
LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

  J nr: KU L 01/17 

MØTEINNKALLING 
 

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I VANVIKAN 

TORSDAG 19. JANUAR 2017, KL 09.00  

 

   Sted: LIV-bygget, Vanvikan  

 

 

Eventuelle forfall meldes til tlf. 74 85 51 00 – Leksvik kommune 

 

Saksliste: 

 

01/17 ORIENTERING OM KOMMUNESAMMENSLÅING – LEKSVIK OG 

RISSA KOMMUNE  

Saksopplysninger:  

Kontrollutvalgene i Leksvik og Rissa har besluttet å gjennomføre et fellesmøte 

for å få en orientering om pågående kommunesammenslåing mellom Leksvik og 

Rissa kommune. 

Leder i Fellesnemda/Ordfører i Leksvik, Ordfører i Rissa og 

Prosjektleder/Rådmann er invitert for å orientere og svare på spørsmål fra 

kontrollutvalgene. 

Leder Fosen kommunerevisjon inviteres til møte. 

 

Lovgrunnlaget for sammenslåingen av Leksvik og Rissa kommune som ble 

vedtatt av Kongen i statsråd 17. juni 2016 er Inndelingslova og Kommuneloven. 

(Lovene finner dere på lovdata.no) 

De to kommunene skal bli en kommune fra 1. januar 2018. 

Begge kommunen har lagt ut informasjon om sammenslåingen på sine 

hjemmesider, grunnlagsmateriale og innkallinger og referat fra møtene i 

Fellesnemda. 

 

Kontrollutvalgene ber om en orientering som inneholder følgende punkter: 

 Fellesnemd med administrativ organisasjon - nå og frem til 1. jan 2018. 

 Den politiske organiseringen - nå og frem mot 1. jan 2018. 

 Den administrative organisasjon i kommunene – nå og frem mot 1. jan 

2018. 

 Økonomi for Ø&H plan perioden. 2017 – 2020. 

o Utfordringer? 

 Tiltak som er iverksatt for å få en åpen prosess samt bygge sammen to 

kommuner. 

 Kontrollutvalget sin rolle i forbindelse med kommunesammenslåingen. 

Kontrollutvalget anmoder om korte innledninger som kan danne grunnlag for 

spørsmål og meningsutvekslinger. 

 

 

 



LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 19.01.17 Saksbehandler: Arvid Lund 

Behandling i kontrollutvalget: 

Delta aktivt i møte.  

Beslutte områder/forhold som utvalget vil behandle/avklare.  

Forslag til vedtak: 

Ingen innstilling. 

 

 

12.01.17 

 

Til forretningsorden:  

Møterom bestilt fra kl 0900 til 1300.  

 

 

 Torkil Berg (sign)           Arvid Lund 

     leder        sekretær 

 

 

Kopi:  - Ordfører 

- Rådmann   


