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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 13/450    

 

 

VALG AV REVISJONSORDNING OG REVISOR  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunn for saken er vedtak fattet i Træna kommunestyre 24.10.2018, sak 35/18. 

 

Træna kommunestyre ber rådmannen om å legge frem alternative forslag til 

revisjonsselskap. Fremlegget skal også inneholde pris og andre sammenlignbare moment på 

de ulike selskap.  

 

Saken tas opp til realitetsbehandling i neste kommunestyremøte. 

 

Fakta: 

Viser til e-post mottatt fra Steffen Konradsen, Ytre Helgeland Kommunerevisjon, denne er 

opplest i sin helhet i forkant av saksbehandling i Træna kommunestyre 24.10.18. 

«Træna kommune meldte seg i 2014 ut av YHK, dette skulle hatt virkning fra og med 

01.01.2016. Det har derimot ikke blitt inngått noen avtale med en annen tilbyder av 

revisjonstjenester og YHK har basert på en muntlig enighet fortsatt å revidere Træna 

kommune. Det må derfor vurderes hvorvidt Træna kommune fortsatt er medlem av YHK eller 

ikke. Dersom Træna kommune ikke vedtar samme ordning som de øvrige 

deltakerkommunene i YHK er det usikkert hva utfallet vil bli juridisk (stanser dette 

virksomhetsoverdragelsen eller kan den fortsatt gjennomføres ved at Træna finner sin egen 

revisjonsordning?).  

 

Kommunelovens § 27 krever at et slikt samarbeid skal ha vedtektsfestet hvordan avvikling av 

samarbeidet skal skje, dette er ikke vedtektsfestet i YHK. Den umiddelbare responsen vi har 

fått fra NKRF/KS tilsier at det da er enighet blant deltakerkommunene som gjelder for å 

avvikle samarbeidet. Det blir da et spørsmål om hvorvidt Træna kommune er en deltaker-

kommune etter å ha meldt seg ut med virkning fra 01.01.2016. Her foreligger det ikke noe 

svar på nåværende tidspunkt og man kan høyst sannsynlig argumentere for både at kommunen 

er medlem og at de ikke er det. 

 

Dersom Træna kommune fortsatt er å anse som et medlem, vil det kunne føre til at 

virksomhetsoverdragelsen i værste fall stanses. Dette må da også føre til at kommunen må 

melde seg ut på nytt, og dermed være bundet av samarbeidet frem til 01.01.2020 før man kan 

velge en privat aktør. 
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Dersom man konkluderer med at kommunen allerede er ute, må det trolig gjennomføres et 

sluttoppgjør. Træna kommune eide på tidspunktet for oppsigelsen en andel av eiendeler og 

forpliktelser i YHK, disse må da videreføres til kommunens regnskap med mindre de øvrige 

kommunene godtar at Træna ikke betaler sin andel. Det er i dag, og var trolig også per 

01.01.2016, en netto forpliktelse som gir noen hundre tusen kroner i kostnad for Træna 

dersom man fordeler basert på folketall. En konklusjon om at kommunen ikke lengre er del av 

YHK vil også føre til at kommunen ikke lengre kan stanse en virksomhetsoverdragelse. 

Dersom man da vedtar å si nei takk til RMN sitt tilbud vil det si at man fra 01.01.2019 står 

uten revisor med mindre man får dette på plass i løpet av høsten. Det må da også kunne 

påregnes at ny revisor må ferdigstille revisjonen av 2016 og 2017 regnskapet da YHK/RMN 

ikke kan signere revisjonsberetning fra det tidspunktet en ny revisor registreres.» 

 

Ved å ikke følge Kontrollutvalgets innstilling risikerer Træna kommune å trekkes inn i en lang 

og uavklart prosess. Utfallet av denne er høyst usikker da ulike fagpersoner mener ulike ting. 

Det som derimot er helt sikkert er at Træna kommune må betale for forvaltningsrevisjonen 

utført i 2018, dvs. de timer som er brukt utover det som ligger i avtalen. I tillegg er det 

fortsatt slik at vi ikke er i rute med årsregnskap for 2016 og 2017. Dersom Træna kommune 

skal gjennomføre anbudsrunde på revisjon etter nyttår kan man ikke regne med å ha dette på 

plass før våren 2019. Træna kommune vil da ikke greie å ferdigstille årsregnskap for 2018 til 

pålagt frist, ei heller å få attestert 6. termin på momskompensasjon. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

I 2018 er Træna kommunes budsjetterte utgift 250.000,-  

I ny avtale gjeldende fra 2019 er kommunens årlige kostnad estimert til 330.000,- 

Denne kostnaden ligger inne i budsjettet for 2019.  

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer at det under gjeldende omstendigheter er uheldig tidspunkt for å skulle 

gå ut i en anbudsprosess på revisjonsordning. Dersom Træna kommunestyre ønsker bytte av 

revisor og revisjonsavtale foreslår rådmannen at oppsigelse av ny revisjonsordning fremmes 

som sak høsten 2019, og at Træna kommune deretter bruker våren 2020 til å gjennomføre en 

anbudsrunde. 

 

Rådmannen anbefaler at Træna kommunestyre vedtar Kontrollutvalgets innstilling fremlagt i 

Kommunestyremøte 24.10.18, K-sak 35/18. 

 

Vedlegg: 

Saksfremstilling K-sak 35/18. 

 

 

Træna 10.12.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann           
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