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STRATEGI 2017 – 2025 
 
Offentlig revisjon står ovenfor store endringer i årene som kommer. Endrede rammevilkår, 
økt digitalisering samt mer profesjonelle og komplekse kunder, stiller høyere krav til vår 
organisasjon. Agder Kommunerevisjon IKS ønsker å ha en proaktiv tilnærming til endringene 
i fremtiden, og dette strategidokumentet legger premissene for vårt videre arbeid. Strategien 
er utarbeidet i samarbeid med de ansatte i virksomheten.  
 
Strategien følges opp gjennom en handlingsplan som rulleres årlig. Tiltakene i 
handlingsplanen skal måles gjennom interne - og eksterne kartlegginger for å sikre at vi 
utvikler oss i ønsket retning.  

VISJON;  
 
Agder Kommunerevisjon IKS - på vakt for fellesskapets verdier.  

STRATEGI; 

SELSKAP 
 
Økt konkurranse fra private revisjons- og kompetansehus legger press på den offentlige 
revisjonen. Vi må ha en aktiv holdning til de strukturendringer som anses nødvendige for å 
sikre vår fremtidige eksistens:  
 

 Agder Kommunerevisjon IKS skal jobbe for en felles revisjonsenhet på Agder, og skal 
være en tydelig leder i denne prosessen. 

 Agder Kommunerevisjon IKS skal levere regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll av meget høy kvalitet. 

 Agder Kommunerevisjon IKS skal i perioden levere bistandsoppdrag til eksisterende- 
og nye kunder.  

 Agder Kommunerevisjon IKS vil vurdere markedspotensialet for etablering av et AS 
som kan påta seg revisjon av offentlig eide aksjeselskap, jf. selskapsavtalen.  

INTERNT  
 

 Agder Kommunerevisjon IKS skal ha motiverte og engasjerte medarbeidere.  

 Agder Kommunerevisjon IKS skal ha en arbeidskultur der vi deler kompetanse og 
erfaringer med hverandre. 

 Agder Kommunerevisjon IKS skal være en arbeidsgiver som ser den enkelte 
medarbeider og som tilrettelegger arbeidssituasjonen i samarbeid med de ansatte. 
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 Agder Kommunerevisjon IKS skal ha en organisasjons- og ledelsesstruktur som 
underbygger målene om å kunne levere effektive tjenester av høy kvalitet.  

KOMPETANSE 
 
De ansatte er vår viktigste ressurs for å kunne levere gode tjenester til våre kunder og eiere. 
Økte forventninger og endrede krav for revisor, krever en aktiv holdning til utvikling av vår 
kompetanse:   
 

 Agder Kommunerevisjon IKS vil satse på kompetanseutvikling for den enkelte 
medarbeider for å møte fremtidens utfordringer.  

 Agder Kommunerevisjon IKS skal tilrettelegge for kompetansedeling internt i 
selskapet, både innenfor - og på tvers av fagretninger.  

 Agder Kommunerevisjon IKS skal legge til rette for hospitering og kompetansedeling 
med andre offentlige - og private aktører. 

MARKED/EIERE/KUNDER 
 

 Agder Kommunerevisjon IKS skal jobbe aktivt for å beholde eksisterende eiere og 
kunder, samt øke kundeporteføljen.  

 Agder Kommunerevisjon IKS skal øke bredden av tjenester vi leverer til eksisterende- 
og nye kunder innenfor alle våre tjenesteområder.  

 Agder Kommunerevisjon IKS skal fortsette sin virksomhet for løpende å være i 
posisjon til å konkurrere om offentlige revisjonsoppdrag.  

OMDØMME  
 
Agder Kommunerevisjon IKS skal arbeide for å styrke vårt omdømme og synliggjøre vår 
kompetanse. Dette krever involvering fra alle ansatte:  
 

 Agder kommunerevisjon IKS skal være synlig og tilgjengelige, for administrasjonen 
og i politiske fora, i alle våre eierkommuner. 

 Agder Kommunerevisjon IKS skal være en kjent potensiell arbeidsgiver for 
studentene ved UiA og en attraktiv arbeidsplass for kvalifiserte medarbeidere.   

 Agder Kommunerevisjon IKS skal være synlig og tilstede på de store offentlige 
møteplassene på Agder, feks – Agderkonferansen, Arendalsuka, 
Setesdalkonferansen.  

 Agder Kommunerevisjon IKS skal være synlig i fagmedia, feks - Kommunal rapport, 
Kommunerevisoren, Kommunal økonomi.  

 Agder Kommunerevisjon IKS skal være synlig på sosiale medier og egen 
hjemmeside. 

RAMMEVILKÅR 
 
Rammevilkårene for vår virksomhet er i stadig forandring. Agder Kommunerevisjon IKS skal 
ha en aktiv holdning til hvordan vi kan påvirke de endringer som er av betydning for vår 
arbeidshverdag:   
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 Agder Kommunerevisjon IKS skal være en viktig stemme i det sentrale arbeidet til 
NKRF. Vi skal bidra til at Agder Kommunerevisjon IKS stiller ressurser til disposisjon 
for sentrale posisjoner i NKRF. 

 Agder Kommunerevisjon IKS skal i samarbeid med våre eiere og NKRF bidra til å 
komme med høringsforslag i sentrale prosesser.  

STYRKING AV DEN KOMMUNALE EGENKONTROLLEN 
 
Agder Kommunerevisjon IKS skal bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen: 
 

 Agder Kommunerevisjon IKS skal levere regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og bistand av meget høy kvalitet. 

 Agder Kommunerevisjon IKS vil jobbe for å samordne Fylkesmannens lovlighetstilsyn 
med kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon.  

 Agder Kommunerevisjon legger til grunn rapporten om «Læring, utvidet samarbeid 
om tilsyn og kommunenes egenkontroll» 

SAMARBEIDSPARTNERE 
 
Agder Kommunerevisjon IKS skal arbeide for et tettere samarbeid med øvrige offentlige 
aktører, som Fylkesmannen, Riksrevisjonen, KS, NKRF, NØF og andre aktuelle 
samarbeidspartnere.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


