Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
20.09.2018

Saknr
30/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/351 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Kemnerens årsrapport 2017
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
Tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2017
Konsek-dagen 2018
Ikke noe problem med delt innstilling
Klar for Robek
Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
Sammenslåingen står ved lag
Strenge vilkår for fritak
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kemnerkontorets årsrapport 2017
2. Melding om politisk vedtak - Vedtakskontroll formannskap/kommunestyre
3. Melding om politisk vedtak – Vedtakskontroll Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid.
4. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2017.
5. 10. oktober arrangerer Konsek Trøndelag IKS den første fellessamlinga for alle
kontrollutvalsmedlemer i det nye Trøndelag.
6. Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof
Bernt.
7. Skal kommunen rett i Robek hvis den ikke klarer å dekke inn underskuddet innenfor en
selvpålagt frist på ett år, eller må fylkesmannen vente for å se om kommunen oppfyller
kravet om inndekning innen to år?
8. Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet. Det kan være legitimt å
skjerme arbeidsmiljøet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
9. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
10. Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så
hindrer ikke det selve sammenslåingen.
11. Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav på.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.

