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Revisorerna

Närvarande
Jan-Erik Isaksson, ordförande
Per Gunnar Persson
Eie Gillheim
Susanne Henning Aihonen

Övriga
Jerker Parksjö, kommunchef, § 4
Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen
§ 1. Sammanträdets öppnande.
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Anette Grund har anmält förhinder.
§ 2. Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Susanne Henning Aihonen.
§ 3. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställs.
§ 4. Granskning Förtroendevaldas arvoden och ersättningar
Revisorerna diskuterar vidare hantering av rapport på granskning av
Förtroendevaldas arvoden och ersättningar samt förbereder inför mötet med
kommunchef Jerker Parksjö.

ARB100 v 1.4 2006-03-06

Ordförande kommer att lämna in rapporten till kommunen på måndag den 11 juli.
Han kommer också att skicka in pressreleasen till media. En information kommer
att skickas till revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund att granskningen
genomförts samt att det framkommit kritik på kommunalförbundet vilket gör att
rapporten kommer att gå dit för kännedom.
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§ 5. Möte med kommunchef Jerker Parksjö
Förtroendevaldas arvoden och ersättningar.

angående

Granskning

Revisorerna informerar muntligt resultatet av granskningen. Revisorerna
informerar också om att rapport med tillhörande missiv kommer att överlämnas till
kommunen måndag den 11 juli och att en pressrelease kommer att skickas till
media.
§ 6. Övriga frågor
KPMG anmäler samtliga revisorer till Länsrevisionskonferensen i Surahammar den
1 september.
Revisorerna beslutar att de under hösten ska ta upp frågan om hur de ska gå vidare
med kommunikation och samarbete med fullmäktiges presidium. Frågan läggs in
på revisionens bevakningslista. Uppdaterad lista bilägges.
Ordförande har fått meddelande från kommunsekreteraren att revisorerna i
fortsättningen inte kommer att få protokoll på att fullmäktige behandlat
revisionsrapporterna. Ordförande kontaktar kommunsekreteraren och informerar
om att revisorerna anser att denna fråga bör diskuteras med fullmäktiges presidium
innan några förändringar sker.
§ 7. Nästa sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 26 augusti kl 08.00.
§ 8. Sammanträdets avslutning
Vice ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.
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