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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 20/2016
Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 25/2016
Protokoll representantskapet Revisjon Midt-Norge IKS 14.03.2016
Protokoll representantskapet Konsek - 25.04.2016.
Protokoll representantskapet Revisjon Midt-Norge IKS 25.04.2016
Inhabil som styremedlem
Vanlig medlemskap kan gi inhabilitet
Etikkutvalget - Habil, eller kryssende interesser
Kontrollutvalg kan få regnskapet før revisjon
Kommuneundersøkelsen 2016 - bakgrunn og hovedfunn
6 av 10 kommuner jobber godt med samfunnssikkerhet
NKRFs eINFO nr. 3-2016 Forvaltningsloven-13a
En SMS kan være et saksdokument
Sammendrag - kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 20 og 25/2016
2. Protokoll fra representantskapsmøter i Revisjon Midt-Norge IKS
3. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS
4. En kommune har hatt bygging av nytt omsorgssenter ute på anbud. Er lederen av
plan- og byggenemda inhabil når han er styremedlem hos en av de aktuelle
underleverandørene?
5. Når en motorsykkelklubb vil kjøpe tomt av kommunen, skal det mindre til at
kommunestyremedlemmer blir inhabile ved slektskap med vanlige medlemmer
hvis klubben er liten, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
6. Etikkutvalget har tatt opp tema rundt habilitet, pekt på eksempler på situasjoner i
gråsonen som omfatter både ansatte og folkevalgte.
7. Det er ingenting i veien for at kontrollutvalget kan få det ureviderte regnskapet
fra kommunen, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. For å få frem kommunenes vurdering av eget samfunnssikkerhetsarbeid, har
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) siden 2002 gjennomført
spørreundersøkelser om samfunnssikkerhet i landets kommuner. Hele rapporten
for 2016 finnes her:
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2015/Rapport/KU_2016.pdf
9. NKRF har bedt Justisdepartementet om en tolking av Forvaltningsloven §13a
10. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt drøfter når en SMS er et saksdokument og når
den ikke er det.
11. KS har gjennomført en undersøkelse med fokus på hvordan kommunestyret kan
styrke utøvelsen av sitt overordnede tilsynsansvar, og hvordan styrket
egenkontroll i praksis kan redusere behovet for statlig kontroll/tilsynsvirksomhet.
Hele rapporten finnes her:

http://www.ks.no/globalassets/ks-fou-prosjekt---kommunestyrets-overordnedetilsynsansvar-endelig-versjon.pdf?id=43352

Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.

