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Valg av finansiell revisor
Forslag til vedtak:

1. Styret i Pasientreiser HF tar valg av finansiell revisor til etterretning og ber om at
saken oversendes til behandling i foretaksmøte.

Skien, 9. september 2021

Rita Kilvær
Administrerende direktør
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Hva saken gjelder

I denne saken legges tilrådning om valg av revisor for finansielle revisjonstjenester i Pasientreiser
HF frem for styret. Det er foretaksmøtet for Pasientreiser HF som skal godkjenne valg av revisor.
Eksisterende avtale utløp 31. desember 2020. Som følge av forsinket prosess internt i foretaket, vil
det vil bli gjennomført et ekstraordinært foretaksmøte innen utløpet av regnskapsåret 2021 for å
behandle dette.
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Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Bakgrunn
I 2015 ble PricewaterhouseCoopers (PwC) valgt som revisor for Pasientreiser HF. Valget skjedde
etter en åpen anbudskonkurranse, hvor PwC ble valgt for tre år med mulighet for forlengelse i
inntil fire år. Pasientreiser HF har benyttet seg av opsjonen i fire år (1+1+1+1) og avtalen med
PWC utløp for regnskapsåret 2020. Det har derfor vært nødvendig med en ny
anbudskonkurranse om finansielle revisjonstjenester.
Anbudskonkurranse
Det har vært gjennomført en minikonkurranse hvor de 5 store revisor selskapene er blitt invitert
(PWC, BDO, Deloite, EY og KPMG). Anbudet ble gjennomført 2. kvartal 2021 og følgende kriterier
ble lagt til grunn:
 Pris: vektet 60%
 Erfaring lignende oppdrag: vektet 20%
 Kompetanse, tilgjengelighet og fleksibilitet: vektet 20%
I tråd med reglene for offentlige anskaffelser er det kun de kriteriene som er oppgitt i
anbudsforespørselen som er benyttet ved vurdering av tilbudene.
Vurdering av tilbudene
Pasientreiser HF mottok tilbud fra EY, KPMG, BDO og PWC. Basert på kriteriene som lå til grunn,
fikk PWC høyeste «total score» og er definert som vinner av minikonkurransen. Ny årlig pris på
revisjonstjenester er kr 120 000,Ny avtale
Den nye avtalen har en løpetid på tre år med mulighet for forlengelse i ett år. Starttidspunkt for
ny avtale er satt til 20. oktober 2021. Formelt er det foretaksmøtet som skal velge revisor. Det tas
sikte på at valg av revisor skjer i ekstraordinært foretaksmøte høsten 2021.
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Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til etterretning og at saken sendes til
beslutning i ekstraordinært foretaksmøte høsten 2021.

