
 

 
 

 

RÅDGIVER – 12 mnd. Vikariat 

FORVALTNINGSREVISOR - MASTER I JUS/STATSVITER/SAMFUNNSVITER/ØKONOM 

Agder Kommunerevisjon IKS eies av Kristiansand, Vennesla, Evje og Hornnes, Iveland, Bygland, Val-

le og Bykle kommune og Agder fylkeskommune. Våre primæroppgaver er forvaltningsrevisjon, eiers-

kapskontroll og regnskapsrevisjon. Revisjonen har 15 stillinger og vi har lokaler sentralt i Kristian-

sand. 

 
Vi legger vekt på at våre rapporter skal være faglig sterke og ha informasjons- og nytteverdi både for po-

litikere og for administrasjon – se vår hjemmeside www.agderkomrev.no 

 

Til stillingen som forvaltningsrevisor søker vi en person med master innen jus/statsvitenskap/ samfunnsvi-

tenskap/økonomi som har evne til å drive fram egne prosjekter og som kan representere revisjonen på en 

god måte i møte med politikere og kommuneadministrasjon. 
 

Arbeidsoppgaver: 

• Utarbeide forvaltningsrevisjoner 

• Presentere rapporter i kontrollutvalg og kommunestyre 

• Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

• Andre oppgaver som ligger innenfor stillingens ansvarsområde, må påregnes 

 
Kvalifikasjoner: 

• Master i rettsvitenskap, master i samfunnsvitenskap, master i statsvitenskap eller master 

innenfor økonomi 

• Erfaring fra prosjektarbeid/utredningsarbeid/analyse og evalueringsarbeid fra offentlig og/eller 

privat sektor er en fordel, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke 

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

 
Personlige egenskaper: 

• God evne til å drive fram egne prosjekter 

• Selvgående og fleksibel 

• God evne til å strukturere og prioritere arbeidsoppgaver 

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr: 

• Vikariat i 12 mnd 

• En utfordrende, variert og interessant jobb i skjæringspunktet mellom politikk og 
administrasjon 

• Spennende arbeidsoppgaver på viktige samfunnsområder rettet mot noen av landsdelens 

største virksomheter 

• Revisjonens arbeidsfelt er et bredt spekter av offentlig rett 

• Gode utviklingsmuligheter i et stimulerende og tverrfaglig miljø 

• Lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning 

 
Nærmere opplysninger om den ledige stillingen fås ved henvendelse til revisjonsdirektør Tor Ole 

Holbek, tlf. 901 06 118, assisterende revisjonsdirektør Monica Harsvik Smith-Tønnessen på tlf 454 96 

454 eller forvaltningsrevisor Maren Stapnes tlf 416 98 730. Søknadsfrist 05.08.22. Søknad sendes til 

Agder Kommunerevisjon IKS, Postboks 4, 4685 Nodeland, eller per e-post til 

post.revisjonen@agderkomrev.no 

http://www.agderkomrev.no/
mailto:post.revisjonen@agderkomrev.no

