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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 23/17
Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 24/17
Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 25/17
Melding om politisk vedtak - Vedtakskontroll 01.06.16 - 31.05.17
Rapport over ikke iverksatte vedtak - Kommunestyret
Rapport over ikke iverksatte vedtak - Formannskapet
Vedtakskontroll Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid
Tilbakemelding etter årsrevisjonen 2016
Journalplikt for politikere som offentlig tjenestemann
Alle dokumenter skal journalføres fortløpende
Alvorlig å røpe varsler
Norske kommuner er ikke bærekraftige
Rådmann kan nekte å svare revisor i møte
Skolestart, nye regler mot mobbing, mer svømming og programmering som valgfag
Hva skjer hvis en kontrakt er inngått i strid med anskaffelsesregelverket
Kan ikke avsette ordfører som velges til Stortinget
Må finne setterådmann når rådmann er inhabil
Også kommuneadvokatens journal er offentlig
Referat fra møte i kommunesektorens etikkutvalg 11.mai 2017

Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets sak 23/17 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær
2. Kommunestyrets sak 24/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016
3. Kommunestyrets sak 25/17 Valg av revisor for fellesnemnda Klæbu og Trondheim
kommuner
4. Vedtakskontroll Klæbu kommune.
5. Revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2016.
6. Håndtering av henvendelser til kontrollutvalgets medlemmer
7. Når det skjer grove brudd på plikten til journalføring, bør det reageres
tjenestemessig, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. Identiteten til den som varsler må anses som et «personlig forhold» underlagt
taushetsplikt, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
9. Økonomiprofessor Victor Norman (NHH) mener Kommune-Norge ikke er i stand
til å takle eldrebølgen.
10. Revisor kan stille spørsmål til rådmannen i kontrollutvalgets møter. Men
rådmannen kan nekte å svare, hvis hun mener spørsmålene ligger utenfor det
hun ble innkalt for å besvare.
11. Flere endringer trår i kraft når skoleåret kommer i gang. Nye regler gjelder for å
håndtere mobbing, og skolen kan få dagbøter hvis den ikke følger opp.
12. Hvis en kontrakt er inngått i strid med anskaffelsesregelverket, kan retten
bestemme at kontrakten skal settes til side umiddelbart, at den skal slutte å løpe
fra et bestemt tidspunkt (avkortning) og/eller at det skal ilegges gebyr.
13. Ordførere som blir innvalgt til Stortinget i høst, velger helt og holdent selv om de

vil gå av som ordførere, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
14. Når rådmannen er inhabil, må innstilling til et folkevalgt organ utformes og avgis
av noen som ikke er tilsatt i kommunens administrasjon, slår jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt fast.
15. At et dokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, er ikke
en hjemmel for å unnta hele dokument fra innsyn. Og det fjerner aldri plikten til
journalføring, ei heller hos kommuneadvokaten.
16. Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg 11. mai 2017

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

