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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Korrigert protokoll representantskapet Konsek 28.02.2017.
Hasteparagrafen er ingen blankofullmakt
Møte om varslingsrutiner må være åpent
Varslerekspert - Har sett skrekkelige eksempler
Offentlige anskaffelser - Når må oppdragsgivere kreve bruk av lærlinger
Sakspapirer om ny rådmann kan være hemmelige
NIBR - Folkevalgt lederskap og kommunal organisering - sammendrag
Uformell kanal trolig på kant med loven
Store forskjeller i tilbudet til svake elever
Åpne opplysninger i personalsak tillat

Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS 28.02.2017.
2. Hasteparagrafen kan bare brukes om formannskapet eller andre uttrykkelig har
fått lov til det av kommunestyret.
3. Et formannskapsmøte må være åpent når politikerne og rådmannen skal ha «en
dialog» om arbeidet med nye etiske retningslinjer og varslingsrutiner.
4. Advokat og varslingsekspert Birthe Eriksen har noen klare råd om hva som er
viktig i granskninger av varslingssaker.
5. Offentlige oppdragsgivere skal i en del av sine kontrakter kreve at leverandører
er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med
å oppfylle kontrakten.
6. Selv om søkerlisten er offentlig, er det hjemmel i kommuneloven og
offentlighetsloven for å holde sakspapirene om ansettelse av ny rådmann unntatt
offentlighet.
7. Folkevalgte i kommunene har et overordnet ansvar for alt kommunen er

involvert i. Dette ansvaret omfatter også hvordan kommunen velger å
organisere oppgaveløsningen. Les NIBR-rapport 2016:18:

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-ogarbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Folkevalgt-lederskap-og-kommunalorganisering
8. Ad hoc-utvalg der administrasjon og politikere har samtaler, er lovlige bare hvis
de er oppnevnt etter kommunelovens regler om komiteer og følger reglene for
folkevalgte organer.
9. Skoleeierne mangler kontroll på tilbudet til elever med særskilte
opplæringsbehov, viser en ny rapport fra Statped.
10. Når kommunestyret behandler personalsaker som angår «en arbeidstakers
tjenstlige forhold», er det ikke riktig å sladde navn og begrunnelse i
sakspapirene.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.

