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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Tilbakemelding til kontrollutvalget vedr. selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS
Utrykt vedlegg
Kontrollutvalgets sak 6/15 Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS, møte 09.03.2015
Kommunestyrets sak 18/15 Selskapskontroll av revisjon Midt-Norge IKS, møte 24.03.2015

Saksutredning
Kommunestyrets vedtok følgende i sak 18/2015 (møte 24.03.2015):
Saken utsettes i påvente av at ordfører tar kontakt med alle eierkommuner i
IKS’et med anmodning om et spleiselag.
Kontrollutvalgets sekretariat sendte en e-post til ordfører 27. mai 2015, med
spørsmål om å gi en orientering i kontrollutvalgets møte 1. juni 2015 vedr. status i
oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 18/2015.
Ordfører ga i e-post av 8. juni 2015 følgende svar:
Status er at dette er det ikke gjort noe med foreløpig.
Melhus Kommune v/ rådmann anslo en sum på 400 000 for å gjennomføre
dette, og det ble vedtatt av kommunestyret at ordfører skulle gå i dialog med
andre eiere- slik at vi skulle spleise på dette.
Jeg har kun snakket med noen- og ingenting er formalisert.
I følge bla ordfører Jon P Husby i Skaun kommune, mener han, som meg- at
denne kostnaden bør taes innenfor de allerede kjøpte timene. Dette er foreløpig
status.
Revisjon Midt-Norge IKS vil opphøre fra 31.12.17. Kommunestyret i Melhus
kommune vedtok i sak 39/17 å gå inn som eier i det nye revisjonsselskapet Revisjon
Midt-Norge SA fra og med 01.01.2018.
På bakgrunn av dette har kontrollutvalgets sekretariat bedt ordfører om en
orientering vedr. status i oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 18/15.
Ordfører har meldt tilbake at han gjerne vil drøfte med kontrollutvalget hvordan
kommunestyrets vedtak fra 24.03.2015 skal følges opp, nå som Revisjon Midt-Norge
IKS opphører og Melhus kommune blir eier i et annet revisjonsselskap fra
01.01.2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse
til orientering.

