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Styrets innstilling til representantskapet
Representantskapet vedtar at KomSek Trøndelag IKS ikke skal tilby selskapskontroll

Vedlegg:
1. Notat av 25/3
2. Brev fra KRD til FKT
3. KRF e-info nr 17/08
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneloven kap 12
Forskrift om kontorllutvalg og fraskrift om revisjon

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Viser til representantskapets møte 19. januar sak 003/09 Tjenestetilbud - Brukerbetaling der
representantskapet gjorde slikt vedtak:
I.

2.
3.

Representantskap ber styret i samarbeid med leder av representantskapet utrede det totale
tjenestetilbudetfra KomSek Trondelag /KS og KomRev Trondelag /KS på bakgrunn av signaler gil/ i
deballen i dagens møte.
Det skal tas hensyn til totale kostnader og kompetanse.
Utredningen legges frem på representantskapsmøtet i mai 2009.

Med dette vedtaket forstås det at det er de to oppgavene som ikke er fordelt i forhold til lov og
forskrift som skal utredes, det vil si selskapskontroll (eierskapskontroll) og overordnet
analyse.
Utredning
I samarbeid med KomRev Trøndelag [KS (KomRev) og leder av representantskapet er det
utarbeidet en utredning hvor det legges opp til at eierskapskontrollen overføres til KomRev
Trøndelag IKS, og at den overordnede analysen fortsatt skal utføres av KomRev Trøndelag
IKS.
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Styret har tatt utredningen til orientering, men en finner det likevel riktig å gjøre
representantskapet oppmerksom på enkelte forhold i tilknytning til saken.

Kommentarer
Roller og funksjonsdeling
En rendyrkning av rollene sekretær og revisor, slik som forslått av enkelte av representantene
i siste møtet, skulle tilsi at den overordnede analysen ble overført fra KomRev til KomSek
Trøndelag IKS. For å kunne bistå kontrollutvalgene i deres arbeid vil KomSek uansett måtte
sikre seg kunnskap om kommunene, både i forhold til politisk og til administrativt nivå.
Slik situasjonen er nå skriver utfører av oppgaven bestillingen selv. Dersom overordnet
analyse og planarbeid blir utført av KomSek, vil ordningen tilfredsstille kommunal og
regionaldepartementets uttalelse vedr. ansvar for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

Kompetanse
KomSek har en bredt sammensatt kompetanse, som tilfredstiler kompetansebehovet til å
kunne gjennomføre både eierskapskontroll og den overordnede analysen.
I forhold til selskapskontroll har selskapet over tid tilegnet seg en betydelig kompetanse. Det
kan her nevnes at en bl.a. har gitt innspill til NKRF i forbindelse med forslag til endring i KS
eierforums anbefaling vedr. selskapskontroll.

Kapasitet
Med riktig bemanning (bemanning i 5,5 stillingshjemler) vil KomSek Trøndelag IKS ha
kapasitet til å gjennomføre eierskapskontroller i henhold til vedtatte planer i perioden på
effektiv og kvalitativt god måte.
Ca. I stillingshjemmel er brukt til selskapskontroll.

Konsekvenserfor KomSek ved overføring av oppgaver og stillingshjemler
Med færre ansatte vil fleksibiliteten i selskapet bli redusert. Selskapet vil også bli mer sårbar
mht. kontinuitet ved sykdom og annet fravær. Mindre interessante arbeidsoppgaver vil også
kunne medføre utfordringer mht. å beholde, samt eventuelt å nyrekruttere tilfredsstillende
arbeidskraft.

Vurdering
Styret tar til etterretning flertallets signaler som ble gitt i representantskapet 19. januar 2009
og innstiller på at eierskapskontrollen ikke lenger skal tilbys av KomSek.

Som selskapets øverste organ avgjør representantskapet selv hvilke tjenester innenfor
selskapets formål selskapet til enhver tid skal tilby. Det vurderes derfor ikke som nødvendig å
innarbeide et eventuelt vedtak i selskapsavtalen.
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Utredning om det totale tjenestetilbudet
KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS

Innledning
Representantskapet for KomSek Trøndelag IKS behandlet i ekstraordinært møte 16/1-09 sak
003/09 Tjenestetilbud - Brukerbetaling der følgende vedtak ble fattet:
1. Representantskap ber styret i samarbeid med leder av representantskapet utrede det
totale tjenestetilbudet fra KomSek Trøndelag !KS og KomRev Trøndelag !KS på
bakgrunn av signaler gitt i debatten i dagens møte.
2. Det skal tas hensyn til totale kostnader og kompetanse.
3. Utredningen legges frem på representantskapsmøtet i mai 2009.

Litt historikk
Gjennom etableringen av selskapene i 2004 valgte deltakerkommunene å videreføre
revisjonen i egen regi samt å løse behovet for sekretærtjenester til kontrollutvalgene i et
interkommunalt selskap, dvs i egen regi. Til grunn for etableringen lå bl.a. et krav om
desentralisert struktur, at stordriftsfordeler skulle gi høy (bedre) kvalitet og effektivitet i
tjenestene. For revisjonsselskapet lå det et krav om en samlet kostnadsreduksjon på 20 % i
løpet av en 3 årsperiode.
Mens kommunal revisjon har en lang historie, ble eget sekretariat for kontrollutvalgene
innført som obligatorisk ved lovendringen i 2004 (endringer i kommuneloven som åpnet for
konkurranseutsetting av kommunal revisjon). I forbindelse med utredningen om revisjon og
sekretariatsordning fantes det derfor mye erfaringsmateriale fra revisjonen, herunder om
ressursbruk til de enkelte oppgavene, bl.a. som sekretær for kontrollutvalgene.
I lovendringen lå det også en intensjon om å styrke kontrollutvalgene, gjennom økt fokus på
forvaltningsrevisjon, innføring av obligatorisk selskapskontroll og bestemmelsen om eget
sekretariat for kontrollutvalget. I utredningen om sekretariatselskapet ble det tatt høyde for økt
aktivitet for kontrollutvalgene.

Nærmere om arbeidsoppgavene
De daglige lederne av KomSek og KomRev Trøndelag IKS har tidligere laget en oversikt,
som viser hvilke arbeidsoppgaver, som ifølge kommuneloven med forskrifter, er lagt til
sekretariat og revisjon. Oversikten, som ble lagt fram for representantskapet på møte
15.10.2007, følger nedenfor:

Revisors oppgaver
KL§§ 78 og 79
Forskrift om revisjon
Regnskapsrevisjon,
forskriftens kap 2
Forvaltningsrevisjon,
forskriftens kap 3

Kan utføres av revisor el.
sekretær
T<orskrift om kontrollutvalg

Overordnet analyse
Plan for forvaltningsrevisjon
Plan for selskapskontroll
Selskapskontroll

Sekretærens oppgaver
KL§ 77 nr 10
Forskrift om kontrollutv.
Saksforberedelse
KUs uttalelse
Tilsyn med revisjonen
Saksforb inkl bistand bestilling
Tilsyn med revisjonen
Saksforberedelse

Rådgivning§ 14
!Tilsyn med revisjonen
Annet (særatt.)
Som denne tabellen under viser kan den overordnede analysen og plan for
forvaltningsrevisjon utarbeides av begge (både sekretær og revisor), det samme gjelder for
plan for selskapskontroll. I tillegg kan eierskapskontrollen utføres av begge.
Da KomSek og KomRev Trøndelag IKS ble opprettet, var disse to oppgavene ikke utredet. Ut
fra situasjonen i 2005 ble det gjennomført en fordeling der KomSek tok på seg
eierskapskontrollen og KomRev den overordnede analyse. Begge disse oppgavene ble løst
innenfor allerede tilgjengelige ressurser.
Representantskapets vedtak forståes slik at det er de to oppgaver som ikke er plasser hos enten
sekretær eller revisor iht lov og forskrift, som skal utredes. Definisjonen av de to oppgavene
er som følger:
Eierskapskontroll:
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. I dette ligger å belyse
Eierrepresentantenes rolle og rapportering til kommunen. Denne kontrollen vurderer
også om selskapets virksomhet gjennom en periode har.foregått p å forsvarlig måte
økonomisk (nøkkeltalll) og driftsmessig, i tråd med lover og vedtekter og innenfor
kommunens forutsetninger.
Overordnet analyse:
Overordnet analyse er en analyse av kommunens virksomhet, på et overordnet nivå ut
fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere områder der det er
risiko for vesentlige avvik når det gjelder måloppnåelse, produktivitet, økonomi og
regelverk. Utfra denne analysen utarbeides det en plan.for forvaltningsrevisjon med
forslag til prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Fordeling av arbeidsoppgaver
Vedtaket i representantskapet oppfattes slik at det ønskes en rendyrking av rollene, slik at
KomSek Trøndelag IKS utfører de rene sekretæroppgavene, mens de øvrige oppgavene
legges til KomRev Trøndelag IKS. De oppgavene som ligger i "gråsonen", dvs kan utføres av
begge selskapene, legges til KomRev Trøndelag IKS. Begrunnelse for dette er at
revisjonsselskapet er det selskapet som har best kjennskap til den enkelte kommune, og som

dermed kan gjennomføre oppgavene best og mest mulig effektivt. Gjennom revisjonsarbeidet
skaffer revisor seg et solid grunnlag for å gjennomføre gode risiko- og vesentlighetsanalyser.
Revisjonsselskapet har også nødvendig kompetanse til å gjennomføre selskapskontroller.
De to daglige lederne for selskapene har blitt enige om følgende opplegg omkring de to
oppgavene, som skal ivareta både kontrollutvalgets behov for innflytelse på prioriteringer og
gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og samtidig eiernes behov for en
helhetlig og effektiv ordning for kontroll og tilsyn.

Nærmere om overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 9 skal kontrollutvalget sørge for at kommunens
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal en gang i
valgperioden legge fram en plan for forvaltningsrevi sjon for kommunestyret. Planen skal
baseres på en overordnet analyse av kommunen. Det legges opp til følgende saksgang:
Når:
Innen 6 mnd
etter valget

Innen våren
etter valget

Innen 1 år
etter valget

Innen I år
etter valget
Innen 3 1. 12.
året etter
valget

Handling:
Hvem:
KomSek
Sak til kontrollutvalget om deres oppgave knyttet til
forvaltningsrevisjon og forslag om vedtak om
igangsetting av overordnet analyse.
Skrive sak til kontrollutvalget med åpning til at
KomSek
kontrollutvalget skal komme med sine innspill i forhold
til overordnet analyse (kan gjøres samtidig med saken
ovenfor)
Gjennomføre overordnet analyse og utarbeide forslag
KomRev
plan for forvaltningsrevisjon - uten å foreslå
prioritering av prosjektene. Overordnet analyse og plan
for forvaltningsrevisjon sammen med revisjonens
bakgrunnsmateriale oversendes KomSek.
Skrive sak til kontrollutvalget. Evt komme med forslag KomSek
til prioriteringer av prosjekt
Sørge for at sak om plan for forvaltningsrevisjon blir
KomSek
fremmet for kommunestyret.

Kommunestyrets vedtak oversendes til KomRev for
gjennomføring.
I løpet av
Rullering av plan for forvaltningsrevisjon - sak til
valgperioden kontrollutvalget
Fortløpende
Rapportere til kommunestyret om forvaltningsrevisjon,
jf forskrift om kontrollutvalg § 11
Dette er slik ordningen skal fungere i dag.

KomSek
KomSek
KomSek

Nærmere om plan for selskapskontroll
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 13 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst en gang i
valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroll og legge fram for kommunestyret til
vedtak. Fristen for utarbeidelse av plan er den samme som for plan for forvaltningsrevisjon,

men det er ikke tilsvarende krav om årlig gjennomføring. Mao er det opp til kommunestyret å
bestemme om og i tilfelle hvor mange selskapskontroller som skal gjennomføres i
valgperioden.
Det anses som mest hensiktsmessig og effektivt at den som skal gjennomføre
selskapskontroller også utarbeider forslag til plan for selskapskontroll. Planen oversendes fra
KomRev til KomSek, som lager sak til kontrollutvalget. Kontrollutvalget fremmer innstilling
til kommunestyret om gjennomføring av selskapskontroll (eierskapskontroll).

Økonomiske konsekvenser av omleggingen
Når det gjelder overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon, er ordningen som foreslås
en videreføring av dagens ordning.
Når det gjelder selskapskontroll, utføres eierskapskontrollen i dag av KomSek Trøndelag IKS.
Dette selskapet bruker i dag ca 1 årsverk til denne oppgaven. KomRev Trøndelag IKS har
gjort et ressursanslag ut fra informasjon om timeforbruk som vi har fått fra andre
interkommunale revisjonsselskap, som leverer selskapskontroll til sine eierkommuner. Det
legges opp til gjennomføring av en selskapskontroll (eierskapskontroll) i valgperioden for de
små kommunene, mens det legges opp til 1 - 2 selskapskontroller i valgperioden for de største
kommunene. Kommunene betaler for dette gjennom en årlig overføring til KomRev. Det
forutsettes at overføringene til KomSek reduseres tilsvarende.

25. mars 2009

Forum for Kontroll og Tilsyn (Forum for Kontroll og Tilsyn (FKf)
Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 BERGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1463-3 JOS

18.06.07

Kontrollutvalg og revisjon
Vi viser til brev av 30. mai og 18. desember 2006. Vi beklager at det ikke har blitt sendt
svar tidligere.
I brevet er det stilt en rekke spørsmål knyttet til forskrift om kontrollutvalg i kommuner
og fylkeskommuner. Spørsmålene er nedenfor besvart med den nummerering som
fremgår av FKTs brev.
Ad 1 a):

Begrepet "ansvarssted" er ikke brukt i forskriftene om budsjett og regnskap. Vi forstår
det slik at det er stilt spørsmål om det skal være en bestemt budsjett-/regnskapspost
(ansvarsområde) som samlet angir bevilgning/bruk av midler for kontroll- og
tilsynsarbeidet. Budsjettforskriften stiller ikke krav om dette. Heller ikke forskriften om
kontrollutvalg eller forskriften om revisjon regulerer dette. Det er således et spørsmål
hvor det ligger til kommunen selv å etablere hensiktsmessige ordninger. Av
budsjettforskriften § 6 annet ledd skal "(d) en enkelte bevilgning (.. ) føres opp med beløp
og en tekst som angir hva bevilgningen gjelder. I tilknytning til bevilgningen skal
kommunestyret eller fylkestinget angi mål og premisser knyttet til bruken av bevilgningen.
Slik angivelse kan likevel utelates dersom anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens
tekst og beløp." Kontrollutvalgets kontroll- og tilsynsarbeid (derunder ressurser brukt til
revisjon) er en aktivitet som ikke ligger under administrasjonens ansvar og myndighet,
og det vil kunne være naturlig å skille denne delen av kommunens virksomhet ut fra
kommunens alminnelige drift og investeringer i kommunestyrets vedtak om
årsbudsjett. Bestemmelsen om at kontrollutvalget skal utarbeide et forslag til budsjett
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Org. nr.:
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Saksbehandler:
Jostein Sel le
22247261

for kontroll- og tilsynsarbeidet (forskrift om kontrollutvalg § 18) gir også en viss støtte
for å legge til grunn at dette kan væ re en hensiktsmessig ordning.
Ad 1 b):
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrol1- og tilsynsarbeidet er kontrollutvalgets
eget. Det utarbeides av kontrollutvalget selv, og det er bare kontrollutvalget selv som
kan gjøre endringer i utvalgets eget forslag (forskrift om kontrollutvalg § 18).
Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er direkte underordnet
kommunestyret. Det er derfor av betydning for kommunestyret å være kjent med
kontrol1utvalgets vurdering av det økonomiske behov på kontroll- og tilsynsarbeidet.

Dette innebærer ikke at formannskapet ved sitt samlede budsjettforslag for hele
kommunens virksomhet er bundet til åta hensyn til kontrollutvalgets vurdering. Det er
imidlertid viktig at kommunestyret er kjent med kontrollutvalgets vurdering, slik at
kommunestyret som det øverste tilsynsorganet i kommunen kan gjøre en selvstendig
vurdering av det økonomiske behov på kontroll- og tilsynsområdet. Forskriften stiller
derfor krav om at kontrollutvalgets forslag skal følge formann skapets innstilling til
kommunestyret.
Ad 2 a):
Ansvaret for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll påhviler
kontrollutvalget, jf. forskrift: om kontrollutvalg hhv. §§ 10 og 13. Utarbeidelsen skjer
således på kontrollutvalgets ansvar, og det naturlige vil væ re at kontrollutvalgets
sekretariat utarbeider utkast til den plan som kontrollutvalget forelegger for
kommunestyret til vedtak.

En revisor har i utgangspunktet ingen rolle ved utarbeidelsen av slike planer. Hvorvidt
en revisor kan medvirke ved utarbeidelse av forslag til en slik plan er et spørsmål om
vedkommende vil være inhabil etter forvaltningsloven § 6 eller om det vil være i strid
med bestemmelsene om revisors uavhengighet i loven § 79 og forskrift om revisjon §
13. Vi kan vanskelig se at lov og forskrift i seg selv er til hinder for at revisor kan gi
bistand til kontrollutvalgets sekretariat i forbindelse med slike planer, men dersom
revisor senere skal - eller det er en mulighet for dette - gjennomføre revisjon på
bakgrunn av den aktuelle planen, må anledningen til å bidra ved utarbeidelse av planen
(eller senere påta seg revisjonsoppdrag med utgangspunkt i planen) vurderes i lys av
forvaltningsloven § 6 og bestemmelsene om revisors uavhengighet.
Etter forvaltningsloven § 6 vil inhabilitet kunne oppstå i en rekke situasjoner - både der
vedkommende revisor selv må anses for å være part i saken, eller har nær tilknytning til
en part, og etter den mer skjønnsmessige bestemmelse i annet ledd hvor det blir
avgjørende om det foreligger såkalte "særegne forhold". Det vil føre for langt å her gå
nærmere inn på alle de situasjoner som kan være aktuelle i forhold utarbeidelse av slike
planer som omtalt. Vurderingen må gjøres konkret. Etter forvaltningsloven § 8 skal

Sidt: 2

spørsmålet i utgangspunktet avgjøres av den aktuelle personen selv. Se også forskrift
om revisjon § 15 om dokumentasjon av revisors uavhengighet i forbindelse med
revisjonsoppdrag.
Ad 2 b):
Sekretariatet for kontrollutvalget vil i forbindelse med sitt arbeid som saksforbereder
og iverksetter for kontrollutvalget være å regne som en del av kontrollutvalget selv. At
sekretariatet har bidratt i forbindelse med utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon
eller selskapskontroll vil ikke kunne gjøre sekretariatet inhabilt til å foreta bestilling
med utgangspunkt i de samme planer, like lite som kontrollutvalget selv vil kunne være
inhabilt til å gjennomføre bestillinger på grunnlag av planer det selv har utarbeidet.
Sekretariatet er i denne relasjon ikke uavhengig av kontrollutvalget, og skal heller ikke
være det. Det er sekretariatets oppgave å påse at de saker som behandles av
kontrollutvalget er forsvarlige utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Det faktum
at sekretariatet utfører sin lov/forskriftspålagte oppgave gjør ikke at
tjenestemenn/ansatte i sekretariatet blir inhabile.
Ad 3:
Vår oppfatning er at en revisjonsplan for revisjon av årsregnskapet utarbeides på
revisjonens eget faglige ansvar. På denne bakgrunn vil det etter vår oppfatning ikke
være naturlig for kontrollutvalget å gi merknader til eller godkjenne slike planer.

Med hilsen

Helga Hjorth e.f.
avdelingsdirektør
Jostein Selle
seniorrådgiver
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eINFO 17 /08 - Ugildhet i samband med plan for forvaltningsrevisjon?
Norges Kommunerevisorforbund er blitt kjent med at Kommunal- og regionaldepa11ementet i
brev av 18. juni 2007 til Forum for Kontroll og Tilsyn har uttalt seg om roller ved utarbeiding
av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll.
Planene utarbeides av kontrollutvalget og vedtas av kommunestyret/fylkestinget, jf. §§ I 0 og
13 i kontrollutvalgsforskriften. De bygger på en overordnet analyse. Kontrollutvalget avgjør
hvem som på dets vegne utfører analysen. Departementet uttaler at "det naturlige vil være at
kontrollutvalgets sekretariat utarbeider utkast til den plan som kontrollutvalget forelegger for
kommunestyret til vedtak", men analysen kan alternativt helt eller delvis utarbeides av
revisjonen eller andre.

Om revisjoner
Departementet fortsetter:

"En revisor har i utgangspunktet ingen rolle ved utarbeidelsen av slike planer.
Hvorvidt en revisor kan medvirke ved utarbeidelse av forslag til en slik plan er et
spørsmål om vedkommende vil være inhabil etter forvaltningsloven§ 6 eller om det vil
være i strid med bestemmelsene om revisors uavhengighet i loven§ 79 og forskrift om
revisjon § 13. Vi kan vanskelig se at lov eller forskrift i seg selv er til hinder for at
revisor kan gi bistand til kontrollutvalgets sekretariat i forbindelse med slike planer,
men dersom revisor senere skal - eller det er mulighet for dette - gjennomføre
revisjon på bakgrunn av den aktuelle planen, må anledningen til å bidra ved
utarbeidelse av planen (eller senere påta seg revisjonsoppdrag med utgangspunkt i
planen) vurderes i lys av forvaltningsloven§ 6 og bestemmelsene om revisors
uavhengighet".
Departementet har her altså pekt på det i og for seg velkjente forhold at forvaltningslovens
regler om ugildhet gjelder for kommunerevisjon. Når det gjelder spørsmålet om hvilken
praktisk betydning dette har, innskrenker departementet seg til å si at ugildhetsvurderinga må
gjøres konkret. På bakgrunn av henvendelser vil NKRF kommentere dette spørsmålet noe
nærmere.
Forvaltningslovens regler om ugildhet gjelder i utgangspunktet enkeltpersoner (''fysiske
personer"), jf. uttrykket "offentlig tjenestemann" i loven § 6. De får virkning når
vedkommende eller dennes nærstående er part i saken og når "andre særegne forhold
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet"; her skal det bl.a. " legges vekt
Norges Kommunerevisorforbund
Revisjon og tilsyn - til beste for kommuner og fylkeskommuner
Postadresse:
Postboks 141 7 Vika
01 15OSLO

Besoksadresse:
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Telefon: 23 23 97 00
Telefaks: 23 23 97 01
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975 450 694
6074.06.25074
\V\Vw,nkrf.no

på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel , tap eller ulempe for ham selv" eller
nærstående.
Vi ser ikke bort fra at det vil kunne foreligge en sammenheng mellom hvordan den
overordnede analysen blir utformet og valget av oppdragstaker. Etter vår vurdering er en
hypotetisk eller likeverdig mulighet for oppdrag likevel ikke tilstrekkelig for at det skal oppstå
ugildhet; her må det være en betydelig sannsynlighetsovervekt. For kommunale revisjoners
vedkommende kommer i tillegg at den måten disse er finansiert på og den måten deres tilsatte
er lønnet på, innebærer at det vanligvis neppe kan sies at et oppdrag vil innebære særlig
fordel, tap eller ulempe i lovens forstand, - verken for den enkelte tilsatte eller
revisjonsenheten. Vi antar derfor at det skal foreligge en ganske spesiell situasjon for at
tilsatte i kommunale revisjoner skal anses for ugilde til å delta i utarbeidelsen av overordnet
analyse. For private revisjoners vedkommende vil oppdrag muligens få mer direkte betydning
for den enkelte, men vi kommer ikke nærmere inn på dette spørsmålet her.

Sekretariater
Departementet uttaler seg også om kontrollutvalgssekretariater. Vi forstår denne uttalelsen
slik at den nevnte typen ugildhetsspørsmål ikke vil oppstå for sekretariater da disse i denne
sammenhengen vil "være å regne som en del av kontrollutvalget selv".
Ha en god dag.

Oslo, 7. oktober 2008
Norges Kommunerevisorforbund
Bernt Frydenberg
Juridisk rådgiver i NKRF
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