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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret i Snillfjord kommune velger Revisjon Midt-Norge IKS som revisor for
fellesnemnda for Snillfjord og Hitra kommune.
Saksutredning
Kommuner som slår seg sammen skal opprette en fellesnemnd, jf. inndelingslova
§25. Nemnda skal samordne og ta seg av forberedelsene av sammenslåing og/eller
deling. En slik nemnd er allerede opprettet i forbindelse med sammenslåingen av
Hitra og deler av Snillfjord kommune.
Etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing 8. juni skulle kommunestyrene i
de nye kommunene holde felles kommunestyremøte og fatte en rekke vedtak, dette i
henhold til inndelingslovas §25. Kommunestyrene i Snillfjord og Hitra har imidlertid
fattet likelydende vedtak på de fleste områdene som inndelingslova krever, de har
derfor søkt Fylkesmannen om fritak fra kravet om å holde et felles
kommunestyremøte. Fylkesmannen har godkjent søknaden, men krever at
kommunestyrene velger revisor for fellesnemnda. Valget skal skje på innstilling fra
kontrollutvalget jf. inndelingslova §25.
Fellesnemndas regnskap føres vanligvis som et prosjektregnskap i en av de
opprinnelige kommunene (i denne sammenslåingen føres regnskapet av Hitra
kommune). Prosjektregnskapet er ingen stor jobb, og det revideres normalt av
revisor for en av de opprinnelige kommunene.
Både Snillfjord og Hitra kommune er medeiere i Revisjon Midt-Norge IKS, begge
kommunene er også medeiere i det nye fusjonerte revisjonsselskapet Revisjon MidtNorge SA. Revisjon Midt-Norge har i e-post til rådmannen i Hitra kommune bekreftet
at de kan påta seg oppdraget, revisjonsoppdraget for fellesnemnda vil inngå i den
tjenesten Snillfjord og Hitra får levert i dag uten noen ekstra kostnad.
Sekretariatet mener at Revisjon Midt-Norge IKS bør velges som revisor for
fellesnemnda.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget innstiller på at Revisjon Midt-Norge IKS
tildeles oppdraget som revisor for fellesnemnda for Snillfjord og Hitra kommune.

