Vår saksbehandler:

Vår dato:

Cicel T Aarrestad

Vår referanse:

16.12.2015

Side:

1 av 3

STRATEGIPLAN 2015-2018
Overordnet mål og selskapets visjon
Vår visjon er:
Vi sikrer fellesskapets verdier!
Rogaland Revisjon IKS kjennetegnes av INTERGRITET OG KOMPETANSE.
 Vi skal være en uavhengig og engasjert utviklingspartner for våre eiere og kunder.
 Vi har et viktig samfunnsoppdrag og skal bidra til å styrke tilliten til kommunesektoren
gjennom våre tjenester og vår kompetanse i et forpliktende samspill med våre kunder.
 Vi sier fra hvis noe er galt, på en slik måte at vi synliggjør det regelverk vi er satt til å
håndheve.
 Våre ansatte holder høy etisk standard og vi legger stor vekt på vår integritet.
Overordna mål:
Rogaland Revisjon IKS skal være den foretrukne leverandør av regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og relaterte tjenester blant kommuner og kommunale virksomheter.

Kunder og eiere
Strategier:
 Vi skal beholde eksisterende eiere og kunder og øke kundeporteføljen, fortrinnsvis
gjennom eierskap.

Våre kunder skal erfare at:
 Vi kan levere alle produkter eller tjenester som våre kunder forventer innenfor vårt
fagområde – enten ved egen kompetanse eller ved innleie av spesialister.
 Våre tjenester er av høy kvalitet.
 Våre tjenester er nyttige og utviklende.
 Vi har et godt omdømme
Mål:
Rogaland Revisjon IKS skal øke omsetningen med minimum 20 % i 4 års perioden. Vi skal
være positive til forpliktende samarbeid med relevante partnere.

Produkter og tjenester
Rogaland Revisjon IKS’ mest sentrale produkter er regnskapsrevisjon, selskapskontroll og
forvaltningsrevisjon hvor det er utarbeidet basis kurspakker. Revisjon består også av ulike
risikovurderinger og vurdering av om internkontrollen er forsvarlig, for å hindre mulig
korrupsjon. Disse kurspakker skal videreutvikles samtidig som det legges til rette for nye
produkter. I periodens oppstart er opplæring av nye kontrollutvalg sentralt. Det legges også til
rette for opplæring av administrasjonene på revisjonens fagområder.
Postadresse:
Løkkeveien 10
4008 STAVANGER

Besøksadresse:
Samme:
E-postadresse:
post@Rogaland-Revisjon.no

Telefon:
40 00 52 00
Telefaks:
51 84 47 99

Bankkonto:
3201.35.38262

Organisasjonsnr:
NO 887 052 832 MVA

Side:

2 av 3

Strategier:
Våre produkter og tjenester skal kjennetegnes ved at de:
 Er av faglig høy kvalitet og profesjonalitet.
 Er fremtidsrettet, innovative og utviklingsorienterte.
 Er objektive.
 Produseres effektivt og leveres til avtalt tid.
 Er av interesse og betydning for kommunenes folkevalgte og administrasjon.
 Er interessante og tilgjengelige for våre omgivelser gjennom nettpublisering, artikler,
foredrag osv.
 Er konkurransedyktige – gjennom høy effektivitet og rimelige timepriser.
 Er synlige gjennom aktiv markedsføring og profilering.
Mål:
Rogaland Revisjon skal kunne tilby tjenester som er i tråd med eierne/kundenes behov og som
bidrar til økt verdiskaping hos eierne/kundene. Øke andelen utover egenregi til 10 % i 4 års
perioden.

Kompetanse og kapasitet
Strategier:
 Vi skal ha medarbeidere med høy integritet og formell og reell kompetanse på høyt
nivå.
 Våre medarbeidere har inngående kjennskap til kommunesektoren – faglig,
administrativt og politisk – og vi arbeider kontinuerlig for å videreutvikle denne
kompetansen.
 Arbeidet skal utføres etter gjeldende faglige standarder og med anerkjente
analyseverktøyer
 Vi legger vekt på å beholde og videreutvikle et tverrfaglig miljø og utnytte
synergieffekter.
 Kjøp og salg av tjenester er viktig for å videreutvikle egen kompetanse.
 Rogaland Revisjon IKS skal markedsføres som en uavhengig aktør som er best på
offentlig sektor.
Mål:
Vi skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet - til å dekke våre kunders behov og til å
konkurrere om eksterne oppdrag. Antall regnskapsrevisorer med master skal økes.

Arbeidsgiver og arbeidsbetingelser
Strategier:
Vi oppleves som en attraktiv arbeidsgiver ved å tilby:
 Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 Konkurransedyktige lønns-og arbeidsbetingelser
 Relevante og målrettede kompetansetiltak.
 Et arbeidsmiljø hvor deling av kompetanse verdsettes høyt
 Et positivt og stimulerende arbeidsmiljø – også som IA bedrift.
Mål:
Rogaland Revisjon IKS skal være en attraktiv bedrift å jobbe i.
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Økonomi og risiko
Strategier:
 Minimum 50 % egenkapitalandel.
 Inntekter og kostnader skal balanseres slik at en oppnår en sikker, men beskjeden
avkastning.
 Vi skal ta oppdrag med lav risiko – slik at det ikke er nødvendig med
forsikringsdekning for styret eller oppdragsansvarlige.
 Finansforvaltningen skal være sikker og trygg.
Mål:
Rogaland Revisjon IKS økonomi skal være solid nok til å møte kunne møte vesentlige endrede
rammebetingelser.

Rammebetingelser og omgivelser
Strategier:
 Vi har en organisasjon som utvikler seg i takt med endrede rammebetingelser – politisk,
juridisk og markedsmessig.
 Vi skal også søke å påvirke rammebetingelsene når dette er av betydning for
organisasjonen.
 Vi legger vekt på å være miljøbevisste og ikke belaste våre ytre omgivelser
unødvendig.
Mål:
Rogaland Revisjon IKS skal være proaktiv til endrede forutsetninger som eventuell
kommunereform og forandringer i lovverk.

