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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedlegg 
Kommunal- og moderniseringsdepratementets svar på spørsmål om ungdomsråd 
Svar til kontrollutvalget i Orkland kommune angående regler om innsyn 
Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget 
Ufornuftig å velge en utvalgsleder som motsetter seg dette 
Hva skjer når varaordfører er lensmann og kona er leder av forliksrådet 
Kommunestyret må kunne gi regler om ettergodtgjøring også for andre enn heltidspolitikere 
Kommunen har plikt til å legge til rette for møtepublikum 
Kraftselskaper går til retten for å unngå å bli omfattet av offentlighetsloven 
Nekter å behandle innsynskrav til saken er avklart i retten 
KS tapte sak om betalt matpause 
Riksrevisjonen - Staten driver skjult skattlegging gjennom høye gebyrer 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunal- og moderniseringsdepratementets svar på spørsmål om valg av 

ungdomsråd. 
2. Svar fra Forum for kontroll og tilsyn på kontrollutvalgets henvendelse angående regler 

om innsyn. 
3. Må opposisjonen stille liste til valg av kontrollutvalget? 
4. Må den som skal velges til leder av et utvalg, samtykke skriftlig til å bli valgt? 
5. Kan kona til lensmann og varaordfører være leder av forliksrådet? 
6. Kan kommunestyret gi ettergodtgjøring til folkevalgte som ikke har verv som 

hovedbeskjeftigelse? 
7. I hvilken grad plikter kommunen å legge til rette for at befolkningen skal kunne følge med 

på det som skjer under kommunestyremøtene? 
8. Fylkesmennene er uenige om morselskap i offentlig eide energikonsern er omfattet av 

offentlighetsloven. Nå skal dette spørsmålet avklares av domstolen. 
9. To kommunalt eide energiselskap har saksøkt staten for å unngå å bli omfattet av 

offentlighetsloven. Selskapene setter innsynskrav på vent til domstolen har talt. 
10. Storkommunene Ålesund, Orkland og Heim må betale tilbake til ansatte etter dom om 

spisepauser i Arbeidsretten. 
11. Staten tjener over 600 millioner kroner på gebyrer på en rekke offentlige tjenester. En 

skjult skatt, mener Riksrevisjonen. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.  
 
 


