Bidrar til forbedring

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Kontaktperson:

Trond Stenvik, rådmann i Overhalla kommune
Svalivegen 2
7863 Overhalla

Sunniva Tusvik Sæter
Dato og referanse:

28.05.2020

Org, nr,: 919 902 310
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

OPPSTART AV UNDERSØKELSE OM DEPONI
Vi vil med dette informere om at Revisjon Midt-Norge SA starter undersøkelse av deponier i kommunen.
Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget som en undersøkelse etter selskapskontrollen i Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS. Prosjektet vil fokusere på forurensningslokaliteter i Overhalla kommune, og hvordan
kommunen arbeider for å følge opp disse. En nærmere beskrivelse framgår av vedlagte prosjektplan.
Sunniva Tusvik Sæter er prosjektleder, og Margrete Haugum er prosjektmedarbeider. Det kan være
aktuelt å trekke inn flere personer fra revisjonen ved behov.
Det vil kunne bli behov for møter med ledere og ansatte i organisasjonen i forbindelse med
gjennomføring av prosjektet. Det vil også kunne bli behov for å gjennomgå ulike saksdokumenter. Vi
ber derfor om at rådmannen gjør prosjektet kjent i aktuelle deler av organisasjonen, og at nødvendige
ressurser gjøres tilgjengelig for at revisjonen kan få gjennomført undersøkelsen på en tilfredsstillende
måte.
I første omgang ønsker vi å få en tilbakemelding på hvem i kommunen som blir vår kontaktperson. Vi
trenger en person som kan bistå oss med å sende relevante dokumenter. Vi ber også om en oversikt
over personer i kommunen som vi bør ta kontakt med for på best mulig måte få samle inn data til
prosjektet.
Vi ønsker også å gjennomføre et oppstartsmøte med rådmannen og den oppnevnte kontaktpersonen.
Møtet kan gjerne gjennomføres på Teams. Kom gjerne med forslag til datoer/tidspunkt for dette, da vi
har relativt åpne kalendere i tiden fremover.
Vi ønsker gjerne svar fra dere
sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no.

innen

11.

juni.

Vi ser frem til et positivt og konstruktivt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Sunniva Tusvik Sæter

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Direkte  47 63 77 14 eller  sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no

Svar

sendes

pr.

e-post

til

Oppstartsbrev deponi Overhalla
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Sæter, Sunniva Tusvik
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