
       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 24/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/253 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig 
Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget 
Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 
Kontrollutvalget må sette seg selv på dagsorden 
Uheldig med posisjonsflertall i kontrollutvalg 
Kontrollutvalgsleder mener forslag om å overføre fullmakter i Vestland er lovstridig 
Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som ledd i innkallingen 
Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av kontrollutvalget i hver av 
deltakerkommunene 
Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn 
Ingen enkeltperson kan trekke en sak fra saklisten til et folkevalgt organ 
Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt 
Kommuner kan ikke gå konkurs 
Kommunene kan fastsette svært inngripende tiltak 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og kontroll i 

offentlig styring. 
2. Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i 

kommuneloven §§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget 
i § 23-1 tredje ledd. 

3. Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets 
kontrollutvalg. 

4. Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum for Kontroll og 
Tilsyn (FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 2019. 
Undersøkelsen har flere interessante funn det er verdt å reflektere over. 

5. Hvis andre oppfatter at det er bukken som passer havresekken, hjelper det lite at de som 
sitter i kontrollutvalg, vet at de ikke er partiske. 

6. Fylkesrådmannen i Vestland vil overføre myndighet fra fylkestinget til et utvidet 
fylkesutvalg og fylkesordføreren. Lederen av kontrollutvalget advarer. 

7. Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som skulle 
vært for kommunestyret? 

8. Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt 
havnestyre? 

9. Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert 
offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles? 

10. Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista? 
11. De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år. I 

løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen. 
12. Budsjettet er i ubalanse, kan kommunestyret vedta betalingsinnstilling? 



13. Smittevernloven gir kommunene fullmakt til å iverksette svært inngripende 
smitteverntiltak der det er nødvendig. Det sier områdedirektør Tor Allstrin i KS 
advokatene. 

 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som 
referatsaker.  
 
 


