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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Vedlegg 
Innherred Legevakt IKS - Bestilling av prosjektplan vedrørende forvaltningsrevisjon og 
eierskap 
Årsoppgjørsbrev 2020 
Delegering av myndighet til kommunalt oppgavefellesskap 
Vertskommunesamarbeid handler om å overføre myndighet fra en kommune til en annen 
Direktoratet for sikkerhet og beredskap - Kommuneundersøkelsen 2021 
Et varsel mot kommunedirektøren skal behandles av arbeidsgiver 
Iverksetting av vedtak om inndragning av skjenkebevilling 
Kan et politisk organ ha gruppearbeid ? 
Norge trenger 3200 milliarder kroner til vedlikehold 
To alternative grunnlag for rett til å stille liste til stortingsvalg 
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 
Statsforvalterens tilsyn i barnehager og skoler 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 

1. Frosta kontrollutvalg sin bestilling av fellesprosjekt forvaltningsrevisjon og eierskap 
Innherred Legevakt IKS. 

2. Revisors tilbakemelding etter årsrevisjon 2020. 
3. Kommunale oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe «enkeltvedtak», altså 

forvaltningsvedtak som gjelder bestemte personer. Det går frem av departementets 
ferske svarbrev. 

4. Fire kommuner har inngått en avtale om et «jusnettverk» plassert i den største 
kommunen med denne som arbeidsgiver, er dette en form for 
vertskommunesamarbeid? 

5. DSB har siden 2002 gjennomført en spørreundersøkelse blant landets kommuner om 
status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. 

6. Varsling mot kommunedirektøren sto på dagsordenen på kontrollutvalgskonferansen 
nylig. 

7. Et skjenkested fikk midlertidig inndratt bevillingen. Men iverksettelsen er utsatt til etter 
at nasjonal skjenkestopp er over. Er det lov, når inndragelse ikke er å regne som straff? 

8. Er det slik at gruppearbeid uansett ikke kan gjennomføres i et politisk organ ? 
9. Norge trenger 3.200 milliarder kroner til å vedlikeholde tolv samfunnskritiske områder, 

slik som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp. 
10. Må man ha stemmerett i valgdistriktet for å kunne levere inn valglister der ? 
11. Det rettes skarp kritikk mot de kommunale helsetjenestene i en rapport fra 

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



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

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

§ 23-6. 
17. I 2020 gjorde statsforvalterne 177 tilsyn i barnehager og skoler. Det ble avdekket 

regelbrudd i nesten alle tilsynene. 

 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.  
 
 


