SAKER TIL OPPFØLGING 2017 – NAMDALSEID KONTROLLUTVALG
Dato
20.01

23.03

18.05

21.07

Sak – nr og tittel
002/17
Kontrollutvalgets årsrapport
2016

Vedtak
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport
for 2016 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik
innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for
2016 til orientering.
007/17
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport
Skatteoppkreverfunksjonen
2016 Namdalseid kommune til orientering.
2016
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2016
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Namdalseid
kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport
2016 Namdalseid kommune til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2016
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Namdalseid
kommune til orientering
009/17
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til
Kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet for kommunes årsregnskap for 2016.
kommunens årsregnskap 2016
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med
kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse
med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Namdalseid
kommune for 2016” til orientering
011/17
Kontrollutvalget innstiller på at KomRev Trøndelag IKS velges
Innstilling på valg av revisor til som revisor for fellesnemnda for Namsos , Namdalseid og
til fellesnemnda sammenslåing Fosnes kommuner.
av Namsos, Namdalseid og
Fosnes kommuner

Oppfølging
Kommunestyrets
behandling:
Vedtatt som innstillingen

Kommunestyrets
behandling:
Vedtatt som innstillingen

Oversendt
kommunestyret 19.05.17

Oversendt
kommunestyret 22.07.17

Merknad

21.09

014/17
Budsjett 2018 for kontroll og
tilsyn

22.11

009/17
Valg av revsior

22.11

020/17
Kontrollutvalgets årsplan
2018

1.

Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag
til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total
ramme på kr. 605 000.-. Budsjettforslaget tar ikke
høyde for ekstraordinære ressursbehov i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre
behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret i
førstkommende møte med slik innstilling:
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra
01.01.2018.
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til møteplan /
årsplan for 2018.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til
orientering.

Oversendt rådmannen
22.09.17

Oversendt
kommunestyret 23.11.17

Oversendt
kommunestyret til
orientering

