
Kontrollutvalget i Re 

Dato:  28.02.2017 15:30 

Sted: Tønsberg rådhus, Halfdan Wilhelmsens allé 1c  

Notat: 

Kl. 1600 blir det fellesmøte med kontrollutvalget i Tønsberg i forbindelse med den forestående 

kommunesammenslåingen. 

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491344 evt.  

på e-post gaute@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Revetal 21.02.2017 

For leder i Kontrollutvalget i Re, Magnus Theiste Østlie 

 

Gaute Hesjedal 

Rådgiver 
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Arkivsak-dok. 17/00079-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

INNSTILLING PÅ VALG AV REVISOR TIL FELLESNEMND FOR RE 
OG TØNSBERG 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget innstiller på at regnskapsførende kommunes revisor velges som 
revisor for fellesnemnden. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
I forbindelse med sammenslåing av Tønsberg og Re kommuner skal det etableres en 
fellesnemnd, og ihht inndelingslova § 25 c må kommunestyrene i Tønsberg og Re 
velge en revisor for virksomheten i fellesnemnda.  
 
Tønsberg og Re kommuner skal ha felles kommunestyremøte den 07.03.17. I 
etterkant av dette møtet skal de to kommunestyrene, hver for seg, fatte vedtak om 
fellesnemnd og andre sentrale spørsmål knyttet til prosessen. Det skal også fattes 
vedtak om revisor for fellesnemnden. I følge en e-post 8. januar 2017 fra rådmannen 
i Tønsberg ble det henstilt om at prosessen med valg av revisor startes.  
 
Det er KPMG som reviderer Tønsberg kommuneregnskap og Vestfold 
Kommunerevisjon som reviderer Re kommuneregnskap.   
 
Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i 
kommunene, dvs. at valg foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de 
sammenslående kommunenes kontrollutvalg. Dette vil også styrke legitimiteten til det 
valget som gjøres.     
  
I anbefalingene fra Norges kommunerevisorforbund, NKRF, «Kommunereformen – 
sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat» er det under punkt 4.2 anbefalt at: 
«Normalt føres fellesnemndas regnskap i en av de berørte kommunene. Den 
praktiske løsningen vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges 
som revisor for fellesnemnda». 
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