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Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 25.05.18
07/18 ORIENTERING OM KOMMUNESAMMENSLÅINGEN – ØRLAND
KOMMUNE OG BJUGN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET SIN ROLLE
Innledning:
Under orienteringen om kommunesammenslåingen mellom Ørland kommune og
Bjugn kommune ble det presentert et behov for å klarlegge Kontrollutvalget sin rolle i
denne prosessen.
Saksopplysninger:
 Kontrollutvalget er gitt sitt oppdrag i Kommunelovens § 77 med forskrift og
eventuelt eget reglement vedtatt av kommunestyret.
 Kommunestyrene i Ørland kommune og Bjugn kommune har fått i oppdrag å
slå sammen kommunene; En kommune fra 1. januar 2020.
 Inndelingslova gir klare rammer for hvordan noe av denne sammenslåingen
skal organiseres. Ut over dette er loven gitt en generell utforming. Der
Inndelingslova ikke angir spesielle krav eller rammer henvises det til andre
lover.
Kommuneloven inneholder reguleringer som vil være syrende for
kommunesammenslåing.
 Fellesnemd skal velges i forbindelse med kommunesammenslåinger, dette i
henhold til Inndelingslova. Fellesnemda er ikke en egen juridisk enhet.
Fellesnemda får delegert oppgaver fra Kommunestyrene i de kommunene som
skal sammenslås.
 Inndelingslova har ingen bestemmelser som regulerer kontrollutvalgene sin roll
i forbindelse med kommunesammenslåing.
 Kontrollutvalget har en oppgaver overfor sitt kommunestyre som i forbindelse
med sammenslåingen har gitt omfattende fullmakter til Fellesnemda. Dette i
henhold til Kommuneloven § 77. Delegasjon som er gitt til Fellesnemda er
«kontrollområde» for kontrollutvalget på linje med de delegasjoner
kommunestyret gir til Formannskap, Komiteer/Utvalg og Rådmann.
Utførelse:
 Kontrollutvalget vil følge gjennomføringen av sammenslåingen av kommunene
ved å;
o Innhente møte-innkallinger og – referat.
o Anmode om orienteringer fra leder i Fellesnemd og prosjektleder.
o Gjennomføre fellesmøte for kontrollutvalgene i Bjugn og Ørland hvor
Ordførere og Rådmenn innkalles.
 Kontrollutvalget vil sende sine vedtak og uttalelser som omhandler
kommunesammenslåingen til sitt Kommunestyre.
Leder Fellesnemd og Prosjektleder for sammenslåingen vil få gjenpart av
vedtak og uttalelser.
Vedtak:
Kontrollutvalget sender saken fram til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.
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Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Ordførerne og Rådmennene i Ørland kommune og Bjugn kommune samt prosjektleder for
sammenslåingen av kommunene orienterte om prosessen og status for sammenslåingen.
Følgende forhold ble berørt i orienteringen:
 Delegasjon av myndighet fra kommunestyrene i Ørland og Bjugn til fellesnemd, fra
fellesnemd til arbeidsutvalg og prosjektleder.
Eventuelt andre delegasjoner fra fellesnemda.
Delegasjon fra Kommunestyrene til Fellesnemd er på plass.
Delegasjon fra Fellesnemd og nedover i organisasjon er under utvikling og vil måtte
utvikles videre i prosessen. Delegasjon til prosjektleder ble justert noe i siste møte i
Fellesnemda.
 Organisasjon som er og vil bil etablert for å gjennomføre sammenslåingen, politisk og
administrativt.
Toppen på prosjektorganisasjon er på plass, en videre utvikling vil falle på plass etter
hvert som det blir tatt tak i oppgaver i forbindelse med sammenslåingen.
Prosjektleder startet i jobben 1. mai 2018 og vil ha behov for noe tid for å gjøre seg
kjent i kommunene, spesielt Ørland.
 Tidsplan for prosessen frem til 01.01.2020 med de viktigste beslutningspunktene.
Prosjektplan med tidsplan er under utarbeidelse.
 Rammer for å hente ressurser fra kommunens daglige/egen drift til arbeidet med
sammenslåingen.
Rådmenn i Ørland kommune og Bjugn kommune gjennomfører ukentlig
koordineringsmøte med prosjektleder. Nødvendig og nyttig koordinering som gir
bakgrunn for politiske og administrative beslutninger.
Neste fellesmøte for kontrollutvalgene i Bjugn og Ørland gjennomføres 10. desember 2018.
Drøfting:
Ingen

Neste møte 15. juni 2018, kl 0900
A Lund, referent

