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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Saksutredning
Fellesnemnd for Snillfjord, Orkdal, Meldal og Agdenes
Sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/Dmb/Details/81
Kommunestyret i Snillfjord kommune vedtok i sak 16/17, møte 06.04.2017,
Reglement med mandat for Fellesnemnda i framtidige Orkland kommune.
På Fellesnemnda sitt møte 3. mai 2017 ble Ingvill Kvernmo innstilt som
prosjektleder/rådmann i nye Orkland kommune (sak 5/17). Kommunestyret i
Snillfjord kommune vedtok innstillingen fra Fellesnemnda i sak 27/17 (møte
03.05.2017).
Are Hilstad ble valgt som leder, og Oddvar Indergård ble valgt som nestleder for
Fellesnemda for Orkland i Fellesnemdas sak 6/17 (møte 3. mai).
Fellesnemnda for Snillfjord og Hitra kommuner
Første møte er berammet til 29. mai, møtet avholdes på Hemnskjela oppvekstsenter.
Fellesnemnda for Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner
Sakspapirer: http://www.hemne.kommune.no/35682/5082/35713-63131.html
Første møte i fellesnemnda var 13. mars 2017. I sak 1/2017 ble fellesnemdas leder
og nestleder valgt, det ble henholdsvis Odd Jarle Svanem og Ola Rognskog.
Mål og mandat ble vedtatt i sak 2/17. I pkt. 27. står følgende: Foreslå revisor for
den nye kommunen til kommunestyrets første møte.
Kommunestyret i Snillfjord vedtok fellesnemndas mål og mandat i sak 17/17 på
møte 06.04.2017.
På fellesnemndas møte den 28.04. ble det i sak 13/17 vedtatt å opprette en
arbeidsgruppe som skal bestå av AU + 1 representant for de ansatte i dagens 3
kommuner. Arbeidsgruppen skal foreslå mandat til stillingen som prosjektleder.
Møtedatoer 2017 for Fellesnemnda for Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner:
01. 06. Snillfjord
19. 06. Halsa
28. 08. Hemne
28. 08. Snillfjord
23. 10. Halsa
27. 11. Hemne
18. 12. Snillfjord

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat vil gjøre kontrollutvalget oppmerksom på at det er
Fellesnemnda som skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter
innstilling fra kontrollutvalgene.
Valg av revisor for Fellesnemnda foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de
sammenslående kommunenes kontrollutvalg.
I mål og mandat for Fellesnemnda for Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner pkt. 27
så står det ingenting om at det er kontrollutvalget som skal innstille. Dette må
rådmannen i Snillfjord kommune gjøres oppmerksom på. Rådmannen i Hemne
kommune er allerede gjort oppmerksom på dette.
Kontrollutvalget i Snillfjord må avgi 3 innstillinger på revisjonsordning for
fellesnemndene, samt 3 innstillinger for de nye kommunene.

