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Vedr. avslutning av revisjonsoppdrag
Jeg viser til telefonsamtale ed ordføreren før jul vedrørende ovennevnte. Jeg viser også
til vedlagte brev fra Revisjon Midt-Norge IKS, der det framgår at oppdraget avsluttes
fordi revisjonen ikke oppfyller kravene som stilles til revisors uavhengighet.
Konsekvensen av at Revisjon Midt-Norge IKS avslutter arbeidet med
forvaltningsrevisjonen er at kommunestyrets vedtak, og prioriteringene slik de kommer
til uttrykk gjennom den vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018, foreløpig ikke
er gjennomført.
Slik saken står pr. dato er det etter sekretariatets vurdering to muligheter; gjennomføre
forvaltningsrevisjonen som planlagt, men da med en annen revisor, alternativt skrinlegge
denne forvaltningsrevisjonen og bestille den neste fra plan for forvaltningsrevisjon.
Dersom man ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjonen av avvikshåndtering må den
utføres av en annen revisor enn Revisjon Midt-Norge IKS. Det krever at kommunestyret
bevilger midler, da bevilgningen på årets kommunebudsjett er avsatt til kommunens
revisor, Revisjon Midt-Norge IKS. I så fall foretar kontrollutvalgets sekretariat en
anbudsrunde der minst tre aktuelle revisjonsselskap kontaktes. Selskapet som gir det
beste tilbudet i henhold til kravene får oppdraget, likevel bare under forutsetning av at
kommunestyret bevilger nødvendige midler. Sekretariatet anslår at det vil være
nødvendig med en bevilgning på mellom kr. 250 000 og kr. 350.000. Det nøyaktige
beløpet vil være klart når saken sendes til politisk behandling.
Hvis man derimot ønsker å skrinlegge forvaltningsrevisjonen kan kontrollutvalget i sitt
neste møte bestille en ny forvaltningsrevisjon fra plan for forvaltningsrevisjon 20162018. Sekretariatet anser det som lite sannsynlig at problematikken med inhabilitet hos
revisor da vil være aktuell, slik at Revisjon Midt-Norge IKS kan utføre arbeidet på
ordinært vis.
Kontrollutvalgets sekretariats vurdering
Rent prinsipielt mener sekretariatet at det er uheldig at kommunestyrets vedtak ikke kan
gjennomføres av utenforliggende årsaker, enten det er fordi revisor er inhabil, om det
skyldes andre forhold. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kommunestyret
26.5.2016 etter en prosess med bred administrativ og politisk involvering. Vurderingene
som ligger til grunn for at avvikshåndtering fikk høyest prioritet i planen er med andre
ord av nyere dato. Sekretariatet mener at også dette indikerer at forvaltningsrevisjonen
bør gjennomføres. I så fall må det vedtas en økonomisk bevilgning, dette ligger utenfor
kontrollutvalgets mandat.
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Konklusjon
Kommunestyret er ansvarlig for tilsyn og kontroll i kommunen og kan i tillegg bevilge
midler til en eventuell gjennomføring av forvaltningsrevisjonen med ekstern revisor.
Kommunestyret er derfor det rette organet for å ta stilling om forvaltningsrevisjonen skal
skrinlegges eller gjennomføres.
På vegne av kontrollutvalget ber jeg derfor om at saken fremmes for kommunestyret.

Med hilsen
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Torbjørn Berglann
rådgiver
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