Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
12.09.2019

Saknr
32/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/183 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Alle må sitte i en komité - med to unntak
Engasjement skaper ikke inhabilitet
Hva hvis kontrollutvalget vil sjekke vertskommunen
Hvilke habilitetsregler gjelder for arbeidsmiljøutvalget
Lovlighetsklage bør ses som et personlig utspill, ikke som saksbehandling
Om kommunale ledere og valgbarhet
Kan ikke fjerne ekskludert fra valglista nå
Hvem kan representere arbeidsgiver
Skjerpet krav om langsiktighet
Utvidet varselordning - Fylkesmannen i Trøndelag
Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Dersom kommunestyret eller fylkestinget organiserer seg i komiteer, må alle
medlemmene være med – med to unntak.
2. En politiker engasjerer seg sterkt for en gruppe ungdommer. Kan hun da bli inhabil når
økonomisk støtte til disse ungdommene skal avgjøres?
3. Hva skjer når barnevernet er interkommunalt og kontrollutvalget ønsker seg en
forvaltningsrevisjon?
4. Gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet også for det kommunale
arbeidsmiljøutvalget?
5. Kan en inhabil politiker fremme lovlighetsklage?
6. Hva skjer hvis ordførerkandidaten er ansatt i en ledende stilling i kommunen?
7. Hva skjer hvis partiet ekskluderer ordførerkandidaten etter at fristen for å tilbakekalle
valglisten har gått ut?
8. Flertallet av medlemmene i administrasjonsutvalget skal representere arbeidsgiver, men
hvem kan være arbeidsgivers representant?
9. Den nye kommuneloven pålegger kommunestyrene å vedta finansielle måltall for
økonomien.
10. Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle
dødsfall eller svært alvorlig skade som har sammenheng med helsehjelpen.
11. Kommuneloven inneholder en rekke bestemmelser om folkevalgte organ og hva som
skal skje i kommunen og fylkeskommunen etter valg av nytt kommunestyre og fylkesting.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.

