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Oppdragsbeskrivelse  
 

1. Introduksjon 

Digni har hatt nåværende revisor over en lengre periode og vil nå bytte revisjonsbyrå og/eller 
revisjonsteam. Følgende er oppdragsbeskrivelse for Dignis utlysning av oppdrag for å engasjere 
revisor fra og med regnskapsåret 2023. 
 
 

2. Beskrivelse av partene 

Norad 
Norad er Direktoratet for Utviklingsarbeid under Utenriksdepartementet (UD), og forvalter norsk 
bistand. Digni er fullfinansiert gjennom en femårig samarbeidsavtale med Norad (2018-2023), og 
mottar årlig NOK 186 millioner til langsiktig arbeid for styrking av sivilt samfunn, over kapittel 
170.70 i Statsbudsjettet. 

Digni 
Digni er en medlemsbasert paraplyorganisasjonen for 20 kristne organisasjoner som driver med 
bistand- og langsiktig utviklingsarbeid i samarbeid med ulike partnerorganisasjoner i Afrika, Sør-
Amerika og Asia. Digni er registrert som en forening i Brønnøysundregistrene. 
Medlemsorganisasjonene er Dignis eiere, og har alle en stemme i Dignis høyeste organ, 
Representantskapet, som møtes i april hvert år. Representantskapet velger revisor. Sekretariatets 
oppgave er å forvalte og koordinere samarbeidsavtalen med Norad, drive kompetanseutvikling 
hos medlemsorganisasjonene, samt sørge for kvalitetssikring av prosjektporteføljen.  

Dignis medlemmer varierer stort i størrelse, kapasitet, administrasjon og geografiske og 
tematiske arbeidsområder. Porteføljen besto i 2020 av 112 prosjekter i 35 land, og fordeler seg 
tematisk på områder som sivilt samfunn, helse, utdanning, miljø, næringsutvikling og fred og 
forsoning. Likestilling, urfolks rettigheter, antikorrupsjonsarbeid og rettighetsarbeid er også 
viktige arbeidsområder for våre partnere. 

Hver enkelt medlemsorganisasjon har signert en samarbeidsavtale med Digni, hvor roller, ansvar, 
rettigheter og plikter er definert. Tilsvarende har hver medlemsorganisasjon signert avtaler med 
sine lokale partnerorganisasjoner. Disse kan være medlemsorganisasjonens landkontor, en 
samarbeidskirke, eller andre former for non-governmental organization (NGO). For alle avtaler i 
Digni-kjeden ligger samarbeidsavtalen med Norad (i tre deler; I Specific Conditions, II General 
Conditions og III Procurement Provisions) til grunn, og økonomisystemer, rutiner og revisjon må 
gjennom hele kjeden samsvare med kravene stilt i denne.  
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Figuren under illustrerer hvordan Digni-kjeden ser ut:  

 

 
3. Presentasjon av oppdraget  

Revisjonsoppdraget som lyses ut består i hovedsak av to elementer;  

a) Dignis sekretariats regnskap (regnskapet føres av eksternt regnskapsbyrå) 
b) Regnskapet for Dignis prosjektportefølje 

 

Revisjon av totalt tilskudd 
Revisjonen i Digni er regulert av avtalen med Norad, i tillegg til Dignis prosjektmanual og 
økonomimanual. Revisjonen skal utføres av en uavhengig, autorisert revisor og følge standard ISA 
800 eller 805. Revisor skal etter oppdraget avgi revisjonsberetning og management letter. 
Revisjonen skal utføres ned til siste ledd, slik at hele tilskuddet, inkludert de midler som overføres 
til medlemsorganisasjonene og partnerorganisasjonene, skal regnskapsføres og revideres på 
samme måte som angitt ovenfor, og inngå i Dignis revisjon. Detaljerte krav til revisjon framgår av 
samarbeidsavtalens Part II: General Conditions (GC), artikkel 5, som presenteres lenger ned. 

Det foretas revisjon for Digni sitt regnskap på sekretariatsnivå og revisjon av regnskapet til 
prosjektene, begge revisjoner rapporteres til Norad. Norad skal ha tilgang til tilskuddsmottakers 
revisors dokumenter og vurderinger og revisors taushetsplikt er unntatt Norad (iht. Avtalens GC, 
artikkel 6.3).   

Revisjonen av sekretariatet utføres i tre faser; 1) planlegging på høsten med oppstartsmøte og 
interimrevisjon, 2) årsoppgjørsrevisjon for sekretariatet i mars, og 3) revisjon av 
prosjektporteføljen i mai. Revisor har tilgang til bilagene elektronisk, og har kontakt med 
økonomiansvarlig hos Digni og med eksternt regnskapsbyrå.   
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Revisjonen av prosjektregnskapene utføres i mai og skal omfatte alle ledd av tilskuddsmottaker. 
For hvert prosjekt finnes en egen revisjonsberetning, både lokalt i gjennomførende land, og hos 
norsk medlem. Den revisor som reviderer det konsoliderte prosjektregnskapet til Digni er 
ansvarlig for kvaliteten også i underliggende reviderte prosjektregnskap og bør utføre 
kontrollhandlinger, sende revisorinstruks, og øvrige handlinger som anses nødvendige for å sikre 
tilstrekkelig kvalitet i alle ledd.     

 

4. Oppdragets innhold og leveranse (omfang) 

Dignis samarbeidsavtale med Norad sier følgende om revisjon:  

«5 AUDIT 

5.1 If an audit of the Projects financial statements is required pursuant to the specific conditions, 
the audit shall be carried out by an independent chartered/certified or state-authorised public 
accountant (auditor). 

5.2 Norad reserves the right to approve the auditor, and may require that the auditor shall be 
replaced if Norad finds that the auditor has not performed satisfactorily or if there is any doubt 
as to the auditors independence or professional standards.  

5.3 The auditor shall form an opinion on whether the Projects financial statements fairly reflect 
the financial position of the Project and whether they are prepared, in all material respects, in 
accordance with the applicable financial reporting framework, namely: 

a) the accounting principles followed by the grant recipient and; 
b) the requirements of article 3 clause 2 of the General Conditions. 

5.4 The auditor shall report in accordance with the applicable audit standard, as agreed in the 
Specific Conditions. 

5.5 The audit report shall include: 

a) the Project name and agreement number; 
b) identification of the Projects total expenses and total income; 
c) the subject of the audit; 
d) the financial reporting framework applied; 
e) the auditing standards applied; 
f) a statement that the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial 
statements as a whole are free from material misstatement; 
g) the auditors opinion. 

5.6 In addition to the Projects auditors report, the auditor shall submit a management letter 
(matters for governance attention), which shall contain any findings made during the audit of 
the project. It shall also list any measures that have been taken as a result of previous audits and 
whether such measures have been adequate to deal with reported shortcomings. 

[…] 5.9 The audit requirements stated in this Agreement are applicable for the total Grant, 
including any part of the Grant that has been transferred to a cooperating partner. 
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5.10 The auditor of the Projects consolidated financial statement is responsible for the direction, 
supervision and performance of the audit of any part of the Grant that has been transferred to a 
cooperating partner. The auditor shall assure itself that those performing the audit for 
cooperating partners have the appropriate qualifications, that the audit is in compliance with 
professional standards, and that the audit report is appropriate under the circumstances. 

5.11 The auditor of the Projects consolidated financial statement shall express an opinion on 
whether the statement is prepared, in all material respects, in accordance with the requirements 
of this Agreement. To this end, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence 
regarding the financial statements of the cooperating partner and the consolidation process. » 

 

Krav til revisjonen 

Oppdraget skal utføres av en statsautorisert revisor. Revisjonen skal utføres i henhold til ISA 
800; Special considerations audits of financial statements prepared in accordance with special 
purpose frameworks, eller ISA 805; Special considerations audits of single financial statements and 
specific elements, accounts or items of financial statement.  

 

Frister 

Frist for revidert regnskap i sekretariatet er slutten av februar, revidert årsregnskap leveres til 
styre og representantskap på årlig møte medio mars og april. 

Frist for revidert prosjektregnskap til Norad er 30. juni hvert år i avtaleperioden. I tillegg skal 
det ved avtaleperiodens slutt rapporteres på hele prosjektperioden, 5 års tilskudd, innen 6 
måneder etter avtaleperiodens slutt. 

 

Oppdragets volum 

Sekretariatet består av elleve ansatte og har total omsetning på omtrent MNOK 20, fordelt på 
tilsagn fra samarbeidsavtalen med Norad, momskompensasjon og diverse mindre inntekter. 
Regnskap og lønn føres av eksternt regnskapsbyrå.  

Prosjektporteføljen består av omtrent 120 prosjekter, fordelt på 18 aktive 
medlemsorganisasjoner og 35 land. Hovedsakelig tilsagn til prosjektene er samarbeidsavtalen 
på omtrent MNOK 186, i tillegg øremerkede tilskudd på varierende årlige beløp på til sammen 
omtrent MNOK 10. Særattestasjoner kan forekomme og avtales løpende.  

 

Oppdragets varighet 

Revisor engasjeres i utgangspunktet for kommende fem års avtaleperiode, 2023-2027. 
Imidlertid vil engasjementsavtalen løpe ett år av gangen og kan forlenges eller sies opp av begge 
parter når som helst under denne periode. Etter endt periode kan engasjementet også fortsette, 
dersom partene blir enige om det og ikke noe tilsier at det bør avsluttes. 
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5. Pris 

Honorar 

Timeprisene for de enkelte ressurser leverandøren tilbyr i konkurransen skal oppgis eks. mva. 

Oppdraget honoreres etter medgått tid med leverandørens tilbudte timepriser for de særskilt 
angitte ressurser. Timepriser ved eventuelt tilleggsarbeid skal være de samme. 

 

Prisregulering 

Prisene som oppgis i tilbudet skal kunne reguleres i tråd med konsumprisindeksen. Hver av 
partene kan kreve prisregulering. Prisregulering etter indeks skjer maksimalt én gang per år, 
første gang 12 måneder etter kontraktsinngåelse, og med virkning for fremtidige arbeider. 
Utgangspunktet for prisreguleringen etter indeks er indekstallet for måneden før den måned 
kontrakt inngås. 

 

6. Taushetsplikt 

I tillegg til taushetsplikten som reguleres i § 10-1.Revisors taushetsplikt, Revisorloven, og 
omfatter hele dette revisoroppdraget, kan det i separate tilfeller for individuelle prosjekter og 
opplysninger etterspørres ekstra aktsomhet, slike tilfeller vil informeres ved behov.  

 

7. Frist og tildelingskriterier 

For vekting av kriterier, se dokument konkurransegrunnlag. 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: se www.digni.no 

 

 


