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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - kommunestyrets sak 23/2021
Energiselskap slipper å følge offentlighetsloven
Ettergodtgjøring i tre måneder
Hvem kan man diskutere taushetsbelagte opplysninger med ?
Kommunen har ikke plikt til å forfølge alle ulovligheter i byggesaker
Når et spørsmål bare skal være et spørsmål – om interpellasjoner i kommunene
Spørsmål om hvordan man oppretter settekommune
Rett til innsyn i saksframlegg og vedlegg
Vil gi kommunene muskler mot arbeidslivskrim
Vedtatte budsjettposter kan bare endres av kommunestyret
Hvem bestemmer over sakslisten ?
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 23/2021 Rapport fra forvaltningsrevisjon av PPT og
barnevernstjenesten- Stjørdal kommune (møte 25.03.2021)
2. Bergen tingrett konkluderte med at energiselskapet BKK er underlagt offentlighetsloven.
Oslo tingrett kom til motsatt resultat for Trønder Energi AS.
3. Hva er egentlig grensen for hvor lenge folkevalgte kan få ettergodtgjøring?
4. Kan en folkevalgt diskutere en taushetsbelagt sak med andre folkevalgte, som ikke sitter i
samme organ som saken skal behandles i ?
5. I hvilken grad har et organ/en kommune som har gitt et pålegg etter plan- og
bygningsloven, plikt til å ta stilling til om pålegget/rettingen er utført?
6. Departementet gir her en generell tolkningsuttalelse om sitt syn på bruken av
interpellasjoner og hvilke bestemmelser som gjelder.
7. Departementets tolkningsuttalelse om oppnevnelse av settekommune ved inhabilitet i
kommunens administrasjon.
8. Lærer fikk ikke innsyn i internt dokument lagt fram for et utvalg, kan kommunen nekte å gi
innsyn i et slikt dokument?
9. Ved hjelp av skreddersydde kursopplegg vil Skatteetaten gjøre kommuner til bedre
innkjøpere.
10. Kan rådmannen bestemme hvor budsjettkuttene skal tas?
11. Er det ordfører, en tredel av utvalget eller flertallet som avgjør om en sak skal på
sakslisten?
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.

