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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
FMST klagebehandling om praksis rundt felles gruppemøte
Protokoll stiftelsesmøte 28.08.2017 Revisjon Midt-Norge SA
Grunnlag for eiendomsskatt
Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet
Samarbeidsavtaler utestenger kriminelle
Gir råd om varsling og ytringsfrihet
Ikke lov å presse noen til å melde forfall
Kan ikke ta lett på søknader om fritak
Kommunestyret må avgjøre habiliteten
Taushetsplikt gjelder enkeltopplysninger
I hvilken grad har folkevalgte rett til informasjon fra kommunens administrasjon
Ikke automatisk inhabil når ektefelle er involvert
Når kommunestyret har hastverk

Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Lovlighetskontroll, møtepraksis i Skaun kommune, lukking av møte.
2. Protokoll stiftelsesmøte 28.08.2017 Revisjon Midt-Norge SA
3. Det finnes to måter å beregne grunnlaget for eiendomsskatt på bolig på. Hvilken
metode som egner seg best, varierer fra kommune til kommune.
4. Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye
muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle
lovbrudd er like enkle å oppdage.
5. Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største
innkjøpere i byggebransjen.
6. Kommunesektorens etikkutvalg har lansert en ny veileder om ytringsfrihet og
varsling som nå blir sendt alle kommuner
7. Påtrykk på et medlem for å få vedkommende til å melde forfall til et møte, er
klart ulovlig sier Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. Å få fritak fra politiske verv krever fortsatt gode og troverdige grunner, påpeker
jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
9. En rådmanns vurdering av egen habilitet kan selvsagt overprøves av
kommunestyret, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
10. Størrelsen på eiendomsskatten vekker engasjement mange steder. Men er
klagene på takstene underlagt taushetsplikt, eller er det fritt fram for alle å lese
dem?
11. Kan et medlem av kommunestyret, stille spørsmål direkte til rådmannen og
forvente svar fra kommunen utenom selve møtene?
12. Om en ektefelle til en politiker nyter godt av en omorganisering, gjør det ikke
politikeren umiddelbart inhabil, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
13. Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret?

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

