NAMDALSEID KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING
Møtedato: 21.07.2017
Møtetid: Kl. 10.00
Møtested: – Namsos Namdalshagen Dalslett
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.
Møtet er åpent.

SAKLISTE_______________________________________________________________
Sak nr. Sakstittel
011/17
Innstilling på valg av revisor til til fellesnemnda sammenslåing av Namsos,
Namdalseid og Fosnes kommuner
012/17
Kontrollutvalgets funksjon - Fellesnemnda

Steinkjer 06.07.2017

Per Arve Lie/s/
leder

Einar Sandlund
Kontrollsekretær
Tlf.mobil: 938 97 555
E-post: einar.sandlund@komsek.no

SAK 011/17
INNSTILLING PÅ VALG AV REVISOR TIL TIL FELLESNEMNDA
SAMMENSLÅING AV NAMSOS, NAMDALSEID OG FOSNES
KOMMUNER
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
21.07.2017

Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr. Arkiv
011/17 420-1725-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Kontrollutvalget innstiller på at KomRev Trøndelag IKS velges som revisor for fellesnemnda
for Namsos , Namdalseid og Fosnes kommuner.

Vedlegg
Villighetserklæring fra KomRev Trøndelag IKS datert 30.06.2017.

Saksopplysninger
Ved kommunesammenslåing skal det etableres en fellesnemnd til å samordne og forberede
sammenslåingen, jfr. inndelingslova § 26. Slik nemnd skal derfor opprettes ved
sammenslåingen av Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner.
I henhold til inndelingslova § 25 skal det velges revisor for fellesnemnda. Spørsmålet om valg
av revisor skal drøftes i et felles kommunestyremøte etterfulgt av vedtak i de enkelte
kommunestyrene. I tråd med praksis ved valg av revisor legges det opp til at kontrollutvalget
innstiller på valg av revisor for de sammenslående kommunene.
KomRev Trøndelag IKS har oversendt en villighetserklæring vedrørende revisjonsoppdrag for
fellesnemnd for sammenslåingen av Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner .
KomRev Trøndelag IKS er revisor for de nevnte kommuner i dag og har vært det siden 2004.
Kommunene som nevnt foran er medeiere i revisjonsselskapet.
Vurdering
KomRev Trøndelag IKS er i dag kommunens valgte revisor og har god kjennskap til
kommunene gjennom lang erfaring. Det ansees derfor som naturlig at kontrollutvalget
innstiller på KomRev Trøndelag IKS velges som revisor for fellesnemnda for Namsos,
Namdalseid og Fosnes kommuner.

SAK 012/17
KONTROLLUTVALGETS FUNKSJON - FELLESNEMNDA
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
21.07.2017

Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr. Arkiv
012/17 420-1725-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar diskusjonen til orientering
Vedlegg
NKRF - Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Kommunereform/Rapport_20_6_2016.pdf

Saksopplysninger
NKRF har utarbeidet en sjekkliste, jfr. vedlegg, vedr. kommunereformen. Den omhandler
viktige punkter vedr. kontrollutvalgets og dets sekretariat, samt revisjonens, funksjon/rolle
ved kommunesammenslåing.
Vurdering
Saksbehandler ser det som nyttig at kontrollutvalget setter seg inn i denne og diskuterer sin
rolle, samt hvordan en skal følge opp fellesnemndas arbeid m.v. Hvis ikke kontrollutvalget
selv vedtar noe annet, anbefales at en tar drøftingen til foreløpig orientering.

