Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
25.10.2018

Saknr
35/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 14
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Møte med Kontrollkomiteen i Trondheim 15.10.2018
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 02.10.2018 - Tilleggssak
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 02.10.2018
Saksutredning
Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF) sier i sin veileder vedr. kommunesammenslåinger
at det kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget å be om jevnlige orienteringer fra
ordfører og prosjektleder/rådmann om kommunesammenslåingsprosessen.
Ordfører har orientert om status vedr. kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møte
26. oktober 2017 og 8. mars 2018.
Kontrollutvalget i Klæbu kommune overvar Kontrollkomiteen i Trondheim kommune sitt møte
15. oktober 2018, i etterkant av møtet så ble det en kort presentasjonsrunde samt litt
informasjonsutveksling. Kort notat etter møtet følger med som vedlegg.
Kommunestyret i Klæbu kommune skal behandle Fellesnemndas årsrapport, samt regnskap
og revisjonsberetning på møte 18.10.2018 (sak 55/18).
Det har vært avholdt ett møte i fellesnemnda etter kontrollutvalgets møte i september 2018,
saklister følger med som vedlegg til denne saken.
Saksfremlegg og protokoll finnes her: https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
Neste møte i fellesnemda er berammet til 30. oktober 2018.
Saker som må behandles i kontrollutvalget
Jf. Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 26 så
skal valg av revisjonsordning og sekretariatsordning i den nye kommunen skje på bakgrunn
av innstilling fra kontrollutvalget.
I mandatet for Fellesnemnda som ble vedtatt i sak 2/17 (Fellesnemdas møte 14.02.2017)
står følende i pkt 5:
Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling
fra kontrollutvalgene.

Sak vedr. valg av revisjonsordning vil bli fremmet på kontrollutvalgets møte 29. november
2018. Kontrollutvalget gir sin innstilling til Fellesnemnda vedr. valg av revisjonsordning.

Valg av sekretariatsordning er ikke nevnt i mandatet til Fellesnemnda.
Sak vedr. valg av sekretariatsordning vil bli fremmet på kontrollutvalgets møte 29. november
2018. Kontrollutvalget gir sin innstilling til Kommunestyret vedr. valg av sekretariatsordning.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.

