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

Møtedato
29.11.2018

Saknr
42/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 20.11.2018
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 30.10.2018
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.
Det har vært avholdt to møter i fellesnemnda etter kontrollutvalgets møte i oktober 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 11. desember 2018.
Fellesnemda vedtok følgende møteplan for 2019 (sak 33/18):
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Oktober
15.

Sekretariat for kontrollutvalget i nye Trondheim kommune
På kontrollutvalgets møte i oktober ble det i sak 35/18 orientert om at valg av
sekretariatsordning ville bli fremmet på kontrollutvalgets møte 29. november som egen sak.
Steinar Lianes, fagsjef Klæbu kommune, har informert om at kommunestyret i Klæbu vil få
en sak, på sitt møte 13.12.2018, vedr. oppsigelse av avtalen med Konsek Trøndelag IKS (fra
og med 01.01.2020).
Fellesnemnda for Klæbu/Trondheim har fått fullmakt til å inngå nødvendige avtaler på vegne
av den nye kommunen (pkt. 11 i mandatet).
På bakgrunn av ovenstående så antar kontrollutvalgets sekretariat at Klæbu kommune anser
det som naturlig at nye Trondheim kommune viderefører ordningen med eget sekretariat
(ansatt i kommunen) for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget i Klæbu vil derfor ikke få noen sak om valg av sekretariatsordning i nye
Trondheim kommune slik det ble nevnt i utvalgets sak 35/18.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.

