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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Vedlegg 
Melding om politisk vedtak - kommunestyrets sak 16/21 
Melding om politisk vedtak - kommunestyrets sak 17/21 
Årsoppgjørsbrev 2020 
Kommunens svar på revisors årsoppgjørsbrev 2020 
Hvem bestemmer over sakslisten ? 
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 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunestyrets sak 16/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
2. Kommunestyrets sak 17/21 Plan for eierskapskontroll 2021-2024 
3. Revisors årsoppgjørsbrev etter gjennomført revisjon av kommunens årsregnskap og 

årsberetning 2020. 
4. Midtre Gauldal kommunes svar på revisors årsoppgjørsbrev for 2020.  
5. Er det ordfører, en tredel av utvalget eller flertallet som avgjør om en sak skal på 

sakslisten? 
6. Kommunale oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe «enkeltvedtak», altså 

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

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

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

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

10. 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? 

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

slik som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp. 
13. Må man ha stemmerett i valgdistriktet for å kunne levere inn valglister der? 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.  
 
 


