Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

13.02.2015, kl. 08:30

Møtested:

Næringshagen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Møtedeltakere:

Atle-Ingar Kjelstad, leder
Odd Aa, nestleder
Tove Hilstad
Karin Bjørkhaug
Stig-Erik Olsen

Forfall:

-

Andre møtende:

Berit Arntsen, Næringshagen i Orkdalsregionen
Petter Lindseth, Meldal kommune
Siri Eithun, Meldal kommune
Torbjørn Berglann, Konsek

Kopi:

Ordfører, rådmann, næringssjef, postmottak, postmottak
Revisjon Midt-Norge IKS, Kjell Næssvold, Revisjon MidtNorge IKS

Tilleggsakliste
007/15

Avtaler om revisjon 2015

NB! Møtet avvikles på Løkken Verk i Næringslivets hus, som ligger rett
ved riksvei 700, tvers overfor Bergmannskroa, sentralt på Løkken.

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/Torbjørn Berglann på telefon 400 67
058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 12.2.2015

Atle-Ingar Kjelstad (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Rådgiver, Konsek

Avtaler om revisjon 2015
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune
Saksbehandler:
Arkivkode:
Arkivsaknr.:

Møtedato
13.02.2015

Saksnr
007/15

Torbjørn Berglann
216, &58
15/40-1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om gjennomføring av finansiell
revisjon og forvaltningsrevisjon for 2015.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under avtalene på utvalgets
vegne.

Vedlegg

Avtale om finansiell revisjon 2015
Avtale om forvaltningsrevisjon 2015

Saksutredning
Kontrollutvalget inngår årlig avtaler med Revisjon Midt-Norge IKS om leveransen
av revisjonstjenester. Avtalene er utformet i dialog mellom revisjonen og
sekretariatet og beskriver innholdet i tjenestene angir omfanget av leveransen.
Leveranseavtalene er et supplement til selskapsavtalen for Revisjon Midt-Norge
IKS, som regulerer forholdet mellom revisjonen og eierne. Leveranseavtalene er
også ledd i kontrollutvalgets oppfølging av ansvaret for å påse at kommunen har
en forsvarlig revisjonsordning, jf. kontrollutvalgsforskriften.
Leveranseavtalene er likelydende fra år til år og for alle kontrollutvalg, bortsett
fra for fylkeskommunen, som har en egen avtale om forvaltningsrevisjon.
Timeressursen som står til rådighet for revisjon tilsvarer kommunens andel av
revisjonshonoraret.
For 2015 er timeressursen til finansiell revisjon satt til 350 timer, som er på
tilsvarende nivå som i 2014. Timeressursen til forvaltningsrevisjon er redusert
med 6 timer, fra 270 til 264 timer.
Avtalene legges fram for signering i møtet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget oppfordres til å godkjenne avtalene for 2015.

