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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedlegg 
Kommunens svar på revisors årsoppgjørsbrev 2020 
Årsoppgjørsbrev 2020 
Svar på revisjonens årsoppgjørsbrev - Midtre Gauldal Utvikling KF 
Årsoppgjørsbrev Midtre Gauldal Utvikling KF 
Alvorlige mangler i psykisk helsevesen i kommunene 
Det er leders ansvar å sørge for at det blir holdt møter 
Hva skjer når ordføreren kommer på Stortinget ? 
Kan kommunedirektøren nekte å oppgi regnskapstall ? 
Skal regionråd føre postjournal ? 
Spørsmål til kommuneloven § 23-6 - varsling til kontrollutvalget om møter i selskap 
Hvem skal varsle kontrollutvalget 
Departementets tolkningsuttalelse om kommuneloven § 11-2  Skriftlige spørsmål og svar 
mellom møter 
Skriftlige spørsmål til ordføreren 
Statsforvalterens tilsyn i barnehager og skoler 
Nå kan nemnd avgjøre gjengjeldelsessaker etter varsling i arbeidslivet 
Rapport fra det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 
Hvor skal vi føre representanter som melder seg ut og inn av partier 
Referatsaker er også saker som behandles 
Reglene om ettergodtgjøring er litt av en rebus 
Ulovlig sammensatt formannskap kan føre til ugyldige vedtak 
Kommunestyret er klageinstans 
Når slutter sensitive opplysninger å være sensitive 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Midtre Gauldal kommunes svar på revisors årsoppgjørsbrev 2020 
2. Revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2020 
3. Midtre Gauldal Utvikling AS sitt svar på revisors årsoppgjørsbrev 2020 
4. Revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 
5. Det rettes skarp kritikk mot de kommunale helsetjenestene i en rapport fra 

Riksrevisjonen. 
6. Har styret i kommunale foretak plikt til å behandle saker i møte, eller kan de vurdere at 

det ikke er nødvendig med møte? 
7. Rykker varamedlemmet inn i kommunestyret når ordfører blir valgt inn på Stortinget? 
8. Det er opp til kommunestyret selv å be om mer spesifisert informasjon om utgiftsnivå og 

utgiftsfordeling. 
9. Er regionråd underlagt samme krav til offentlighet som kommunen? 
10. Departementets svar på spørsmål fra Forum for kontroll og tilsyn vedr. kommuneloven § 

23-6. 
11. Hvem har ansvaret for å varsle kontrollutvalget når det holdes generalforsamling i 

ommunale aksjeselskap eller representantskapsmøter i IKS-er? 
12. Departementets tolkningsuttalelse om folkevalgtes adgang til å sende og få svar på 



skriftlige spørsmål. 
13. Det er lov å stille spørsmål til ordføreren i bystyremøte. Men hva med spørsmål mellom 

møtene? Har representantene krav på skriftlig svar på skriftlige spørsmål da også? 
14. I 2020 gjorde statsforvalterne 177 tilsyn i barnehager og skoler. Det ble avdekket 

regelbrudd i nesten alle tilsynene. 
15. Fra 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått myndighet til å avgjøre saker om 

gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. 
16. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har lagt fram 

sin rapport. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien 
de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2020. 

17. Hvordan skal man håndtere representanter som har meldt seg ut av partiet de ble valgt 
inn for og står etter dette som uavhengige representanter? 

18. Skal alle referatsaker protokolleres, og skal disse referatdokumentene oppbevares «for 
alltid? 

19. Er det riktig at en folkevalgt som går av med alderspensjon og søker om ettergodtgjøring, 
skal få økt inntekt, uten å arbeide? 

20. Hvis formannskapet er ulovlig sammensatt, blir da alle vedtakene som er fattet, ugyldige? 
21. Formannskapet fordelte korona-krisepakker, men nå har noen klaget. Hva gjør vi med 

denne klagen ? 
22. Magefølelsen sier at de fleste konkurransesensitive opplysninger slutter å være sensitive 

etter kort tid, men hva sier lovverket? 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.  
 
 


