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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020
Kan ikke tvinge folkevalgte til å medvirke
Må ikke gjøre grensene mellom rådmann og ordfører utydelige
Uheldig å sile vekk uønskede forslag
Gir blaffen i menneskerettigheter
Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar
Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
Kan en kommune straffes hvis elever mobbes
Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot
Nekter å gi ut møtereferat
Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 55/18, Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 20162020.
2. Selv om det må anses som lovbrudd, har vi ikke noe effektivt tvangsmiddel mot
folkevalgte som nekter å uføre sitt verv ved at de uteblir fra møter i fellesnemnda.
3. At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar ligger klart utenfor
rådmannens kompetanse, mener professor Jan Fridthjof Bernt
4. Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke
nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker
5. Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov sprenger
kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA).
6. Det kan ikke gjøres begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille
ordføreren spørsmål.
7. Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av
fire unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
8. Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
9. Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er
det greit?
10. Sør-Aurdal kommune nekter å gi innsyn i referat fra dialogmøte om økonomiske
sparetiltak. Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser
jussprofessor.
11. Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet.
12. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem
som er utfordrende.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.

