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Ny revisjonsløsning i Vadsø kommune - Spørsmål om kommunelovens
bestemmelser
om valg av revisjonsordning
og valg av revisor
Vi viser til brev av 24. november 2006.
Kommuneloven § 78 nr. 3 fastsetter at kommunestyret selv skal treffe avgjørelse om
kommunens revisjonsordning, om kommunen skal ha egen revisor, delta i interkommunalt samarbeid eller inngå avtale med annen revisor. I lovens formulering ligger det
at kommunestyrets myndighet ikke kan delegeres til annet organ. Vedtak treffes etter
innstilling fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalgsforskriften § 16 har bestemmelser som tilsvarer lovens ordlyd.
Departementet tolker de nevnte bestemmelser slik at avgjørelsen om hvilken revisjonsordning kommunen skal velge ikke kan treffes uten at det foreligger innstilling fra kontrollutvalget. Av dette følger at kommunestyret ikke kan vedta å gå inn på en ordning
med konkurranseutsetting av revisjonen uten at kontrollutvalget har fått anledning til å
avgi innstilling.
Vi viser for øvrig til følgende uttalelse i Ot.prp. nr. 70 (2002 - 2003), når det gjelder departementets merknader til kommuneloven § 78 nr. 4:
"Nr. 4 første setning fastslår at det er kommunestyret/fylkestinget som skal velge revisor.
Dersom kommunestyret/fylkestinget har gjort en prinsippbeslutning, jf nr. 3, om at det
skal gjennomføres konkurranseutsetting, vil det være kontrollutvalgets oppgave å sette revisjonen ut på anbud. Når anbudene er vurdert, må kontrollutvalget bringe resultatet inn for
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kommunestyret/fylkestinget for valg av revisor(er).
Annen setning fastslår at det er kontrollutvalget som skal utarbeide saksframlegget om valg
av revisor."
(Proposisjonen side 107)
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