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Konkurransegrunnlag anbud øvrige revisjonstjenester 2021-2024
Saksdokumenter:
Kontrollutvalgets saksgrunnlag og vedtak i sak 12/2020 den 31.mars om valg av
revisjonsordning – ikke vedlagt.
Kontrollutvalgets saksgrunnlag og vedtak i sak 24/2020 den 18.august for
tilleggsopplysninger til valg av revisjonsordning – ikke vedlagt.
Kommunestyrets vedtak 75/2020 den 25.august «Valg av revisjonsordning for Tynset
kommune» - se vedlegg 1.
Konkurransegrunnlag utarbeidet av Abakus AS – ettersendes.
Bakgrunn:
Kontrollutvalget gjorde i sak 24/2020 den 18.august vedtak om å konkurranseutsette
regnskapsrevisjonen. Kommunestyret fulgte i sak 75/2020 den 25.august opp
kontrollutvalgets innstilling og gjorde følgende vedtak:
1. Det vises til saksutredningen for svar på kommunestyrets vedtak fra sak 32/20
den 5. mai 2020.
2. Tynset kommune velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med
revisjonsåret 2021. Det velges et delt revisjonsoppdrag for å sikre at flest mulig
bedrifter har anledning til å delta i anbudskonkurransen og for å sikre en helhetlig
tilgang til alle revisjonstjenestene.
i. Tynset kommune velger å konkurranseutsette revisjonsoppdragene
hver for seg og velger en revisor for regnskapsrevisjon og en for
øvrige revisjonsoppdrag.
ii. Valg av revisorordninger inngås som rammeavtaler for 2 år med
mulighet for 1+1 års opsjon
iii. Som føringer for regnskapsrevisjon legges følgende til grunn: a.
omfang b. kompetanse og erfaring c. økonomikontorets og
kontrollutvalgets behov for rådgivning d. gjeldende lovkrav og
aktuelle veiledere
iv. Som føringer for øvrige revisjonsoppdrag skal omfang baseres på
normalt 1 forvaltningsrevisjon og 1 eierskapskontroll pr år, samt
kontrollutvalgets behov for rådgivning legges til grunn. I tillegg
legges det inn samme føringer som i punkt iii.
3. 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 bakgrunnsopplysninger om hva som bør legges inn i konkurransegrunnlaget så
henvises det til kontrollutvalgets tidligere saker om valg av revisjonsordning, se
saksdokumenter. Det kan tilføyes at det også eksisterer en veileder for kontrollutvalgets
påse-ansvar for forvaltningsrevisjon.
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Kontrollutvalget og kommunestyret gjorde et forholdsvis detaljert vedtak for hvordan
konkurransegrunnlaget skal utformes for øvrige revisjonstjenester. Løsningen for øvrige
revisjonstjenester må ikke å være på plass innen den 1.januar 2021, med det kan være
hensiktsmessig at disse to konkurransene lyses ut samtidig dersom noen aktører vil se
det i sammenheng. På den bakgrunn er Abakus AS bedt om å utforme
konkurransegrunnlaget slik at det kan behandles av kontrollutvalget samtidig med
konkurransegrunnlaget for regnskapsrevisjonen. Bestillingen er gjort i samråd med leder
av kontrollutvalget.
Det medfører at konkurransegrunnlaget må ettersendes til utvalget.
For konkurransegrunnlaget er det noen momenter som kontrollutvalget kan tenke
gjennom og som det må tas stilling til i møtet. Det kan bl.a være:
1. Prismatrisen:
Hvor mye rådgivning har utvalget behov for?
Rådgivning kan være å be om at revisor deltar i gjennomgangen av en sak for å
vurdere hvordan saken skal håndteres videre. Det kan også være at utvalget
ønsker å be om at revisor gjennomfører en forundersøkelse av en sak for å
vurdere hvordan og om en eventuell forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll
skal gjennomføres. Videre kan revisor delta i behandlingen av en sak som
kontrollutvalget bestemmer seg for å gå videre med. Revisor kan da til neste
møte utarbeide et forslag til bestilling på forvaltningsrevisjon som beskriver hva
som skal revideres.
Sekretariatet har også behov for å ha noe dialog med revisor før saker legges
frem i møtet for avklaringer knyttet til innholdet og spørsmålsstillinger som skal
med i saksvurderingen.
2. Konkurransegrunnlaget:
Omfang: Må beskrives i henhold til det som er beskrevet under prismatrise i
punktet over. Hyppigheten på forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble satt til
inntil 1 gang pr år i vedtaket som ble gjort i valg av revisjon. Når
konkurransegrunnlaget gås gjennom så vurder om alle momenter som tidligere
har kommet frem har blitt ivaretatt.
3. Tildelingskriterier:
Hvordan ønsker utvalget å vekte tildelingskriteriene?
Abakus AS vil være tilstede på møtet for å gjennomgå konkurransegrunnlaget og innspill
til endringer tas inn på bakgrunn av diskusjonen i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget ber Abakus AS om å gjennomføre konkurransen på bakgrunn av
det fremlagte konkurransegrunnlaget for regnskapsrevisjonen med de endringer
som fremkom i møtet.
2. Abakus holder kontrollutvalget informert om prosessen og legger frem forslag til
valg av leverandør på neste møte.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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