
ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 16/17 

MØTEINNKALLING 
 

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE  

 

ONSDAG 16. AUGUST 2017, Telefonmøte  

 

 

 

På grunn av kort tidsfrist måtte møtet gjennomføres som telefonmøte. Innkalling og 

referat legges ut på kommunen sin hjemmeside samt at saken sendes fram til 

Kommunestyret i Åfjord kommune.  

 

 

Saksliste: 

 

15/17 REVISOR FOR FELLESNEMD, ROAN KOMMUNE OG ÅFJORD 

KOMMUNE  

 

 

 

Orienteringer/Drøftinger  

 

Orientering: 

Ingen 

 

Drøftinger: 

Ingen 

 

 

 

16.08.17 

 

 

Halvor Bueng (sign)           Arvid Lund 

     leder        sekretær 

 

 

 

 

Kopi: 

 Ordfører 

 Rådmann 

 

 

 

 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 16.08.17 Saksbehandler: Arvid Lund 

15/17 REVISOR FOR FELLESNEMD, ROAN KOMMUNE OG ÅFJORD 

KOMMUNE  

 

 Saksopplysninger: 

Saken sendes ut til medlemmene på mail før møte. 

 Fosen kommunerevisjon IKS er informert om saken. 

 

Grunnlag 

Inndelingslova § 25 pkt d fastsetter at Felles kommunestyre skal velge revisor for 

virksomheten i fellesnemda. 

I Forskrift til Kommunelovens § 77 er det fastsatt i § 16 at kontrollutvalget 

innstiller i sak hvor revisor skal velges. 

 

§ 16 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner: 

§ 16.Valg av revisjonsordning. Valg av revisor  

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller 

fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid 

om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter 

innstilling fra kontrollutvalget. 

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsatte hele eller 

deler av revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor 

etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller 

fylkestinget. 

 

Vurdering. 

Roan kommune og Åfjord kommune er medeiere i samme revisjonsselskap – 

Fosen kommunerevisjon IKS. 

Fosen kommunerevisjon IKS reviderer begge kommunene. 

Revisjon av virksomheten i Fellesnemda for Roan kommune og Åfjord 

kommune kan utføres av Fosen kommunerevisjon IKS. Da de berørte 

kommunene er medeiere i selskapet blir dette revisjonsoppdraget en eieraktivitet, 

og oppdraget kan gis direkte til Fosen kommunerevisjon IKS.  

Kontrollutvalget mangler grunnlag for å vurdere omfanget av oppdraget for 

revisjon. Ressursdialog mellom Revisjon og Fellesnemda må etableres. 

 

Behandling i kontrollutvalget: 

Sekretær orienterte om saken. 

Utvalget drøftet saken og fattet vedtak. 

 

Forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalget anbefaler at Kommunestyret velger Fosen 

kommunerevisjon IKS som revisor for Fellesnemd, Roan kommune og 

Åfjord kommune. 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 16.08.17 Saksbehandler: Arvid Lund 

 Saken sendes fram til Kommunestyret med innstilling: 

Kommunestyret i Åfjord kommune velger Fosen kommunerevisjon IKS som 

revisor for Fellesnemd, Roan kommune og Åfjord kommune. 

 

Forslag, Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret i Åfjord kommune velger Fosen kommunerevisjon IKS som 

revisor for Fellesnemd, Roan kommune og Åfjord kommune. 

 

 

 

 


