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Vurdering av opsjon på forlengelse av kontrakt med regnskapsrevisor
Saksgang
1 Kontrollutvalget i Bærum kommune

Møtedato
01.03.2021

Saknr
17/21

Kontrollutvalget i Bærum kommune har behandlet saken i møte 01.03.2021 sak
17/21
Møtebehandling
Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til
innstilling:
• Bærum kommune benytter seg av opsjonen til å forlenge avtalen med BDO
AS med to år, fra 1. juni 2021 til 31. mai 2023
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VURDERING AV OPSJON PÅ FORLENGELSE AV KONTRAKT MED
REGNSKAPSREVISOR
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til
innstilling:
• Bærum kommune benytter seg av opsjonen til å forlenge avtalen med BDO
AS med to år, fra 1. juni 2021 til 31. mai 2023
Vedlegg:
Notat fra kommunedirektøren mottatt 5.2.2021 angående forlengelse av avtale med
BDO

Saksframstilling:
Kommunestyret fattet følgende vedtak i møtet 6.3.2019, sak 36/19:
Kommunestyret velger BDO AS som ny revisor for perioden 1. juni 2019 til og
med 31. mai 2021, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen
med 2 år.
Det er kommunestyret som velger kommunens revisor. Vedtaket treffes på grunnlag
av innstilling fra kontrollutvalget, jf. Kommuneloven § 24-1. Sekretariatet legger til
grunn at dette også gjelder ved spørsmål om eventuell bruk av opsjon til å forlenge
en slik avtale.
Sekretariatet har innhentet uttalelse fra kommunedirektøren i sakens anledning. Den
er vedlagt saken. Her fremgår det at kommunedirektøren vurderer det slik at
revisjonen som er utført av BDO er gjennomført med faglig integritet og på en
profesjonell måte. Dialogen med administrasjonen har vært god. Avtalte
revisjonstjenester er utført innenfor de økonomiske rammer og tidsfrister som er
avtalt.
Kontrakten har en varighet er på 2 år med opsjon på forlengelse én eller flere ganger
inntil 2 år. Dette innebærer at man kan utløse opsjon med 1 år av gangen eller 2 år
en gang. Etter sekretariatets vurdering kan det være hensiktsmessig å utløse opsjon
med 2 år.
RETT UTSKRIFT
DATO 2.mars.2021
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