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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering  
 
Vedlegg 
Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 45/21, møte 23.06.2021 
Melding om politisk vedtak - Nyvalg av medlemmer og leder 
Endring i oppdragsansvarlig revisor Orkland kommune 
Er det trygt å varsle til kontrollutvalget 
Er samarbeidende partier én gruppe 
Formannskapsmedlemmer kan være meddommere 
Hva med klagebehandling i kommuner med egen klagenemnd 
Hvis ordfører fritas for resten av perioden må det velges ny ordfører 
Kan et interkommunalt samarbeid selge tjenester 
Om regionråd som er organisert som IKS. Må disse omdannes til interkommunalt politisk 
råd 
Bruker to måneder på innsynsbegjæringer - må tåle kritikk av Sivilombudet 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunestyrets behandling og vedtak av forvaltningsrevisjonsrapport – 

byggeprosjekter. 
2. Kommunestyrets behandling og vedtak av nyvalg av leder og medlemmer i 

kontrollutvalget. 
3. Melding fra Revisjon Midt-Norge SA om endring av oppdragsansvarlig revisor. 
4. Kan ansatte i kommunen varsle eksternt til kontrollutvalget og dermed bli beskyttet av 

taushetsplikten i arbeidsmiljøloven? 
5. En kommune skal velge hovedutvalg og lurer på om samarbeidende partier kan lage 

felles varamedlemsliste. 
6. Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt mener Domstoladministrasjonen har tolket loven 

feil, og at formannskapsmedlemmer kan være meddommere. 
7. Kommunestyret er klageinstans for klager på enkeltvedtak i formannskapet, men gjelder 

det også i kommuner som har opprettet en klagenemnd? 
8. Hvordan skal kommunen gå frem dersom ordfører blir fast møtende vararepresentant på 

Stortinget ?  
9. Kan et interkommunalt samarbeid selge tjenester? 
10. Departementets tolkningsuttalelse av kommuneloven § 18-1: Interkommunalt politisk råd. 
11. Trondheim kommune bruker rundt to måneder på å behandle innsynskrav. Sivilombudet 

betegner det som uakseptabelt lang tid. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.  
 
 


