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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - kommunestyrets sak 109/19 Valg av kontrollutvalg for
valgperioden-2019-2023
Hvem er opposisjonen når leder av kontrollutvalg skal velges ?
Kan barnehagevikaren sitte i kontrollutvalget ?
Alle har rett til å overvære møter i politiske organer
Må de nye kommunestyrene delegere myndighet til IKS ?
Hvem har ansvaret når kommunen ikke lenger finnes ?
Forskning - Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger
Etikken må forankres i politikken
Professor betegner KS-advokatens vurdering som hinsides faglig fornuft
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om politisk vedtak, ny endring - Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 2023
2. Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller fylkesting vil
kunne variere både over tid og fra sak til sak.
3. Hvor mye må man jobbe for kommunen før man ikke kan sitte i kontrollutvalget?
4. Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske organer. Arbeidsmøter om
budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.
5. I kommuneloven § 5–14 er det fastsatt at kommunestyret skal selv vedta et reglement for
hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres.
6. Alle kommunesammenslåingene reiser spørsmålet om hvem som skal saksøkes, hvis
man måtte ønske å saksøke en kommune som ikke lenger eksisterer.
7. Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger, kan forklare en del av kritikken som
har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt.
8. Kommunesektorens etikkutvalg oppfordrer nye kommunestyrer og fylkesting til tidlig i
perioden å sette temaene etikk og antikorrupsjon på dagsordenen.
9. En KS-advokat har gitt Eidskog kommune juridiske råd i en varslersak, og kommunen har
vedtatt å følge rådene. To jussprofessorer mener advokaten er på villspor.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.

