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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Informasjon om sammenslåing av revisjonsselskap og sammenslåing av
sekretariatselskap for kontrollutvalg tas til orientering.
Vedlegg
RMN - saksfremlegg sammenslåing
Beslutningsgrunnlag nytt revisjonsselskap 2017 - oppdatert.
Brev 15.3.17 Sammenslåing av kontrollutvalgssekretariat - Konsek og Komsek - videre
behandling.
Utredningsdokument sammenslåing KomSek og Konsek - uten selskapsavtale.
Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS.

Saksutredning
Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om pågående arbeid med utredning av
sammenslåing av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og Komsek Trøndelag
IKS og sammenslåing av Revisjon Midt-Norge IKS og Komrev Trøndelag IKS. I begge
disse sammenslåingsprosessene er det nå lagt frem forslag til gjennomføring av
sammenslåingen.
For sekretariatene er det foreslått en sammenslåing gjennom at Konsek videreføres
under navnet Konsek Trøndelag IKS og at de nordtrønderske kommunene tas opp
som medlemmer i dette selskapet. Forslaget er enstemmig vedtatt i selskapenes
representantskap og er sendt ut til behandling i kommunene.
For revisjonsenhetene er det foreslått å legge ned de eksisterende interkommunale
selskapene og opprette et samvirkeforetak med navn Revisjon Midt-Norge SA.
Forslaget ble enstemmig vedtatt i selskapenes representantskap 27.03.2017.
Dokumenter angående begge sammenslåinger ligger vedlagt. Kommunestyret i
Selbu behandler endringer for selskapene som egen saker den 24.4.17.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Begge sammenslåingene representerer i all hovedsak en videreføring av de samme
tjenestene til kommunene med en ny eiersammensetning. Sekretariatet vurderer det
ikke som sannsynlig at dette vil medføre endringer av betydning for kontrollutvalget.
Sammenslåingene har blitt behandlet som en ren eiersak og er ikke oversendt til
behandling i kontrollutvalgene. Etter som Revisjon Midt-Norge SA er et nytt selskap
vil det være behov for en sak i kontrollutvalget senere for å velge dette selskapet
som ny revisor for kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å sette seg inn i informasjonen og ta
saken til orientering.

