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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Prosjektplan Snillfjord, Hemne og Halsa
KMD-Tildeling til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen
Søknad om tilskudd til veiutbygging
Avslag på søknad om infrastrukturtiltak
Videre prosess i kommunereformen - Informasjon fra KMD
Orkland - unntak fra kravet om felles kommunestyremøte
Hitra og Snillfjord - unntak fra kravet om felles kommunestyremøte
Protokoll fra felles kommunestyremøte Snillfjord, Hemne og Halsa

Saksutredning
Fellesnemnd for Snillfjord, Orkdal, Meldal og Agdenes
Sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/Dmb
På møtet den 22.06.2017 ble følgende saker behandlet:
 Søknad om tilskudd til veiutbygging - tverrforbindelse mellom kommunene
Snillfjord og Agdenes.
 Kommunesammenslåinger - prosess og frister etter Stortingets vedtak.
 Rullering av kommuneplanens arealdel Meldal – fastsatt planprogram.
 Orkland og nye Trøndelag v/Odd Inge Mjøen.Status prosjektplan ved
Prosjektleder Ingvill Kvernmo.
 AU og Fellesnemndas prosjektorganisering.
 Møteplan 2. halvår 2017 (forslag i møtet).

Prosjektleder for nye Orkland kommune vil fremme en innstilling til fellesnemnda om
valg av revisor for fellesnemnda, fellesnemnda innstiller til kommunestyrene i de 4
kommunene om valg av revisor til fellesnemnda.
Neste møte i Fellesnemnda er: 21.09.2017.
Fellesnemnda for Snillfjord og Hitra kommuner
Sakspapirer: www.hitra.kommune.no/velkommen-hjem
http://snillfjord.custompublish.com/index.php?cat=334595
På møtet den 29.05.2017 ble to saker behandlet:
 Delegering av myndighet til interimsstyret
 Søknad om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak
Neste møte i Fellesnemnda er: 02.10.2017.

Fellesnemnda for Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner
Sakspapirer: http://www.hemne.kommune.no/35682/5082/35713-63131.html
Revisjon Midt-Norge IKS ble valgt som revisor for fellesnemnda for Snillfjord, Hemne
og Halsa, jf. kommunestyrets sak 56/17 Valg av revisor til fellesnemnda (møte
16.08.2017).
Revisjon Midt-Norge IKS beregner seg ikke noe eget honorar for å revidere
fellesnemndas regnskap.
På





møtet den 28.08.2017 ble fire saker behandlet:
Søknad om unntak fra regler og frister i eiendomsskatteloven
Valg av representant fra kommunal fellesnemnd til Kirkelig fellesnemnd
Prosjektplan
Dokumenter som refereres

Neste møte i Fellesnemnda er: 28.09.2017 kl. 10:00 Snillfjord, Ven.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.

