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1. OM SELSKAPETS FORMÅL OG EIERSKAP 
 

Aust-Agder Revisjon IKS er et interkommunalt selskap opprettet i samsvar med lov om 
interkommunale selskaper. Selskapet har følgende eierkommuner: Arendal, Birkenes, Froland, 
Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. I tillegg ble Aust-Agder 
fylkeskommune medeier fra 1.1.2016. Det er vedtatt egen selskapsavtale som regulerer selskapets 
virksomhet og økonomi. 
 
Selskapets formål er at «Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i 
henhold til kommunelovens § 78 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg, kommunale 
foretak og interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeiere i»  
 

Kommuneloven er retningsgivende for det arbeidet revisjonen skal utføre. Kommunal- og 
regionaldepartementet har i medhold av kommuneloven vedtatt forskrifter for revisjonens 
virksomhetsområde. Disse omfatter både regnskapsrevisjon, selskapskontroll, forvaltningsrevisjon 
inkludert overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.  
 
I samsvar med forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper 
skal det utarbeides en årsberetning. I årsberetningen skal det gis opplysning om forhold som er 
viktige for å bedømme selskapets stilling og resultatet av virksomheten og som ikke fremgår av 
årsregnskapet, samt om andre forhold som er av vesentlig betydning for selskapet.  
 
Representantskapet har, i henhold til selskapsavtalen, i 2019 bestått av ordførerne i eierkommunene. 
  

Kommune: Medlemmer: 

Arendal kommune Robert Cornels Nordli 

Aust-Agder fylkeskommune Gro Bråten 

Birkenes kommune Anders Christiansen 

Froland kommune Ove Gundersen 

Gjerstad kommune Inger Løite (Nestleder) 

Grimstad kommune Kjetil Glimsdal 

Lillesand kommune   Arne Thomassen 

Risør kommune Per Kristian Lunden (leder) 

Tvedestrand kommune Jan Dukene 

Vegårshei: Kirsten Helen Myren 

Åmli: Reidar Saga 

  
Representantskapet har i 2019 avholdt to møter og behandlet 14 saker, herunder regnskap og 
årsmelding for 2018 i tillegg til budsjett og økonomiplan for 2020-2024.  
 
2. STYRETS ARBEID I 2019 

 
I 2019 har styret hatt følgende sammensetning (fra og med april 2019): 
 

Medlemmer: 
Maya Twedt Berli, leder 
Morten Tveit, nestleder 
Nina Holte 
Odd Bjørn Ness 
Elin Slaatten Sollid (ansattes repr.) 

Varamedlemmer (personlige): 
Cecile Løvdal 
Dag Eide 
Tone Midttun 
Jens Høibø 
Arne Kjell Tellefsen (ansattes repr. tom. juni) 
Øyvind Nilsen  
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Styret har i 2019 hatt til sammen 4 møter og behandlet til sammen 24 saker.  Foruten saker vedr. 
regnskap og årsmelding, budsjett/økonomiplan, og personalpolitiske saker har styret i år hatt et 
fokus på oppfølging av selskapets strategi og målene som var satt for 2019. Spesielt fokus har vært 
på fylkessammenslåingen og de konsekvenser det har for selskapet. Dialog og samarbeid med 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har også vært en sentral del av dette. 
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Årlig Mål 2019:   Årlig mål 2019:    Årlig Mål 2019: 

1. Harmonisere og effektivisere 

arbeidsmetoder for å tilpasse 

driften til en lavere bemanning 

knyttet til regnskapsrevisjon. 

  

1. Jobbe med kompetansebyggende 

tiltak for å sikre- og utvikle selskapets 

helhetlige kompetansenivå.  

  

1. Arbeide med bevisstgjøring i 

kontrollutvalgene ift. roller og 

oppgaver. KU og kommunestyrer 

skal tilbys opplæring i forbindelse 

med valget.  

2. Følge opp vedtak knyttet til valg 

av revisor for Agder 

fylkeskommune.   

 

  
2. Arbeide med metoder for økt 

synliggjøring av selskapet 
  

2. Fokusere på å utvikle det 

lærende perspektivet knyttet til 

forvaltningsrevisjon. 

 
 

A) Om målområde økonomi 
 
2019 har vært det andre driftsåret med ny ressurstildelingsmodell for eierkommunene som bygger 
på reell ressursinnsats. Erfaringene til nå, tilsier at vi har lykkes i å implementere en modell som gir 
en mer «rettferdig» kostnadsfordeling mellom eierkommunene.   
 
Foruten implementering av tilskuddsmodellen har det i 2019 vært et kontinuerlig fokus på 
harmonisering og effektivisering av arbeidsmetoder, særlig knyttet til regnskapsrevisjon. Dette 
arbeidet ga en konkret effektiviseringsgevinst som ble realisert gjennom en samlet reduksjon i 
tilskuddene fra eierkommunene på ca. 8 % i budsjett for 2018, og ytterligere 2 % i 2019.  
 
Det ligger i strategien at selskapet skal være proaktive for å sikre oppdragene ved eventuelle fylkes- 
og kommunesammenslåinger. Den vedtatte fylkessammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fra 
og med 1.1.2020 hadde vesentlige konsekvenser for selskapet. I 2019 valgte nye Agder 
fylkeskommune Agder kommunerevisjon som revisor, men den nye fylkeskommunen har også 
vedtatt endret selskapsavtale, og er nå medeier i selskapet med tilsvarende eierandel som Aust-
Agder fylkeskommune hadde.  
 
Selv om oppdraget til fylkeskommunen på sikt vil bli borte, har selskapet solid økning i 
oppdragsmengden, både fra eierkommunene og fra eksterne. Blant annet har selskapet vunnet en 
nasjonal konkurranse om revisjonsoppdrag knyttet til forsøksordningen med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene. En forsøksordning som teller 11 kommuner over hele landet fra og med 2020. 
Dette oppdraget innebærer en stabil oppdragsmengde frem til og med 2023.  
 
 

B) Om målområde kompetanse og rekruttering 
 
Et av de største risikoområdene for selskapet, har vært at mange av selskapets ansatte i løpet av 
perioden 2017-2019, har oppnådd en alder der man har anledning til å gå av med pensjon. Dette har 
utgjort en risiko for selskapet i forhold til å nå målet om å sikre tilstrekkelig kompetanse til å nå målet 
om å «levere kvalitative og effektive revisjonstjenester til eierkommunene i henhold til de 
forventninger som foreligger, både i forhold til omfang og kvalitet.». Dette har stilt store krav til 
rekruttering og forsvarlig kompetanseoverføring. I 2019 har vi hatt 2 pensjonsavganger. På grunn av 
fylkessammenslåingen har vi avventet å erstatte disse årsverkene i påvente av vurderinger omkring 
fremtidig oppdragsmengde.  
 
Synliggjøring av selskapet har også vært et årlig mål for 2019. I 2018 deltok vi for første gang aktivt 
med stand og arrangement i forbindelse med Arendalsuka, i et samarbeidsprosjekt med blant andre 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og Agder kommunerevisjon. Dette var vellykket, og ble 
videreført i 2019.  
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C) Om målområde kvalitet 

 
I kontrollutvalgene har vi i 2019 hatt et særlig fokus på bevisstgjøring i forhold til revisors ansvar og 
oppgaver, særlig knyttet til regnskapsrevisjon. Dette har først og fremst blitt gjort gjennom 
presentasjon og fokus på den årlige revisjonsstrategien ovenfor kontrollutvalget, i tillegg til å 
orientere kontrollutvalget jevnlig om fremdriften av revisjonsarbeidet.  
 
Det har også vært et fokus på opplæring av nye kontrollutvalg etter valget høsten 2019. Vi har både 
deltatt på opplæringsdagen til kontrollutvalgene i regi av Vestfold, Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat, og tilbudt hvert enkelt kontrollutvalg egen opplæring knyttet til 
revisjonens rolle og ansvar. 
 
Når det gjelder forvaltningsrevisjon, har det i 2019 vært fokus på det lærende perspektivet i arbeidet 
vårt. Dette har blitt fokusert på først og fremst gjennom to forhold i vår arbeidsmetodikk: For det 
første vurderer vi i større grad risiko på tematikk på tvers av kommuner enn tidligere. Det vil si at vi 
løpende vurderer risiko i andre kommuner basert på forhold som blir avdekket gjennom 
forvaltningsrevisjoner. Dette vil igjen kunne føre til forslag til endringer i planene for 
forvaltningsrevisjon som kontrollutvalgene vedtar. For det andre har vi etablert et større fokus på det 
gjensidige målet om læring, forbedring og utvikling i vår revisjonsdialog, både med bestiller, men 
særlig med revidert enhet. Vi fikk også gjennomført og godkjent kvalitetskontrollen knyttet til 
forvaltningsrevisjon i 2019. 
 
 
3. OM PERSONALFORHOLD OG AREBEIDSMILJØ 
 
Ved utgangen av 2019 var bemanningen på 12 årsverk fordelt på 14 personer. Dette er omtrent 1,8 
årsverk lavere enn det virksomhetsplanen legger opp til ved normale omstendigheter. Denne 
underkapasiteten skyldes i hovedsak at vi har avventet den økonomiske konsekvensen av 
fylkessammenslåingen og utvikling i annen oppdragsmengde. På grunn av økende og stabil 
oppdragsmengde, både på kort og lang sikt, vil vi igangsette nye rekrutteringsprosesser i 2020. 
 
(Vi mangler foreløpig tall på sykefravær for 2019) Dette vil bli lagt inn så fort det foreligger, og innen 
styret behandler årsmeldingen i møte 1. april) Enheten har samarbeidsavtale om inkluderende 
arbeidsliv, bedriftslegeordning for alle ansatte, og er medlem av KS Bedrift. 
 
b) Likestilling 
Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for styret i 
interkommunale selskaper. Fordelingen mellom kjønnene i selskapet er slik pr 31.12.2019: 
 
Verv/stilling      Kvinne  Mann      % 
Representantskapet         3     8  27/73 
Styret           3     2  60/40  
Ledergruppen              0     2  0/100  
Alle ansatte              8     6  57/43  
 
 
c) HMS-arbeid og internkontroll 
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Det er igangsatt et arbeid knyttet til selskapets internkontrollssystem som har som mål å samle 
selskapet rutiner og prosedyrer i et samlet system. Det har også vært fokus på implementering av 
GDPR i selskapet. Selskapet har etablerte varslingsrutiner både for intern og ekstern varsling. 
 
Selskapet har oppnevnt verneombud.  
 
4. SELSKAPETS ØKONOMISKE SITUASJON 
 
Styret vil rette fokus mot at selskapets økonomiske situasjon nå er stabilt etter at man i flere år har 
arbeidet for å styrke selskapets egenkapital gjennom disposisjonsfond. I tillegg har selskapet realisert 
en effektiviseringsgevinst ovenfor eierne med en reduksjon i tilskuddet på ca. 8 % i 2018, og 
ytterligere 2 % i 2019. Reduksjonen i tilskudd fra eierkommunene vil føre til en strammere 
økonomisk situasjon i selskapet i årene som kommer. Dette gjelder også konsensen av at Agder 
fylkeskommune ikke har valgt Aust-Agder Revisjon IKS som revisor. Selskapet har allikevel sikret seg 
nye og alternative oppdrag som i stor grad vil kompensere for dette inntektstapet.  
 
Regnskapet for 2019 viser et ordinært resultat på 1 242 707 og et regnskapsmessig resultat på kr. 
1 588 464. Resultatet skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter og høyere salgsinntekter enn budsjett.  
 
I likhet med offentlig sektor for øvrig, har selskapet økonomiske utfordringer knyttet til 
pensjonsutgifter. I 2019 har selskapet utgiftsført totalt kr 2 312 694 knyttet til pensjonsordningen i 
KLP. Selskapets pensjonsutgifter er et resultat av generell lønnsutvikling, rentenivå og 
alderssammensetning i selskapet. Selskapets samlede pensjonsutgifter består av løpende 
premiebetalinger for selskapets ansatte, samt en årlig reguleringspremie som også tar hensyn til 
pensjonister og tidligere ansatte. Variasjonen gjør at det er svært vanskelig å budsjettere korrekte 
kostnader. En buffer av en viss størrelse er helt avgjørende for at selskapet skal kunne være i stand til 
å håndtere svingningene i pensjonsutgifter fra år til år. 
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 Arendal, 1. april 2020 

 
 
   

Maya Twedt Berli   Nina Marie Holte   

Leder   Medlem   

________________________   ________________________  

Morten Wegner   Jens Høibø  
Nestleder   Varamedlem   

________________________   ________________________  

      

Elin Slaatten Sollid   Kristian Fjellheim Bakke  
Ansattes representant   Daglig leder   

________________________   ________________________  

      
 


