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AVTALE OM REVISJONS- OG RÅDGIVNINGSTJESTER 

 
Kristen Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF) har forhandlet frem en avtale på revisjons- og 

rådgivningstjenester mellom KNIF, BDO og Folkehøgskolerådet.  Hovedformålet med avtalen har vært å 

sikre skolene stabil tilgang på høy kompetanse til et konkurransedyktig honorar. 

 

BDO er et av Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskaper med 70 kontorer og over 1600 ansatte i 

Norge.  

 

BDO har allerede i dag avtaler med flere folkehøgskoler i Norge. Dette gir dem innsikt og kunnskap om 

tjenestene de skal utføre. Folkehøgskolerådet mener det kan være en fordel å bruke et revisjonsfirma som 

har kjennskap til skoleslaget.  

 

BDO formulerer i avtalen at de vil kunne tilby følgende: 

 

• Stabile revisjonsteam med fast kundekontakt og lik prioritering av skolene, uavhengig av størrelse 

• Erfarent revisjonsteam med inngående kjennskap til lovverk, bransje og rammebetingelser 

• Løpende spørsmål og avklaringer med revisjonsteam og øvrig tjenestebredde i BDO (eks. BDO 

Advokater) vil være inkludert i avtalt honorar 

• Vederlagsfrie seminarer for folkehøgskolene på aktuelle temaer innenfor økonomi og ledelse 

• Tilgang til digital kundeportal for hver enkelt skole m ed kryptert informasjonsdeling som blant 

annet gir en effektiv oppføling av attestasjoner som kort-langkurs og storvøling 

• Muligheter for oppkobling mellom skybaserte regnskapssystem og datavarehus hos revisor 

• Konkurransedyktige priser på revisor og rabatterte priser på rådgivning  

For mer informasjon og individuelle tilbud på revisjons- og rådgivningstjenester, kan skolene 

ta kontakt med: Leif Åge Aabø, leif.age.aabo@bdo.no, (tel. 404 53 736)  eller Anders Bjerke,     

anders.bjerke@bdo.no, (tel. 907 83 074). Johan Smit i Folkehøgskolerådet kan også kontaktes for 

generelle spørsmål (tel. 922 95 839) 

 

 

 

Med hilsen for Folkehøgskolerådet 

 

Øyvind Brandt /s/      Christian Tynning Bjørnø /s/ 

Leder        Daglig leder 
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