
 
 

Konkurransegrunnlag  
 

Oppdrag 

Til revisjonsoppdrag, med start fra og med regnskapsåret 2023, vil Digni innhente tilbud fra utvalgte 
revisorbyråer. Tilbudene vil bli vurdert basert på kriterier angitt i dette konkurransegrunnlaget.  

 

Kontraktens gjenstand og varighet 

Det skal gis tilbud på gjennomføring av full ekstern revisjon av sekretariatets årsregnskap og 
konsolidert prosjektregnskap til Digni, som beskrevet i oppdragsbeskrivelsen. Revisjonen skal 
gjennomføres i henhold til Dignis samarbeidsavtale med Norad og gjeldene norske lover og regler, 
som beskrevet i oppdragsbeskrivelsen. Oppdragsgiver ønsker også timepris på eventuelle 
tilleggsarbeider som Digni kan etterspørre. Eksempler på tilleggsarbeider kan være rådgivning, arbeid 
med momskompensasjon etc.  

Engasjementsavtalen vil ha en varighet på ett år av gangen, med forventning om at avtalen forlenges år 
for år til å omfatte perioden 2023-2027. Oppdragsgiver kan forlenge engasjementsavtalen med ett år 
av gangen. Engasjementsavtalen kan avsluttes av begge parter når som helst i perioden.  

 

Krav til revisor 

Følgende krav settes til revisor: 

- Statsautorisert revisor 
- Anerkjent revisjonsbyrå 
- Erfaring med revisjon av offentlige tilskuddsmidler til bistand 
- Hvorvidt revisor også reviderer flere av Digni sine medlemmer vil bli hensyntatt (dersom dette 

er tilfelle, bør det tilbys en annen partner) 

 

Prosess 

Oppdraget utlyses på Dignis nettside og sendes til utvalgte revisorer Digni anser aktuelle. 

 

Forhandlinger 

Digni har nedsatt en komité bestående av økonomiansvarlig, controller og assisterende 
generalsekretær. Komiteen vil være involvert i denne prosessen og fremme en innstilling til Dignis 
styre. I henhold til Dignis vedtekter, er det Dignis Representantskap som velger revisor. Det er derfor 
ønskelig å ha innstilling til ny revisor klar til styremøte som holdes i februar 2022, slik at styret kan 
fremme sin innstilling til Representantskapet i april 2022. 



 

Tildelingskriterier 

Kriterier     Vekting 

Pris      30 % 

Erfaring bistand/tilskuddsforvaltning  40 % 

Erfaring prosjektregnskap   10 % 

Oppdragsforståelse/løsningsforslag  20 % 

 

Frist og tildelingskriterier 

Vi ønsker at tilbudet inneholder et løsningsforslag som inkluderer pris, metodologi, referanser og 
hvordan revisor ser for seg at oppdraget bør løses. CV bør også vedlegges.  

Tilbud med løsningsforslag sendes til økonomiansvarlig Helena Bergman, heb@digni.no  innen 
25.01.2022.  

For mer informasjon om Digni: www.digni.no 


