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Ang. sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune

Hei og takk for sist!
Som vi snakket om må fellesnemnda for Orkland kommune skaffe kontrollutvalget et sekretariat.
Det står ingenting om dette i mandatet til nemnda, så spørsmålet blir da hvordan saksgangen
bør være. Som jeg nevnte for deg er én mulig framgangsmåte at du som nemndleder ber
prosjektleder om å sette opp en sak til fellesnemnda. I saken innstiller prosjektleder på at
fellesnemnda inngår avtale med Konsek Trøndelag om leveranse av sekretariatstjenesten. Dette
kan anses som en kurant sak, for fellesnemnda har fått fullmakt til å inngå avtaler på vegne av
den nye kommunen. Samtlige kommuner som inngår i Orkland kommune er allerede inne som
deltakere i selskapet. Jeg ser likevel at det kan oppfattes som uheldig at en kommende rådmann
skriver saken om valg av kontrollutvalgssekretariat: Kontroll- og tilsynssystemet er innrettet slik
at kontrollutvalget og sekretariatet skal være uavhengige av rådmannen, nettopp fordi
sekretariatet skal bistå utvalget som kontrollerer rådmannen. Av den grunn bør saken utredes av
noen andre.
Vi har diskutert saken i selskapet og kommet til at den ryddigste framgangsmåten nok vil være å
behandle saken slik det skisseres i inndelingsloven (paragraf 26 femte ledd): Kontrollutvalgene i
dagens kommuner innstiller på valg av sekretariat til fellesnemnda. I inndelingsloven forutsettes
det at nemnda har fått mandat til å gjøre dette vedtaket. Selv om fellesnemnda for Orkland
kommune ikke har fått et slikt mandat kan jeg ikke se det skal være til hinder for at nemnda tar
stilling til spørsmålet. Det finnes heller ingen andre politiske organ som kan inngå avtaler på
vegne av den nye kommunen, så det er naturlig at beslutningen tas i fellesnemnda. Konsek
Trøndelag bør ikke stå for saksutredningen, vi mener at saken bør utredes av et settesekretariat.
Jeg kan være behjelpelig med å formidle kontakt/oppdraget til et settesekretariat.
Jeg håper at styret kan legge fram utkast til ny selskapsavtale for representantskapet 29. april,
så det er fint om dere tar stilling til den videre saksgangen og gir meg en tilbakemelding om hva
dere kommer fram til så snart som mulig.
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Konsek Trøndelag IKS
400 67 058

www.konsek.no <http://www.konsek.no/>
Kopi:
- prosjektleder for Orkland kommune
- kontrollutvalgene Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner v/sekretariatet

