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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda velger Trondheim kommunerevisjon som revisor for nye Trondheim
kommune.
Saksutredning
Kommuneloven § 78 nr 3 og 4 legger til grunn at det er kommunestyret som avgjør hvilken
revisjonsordning kommunen skal ha og som velger hvem som skal være kommunens
revisor.
Inndelingslova § 26, 5. avsnitt gir imidlertid, ved kommunesammenslåing, anledning til å
delegere denne oppgaven til fellesnemda. Kommunestyret i Klæbu kommune delegerte
denne oppgaven til fellesnemda i sitt møte 02.03.2017 (sak 17/17) jf. fellesnemdas mandat
punkt 5:
Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra
kontrollutvalgene.
Kommunen kan ifølge kommuneloven § 78 nr. 3 og forskrift om kontrolltrollutvalg § 16 velge
mellom tre alternativer til revisjonsordning:
1. egne ansatte revisorer
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
3. inngå avtale med annen revisor
Dagens ordninger
Klæbu og Trondheim kommune har to forskjellige revisjonsordninger i dag. Klæbu deltar i
interkommunalt samarbeid om revisjon, Revisjon Midt-Norge SA, mens Trondheim kommune
har ansatt egne revisorer, Trondheim kommunerevisjon.
Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap
som eies av 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Klæbu kommune har et
andelsinnskudd på kr 60 000, tilsvarende 2,14 % av andelskapitalen i selskapet.
Trondheim kommunerevisjon er Trondheim kommunes valgte revisor. Revisjonen er en
kommunal organisasjonsenhet med en uavhengig posisjon når det gjelder rådmannen og
den kommunale administrasjonen. Trondheim kommunerevisjon ble valgt til fellesnemdas
revisor av kommunestyret i møte 11. mai 2017 (sak 25/17).
Bystyret i Trondheim kommune har vært tydelig på at de ønsker å fortsette med egne
ansatte revisorer, også i den nye kommunen.
Kontrollutvalgets sekretariat har fått informasjon om at kommunestyret i Klæbu vil få en sak,
på sitt møte 13.12.2018, vedr. oppsigelse av avtalen med Revisjon Midt-Norge SA (fra og
med 01.01.2020).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgene i de to kommunene skal ifølge fellesnemndas mandat innstille på valg av

revisjonsordning for den nye kommunen. Bystyret i Trondheim har tidligere vært tydelig på at
de ønsker å ha egen ansatt revisor, kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at dette også
vil gjelde for nye Trondheim kommune. Klæbu kommune sier opp sin avtale med Revisjon
Midt-Norge SA fra og med 01.01.2020.
Med tanke på ovenstående opplysninger vil sekretariatet råde kontrollutvalget i Klæbu
kommune til å innstille på at fellesnemda velger alternativ en som revisjonsordning, og
dermed at Trondheim kommunerevisjon velges som revisor for den nye kommunen.
Kontrollutvalgets sekretariat og kontrollkomiteens sekretariat har blitt enig om en samstemt
innstilling fra kontrollutvalget/kontrollkomiteen til fellesnemnda for Klæbu og Trondheim
kommuner.

