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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 Orkland kommune.
Saksutredning
Fra 1. januar 2020 skal kommunene Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal slå seg sammen
til nye Orkland kommune. Fra samme dato må den nye kommunen ha en revisjonsordning
og revisor.
Kommunestyret avgjør hvilken revisjonsordning kommunen skal ha og velger kommunens
revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. Ved kommunesammenslåing kan kommunestyret
delegere denne oppgaven til fellesnemda. Kommunestyret i Meldal kommune har delegert
denne oppgaven til fellesnemda.
Kommunen kan velge mellom tre alternativer til revisjonsordning:
•
•
•

egne ansatte revisorer
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
inngå avtale med annen revisor (anbud)

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Når det gjelder valg av revisjonsordning bør deltakelse i interkommunalt samarbeid om
revisjon velges (videreføres.) Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal er allerede medeiere i et
interkommunalt samarbeid om revisjon. Det fremstår derfor som som hensiktsmessig og i
tråd politiske vedtak at denne revisjonsordningen videreføres også av Orkland kommune.
Når det gjelder valg av revisor bør eierskapet i Revisjon Midt-Norge SA (RMN) videreføres
og RMN også velges som revisor. Samtlige av de fire kommunene er eiere av RMN. Videre
er det av avgjørende betydning at RMN, som landets største interkommunale revisjonsenhet
(eid av 55 kommuner og Trøndelag fylkeskommune), representerer et sterkt fagmiljø (43
ansatte) med bred kompetanse og lang erfaring fra revisjon i offentlig sektor.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget i Meldal kommune å ta stilling til revisjonsordning og
deretter valg av revisor.
Sekretariatet har avgitt sitt råd til utvalget i tråd med allerede eksisterende ordning og
eierskap.

