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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid som revisjonsordning og velger
Revisjon Midt-Norge SA som revisor for nye Hitra kommune.
Saksutredning
Fra 1. januar 2020 skal deler av Snillfjord kommune og Hitra kommune slå seg sammen til
nye Hitra kommune. Fra samme dato må den nye kommunen ha en revisjonsordning/revisor
på plass.
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 Snillfjord kommune delegerte
denne oppgaven til fellesnemda i sitt møte 27.06.2017 (sak 46/17) jf. fellesnemdas mandat
punkt 3 Fellesnemndas fullmakter:
i. ansetter rådmann og revisor i den nye kommunen. Fellesnemnda tar stilling til
revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de to
kommunene.
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 (anbud)
Snillfjord og Hitra kommuner deltar i dag i et interkommunalt samarbeid om
revisjonstjenester, Revisjon Midt-Norge SA.
Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap
som eies av 54 kommuner og Trøndelag fylkeskommune.
Selskapet har hovedkontor på Steinkjer. De har 43 ansatte fordelt på 9 kontorsteder. Som
landets største interkommunale revisjonsenhet representerer Revisjon Midt-Norge SA et
sterkt fagmiljø med bred kompetanse og lang erfaring fra revisjon i offentlig sektor.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgene i de to kommunene skal ifølge fellesnemndas mandat innstille på valg av
revisjonsordning for den nye kommunen.
Fellesnemndas fullmakt til å "ansette revisor i den nye kommunen" forstås med dette som
det samme som "valg av revisor i den nye kommunen".
Fellesnemnda er også delegert myndighet til å inngå avtaler på vegne av den nye
kommunen.
Med tanke på opplysninger gitt i saksutredningen og i konkulsjonen vil sekretariatet råde
kontrollutvalget i Snillfjord kommune til å innstille på at fellesnemda velger alternativ to som
revisjonsordning, og at Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for den nye kommunen.

Kontrollutvalgets sekretariat vil fremme en likelydende innstilling fra kontrollutvalgene i
Snillfjord og Hitra kommuner til fellesnemnda for nye Hitra kommune.

