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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget innstiller slik til fellesnemnda:
Fellesnemnda viderefører deltagelse i et interkommunalt samarbeid om revisjon, og velger
Revisjon Midt-Norge SA til revisor for nye Namsos kommune fra 1.1.2020.
Saksutredning
Fra 1. januar skal Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner slå seg sammen til nye nye
Namsos kommune. Fra samme dato må den nye kommunen ha en revisjonsordning/revisor
på plass. I følge kommuneloven § 78 nr. 3 og 4 fatter kommunestyret selv beslutning om
revisjonsordning og velger revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
I følge inndelingsloven § 26, 5. ledd kan ansettelse av revisor og videreføring av deltakelse i
interkommunalt samarbeid om revisjon delegeres til fellesnemnda. Slike vedtak skal skje
etter innstilling fra kontrollutvalgene i alle 3 kommunene.
I mandat for fellesnemnda står det bl.a.:
I tillegg har Fellesnemnda følgende mandat
Kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen
Ansetter revisor i den nye kommunen
Etter som at kommunene i dag ikke har egen ansatt kommunerevisor forstås fullmakten
"ansette revisor i den nye kommunen" det samme som "valg av revisor i den nye
kommunen". Alle 3 kommunene er i dag medlem av Revisjon Midt-Norge SA. Dette er et
interkommunalt samarbeid om revisjonsordning for til sammen 55 medlemskommuner
inklusive 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 vurdering
Det finnes tre ulike revisjonsordninger kommunen har anledning til å velge: Egen ansatt
revisjon underlagt kontrollutvalget, interkommunalt samarbeid om revisjon eller så kan
revisjonen legges ut på anbud. Ingen av kommunene har i dag egen ansatt kommunerevisor.
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.
Alle 3 kommunene deltar i dag i et interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester, og bruk
av Revisjon Midt-Norge vil vær en videreføring av en eksisterende ordning. Ved å videreføre
en ordning vil valg av revisor følge av dette. På bakgrunn av dette foreslås det at Revisjon
Midt- Norge innstilles som revisor for den nye kommunen.

