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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Skatteetatens kontrollrapport for 2017
Leveranseavtale - Klæbu
Presisering av leveranseavtalen
Hemmelige gruppeledermøter er ulovlige
Fylkesmannen i Telemark - Møteoffentlighet og gruppeledermøter
Dette samarbeidet er viktig - arbeidslivskriminalitet
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
Forslag til ny personopplysningslov
NOU 2018:6 Varsling - verdier og vern
Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Godt arkiv - et politisk ansvar
Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte
Signaler må ikke framstå som vedtak
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreveren for Klæbu kommune.
2. Leveranse mellom Konsek Trøndelag IKS og Klæbu kommune.
3. Fylkesmannen i Telemark mener lukkete gruppeledermøter i Porsgrunn er
ulovlige. Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende praksis er i strid med
kommuneloven og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
4. Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til
toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26. februar 2018.
5. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten
omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre
arbeidslivskriminalitet.
6. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker
personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler
personopplysninger.
7. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
8. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for
eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig.Erstatningsutbetalinger kan ikke
unndras offentlighet.
9. Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun/han skal ta kontakt eller holde
møter sammen med, politikere står fritt til å arrangere møter med personer de
ønsker informasjon fra.
10. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett
eksempel på hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
11. Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av
fylkestinget/kommunestyret, skal i utgangspunktet treffes av dette.
12. Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft.
De må ikke framstå som vedtak i møteboka.

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

