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Kjøp av øvrige revisjonstjenester – opsjonsmulighet for 2023 og 2024
Saksdokumenter:
1.
2.
3.
4.

Kontrollutvalgets vedtak i sak 41/2020 (Ikke vedlagt)
Kommunestyrets vedtak i sak 98/2020 (Ikke vedlagt)
Bistandsavtale mellom BDO AS og Tynset kommune (februar 2021) (Ikke vedlagt)
Uttalelse fra kommunedirektøren av den 23.august 2022, se vedlegg

Saksframlegg:
Tynset kommunestyre vedtok enstemmig i sak 98/20 å følge innstilingen fra Tynset
kontrollutvalg, i sak 41/20 for valg av leverandør av øvrige revisjonstjenester:
Kommunestyret vedtar at BDO AS blir valgt som revisor til øvrige revisjonstjenester for
Tynset kommune for to år med opsjon for 1+1 år..
Gjeldende avtale er basert på flg. grunnlag:
•
•
•

Anbudsgrunnlaget fra oktober 2020, som gir Tynset kommune en kundestyrt
opsjon på 1+1 år utover 2022 i forhold til fortsatt å benytte BDO som leverandør
av øvrige revisjonstjenester
Tynset kommunestyre sitt vedtak i sak 98/20
Tynset kontrollutvalg sin innstilling i sak 41/20

Tynset kommune har altså en opsjonsmulighet til å benytte BDO AS som leverandør av
øvrige revisjonstjenester på 1+1 år (2023 + 2024) utover det som er vedtatt.
Kontrollutvalget kan ved sin innstilling til kommunestyret, velge mellom flg. alternativer:
1. Velge ikke å benytte seg av denne opsjonen, og lyse ut øvrige revisjonstjenester
på nytt.
2. Velge å benytte opsjonen for ett år (2023), for så å ta stilling til år 2 (2024) neste
år.
3. Velge å benytte seg av opsjonen for begge årene (1+1 år)
Sekretariatet har innhentet en uttalelse fra kommunedirektøren om administrasjonen har
noen bemerkninger til tjenesten som utøves. Kommunedirektøren uttaler at
administrasjonen er godt fornøyd med tjenestene som utøves, og ser det som naturlig at
beskrevne opsjonsavtaler benyttes.
Saksvurdering
Slik sekretariatet ser det, foreligger det ikke årsaker til å velge å lyse ut anbudet på nytt.
Økonomisk er det gunstig å benytte seg av en opsjonsavtale dersom tjenesten utøves
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------------------------------------------------------------------------------------------------som forutsatt. Kontrollutvalget bør da ta stilling til om man skal, benytte seg av
opsjonen kun for år 1, eller for begge årene. Utvalget bør også ta hensyn til at 2023 er et
valgår, og en ev anbudsprosess bør da ferdigstilles før et nytt utvalg er på plass.
Når det gjelder valg av revisor er det i henhold til kommunelovens § 24-1
kommunestyret som velger revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets behandling av saken går derfor videre til kommunestyret.
Det fremmes innstilling på at Tynset kommune benytter seg av opsjonen på 1+1 år, slik
at gjeldende avtale prolongeres til også å gjelde årene 2023 og 2024.

Sekretariatets forslag til innstilling:
Tynset kommune vedtar å benytte seg av opsjonen i avtalen med BDO AS for begge
årene (2023 og 2024), og forlenger avtalen med BDO AS i henhold til dette.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling:
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