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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Klæbu kommunestyre velger Trondheim kommunerevisjon som revisor for
fellesnemnda for Klæbu og Trondheim kommuner.
Saksutredning
Kommunestyret i Klæbu kommune vedtok i sak 31/16 på møte 16.06.2016, å slå seg
sammen med Trondheim kommune. Sammenslåingen er basert på vedtatt
intensjonsavtale datert 04. april 2016, behandlet av formannskap og kommunestyre
12. april 2016.
Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner skal det opprettes en
fellesnemnd til å samordne og ta seg av forberedelsen av kommunesammenslåingen,
Jf. Lov om fastsetjing og endring av kommune og fylkesgrenser (inndelingslova)
§ 26.
Stortingsvedtak om kommunesammenslåing skjer i løpet av våren 2017 og kongelig
resolusjon høsten 2017. Med bakgrunn i at valg av revisor for fellesnemnda må være
på plass før det fattes vedtak i kongelig resolusjon, fremmes det en sak for
kontrollutvalget med endelig vedtak i kommunestyret i mai 2017.
Fellesnemndas regnskap

Klæbu og Trondheim kommuner får samlet utbetalt et engangstilskudd fra staten på
35 millioner kroner i 2017 til dekning av utgifter knyttet til sammenslåingen av
kommunene.
Klæbu kommune forskutterer påløpte kostnader frem til engangstilskuddet fra Staten
kommer til utbetaling høsten 2017. Fellesnemndas regnskap føres for tiden i Klæbu
kommune, men man ser ikke bort fra at denne oppgaven kan bli overfør til
Trondheim kommune på et senere tidspunkt.
Revisjon av Fellesnemndas regnskap vi bli et revisjonsoppdrag med begrenset
omfang, anslått til ca 200 regnskapsbilag per år.
Revisjonstjenester til fellesnemnda

Klæbu og Trondheim kommuner har to forskjellige revisjonsordninger i dag. Klæbu
kommune deltar i interkommunalt samarbeid om revisjon, mens Trondheim
kommune har ansatt egne revisorer. Begge disse er derfor potensielle leverandører
av revisjonstjenester til fellesnemnda.
Revisjon Midt-Norge IKS er revisor for Klæbu kommune. Klæbu kommune er
medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge
IKS. Selskapet ble etablert i 2005 og leverer revisjonstjenester til Klæbu kommune
og 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Selskapet utfører
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Revisjon Midt-Norge IKS har opplyst om at så lenge regnskapet for Fellesnemnda
føres i Klæbu kommune så inngår dette i den tjenesten Klæbu kommune får levert i
dag uten noen ekstra kostnad.
Trondheim kommunerevisjon er Trondheim kommunes valgte revisor. Revisjonen er
en kommunal organisasjonsenhet med en uavhengig posisjon i forhold til rådmannen
og den kommunale administrasjonen.
De utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Trondheim kommunerevisjon har opplyst om at revisjon av Fellesnemndas regnskap,
uavhengig av hvilken kommune som regnskapsfører bilagene, inngår i den tjenesten
Trondheim kommune får levert i dag uten noen ekstra kostnad.
Valg av revisor

Fellesnemnda for Klæbu og Trondheim kommuner har fått fullmakt til å innstille
overfor kommunestyrene om revisjonsordning for fellesnemnda, etter forutgående
innstilling fra kontrollutvalgene i de to kommunene jf. Kommunestyrets sak 17/2017
Neste møte i fellesnemnda er 13.06.2017, noe som er for sent til å få vedtak i
kommunestyrene før sommeren. Fellesnemnda ble 25.04.2017 informert om at
innstillingen sendes direkte til kommunestyret og bystyret.
Norges Kommunerevisor forbund har utarbeidet en sjekkliste/veiler vedr.
kommunereformen som gir anbefalinger til prosessen. Det er anbefalt å følge vanlig
prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg foretas av kommunestyrene
etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg.
For at fellesnemndas revisjonsordning skal være vedtatt i Klæbu kommunestyre og
Bystyret i Trondheim i god tid før kongelig resolusjon høsten 2017, så har
kontrollutvalgets sekretariat og kontrollkomiteens sekretariat hatt møter for å bli
enig om en felles innstilling fra kontrollutvalget/kontrollkomiteen til kommunestyret i
Klæbu kommune og Bystyret i Trondheim kommune.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det finnes to potensielle leverandører av revisortjenester til fellesnemnda, Revisjon
Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon.
Revisjon Midt-Norge IKS vil kreve et honorar for oppdraget hvis regnskapet føres i
Trondheim kommune, Trondheim kommunerevisjon vil ikke kreve honorar for
oppdraget.
For tiden så føres regnskapet for fellesnemnda i Klæbu kommune, men det er gitt
signaler om at det kan bli overført til Trondheim kommune.
I Norges kommunerevisorforbund sin sjekkliste/veileder er anbefalingen at den
praktiske løsningen vil være at regnskapsførende kommunes revisor også velges
som revisor for fellesnemnda.
Bystyret i Trondheim kommune har vært tydelige på at de ønsker å fortsette med
egen ansatt revisor, også i den nye kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat ser at
det kan være praktisk at revisor for den nye kommunen også er revisor for
fellesnemnda.
Kontrollutvalgets sekretariat vil anbefale kontrollutvalget at de innstiller til
kommunestyret på at Trondheim kommunerevisjon velges som revisor for
fellesnemnda.

