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Saksopplysninger:
Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord har nå vedtatt den endelige intensjonsavtalen om å gå
sammen i Orkland kommune. Avtalen forutsetter at det skal etableres en fellesnemnd i henhold til
inndelingslovens § 26, jfr. pkt 8 i avtalen. Fellesnemnda skal lede arbeidet med forberedelse og
gjennomføring av sammenslåingen. Intensjonsavtalen beskriver arbeidsoppgavene for nemnda,
men den enkelte kommune må likevel vedta å delegere myndighet til nemnda. Avtalen forutsetter
at det skal etableres en interimsnemnd fram til Stortinget godkjenner sammenslåing våren 2017.
Orkland kommune vil tidligst kunne bli en egen juridisk enhet etter Stortingets godkjenning og
fram til den nye kommunen er etablert må de formelle forholdene rundt den nye kommunen
ivaretas gjennom en av kommunene som skal sammenslås. Dette vil blant annet omfatte
arbeidsgiverforhold og regnskapsføring.
Behovet for å delegere myndighet til interimsnemnda/fellesnemnda vil bli mer avklart etter hvert,
men i første omgang er det avgjørende å få etablert nemnda og delegere myndighet til å ansette
prosjektleder. Intensjonsavtalen forutsetter at prosjektleder også skal være rådmann etter
sammenslåingen. I tillegg bør interimsnemnda få fullmakt til disponere økonomisk støtte som er
eller blir utbetalt i fellesskap til kommunene som skal slå seg sammen.
Avtalen forutsetter at det skal etableres et arbeidsutvalg som skal innstille overfor nemnda. I
avtalen er følgende tatt inn:
Det settes ned et arbeidsutvalg bestående av to fra hver kommune. Disse velges fra
formannskapets medlemmer. Det skal være en mann og en dame, og det skal utnevnes
personlig vara for disse. Varamedlemmer må også være formannskapsmedlemmer.
Arbeidsutvalget innstiller ovenfor nemda.

Vurdering:

For å komme videre i sammenslåingsprosessen er det helt avgjørende at interimsnemnda
/fellesnemnda delegeres nødvendig myndighet. Dette er i samsvar med intensjonsavtalen og
forutsetningene i forhandlingene om intensjonsavtalen. Rådmannen anbefaler at dette følges opp
gjennom nødvendig vedtak om delegering og valg av medlemmer til arbeidsutvalget.
Administrasjonen må få fullmakt til å inngå nødvendige samarbeidsavtaler med de andre
kommunene inntil Orkland kommune er registret som egen organisasjon.

Sjekkliste - Vurdering av konsekvenser:
Konsekvenser for
Ja/Nei
Nei
Økonomi
Ja
Vedtatte målsettinger
Miljø
Folkehelse
Barn og unge
Universell utforming

Kommentar
Følge opp vedtatt intensjonsavtale og vedtak

Rådmannens innstilling:
Snillfjord kommunestyre vedtar å delegere følgende myndighet til interimsnemnda/fellesnemnda
for Orkland kommune:
 Nemnda delegeres myndighet til å ansette prosjektleder/rådmann for Orkland kommune
 Nemnda delegeres myndighet til å disponere de økonomiske midlene som kommunene
mottar som fellesmidler på grunn av sammenslåingen.
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå nødvendige samarbeidsavtaler med de andre kommunene
inntil Orkland kommune er registret som egen organisasjon. Fullmakten er begrenset til avtaler som
er nødvendige for å gjennomføre intensjonsavtalen.
Som medlemmer og personlige varamedlemmer til arbeidsutvalget velges:
 Medlem 1:
Personlig varamedlem:
 Medlem 2:
Personlig varamedlem:

