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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget innstiller på at fellesnemnda vedtar:
Medlemsskap i interkommunalt revisjonsselskap velges som revisjonsordning for
Nærøysund kommune fra 01.01.2020.
Saksutredning
Hvordan velges revisjonsordning og revisor
01.01.2020 slår Nærøy og Vikna seg sammen til nye Nærøysund kommune. Pga frister for
ev. å si opp nåværende medlemskap i revisjonsordninger, bør fellesnemnda velge revisjonsordning – og revisor - for Nærøysund i løpet av 2018.
Kommuneloven fastsetter at kontrollutvalget skal innstille på disse valgene, jfr. § 78 nr 3 og
4:
"3. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i
interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor.
Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag
av innstilling fra kontrollutvalget."
Ved kommunesammenslåing kan fellesnemnda få fullmakt til å velge revisor, og dette er tatt
inn som pkt h) i mandatet til Fellesnemnda for Nærøy og Vikna kommuner. Inndelingslova
fastslår at kontrollutvalgene i de aktuelle kommunene skal avgi hver sin innstilling til fellesnemnda.
Valg av revisjonsordning og valg av konkret revisor må være to ulike saker.
Nærøy har vært medlem av interkommunalt revisjonsselskap siden 2004 (tidligere KomRev
Trøndelag IKS, nå Revisjon Midt-Norge SA). Vikna kommune kjøper tjenester fra det
internasjonale revisjonsnettverket BDO, og betjenes av BDOs kontor på Namsos.
Hvis fellesnemnda vedtar at den nye kommunen skal delta i interkommunal revisjon (såkalt
egenregi), vil det være naturlig å videreføre medlemsskapet Nærøy alt har i Revisjon MidtNorge SA. Vedtar fellesnemnda å kjøpe revisjonstjenester på det private markedet (konkurranseutsetting), vil kontrollutvalget ha ansvar for å legge tjenesten ut på anbud og for å gi
innstilling til kommunestyret.
De aktuelle revisjonsordningene
Interkommunalt samarbeid er den klart mest utbredte revisjonsordningen for kommuner og
fylkeskommuner; ca 90 % har valgt dette.
Revisjon Midt-Norge SA har 42 medlemskommuner og en fylkeskommune i Trøndelag og
Nordland, og 37 tilsatte fordelt på 7 kontorsteder. 11 av de tilsatte er forvaltningsrevisorer.
Som landets største interkommunale revisjonsenhet representerer Revisjon Midt-Norge SA
et sterkt fagmiljø med bred kompetanse og lang erfaring fra revisjon i offentlig sektor.
Det finnes en mengde private revisjonsaktører i markedet, men de store, internasjonale
selskapene er BDO, Ernst & Young, Deloitte, KPMG og PwC. Kravspesifikasjon og

anbudsrunde vil avgjøre hvor gode avtaler – økonomisk og servicemessig – kommunen kan
få med et slikt selskap.
Egne tilsatte revisorer er en lite brukt ordning i kommunesektoren i dag. Bare store bykommuner, f.eks. Oslo og Trondheim, har egne revisorer, og ordningen blir vurdert som
ulønnsom for mellomstore og små kommuner.
Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den/de som utfører regnskapsrevisjon, og
kommunen kan teoretisk sett kjøpe revisjonstjenester fra to forskjellige aktører.
Vurdering
Ut fra en samlet vurdering av bl.a. faktorer som stabilitet, lokalkjennskap, servicegrad og
eiermedvirkning bør Nærøysund kommune velge å delta i interkommunalt samarbeid om
revisjonstjenester.

