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

Møtedato
02.05.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 30.04.2019
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 26.03.2019
Sekretariatsordning for kontrollutvalget - Fellesnemdas vedtak i sak 13/19
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 kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møter i oktober
2017, mars og november 2018, samt i mars 2019.
Det har vært avholdt ett møte i fellesnemnda etter kontrollutvalgets møte i mars 2019,
sakliste 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. april 2019, sakliste følger med som vedlegg til
denne saken.
15. mars 2019 ble Klæbu kontrollutvalg sin innstilling til fellsnemda om valg av
sekretariatsordning for kontrollutvalget i nye Trondheim kommune sendt over til
Bystyresekretariatet.
Klæbu kontrollutvalg sin særutskrift m/behandling, vedtak, samt innstilling til fellesnemda ble
kun lagt ut som saksprotokoll under møtedokumenter (fellesnemndas møte 26. mars) på
innsynsløsningen i Trondheim kommune, ikke som et vedlegg til selve saken.
Konsek påpekte til Bystyresekretariatet (19. mars) at innstillingen til fellesnemnda også måtte
inneholde innstillingen fra kontrollutvalget i Klæbu.
Dette ble ikke tatt til følge, noe vedtaket i fellesnemndas sak 13/19 viser (vedlegg).
Kontrollutvalgets leder tok opp behandling og vedtak i fellesnemdas sak 13/19 på
kommunestyremøtet 4. april 2019.
Steinar Lianes, fagsjef Klæbu kommune, har hatt dialog med Bystyresekretariatet om
fellesnemndas behandling av sak 13/19. Ordfører Kirsti Tømmervold har tatt opp saken med
ordfører i Trondheim og Bystyresekretariatet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.

