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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak kommunestyrets sak 18-2015
Utredning av sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og KonSek Midt-Norge IKS
Informasjon vedr. utredning av sammenslåing mellom KomRev og RMN
Høringsuttalelse til ny kommunelov - FKT
Høringsuttalelse til ny kommunelov - NKRF
Høringsuttalelse til ny kommunelov - KonSek
Protokoll Representantskapet Konsek 26.9.16
Protokoll Representantskapet RMN 26.09.2016
Kommunereformen - Hva vil skje med de kommunale bedriftene
Rapport om antikorrupsjonsarbeid
Kan ikke hindre at ansatte møter politikere
Kan ikke saksøke rådmann eller politikere
Kan ikke stoppe omkamp

Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 18/2015 Selskapskontroll av
Revisjon Midt-Norge IKS.
2. Informasjon om eventuell sammenslåing av KonSek Midt-Norge IKS og KomSek
Trøndelag IKS
3. Informasjon om eventuell sammenslåing av Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev
Trøndelag.
4. Høringsbrev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om NOU 2016:4 Ny
kommunelov.
5. Protokoll fra representantskapsmøte 26.09.2016 i KonSek Midt-Norge IKS.
6. Protokoll fra representantskapsmøte 26.09.2016 i Revisjon Midt-Norge IKS.
7. KS Advokatene har utredet hvilke juridiske konsekvenser en ny kommunestruktur
kan ha for kommunalt eide bedrifter.
8. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en rapport fra PwC om
antikorrupsjon. Les hele rapporten her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gjennomgangavkorrupsjonsregelverkantikorrupsjonstiltakog-eierstyring/id2510463/

9. Rådmannen kan ikke nekte politikere å besøke skoler og barnehager for å få
kunnskap, eller å nekte ansatte å snakke med dem.
10. Det er bare i helt spesielle tilfeller det er mulig å fremme søksmål mot
rådmannen og enkeltpolitikere som følge av et vedtak i kommunestyret.
11. En ordfører kan ikke nekte kommunestyret å ta omkamp i kontroversielle saker
når et flertall krever at saken blir behandlet på nytt.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.

