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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i møtet den 1.6.2016 i sak 21/16 følgende(uthevet under):
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om reglement og rutiner ved lukking
av møter, etterlevelse av møteoffentlighet, dokumentinnsyn og behandling av
habilitetsinnsigelser for politiske utvalg i neste møte.
Kontrollutvalget ber sekretariatet gjennomføre en enkel forundersøkelse om
behandlingen av lukking av møter, etterlevelse av møteoffentlighet,
dokumentinnsyn og habilitetsinnsigelser, er i tråd med gjeldende regelverk til
neste møte.
Sekretariatet har gått igjennom møtedokumenter og protokoller for kommunestyret,
formannskap og plan og miljøutvalget i samtlige møter for 2016. Det er viktig å
bemerke at sekretariatets enkle undersøkelse har vært begrenset til en
gjennomgang av møtedokumenter og protokoller. Sekretariatet har ikke vært i
møtene eller snakket med noen av møtedeltakerne.
Sekretariatet har registrert ytterst få tilfeller hvor protokolleringen ikke er i tråd med
gjeldene lov eller forskrift eller god forvaltningsskikk. Sekretariatet har registrert
tilfeller hvor:
·
·
·

Lukking av møte, uten at det protokolleres hjemmel.
Dokumenter som er unntatt offentlighet, uten at det protokolleres hjemmel.
Saksfremlegg eller vedlegg mangler og uten at disse er oppgitt å være
unntatt offentlighet.

Sekretariatet merker seg at det kun ved en anledning gang ble reist spørsmål om
habiliteten til ett eller flere medlem i disse tre utvalgene for 2016. Dette kan ha helt
naturlige forklaringer, men da sekretariatet ikke selv vært tilstede i møtene er det
vanskelig å si om det har vært tilfeller hvor det har vært reist habilitetsinnsigelser,
men hvor disse ikke har blitt protokollert. Statistisk sett er 1 habilitetsinnsigelse i 3
utvalg i samtlige møter for 2016 lavt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariats vurdering er at det i all hovedsak føres korrekte protokoller i Skaun
kommune og at saksbehandling i møtene skjer etter gjeldene bestemmelser. Det er

funnet kun noen få tilfeller hvor protokollering og saksbehandling avviker fra lov,
forskrift og god forvaltningsskikk. Sekretariatet anbefaler utvalgets medlemmer å
vurdere om rådmannens redegjørelse gjør det nødvendig med videre oppfølging eller
om utvalgets medlemmer kan ta redegjørelsen til orientering.

