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Valg av revisor 
 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet er øverste organ for trossamfunnet Den norske kirke og det organ som 
skal velge revisor for rDnk. Kirkerådet forbereder saker for Kirkemøtet og står derfor 
som oppdragsgiver for anskaffelsen av revisjonstjenester for rDnk.  
 
Anskaffelsen er gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 
2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. 
Kontraktens varighet er de neste to år (2021 og 2022) med opsjon på ytterligere to år 
(2023 og 2024). Anskaffelsen gjelder revisjon av årsregnskap for rDnk som består av 
balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret, og en 
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.  
Den økonomiske ramme for oppdraget er anslått å ligge under 1,3 mill. kroner for 4-
årsperioden (2021-2024). 
 
Kirkerådet anbefaler at EY velges som revisor.  
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 

 
- EY velges som revisor for rettssubjektet Den norske kirke for 2021-2022, 

med opsjon for årene 2023-2024.   
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Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kirkemøtet er øverste organ for trossamfunnet Den norske kirke og det organ som 
skal velge revisor for rDnk. Kirkemøtet har fastsatt et budsjettreglement, hvor det i § 
10, 3.ledd er regulert at «Kirkerådets direktør utarbeider et samlet årsregnskap for 
Den norske kirke. Regnskapet fastsettes og godkjennes av Kirkerådet og legges frem 
for Kirkemøtet til orientering.» 
 
Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke (ref §14 i 
Lov om tros- og livssynssamfunn av 01.01.2021). Det er Kirkerådet som formelt 
godkjenner og fastsetter årsregnskapet.  
 
I tillegg til revisjon av årsregnskapet ved ekstern revisor, er det for rDnk etablert et 
system for kontroll i virksomheten ved bl.a. et kontrollutvalg med eget mandat fra 
Kirkemøtet. Kontrollutvalget har en rolle i regnskapsavleggelsen, og skal inn i 
prosessen etter at forslag til årsberetning, regnskap og foreløpig revisjonsberetning 
e.l. foreligger, før regnskapet skal behandles, fastsettes og godkjennes av Kirkerådet. 
I etterkant av denne behandlingen gir revisor sin endelige revisjonsberetning.  
 
Kirkerådet har etablert internrevisjon. Internrevisor rapporterer til direktøren. 
Internrevisjonen er i dialog med ekstern revisjon, samt gjennomfører egne 
revisjonsaktiviteter etter plan fastsatt av direktør, og gjennomfører 
forvaltningsrevisjoner som bestilles av kontrollutvalget på oppdrag fra Kirkemøtet. 
 
Anskaffelse av revisjonstjenester 
I kraft av å være saksforberedende organ for Kirkemøtet, har Kirkerådet lagt til rette 
for Kirkemøtets valg av ekstern revisor. Anskaffelsen er gjennomført i henhold til lov 
om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige 
anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. Kontraktens varighet er de neste to 
år (2021 og 2022) med opsjon på ytterligere to år (2023 og 2024). Anskaffelsen 
gjelder revisjon av årsregnskap for rDnk som består av balanse, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret, og en beskrivelse av vesentlige anvendte 
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.  Den økonomiske ramme for 
oppdraget er anslått å ligge under 1,3 mill. kroner for 4-årsperioden (2021-2024). 
 
Revisjonen skal gjennomføres i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Revisors 
beretning skal bekrefte om årsregnskapet er i samsvar med lov og forskrift, om det 
gir et rettvisende bilde av rettssubjektets finansielle stilling ved utgangen av året og 
om dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttes i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
 
Tilbudene er vurdert i henhold til en vektet vurdering av følgende kriterier: 
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Kirkerådet inviterte PWC, Deloitte, BDO og EY til å komme med tilbud. Av disse 
leverte alle utenom PWC tilbud. De innsendte tilbudene holdt en gjennomgående 
høy kvalitet. Etter en samlet vurdering ble EY ansett å ha levert det mest fordelaktige 
tilbudet og er den foretrukne kandidaten.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Anskaffelsen av revisjonstjenester har en øvre ramme på 1,3 mill. kroner for 
perioden 2021-2024.  
 
Fordi Kirkemøtet 2021 gjennomføres så sent på året, vil enkelte revisjonsaktiviteter 
bli igangsatt på bakgrunn av Kirkerådets vedtak, men før Kirkemøtet har truffet 
endelig vedtak i saken. 


