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•Kommunene løser de viktige fellesoppgavene for oss innbyggere, og 
Rogaland Revisjon arbeider for å gjøre kommunene bedre

•Alt vi gjør er forankret i vår visjon og vi skal løse våre arbeidsoppgaver 
på en måte som realiserer visjonen

•For å lykkes med dette, er vi avhengig av å samarbeide godt. Både 
internt og med kommunene

VÅR VISJON: «VI FORBEDRER OFFENTLIG SEKTOR»
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• Hjemmeside: https://rogaland-revisjon.no

•Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og rådgivning

• Eid av 14 kommuner og Rogaland fylkeskommune, men vi ekspanderer!

• 23 ansatte

OM OSS

https://rogaland-revisjon.no/
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•Statsautoriserte revisorer
•Registrerte revisorer / revisorutdannede med kommunal praksis
•Siviløkonomer
•Formell endringsledelseskompetanse
•MBA
•Jurister / advokat
•Statsvitere
•Sykepleier med revisorutdanning
•Sosiolog
•Tidligere barnevernsleder

SELSKAPETS ANSATTE - KOMPETANSE
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VÅRE EIERE*

*Haugesund, Karmøy, Sauda, Tysvær, Sveio, Etne, 
Vindafjord og Bokn har søkt om å bli eier.
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SAMARBEID MED ANDRE REVISJONSENHETER

Eier kommuner

Eier fylke

Samarbeidspartnere kommuner

Samarbeidspartnere fylker

Agder, Bærum, Romerike og Viken
- Ca. 50 (60 i 2021) kommuner 

(6 storkommuner)
- Ca. 30 forvaltningsrevisorer
- Dybde- og breddekunnskap

Samarbeid muliggjør læring og 
erfaringsdeling mellom kommuner
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• Stavanger sentrum

• Toppetasjen med utsikt over Vågen

• Nyoppusset og tilpasset våre behov

• Nærhet til våre største kunder

NYE LOKALER I 2021



03.11.2020 8

Forslag til utforming



HVA JOBBER VI MED?
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•Vi sikrer at kommunenes regnskap er riktig, men;

•Vår revisjon handler om mer enn bare tall. Vi arbeider for å gjøre 
kommunene bedre gjennom våre kontroller og ved vår løpende dialog 
med kommunene. Vi vurderer også budsjettpremissene

•Gode løsninger fra én kommune deles gjerne med andre eierkommuner 

•Årsoppgjøret for kommuner avsluttes i april. For de som liker våren!

REGNSKAPSREVISJON
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• Vi evaluerer hvordan kommunene løser viktige fellesoppgaver. Prosjektene 
leveres i rapportformat og presenteres muntlig for kontrollutvalget (bestiller)

• Stor bredde i tema som speiler kommunenes kompleksitet. F.eks;
• Hvordan håndteres koronapandemien?
• Lykkes kommunenes arbeid med “tidlig innsats” for å fange opp og hjelpe barna som trenger det?
• Hvorfor blir enkelte byggeprosjekt langt dyrere enn antatt?
• Hvilken effekt har kommunenes klimapolitikk egentlig hatt?
• Hvordan «leve hele livet»? 

• Rapportene finner du her: https://www.rogaland-revisjon.no/rapporter/

FORVALTNINGSREVISJON

https://www.rogaland-revisjon.no/rapporter/


• Vi arrangerer fagdager og samlinger for å bidra til læring og deling
• Eksempel; fagdag om kommunenes satsing på å gjøre eldre i stand til å 

bo lengre hjemme. Det er avgjørende at kommune lykkes med dette for 
å møte eldrebølgen. Ca 80 deltakere

SAMLINGER M.M.



03.11.2020 13

• Mange av samfunnsoppgavene løses gjennom selskap som 
kommunene eier. Vi gjør evalueringer av disse selskapene og av 
hvordan kommunene ivaretar sitt eierskap, f.eks i 
bompengeselskap, Lyse, interkommunale selskap m.m.

• Vi vil da se på tema som eierstyring, finansiell- og operasjonell 
risiko, etterlevelse av statsstøtteregler og anskaffelsesregelverket 
m.m.

SELSKAPSKONTROLL
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•Vi har tett dialog med øverste ledelse i våre eierkommuner og stiller 
vårt brede kompetansemiljø til disposisjon

•Spekteret av type oppdrag er stort og favner juridisk bistand, 
barnevernsgjennomganger, evalueringer av måloppnåelse m.m., 
evaluering av prosjekter med budsjettoverskridelser m.m.

•Dette er et viktig satsingsområde for oss, da det bidrar til å realisere 
vår visjon!

RÅDGIVNING



VI FORBEDRER OFFENTLIG SEKTOR
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