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Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
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Saknr
23/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/228 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Domssamlingen til Transparency International Norge
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
NOU 2018.6 Varsling - verdier og vern
Komitémøte kan være fjernmøte
Resultat av Arkivverkets tilsyn med Hitra kommune
Pålegg fra Arkivverket etter tilsyn med Hitra kommune
Konsek-dagen 2018
Underveisrapportering revisjon
Møteinnkalling Fellesnemnda 260618
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges
kontrollutvalg?
2. Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk
3. Det er mye å huske på når kommuner slås sammen. Det er derfor laget en veileder til
offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
4. Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser gitt ut av departementet
5. Pressens offentlighetsutvalg sin rapport vedr. innsyn i norske kommuner
6. Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2017
7. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten omhandler
kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet
8. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
9. Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er fysisk tilstede, deltar i møtet. KD
har imidlertid gitt en forskrift som gir adgang til å holde "fjernmøte" i andre organer enn
kommunestyret og kontrollutvalget.
10. Arkivverket har hatt tilsyn med Hitra kommune. Kommunen skal bruke 5,6 millioner
kroner på opprydding
11. Rapport fra Arkivverkets tilsyn med Hitra kommune med pålegg om å lukke avvik
12. Foreløpig informasjon om Konsek-dagen på Hell 10.oktober
13. Underveisrapportering fra revisor om arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapport om
saksbehandling – bo-og driveplikt
14. Møteinnkalling Fellesnemnda Hitra og Snillfjord 26.juni 2018 – orientering om
kommunesammenslåingsprosessen. For mer info:
http://skole.www.hitra.no/eInnsynA/Dmb/Details/53

