktisk brukte timer i selskapet. 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har per 31.12.2017 en negativ egenkapital med 0,761 mill 
kr, mot kr 1,740 per 31.12.2016. Årsaken til negativ egenkapital er negativ pensjonsforpliktelse.  

Det er avsatt 2 mill kr på fond.  

 

 Utviklingstrekk 
 

3.1 Kommunesammenslåinger fra 2020 

Fra 1.1.2020 blir det endringer i kommunestrukturen for flere av våre kommuner. Marnardal, Mandal 
og Lindesnes går sammen om etablering av en ny kommune, og Audnedal og Lyngdal slås sammen til 
en ny kommune. For selskapet innebærer dette at 11 deltakerkommuner reduseres til 8. 

I tillegg til at antall kommuner å revidere blir redusert, må vi også regne med at det vil bli endringer i 
antall selskaper, kommunesamarbeid, kirkelige fellesråd og menighetsråd som vi reviderer. Disse 
endringene har betydning for omfanget av tjenester kommunerevisjonen leverer. Fra høsten 2020 vil 
det etter at kommunesammenslåinger er gjennomført og tidligere kommuner er nedlagt, antas at 
det med utgangspunkt i dagens nivå, være behov for mindre revisjonsarbeid. 

 

3.2 Ny kommunelov  

Ny kommunelov vil tre i kraft fra 2019/2020. Revisor skal etter bestemmelser i ny kommunelov 
gjennomføre en ny lovfestet tilleggsoppgave til finansiell revisjon. Oppgaven gjelder en forenklet 
etterlevelsesrevisjon av økonomiforvaltningen med rapportering til kontrollutvalget innen 30. juni. 
Det er ment at denne kontrollen skal være forenklet og utføres ved hjelp av enkle kontrollhandlinger. 
Kontrollen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering som dekker de sentrale områdene 
innenfor økonomiforvaltningen og rettes mot områder der risikoen for vesentlige feil og mangler er 
størst. Eksempler på områder dette kan gjelde er selvkost, finansforvaltning, offentlige anskaffelser 
eller offentlig støtte. 
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En av oppgavene som revisor utfører i praksis, er å kontrollere om årsberetningen inneholder de 
opplysningene som lov og forskrift krever og om opplysningene om økonomi i årsberetningen er i 
samsvar med årsregnskapet. Formålet er å gi betryggende sikkerhet for at årsberetningen inneholder 
lovpålagt informasjon om økonomi og andre forhold, og at den gir grunnlag for å bedømme 
økonomisk utvikling og stilling. Etter ny kommunelov skal revisor i tillegg også se etter om 
årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for 
bruken av bevilgningene. Dette innebærer en utvidelse av regnskapsrevisors rolle i 
bevilgningskontrollen. 

En annen endring som vil komme er fristen kommunene har til å avlegge årsregnskapet. Fristen i dag 
er 15. februar, mens den i ny lov er satt til 22. februar. Fristen for avlegging av årsberetning er 
videreført med 31. mars. Det er ikke gjort tilsvarende endringer i fristen for revisor til å avlegge 
revisjonsberetning, som er 15.4. Dette innebærer en større arbeidsmengde på revisor i 
årsoppgjørsperioden da revisjonsarbeidet må gjennomføres på kortere tid. 

Forvaltningsrevisjon vurderes å være en av bærebjelkene i kommunenes egenkontroll. Kommunene 
har plikt til å gjennomføre forvaltningsrevisjon og risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være 
førende for omfanget av dette. Kommunestyret skal minst en gang i valgperioden vedta en plan for 
hvilke områder det skal foretas forvaltningsrevisjon på. Dette vil gi et utgangspunkt for å få 
gjennomført nødvendige og regelmessige forvaltningsrevisjoner i den enkelte kommune. Tidligere 
forskriftskrav om gjennomføring av forvaltningsrevisjon årlig, vil ikke bli videreført ved ny 
kommunelov. 

 

3.3 Ny revisorlov 

Kommunerevisjonens arbeid er regulert av kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv. Her framgår bestemmelser om bl.a. revisjonsmandat, revisors plikter og 
uavhengighet. Revisorlovens virkeområde omfatter revisjon av regnskapspliktige etter 
regnskapsloven. Det pågår nå et arbeid med ny revisorlov. Det er ikke ventet at ny lov trer i kraft før i 
2020.  

Noen endringer i revisorloven vil også påvirke kommunerevisorene. Viktige endringer i ny revisorlov 
vil være at  

• det blir krav om relevant mastergrad for å få revisorgodkjenning, 
• det blir kun en godkjenningstittel – statsautorisert revisor (jf. krav om mastergrad), 
• det blir økt timekrav til etterutdanning. 

 

3.4 Digitalisering 

Digitalisering er på full fart inn i både kommuner og næringslivet. Digitalisering handler om 
automatisering, det vil si at maskiner (roboter, datamaskiner og lignende) overtar manuelle jobber 
som mennesker tidligere har utført. I tillegg vil teknologisk utvikling og ny programvare gjøre det 
mulig å gjennomføre overvåkning og analyser på flere nye måter hvor en henter relevante data fra 
både interne kilder og eksterne kilder. Det kan forventes at det framover også vil skje endringer 
innen regnskapsområdet. I dag er mange regnskapsoperasjoner automatisert og skjer i integrerte IT-
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systemer.  Men mange av prosessene foregår fremdeles manuelt og en kan anta at disse etter hvert 
vil bli mer automatisert.  

Revisjon er prisgitt kundens systemer og grad av automatisering. Tradisjonell revisjon og tradisjonell 
revisjonsmetodikk er i stor grad bygget rundt manuelle operasjoner. I revisjonsbransjen ligger det 
forventninger om at det kommer til å bli vesentlige endringer i dette bildet framover. Digitaliseringer 
innen regnskapsområdet gjør det mulig å revidere på en annen måte enn utvalgstesting, som er den 
metoden som i dag brukes. I en ny digital verden ser en for seg at en kan teste 100 prosent av 
dataene og analysere disse for avvik som så kontrolleres nærmere. Dette vil gi en annen 
revisjonskvalitet samt en mulighet til å gi analyser og annet av verdi tilbake til kunden. 

Hvordan utviklingen blir og hvor raskt dette vil gå, vet en lite om. Både revisjonsbransjen og 
utdanningsinstitusjonene forbereder seg på en mer digitalisert revisjon.  

 

 Satsingsområder 
 

4.1 Være en kompetent revisjon 

Mål: 

Kommunerevisjonen skal kjennetegnes ved: 
1. Kompetente revisorer 
2. Oppdatert på regnskapsbestemmelser og kommunal forvaltning 
3. Oppdatert på revisjonsmetodikk 

 

Status, utfordringer og muligheter 

Praksis for godkjenning som registrert revisor 

For å få godkjenning som registrert revisor må en revisor i dag blant annet ha 3 års variert 
revisjonspraksis.1 Praksis fra kommunal revisjon likestilles ikke i dag med praksis fra privat revisjon 
fullt ut. Dette innebærer at kommunale revisorer som ikke har praksis fra privat revisjon, ikke har 
mulighet til å få registrering som registrert revisor. Dette er en konkurransevridende situasjon som er 
svært uheldig for både kommunale revisorer og kommunale revisjonsselskaper. 

Imidlertid ble det ved Stortingets behandling av ny kommunelov sommeren 2018, vedtatt at 
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom å likestille praksis 
fra kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor. 

Å kunne få godkjent hele praksisen fra kommunal revisjon vil få stor betydning for våre ansatte og for 
selskapet. I dag er det 5 revisorer som vil kunne bli registrert hvis hele praksisen kan opptjenes i 
kommunal revisjon.  

 

                                                           

1 I �llegg er det krav �l utdanning (fag og karakterkrav), prak�sk prøve, vandel og økonomisk situasjon. 
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Tittel som statsautorisert revisor 

Ny revisorlov legger opp til at det bare skal være en kategori godkjente revisorer med tittelen 
statsautorisert revisor. De som skal godkjennes må ha en relevant mastergrad. De revisorene som 
har tittelen registrert revisor ved lovens ikrafttredelse, får tittelen statsautorisert revisor. Personer 
som før 1. juli 2019 har fullført dagens utdanningskrav for å bli registrert revisor og påbegynt 
relevant praksis, gis godkjenning som statsautorisert revisor. Disse søkerne må ha oppfylt 
praksiskravet og søkt om godkjenning senest 1. januar 2024. 

Selskapet har i dag to ansatte revisorer som har godkjenning som registrert revisor. De vil ved lovens 
ikrafttredelse automatisk få tittel som statsautorisert revisor. 

I tillegg har selskapet fem revisorer som ikke har godkjenning. Fire av revisorene mangler praksis fra 
privat revisjon for å kunne oppnå godkjenningen, en revisor har ikke lang nok praksis til å oppnå 
godkjenningen enda, herunder heller ikke privat praksis. For disse revisorene vil en lovendring som 
likestiller kommunal praksis med privat praksis være svært viktig. Alternativt må disse revisorene 
sikre seg privat praksis utenom Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS for å få godkjenning som 
registrert revisor. 

Kompetanse 

Krav til årlig etterutdanning er et viktig virkemiddel for å sikre tillit til revisors arbeid. 
Etterutdanningen foregår både eksternt og internt. Det er viktig at etterutdanningen er relevant for 
både selskap og revisor. 

Tiltak 

Nr. Navn og beskrivelse Periode 
1 Gi ansatte uten godkjenning som registrert revisor hvis 

mulig, anledning til å oppnå dette. 
2019-2022 

2 Kontinuerlig oppdatering av ansattes faglige kompetanse 2019-2022 
 

 

4.2 Være beredt til en digital revisjonsverden 

Mål 

Kommunerevisjonen skal kjennetegnes ved: 
1. Omstillingsvillig organisasjon i møte med digitalisering av revisjonsbransjen. 

 

Status, utfordringer og muligheter 

Den pågående digitaliseringen i både kommuner og samfunnet ellers innebærer at også revisorene 
må forberede seg på endringer både når det gjelder revisors kompetanse og måten arbeidsoppgaver 
utføres på. Det vil dermed være et behov for en villighet fra både ansatte og ledelse til å møte de 
endringene som kommer med både nysgjerrighet og engasjement. Målet må være at ansatte og 
ledelse ser behovet for endring og omstilling og bygger en kultur for å møte og håndtere denne 
digitale fremtiden. 
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Tiltak 

Nr. Navn og beskrivelse Periode 
1 Skape en kultur for endring 2019-2022 
2 Forberede seg til en digital omstilling 2019-2022 

 

 

4.3 Være en fleksibel og dynamisk organisasjon 

Mål: 

Kommunerevisjonen skal kjennetegnes ved: 
1. Omstillingsvillig og tilpasningsdyktig organisasjon. 

 

Status, utfordringer og muligheter 

Bemanningsnivå 

Bemanningsnivået i selskapet i dag er tilpasset dagens behov for revisjonstjenester fra 
eierkommunene og andre kunder. Når kommunesammenslåingen er en realitet og revisjon av de 
siste avlagte årsregnskapene fra de sammenslående kommunene er utført våren 2020, antas det at 
behovet for bemanning vil reduseres når antall kommuner blir færre. Imidlertid vil det bli behov for 
økte ressurser til å gjennomføre nye lovpålagte revisjonsoppdrag i ny kommunelov fra 01.01.2020. 
Disse nye oppdragene er knyttet delvis til gjennomføringen av revisjonen av årsberetningen og delvis 
til forenklet etterlevelsesrevisjon med frist 30.06. Vi må videre regne med at første årsoppgjøret i de 
nye sammenslåtte kommunene vil bli ressurskrevende siden det er nye organisasjoner med nye 
rutiner som skal fungere og erfaringsmessig vil dette kreve mer oppfølging. 

En analyse med utgangspunkt i dagens nivå på tjenestene, anslås at kommunesammenslåingen 
medfører et mindre behov for bemanning på omtrent et årsverk. Så vil en måtte bruke mer ressurser 
på nye pålagte oppgaver, noe som ikke per i dag er lett å anslå tidsbruk på. Et engasjement i 60 % vil 
utløpe våren 2020.  

Tidligere forsøk om sammenslåinger av kommunale og fylkeskommunale revisjonsenheter 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS er et revisjonsselskap som ble formalisert som et 
interkommunalt selskap den 2.9.2003. Selskapet er en samling av tidligere distriktsrevisjoner som fra 
1992 og fram til dannelsen av et IKS, var etablert som et interkommunalt samarbeid.   

Det har tidligere vært gjort to forsøk på å danne et større kommunalt revisjonsselskap ved å slå seg 
sammen med andre interkommunale revisjonsselskap/fylkeskommunale revisjoner. I 2005 - 2006 ble 
det forsøkt å slå sammen Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, Kristiansand Revisjonsdistrikt 
IKS, Vest-Agder fylkesrevisjon og Setesdal Revisjonsdistrikt IKS. Forsøket strandet. 

I 2015-2016 forsøkte Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS å samle revisjonsenhetene i Agder-
fylkene og Rogaland for å se på muligheten for en ny større kommunal revisjonsenhet. Da var det kun 
Rogaland Revisjon IKS som ønsket å gå videre med forslaget. Alle deltakerkommunene i 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS stilte seg bak forslaget. Sammenslåingen kunne imidlertid 
ikke gjennomføres da ikke alle kommunene i Rogaland stilte seg bak en ny revisjonsenhet. 
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I 2016 ble Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og Vest-Agder fylkesrevisjon innlemmet i Kristiansand 
Revisjonsdistrikt IKS hvorpå selskapet nå heter Agder Kommunerevisjon IKS. Agder Kommunerevisjon 
IKS har 10 deltakerkommuner herav fire kommuner øst i Vest-Agder, Vest-Agder Fylkeskommune og 
fem kommuner i Aust-Agder. 

 I Aust-Agder er Aust-Agder fylkesrevisjon innlemmet i tidligere Arendal revisjonsdistrikt IKS og nytt 
navn er Aust-Agder Revisjon IKS. Aust-Agder Revisjon IKS har 11 deltakerkommuner fra Aust-Agder, 
herav Aust-Agder fylkeskommune. 

Muligheter for etablering av en større kommunal/fylkeskommunal revisjonsenhet i framtiden 

Selv om en tidligere ikke har kommet i mål med å etablere en større kommunal/fylkeskommunal 
revisjonsenhet, mener vi det fremdeles bør gjøres nye forsøk uten at dette er avgjørende for fortsatt 
eksistens for Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. Det vil således være mest naturlig å invitere 
de to øvrige interkommunale revisjonsselskapene i Aust- og Vest-Agder, til et slikt arbeid.  Nedenfor 
er det gitt momenter som taler for en større revisjonsenhet. 

Endringer og behov for omstilling 

Både revisorene og kommunene er inne i en tid med omstillinger. De største omstillingene er knyttet 
til endringer i kommunestruktur og den pågående digitaliseringen i samfunnet og på arbeidsplasser. 
Begge disse forholdene påvirker revisjonen. Kommunene blir færre, de blir mer digitalisert og 
kompleksiteten øker. I revisjonsbransjen skjer det endringer i lovverk og krav til kompetanse. 
Kommunestrukturen påvirker i form av færre kommuner og dermed færre oppdrag og 
digitaliseringen vil føre til at revisjon kan utføres på en annen og mer effektiv måte ved bruk av ny 
teknologi og metodikk. Alle disse forholdene vil kreve at også revisorene må tilpasse seg og omstille 
seg til en ny tid. 

For fortsatt å være konkurransedyktig og evne å følge utviklingen inn i en mer digitalisert verden, 
mener vi en større organisasjon vil være bedre rustet til å møte omstillingen. En vil kunne ha større 
fleksibilitet av tilgjengelig kompetanse og en vil kunne oppnå en større gevinst ved å samhandle og 
samarbeide med flere.  En vil oppnå en synergi hvor helheten er større enn summen av alle delene.  

Å være del av en større organisasjon innebærer at en kan ha større tilgang på og utvikle 
spisskompetanse.  

En fare med å være del av en større organisasjon kan være at en mister en opplevelse av tilhørighet. 
En kan miste noe av viljen til å «trø til» når det trengs, å stille opp for andre og se sitt bidrag i en 
større sammenheng. Ledelse og kultur blir viktige stikkord her. 

Et annet viktig aspekt ved sammenslåing av flere enheter, er faren for at arbeidsplasser flyttes eller 
forsvinner. Dette kan ses både fra de ansattes ståsted og fra kommunenes ståsted. Ansatte ønsker 
normalt ikke å måtte flytte eller i verste fall slutte i forbindelse med slike sammenslåinger. 
Kompetansearbeidsplasser er det ikke mange av i distriktskommuner og gjør bytting av arbeidsgiver 
vanskelig eller umulig. Fra et eierperspektiv kan opprettholdelsen av kompetansearbeidsplasser i 
eget distrikt være et vesentlig poeng i forbindelse med en avgjørelse om sammenslåing. Styret mener 
begge disse sidene er særs viktig å ivareta i en eventuell prosess og beslutning. I dag dreier det seg 
om 10 kompetansearbeidsplasser, med ansatte bosatt i fem av eierkommunene.  
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Tiltak 

Nr. Navn og beskrivelse Periode 
1 Sondere mulighetene for en større kommunal 

revisjonsenhet i Agder  
2019-2020 

2 Tilpasse bemanningsnivå til redusert oppdragsmengde 2020-2021 
 

 

4.4 Være den foretrukne revisor for våre eierkommuner 

Mål: 

Kommunerevisjonen skal kjennetegnes ved: 
1. Selskapet skal være eierkommunenes naturlige valg av revisor 
2. Selskapet skal ha høy faglig kompetanse og gjennomføringskraft 
3. Det skal være høy tillit til revisjonens rapportering 
4. Kommunerevisjonen har høy faglig standard i utførelsen av revisjon. Resultatet av 

forbundsvis kvalitetskontroll fra Norges Kommunerevisorforbund skal være godkjent uten 
merknader. 

 

Status, utfordringer og muligheter 

Vedtak om videreføring av deltakelsen i det interkommunale samarbeidet om revisjon 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS er et interkommunalt selskap med 11 eierkommuner. 
Kommunesammenslåinger medfører at våre eierkommuner reduseres til 8. Når to eller flere 
kommuner slår seg sammen, skal det formelt velges revisor for den nye kommunen. Det er enten 
kommunestyrene i de sammenslående kommunene som fatter vedtaket, eller fellesnemnda hvis den 
har fått fullmakt til å foreta vedtak om å videreføre deltakelsen i det interkommunale samarbeidet 
om revisjon. Kontrollutvalget skal avgi innstilling før vedtaket fattes, jf. inndelingslova § 26, 5. ledd. 

Det er per i dag ikke fattet vedtak om revisor for de nye kommunene. Vedtak om revisor må fattes i 
løpet av 2019. 

Vedtektene for selskapet ved endring av eierkommuner 

I forbindelse med kommunesammenslåingen og antall kommuner endres fra 11 til 8, må også 
selskapets vedtekter endres og tilpasses den nye kommunestrukturen. Dette må gjøres innen 
01.01.2020. 

Kvalitet i tjenestene 

Det er essensielt at revisjonstjenestene utføres og leveres med høy kvalitet. Dette gjelder både 
revisjonsberetningen etter gjennomført regnskapsrevisjon og rapporter etter gjennomført 
forvaltningsrevisjon. De ulike brukerne av kommunens regnskap må kunne stole på at regnskapet gir 
en riktig fremstilling av kommunens ressursbruk og økonomiske utvikling og det må være tillit til at 
forvaltningsrevisjonen er uavhengig og faglig forsvarlig. For å sikre tillit til revisjonen, gjennomføres 
periodisk ekstern kvalitetskontroll fra Norges Kommunerevisorforbund som påser at revisjonen 
utføres etter regelverket.  
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Internt i selskapet er det etablert et eget kvalitetskontrollsystem med krav til kvalitetskontroller i den 
løpende og avsluttende revisjon. Det rapporteres årlig til styret om resultatet fra internkontrollen. 

Fokus på kvalitet er en kontinuerlig pågående prosess i selskapet. 

Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektiv revisjon er i tillegg til å være et krav i revisjonsstandarden, også et krav fra våre 
eierkommuner. For å oppnå en effektiv drift har en flere mekanismer som skal bidra. Først kan 
nevnes at selskapet ikke har overskudd og profitt som sitt formål. Dermed er det heller ikke 
incentiver i selskapet til å initiere ekstra oppdrag utover de avtalte oppgavene. For det andre betaler 
kommunene etter antall timer brukt. Dette gir incentiver i kommunene til å ha god internkontroll og 
levere et ferdig avstemt og dokumentert årsregnskap, noe som bidrar til en effektiv revisjon med 
bruk av færrest mulig revisjonsinnsats og dermed utgift til revisjon. For det tredje innebærer 
selvkostprinsippet at kommunene ikke bidrar med overskudd til eksterne selskap, overskuddet forblir 
i kommunene. For det fjerde er det avtalt timeomfang av oppdrag som forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll ved representantskapets budsjettvedtak. 

I det daglige registrerer revisorene sitt arbeid i et timeregistreringssystem. Her registreres 
timeforbruk etter hvilken kommune det arbeides med og hvilke aktiviteter som utføres i 
revisjonsarbeidet. Det er tett oppfølging av timeforbruket og effektiviteten underveis i 
revisjonsarbeidet og analyser av timeforbruket bidrar til at en kan foreta kontinuerlige forbedringer i 
gjennomføringen av arbeidet og for å få en effektiv organisering av personalbruken. 

Fokus på kostnadseffektivitet er en kontinuerlig pågående prosess i selskapet. 

Tiltak 

Nr. Navn og beskrivelse Periode 
1 Endre vedtektene for selskapet ifm 

kommunesammenslåinger og nye kommuner 
2019 

2 Kontinuerlig fokus på kvalitet i tjenestene 2019-2022 
3 Kontinuerlig fokus på kostnadseffektivitet 2019-2022 
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Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS  
 

Protokoll fra styret  

Møte nr. 4/2018 
Sted: Lyngdal rådhus 
Dato: 04.12.2018 
Tid: 09:30- 10:20 

  
 
  
  
Til stede: 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 

Helge Elle styreleder 
Wenche Storaker nestleder 
Olav Skagestad styremedlem  
Bente Naglestad    styremedlem 
Heidi Lygre Hansen         styremedlem 
Tora Kolpus Sjøwall representant fra ansatte 
Irene Loka revisjonssjef 
 
 
 

 

 
Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
11/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.2018. 
12/2018 Lønnsoppgjør 2018. 
13/2018 Lønn revisjonssjef. 
14/2018 Økonomirapport november 2018. 
15/2018 Strategidokument – unntatt offentlighet § 14. 

 
 
Referatskriv: 
M-03/2018: Firmaattest, Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
M-04/2018: Nye Lindesnes. Informasjon om delprosjektet Interkommunale samarbeid og 

eierskap, datert 21.09.2018. 
M-05/2018 Nye Lindesnes. Styringsdokument delprosjekt Interkommunale samarbeid og 

eierskap. 
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Sak 11/2018: Godkjenning av møteprotokoll fra møte 08.10.2018 
 
Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

Møteprotokoll fra styrets møte 08.10.2018 godkjennes. 
 
Sak 12/2018: Lønnsforhandlinger 2018 
 
Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

Styret godkjenner forhandlingsprotokollen fra møtet mellom partene 25.10.2018 og 
revidert lønnsplan. 

 
Sak 13/2018: Lønn revisjonssjef 
 
Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

Revisjonssjefen avlønnes med en årslønn på kr 920 000 gjeldende fra 1. mai 2018 
 
Sak 14/2018: Økonomirapport november 2018 
 
Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

Styret tar økonomirapporten for november til etterretning.  
 
Sak 15/2018: Strategi for selskapet 
 
Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
Styret vedtar strategiplan framlagt for styret 04.12.2018 og oversender denne til 
representantskapet for godkjenning. 
 
 
 
 
Lyngdal, 04.12.2018 
 
 
 
Helge Elle 
styreleder 

Wenche Storaker 
nestleder 

Olav Skagestad 
styremedlem 

 
 
 
Bente Naglestad 
styremedlem 

 
 
 
Heidi Lygre Hansen 
styremedlem 
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