
 
 

 

Adresse: 

Kongensgt. 9, 4.etg. 
7013 Trondheim 

Telefon:  468 51 950  Bank: 8601.13.04038 

Org.nr: 988 799 475  

 

 
Revisjon Midt-Norge IKS 
Sandenveien 5 

7300 ORKANGER 
 

Vår saksbehandler: Torbjørn Brandt, tlf.  930 65 722 
E-post: torbjorn.brandt@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 2017000137-4     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 07.12.2017 

 
 

Valg av revisor  
Kontrollutvalget i Skaun kommune - 40/17: 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 
 

Kontrollutvalget sender saken til behandling kommunestyret med følgende 
innstilling: 

Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Skaun kommune fra 

01.01.2018. 

 
 

 
 
Med hilsen 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 
 
 

Torbjørn Brandt 
førstekonsulent 
 

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 

 
 

 
 

  



  

Valg av revisor  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 06.12.2017 40/17 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 210 
Arkivsaknr 17/137 - 2 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget sender saken til behandling kommunestyret med følgende 
innstilling: 

Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Skaun kommune fra 
01.01.2018. 

 
Vedlegg 

Valg av revisor 

 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget behandlet valg av revisor for Skaun kommune. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

Kontrollutvalget sender saken til behandling kommunestyret med følgende 
innstilling: 

Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Skaun kommune fra 

01.01.2018. 

 
 

Saksutredning 
Revisjon Midt-Norge IKS er kommunens valgte revisor. Selskapet fusjoneres med 
KomRev Trøndelag IKS fra 1.1.2018. Det nye selskapet får navnet Revisjon Midt-

Norge SA. Eierkommunene har sluttet seg til fusjonen med likelydende vedtak i 
kommunestyrene. Vedtaket medfører at Skaun kommune også har akseptert 
selskapsavtalen. Aksept av selskapsavtalen medfører at Skaun og de øvrige 

eierkommunene har forpliktet seg til å kjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester 
fra Revisjon Midt-Norge SA, men uten at eierkommunene har eksplisitt valgt revisor.  

Som det framgår av vedlagte informasjonsskriv innebærer fusjonen ingen endringer i 

leveransen av revisjonstjenester til Skaun kommune. Det nye revisjonsselskapet må 
likevel formelt velges som revisor for kommunen av kommunestyret. Valg av revisor 

skjer etter innstilling fra kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 78 (4). 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Skaun kommune har gjennom behandling og vedtak i kommunestyret allerede 

vedtatt deltakelse i Revisjon Midt-Norge SA. Kommunestyret har gitt uttrykk for at 
revisjonen skal videreføres som et interkommunalt samarbeid, og samtidig forpliktet 
kommunen til å kjøpe hoveddelen av revisjonstjenestene fra det nye 

revisjonsselskapet.  



Kontrollutvalgets innstilling om valg av revisor bør derfor følge som en konsekvens 
av kommunestyrets vedtak om å gå inn som eier i det nye revisjonsselskapet.  

Utvalget bør derfor anbefale kommunestyret å velge Revisjon Midt-Norge SA som 
revisor for kommunen fra 01.01.2018. 

 

 
 


