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Organisering av forvaltningsrevisjon i Bærum kommune
Saksgang
1 Kontrollutvalget i Bærum kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
33/20

Kontrollutvalget i Bærum kommune har behandlet saken i møte 31.08.2020 sak
33/20
Møtebehandling
Utvalget drøftet alternativene. Det ble stemt over forslagene til innstilling.
Votering
Forslag 1 fikk tre stemmer fra Nyberg, Krosby og Myhre. Forslag 2 fikk to stemmer
fra Melsom og Berg, og falt.
Vedtak
Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for organisering av
forvaltningsrevisjonsenheten, og ser det som mest formålstjenlig å videreføre dagens
ordning med revisjon i egen regi.
Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Forvaltningsrevisjonsenheten videreføres i egen regi. Kommunestyret tilsetter
revisjonens leder.
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ORGANISERING AV FORVALTNINGSREVISJON I BÆRUM
KOMMUNE
Forslag til vedtak/innstilling:
Alternativ 1
Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for organisering av
forvaltningsrevisjonsenheten, og ser det som mest formålstjenlig å videreføre dagens
ordning med revisjon i egen regi.
Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Forvaltningsrevisjonsenheten videreføres i egen regi. Kommunestyret tilsetter
revisjonens leder.
Alternativ 2
Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for organisering av
forvaltningsrevisjonsenheten, og ser det som mest formålstjenlig å
konkurranseutsette forvaltningsrevisjonen.
Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Forvaltningsrevisjonen legges ut på anbud. Anbudsrunde gjennomføres av
kontrollutvalget med bistand fra kontrollutvalgssekretariatet og
kommunedirektøren. Kommunestyret foretar endelig valg av
forvaltningsrevisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
Vedlegg:
1. Utredning av forvaltningsrevisjonsenheten i Bærum kommune
2. Høringssvar fra Forvaltningsrevisjonsenheten
3. Høringssvar fra Kommunedirektøren
4. Notat fra politisk sekretariat 27.05.2020 Organisering av
forvaltningsrevisjonsenheten.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget ba i forrige møte sekretær legge frem en sak om fordeler og ulemper
ved ulike måter å organisere forvaltningsrevisjonsenheten på (sak 31/2). Vedlagt
følger sekretariatets utredning samt høringssvar fra Forvaltningsrevisjonsenheten og
Kommunedirektøren.
Ordfører og kontrollutvalgsleder har gjennomført et innledende møte hvor man ble
enige om å beskrive problemstillingen og videre prosess, samt invitere til møte
mellom gruppelederne. Hensikten var å kunne fange opp noen politiske signaler og
innspill i forkant av at sekretariatet forbereder saken til kontrollutvalgets behandling.
Gruppelederne drøftet videreføring av dagens løsning med en forvaltningsrevisjonsenhet i egen regi opp mot konkurranseutsetting av forvaltningsrevisjon. Et notat som
ble utarbeidet til dette møtet er også vedlagt saken. Sekretariatet har på denne
bakgrunn lagt til grunn at det ikke er aktuelt å organisere forvaltningsrevisjons-
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virksomheten som et interkommunalt samarbeid, og har derfor ikke tatt med dette
alternativet i utredningen.
Etter sekretariatets vurdering er det to måter å organisere forvaltningsrevisjonsarbeidet på. Enten videreføre dagens løsning med forvaltningsrevisjon i egen regi,
med tre ansatte. Denne løsningen innebærer at ny leder må rekrutteres. I henhold til
forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal revisjonens leder tilsettes av
kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. Revisjonens leder ansetter
revisjonens øvrige ansatte.
Den andre løsningen innebærer å konkurranseutsette forvaltningsrevisjonen slik
kommunen har gjort med regnskapsrevisjonen. Dette innebærer at
Forvaltningsrevisjonsenheten avvikles. Kontrollutvalget vil utarbeide kriterier for
konkurransen, som gjennomføres av sekretariatet med støtte fra anskaffelsesfaglige
ressurser i Bærum kommune. Det er kommunestyret som velger forvaltningsrevisor
etter innstilling fra kontrollutvalget.
Det er på denne bakgrunn utarbeidet to alternative forslag til innstilling.
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