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GJELDENDE REVISJONSAVTALE – BRUK AV OPSJON ELLER NY
ANBUDSRUNDE – TIL UTTALELSE
I følge lov og forskrift er det kommunestyret selv, etter innstilling fra
kontrollutvalget, som avgjør hvilken revisjonsordning kommunen skal ha (ansette
egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid eller inngå avtale med annen
revisor), samt foretar valg av revisor (herunder også bruk av opsjon).
Ni av kommunene på Haugalandet har i dag konkurranseutsatt sine
revisjonstjenester. Suldal kommune valgte i 2015 å fortsette avtalen med Rogaland
Revisjon IKS. De øvrige kommunene valgt ny anbudsrunde i 2015 og inngikk våren
2016 en 4-årig avtale om levering av revisjonstjenester, enten med
revisjonsselskapet Deloitte AS eller KPMG AS. Seks kommuner skiftet leverandør og
tre beholdt tidligere leverandør. Nåværende avtale utløper 30.06.20. I kontrakten er
det tatt inn at kommunene har en ensidig opsjon til å forlenge avtalen med 2 år.
Sekretariatet ønsker nå tilbakemelding om bruk av opsjon skal benyttes på
bakgrunn av de erfaringer kommunen har opparbeidet seg i løpet av disse tre årene
som har gått fra kommunen fikk ny avtale.
Sekretariatet vil legge fram sak for kontrollutvalgene i vår (maimøtene) om
nåværende avtale og bruk av opsjon, og evt. plan for anbudsprosess og fullmakter
vedr. konkurransegrunnlag, dersom opsjon ikke skulle bli valgt.
Saken med utvalgets innstilling vil deretter bli oversendt kommunestyret, som da
vil måtte komme opp til behandling før til siste møte før sommeren (junimøtet).
Av erfaring gjennom mange runder med konkurranseutsetting siden 2006, vet vi i
sekretariatet at slike prosesser tar lang tid og krever mye ressurser. Normalt
tidsforløp for denne type saker er på ca. ¾ år til 1 år, men det er mulig at det hele
administreres på ca. 6 måneder dersom møteplanene til kontrollutvalg og
kommunestyret tilpasses. Dette skyldes bl.a. at anbudet skal ligge minimum 45
dager ute på DOFFIN og TED, og at ved skifte av leverandør bør selskapene få tid til
å forberede en mulig kommende omstilling.
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Dersom opsjon ikke velges, ser sekretariatet for seg at ny anbudsrunde igangsettes
ved at konkurransegrunnlaget fastsettes høsten 2019 og at innleverte tilbud legges
fram for nytt kontrollutvalg på deres første møte i høst etter konstituerende valg av
nye representanter til ny kommunestyreperiode.
Utvalgets innstilling vil da bli lagt fram for nyvalgt kommunestyre desember 2019
og ny avtale vil gjøres gjeldende fra 01.07.20.
Hvem
Kontrollutvalget

Hva
Bruk av opsjon eller ny anbudsrunde - plan for
anbudsprosess – fullmakt til utvalget
Opsjon eller ny runde
Videreføre avtale eller forberede konkurransegrunnlag

Når
Mai 2019

Kontrollutvalget
Sekr./Innkjøp
Sekr./Innkjøp
Tilbydere
Sekretariat

Godkjenning av konkurransegrunnlaget
Anbud kunngjøres på DOFFIN
Siste dag svar på spørsmål til konkurr.grunnlag
Innsending av tilbud (anbudsåpning)
Evaluering av innkomne tilbud

Nytt kontrollutvalg

Innstilling /tilråding

Nytt kommunestyre

Endelig vedtak om valg av revisor

Sekretariatet
Tilbydere

Melding om vedtak
Utløp av karensperiode

Aug./sept.
27.09.19
07.11.19
14.11.19
En uke
Nov. 2019
eller
jan./febr.
2020
Des. 2019
eller jan.
2020
Jan. 2020
10 dager
etter
Vår 2020
31.06.20
01.07.20

Kommunestyret
Sekretariatet

Sekretariat/ordfører Signering av kontrakt
Tilbyder
Tilbudet står ved lag
Valgt tilbyder
Start for ny kontraktsperiode

Juni 2019
Juli/aug.
2019

Som en ser av oppsettet, vil det her være svært knappe saksbehandlingstider. I
tillegg kommer det at i høst skal det være kommunestyrevalg og mye som skal
forberedes ved oppstart av ny periode med nye kontrollutvalgsmedlemmer.
Sekretariatet vil derfor foreslå at kommunene benyttet seg av sin opsjonsrett, og at
det legges opp til følgende prosess, etter at opsjon er valgt og fullmakt gitt til
kontrollutvalget:
Hvem
Sekretariatet
Kontrollutvalget
Sekr./Innkjøp
Sekr./Innkjøp
Tilbydere
Sekretariatet
Kontrollutvalg
Kommunestyre

Hva
Forberede konkurransegrunnlag
Godkjenning av konkurransegrunnlaget
Anbud kunngjøres på DOFFIN
Siste dag svar på spørsmål til konkur.grunnlag
Innsending av tilbud (anbudsåpning)
Evaluering av innkomne tilbud
Innstilling /tilråding
Endelig vedtak om valg av revisor

Når
Våren 2021
Våren 2021
04.06.21
07.08.21
17.08.21
To uker
Sept. 2021
Okt. 2021

Sekretariat
Tilbydere
Sekretariat/ordfører
Tilbyder
Valgt tilbyder

Melding om vedtak
Utløp av karensperiode
Signering av kontrakt
Tilbudet står ved lag
Start for ny kontraktsperiode

Nov. 2021
10 dager
Des. 2021
31.06.22
01.07.22

Utlysningene vil her ligge ute i sommermånedene (slik som i 2015), men med varsel
i god tid og lang frist, skulle det være mulig for leverandørene å få levert innen
medio august. Alternativt, så er det jo også mulig for kommunen å velge bruk av
opsjon i 1 år, da vil prosessen starte neste vår, altså 2020 med ny kontraktsperiode
01.07.21.
Sekretariatet ser helst at konkurranseutsettingen skjer samlet for alle kommunene,
men anbudene er ikke felles, men lyses ut og behandles individuelt for hver
kommune, så kontrollutvalgene og kommunestyrene gjør sine valg for når avtalene
skal opphøre.
Sekretariatet er kjent via protokollen til Haugesund bystyre 03.12.18, sak 86/18 at
bystyret under budsjettbehandlingen 2019 vedtok følgende oversendelsesvedtak:
Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog med nabokommunene med tanke på å
inngå et samarbeid om et kommunalt revisjonssamarbeid.
For sekretariatet var dette ønsket totalt ukjent og innspillet skulle evt. ha kommet
via kontrollutvalget. I kontrollutvalgets mandat er det å påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon.
Sekretariatet mener at det her bare er ett aktuelt alternativ, og det vil være å ta
kontakt med Rogaland Revisjon IKS, som leverer tjenester både til fylkeskommunen
og 17 kommuner i sørfylket, for å innlede samtaler om en prosess om innlemming
som medeier i selskapet.
Vedtak skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget og dersom ikke
kommunen ikke lenger vil konkurranseutsette revisjonstjenestene sine, er det
nødvendig å få en prinsippavgjørelse for det. Sekretariatet vil be administrasjonen
syn på også dette vedtaket.
Frist for tilbakemelding til sekretariatet v/post@kontrollutvalgene.no sendes innen
1. april.
Med hilsen
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder
Kopi: Deloitte AS og KPMG AS
Økonomisjef
Ordfører
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