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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Saksutredning
Stortinget vedtok kommunesammenslåingen den 08.06.2017.
Nå som kommunesammenslåingen er et faktum så vil kommunene få utbetalt støtte
til dekning av engangskostnader etter den standardiserte modellen for dekning av
engangskostnader i kommunereformen.
Fellesnemnd for Snillfjord, Orkdal, Meldal og Agdenes
Sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/Dmb/Details/81
Fellesnemdas neste møte er berammet til 22. juni 2017 kl. 09:00 på Agdenes
rådhus.
Budsjett og regnskap for sammenslåingsprosessen føres adskilt fra den ordinære
kommunale driften i de fire kommunene. Kostnadene skal dekkes innenfor
omstillingsmidler/ reformstøtte mottatt av sentrale myndigheter, ca 60 millioner
kroner. Endelig beløp avklares våren 2017.
Det skal utarbeides et budsjett for bruk av omstillingsmidlene/reformstøtten for
2017. Budsjett for 2017 behandles i fellesnemnda.
Dersom ikke hele reformstøtten benyttes i omstillingsprosessen er det et mål at
resterende midler settes på fond til å finansiere utvikling av den nye kommunen, for
eksempel tiltak som bygger opp under lokal identitet, felles opplevelser, og/ eller
bidrar til utvikling av lokalsentre i den nye kommunen.
Neste møte i Fellesnemnda er: det er ikke lagt ut noen møtedato på Orkdal
kommune sin hjemmeside pr. i dag.
Fellesnemnda for Snillfjord og Hitra kommuner
Sakspapirer: www.hitra.kommune.no/velkommen-hjem
Fellesnemndas første møte var den 29.05.2017. Nemnda består av John Lernes, Nina
Astrid Mjør og Lars Erik Strand Vitsø fra Snillfjord kommune og Ole L. Haugen,
Eldbjørg Broholm og Dag Willmann fra Hitra kommune. Medlemmene i nemnda er
blitt oppnevnt av de respektive kommunestyrene i Snillfjord og Hitra.
Nemnda behandlet to saker i sitt første møte:
 Delegering av myndighet til interimstyret/fellesnemnda for ny kommune Hitra –
Snillfjord
 Søknad om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommune som skal slå seg
sammen
Nemnda behandlet i tillegg en sak om søknad om tilskudd til veier og
digitaliseringstiltak. Det er Kommunal og Moderniseringsdepartementet som har
ansvaret for tildeling av slike tilskudd til kommuner som skal slå seg sammen.

I søknaden er det søkt om midler til asfaltering av veier, bredbåndsutbygging med
fiberteknologi, dekning for trådløs datakommunikasjon (4G/5G), etablering av ny
offentlig portalløsning (ny nettside for den nye kommunen) samt midler til å forbedre
og integrere fagsystemer.
Kommunesammenslåingen omfatter grendene Vågan, Rottem, Sunde, Hemnskjela,
Valslag, Vingvågen og Kongensvoll. Det er ca. 300 innbyggere i Snillfjord som
omfattes av sammenslåingen. Det er laget en intensjonsavtale mellom Snillfjord og
Hitra kommune som fastslår at:
 Navnet på kommunen skal være Hitra
 Kommunesenteret blir på Fillan
 Kommunevåpenet blir hjorten (Dagens kommunevåpen for Hitra)

Neste møte i Fellesnemnda: møtedato er ikke fastsatt.
Fellesnemnda for Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner
Sakspapirer: http://www.hemne.kommune.no/35682/5082/35713-63131.html
Den 01.06.2017 hadde Fellesnemnda en sak på saklisten og det var valg av intern
tilsetting eller ekstern utlysing for tilsetting av prosjektleder i ny kommune HalsaSnillfjord- Hemne.
Følgende pressemelding ble sendt ut etter møtet:
Fellesnemnd - ny kommune Halsa -Snillfjord-Hemne behandlet i møte den 1.6.17 sak
20/17 med følgende resultat:
Fellesnemnda for Halsa, Snillfjord og Hemne kommune har i dag vedtatt å gå for
intern tilsetting av prosjektleder/ny rådmann. Torger Aarvaag tilbys stillingen som
prosjektleder/ny rådmann i den nye kommunen.
Ved å tilsette Torger Aarvaag, får vi en prosjektleder med lang erfaring og relevant
formell kompetanse.
Neste møte i Fellesnemnda er 19.06.2017 på Halsa rådhus.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.

