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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisor for Agdenes, Meldal,
Orkdal og Snillfjord kommuner sin vurdering av egen uavhengighet.
Vedlegg
Bekreftelse på vandel Kjell Næssvold - Meldal kommune
Bekreftelse på vandel Ann Katharine Gardner - Orkdal kommune
Bekreftelse på vandel Kjell Næssvold - Snillfjord Kommune
Uavhengighetserklæring Agdenes
Uavhengighetserklæring Meldal
Uavhengighetserklæring Orkdal
Uavhengighetserklæring Snillfjord
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
(Kommuneloven § 23-2), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 3)
Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig revisor for Orkland
kommune om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2019 og den løpende
revisjonen for sammenslåingskommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Revisors vandel
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (Kommuneloven § 24-4). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon.
Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlegg).
Revisors uavhengighet
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 19). Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon §§ 16 - 18).
Oppdragsansvarlig revisor for Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner har vurdert
sin uavhengighet (vedlegg).
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen og revisors vurdering av egen uavhengighet til orientering.

