
      
Referatsaker 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 10.11.2022 29/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/248 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedlegg 
Åpenhetsbarometeret 2022 
Vil bidra til større åpenhet 
Kommunen kan gripe inn ved fare for forurensing 
En kommune kan ikke bli inhabil 
Viktig at ordføreren passer på at alle følger spillereglene 
Samsvar i maktforhold blir avgjørende 
Facebook-vennskap er ikke i seg selv tilstrekkelig til å skape inhabilitet 
Fjernmøte må være fastsatt i reglementet 
Må rekonstituere lokallaget 
Kommunestyret må selv vurdere om saken er godt nok opplyst 
Ny veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen 
Ikke automatisk inhabil fordi man har behandlet samme sak før 
Ganske opplagt at ansatt bør få fri 
Advokatfirma konkluderer med at Helseplattformen brøt forskrift 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Resultater fra Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalgs undersøkelse av 

åpenhet i kommune-Norge. 
2. På Etikk-konferansen 21. september lanserte KS en ny utredning som viser hvordan 

kommuner kan etablere et åpenhetsregister innenfor dagens lovverk.  
3. Bilvrak på en privat tomt skaper bekymring og irritasjon for nabolaget. Kan kommunen 

gripe inn? 
4. Kan kommunen bli inhabil når den selv er part i saken som er oppe til behandling? 
5. Kommunedirektøren ble sittende på plassen sin selv om han var inhabil. Er det lov? 
6. Må begge kjønn være representert med minst 40 prosent i formannskapet? 
7. Skaper vennskap på Facebook inhabilitet? 
8. Et kommunestyremedlem var forhindret fra å stille fysisk på møtet, men deltok via 

Teams. Er det lov? 
9. Partiets lokallag satt under administrasjon av fylkeslaget. Hvem kan nå levere listeforslag 

til kommunevalget? 
10. Vedlegg ble holdt hemmelig, møtet ble lukket, men tross det var flere enn 

kommunestyrets medlemmer til stede. Var dette en lovlig måte å behandle kommunens 
beredskapsplan på? 

11. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt ut en revidert versjon av 
veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. 

12. Kan en politiker behandle innsigelser i en plansak både i kommunestyret og i 
fylkesutvalget? 

13. Kan politikeren kreve fri fra nattevakt før møtet i kommunestyret? 
14. Advokatfirmaet Wiersholm konkluderer med at Helseplattformen har brutt forskriften om 

offentlige anskaffelser. 
 
 


