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Settesekretariatets innstilling - sekretariat for kontrollutvalget i
Orkland kommune
Settesekretariatets innstilling
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda:
1. Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i Orkland
kommune.
2. Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner om å si opp
gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å få utarbeidet
ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.
Saksutredning
Stortingets vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av Ordal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord
kommune fra 01.01.2020.
I forbindelse med kommunesammenslåingen må det velges sekretariatsordning og sekretariat for
kontrollutvalget i den nye kommunen. Fellesnemnda skal fatte vedtak om dette etter innstilling fra
kontrollutvalgene, jf. Inndelingsloven, femte ledd:
Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling
frå kontrollutvala.
Konsek Trøndelag IKS er part i saken og ikke habilt til å utrede saken. Temark har derfor fått i oppdrag
å utarbeide et felles saksframlegg med innstilling. Oppdraget er gitt av lederne i kontrollutvalgene.
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Om sekretariatsordning for kontrollutvalget
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller
utvalgets behov. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon, det er underlagt
kontrollutvalgets instruksjonsmyndighet. Et slik uavhengig sekretariat kan organiseres på tre måter:
1. Kommunalt ansatt sekretær for kontrollutvalget.
2. Interkommunalt samarbeid om sekretær for kontrollutvalget.
3. Kjøp av sekretariatstjenester etter anbudskonkurranse (konkurranseutsetting)
Interkommunale former for samarbeid, som nevnt i punkt 2, er den vanligste løsningen blant
norske kommuner og fylkeskommuner.
Dagens ordning i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner
Konsek er organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Selskapet har for tiden 37 eiere, et antall
som blir noe redusert etter kommune- og regionreformen. Alle overnevnte kommuner er eiere i
Konsek i dag og kontrollutvalgene får sine sekretariatstjenester fra selskapet.
Av lov om interkommunale selskaper § 4 fremgår det at et interkommunalt selskap skal være
basert på en selskapsavtale mellom deltakerne. I denne avtalen skal det gå fram hvem som
er deltakere. Dersom Orkland kommune skal erstatte de fusjonerte kommunene må
eierne inngå en ny selskapsavtale. Avtalen må vedtas av kommunestyret og fylkestinget hos
alle deltakerne.
Settesekretariatets vurdering
Settesekretariatet er ikke kjent med at dagens eiere har ønsket å vurdere alternative
ordninger for sekretariatet, og forutsetter derfor at dagens sekretariatsordning videreføres.
Konsek Trøndelag IKS er i dag blant landets største kontrollutvalgssekretariat i så vel antall ansatte
som i antall eierkommuner. Selskapet har kontor i Trondheim og Steinkjer og betjener en rekke av
kommunene i regionen. Selskapet har bred kompetanse og god kapasitet, og har etter vår vurdering
gode forutsetninger for å være sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen.
Eierne må forhandle fram en nye selskapsavtale, ettersom det blir endringer i eierstrukturen
som følge av kommunesammenslåinger. Den nye selskapsavtalen må legges fram for fellesnemnda,
som kan ta endelig stilling til inntreden i selskapet.
Settesekretariatet anbefaler på denne bakgrunnen at kontrollutvalget gir innstilling til fellesnemnda om å
videreføre deltakelsen i Konsek Trøndelag IKS. Dette krever at eierkommunene inngår ny
selskapsavtale, og settesekretariatet anbefaler derfor at fellesnemnda tar initiativ til å inngå en slik avtale
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