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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Det viktigste om kommuneøkonomien
Kan folkevalgte tvinges til å ta verv ?
Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte
Hvem kan være til stede når møtet er lukket ?
Politisk hestehandel uten juridisk bindende kraft
Når må en søkerliste utleveres ?
Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk
Kan rådmannen være sjef for et kommunalt foretak ?
Ikke kommunedirektørens oppgave å anbefale sekretariat for kontrollutvalget
Kostnader til overvann og slokkevann kan dekkes gjennom gebyr
Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon
Systemsvikt rammer innbyggernes fellesinteresser
Intensjonsavtaler er ikke juridisk bindende
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Ailin Aastvedt, forsker ved Telemarksforsking, mener langsiktig tenkning, og nytenkning,
er nøkkelen til en sunn og god kommuneøkonomi.
2. Når du har tatt imot valg til kommunestyret eller det folkevalgte organet som
arbeidsutvalget er en del av, har du også samtykket til å ta imot valg til disse organene.
3. Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen.
Jan Fridthjof Bernt er klar på at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte folkevalgte å
kontakte ansatte.
4. Det er bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den eller de sakene som skal
behandles som kan være i rommet når møtet i er lukket.
5. Den som er påsatt eller valgt som ordfører eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern»
når det gjelder omfanget av vervet og godtgjøringen.
6. En søkerliste skal settes opp snarest etter søknadsfristens utløp.
7. Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller
nei til besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken.
8. Det står ikke noe i kommuneloven om at rådmannen ikke kan være daglig leder i et
kommunalt foretak. Er det da greit?
9. Kan kommunens administrasjon forberede sak om valg av sekretariat til kontrollutvalget?
10. Kostnader til overvann og slokkevann kan dekkes gjennom gebyr, men det forutsetter at
kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
11. De kommunale arkivtjenestene får nye oppgaver, det omstilles, digitaliseres og endres,
men det følger ikke alltid ekstra ressurser med. Arkivverket mener situasjonen er svært
alvorlig for mange arkiv.
12. Grunnleggende systemsvikt er mer enn et etisk problem som kan løses med å stramme
opp moralen, sier Erik Magnus Boe, professor emeritus ved UiO.
13. Det nyvalgte flertallet i nye Fjord kommune vil forandre på enighet i intensjonsavtalen.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier at det må de gjerne.

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

