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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedlegg 
Kemnerens årsrapport 2019 - Agdenes kommune 
Kemnerens årsrapport 2019 - Meldal kommune 
Kemnerens årsrapport 2019 - Orkdal kommune 
Kemnerens årsrapport 2019 - Snillfjord kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Agdenes kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Meldal kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Orkdal kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Snillfjord kommune 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
Hva er et folkevalgt organ ? 
Slutt for oppgaveutvalg ? 
Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
Kan fritak lovlighetskontrolleres ? 
Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen ? 
Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang 
Ansatte krever innsyn i varsel - kommunen offentliggjør varslers navn 
Vide fullmakter til å begrense sammenkomster 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kemnerens årsrapport 2019 – Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner 
2. Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Agdenes, Meldal, Orkdal og 

Snillfjord kommuner. 
3. Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll. 
4. Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man 

kan diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista? 
5. Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike 

samarbeidsorganer være et folkevalgt organ og er representantskapet i et kommunalt 
oppgavefellesskap et folkevalgt organ? 

6. Er det ikke lenger mulig, jf. ny kommunelov, å ha et oppgaveutvalg? 
7. På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 

faglige vurdering. 
8. Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres? 
9. Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret? 
10. Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i 

en ny rapport. 
11. Etter krav om innsyn i varslingssaken fra to ansatte, offentliggjorde Eidskog kommune 

navnet på varsleren. Brudd på taushetsplikten, mener professor. 
12. Smittevernloven gir kommunene vide fullmakter til å forby sammenkomster. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som 
referatsaker. 



 
 


