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Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Etablering av politiske utvalg, gruppeledergodtgjøring m.m. 
Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret 
Kommunestyret kan opprette et supplerende organ for trepartssamarbeid 
Spørsmål om valg av medlemmer til arbeidsmiljøutvalget II - regjeringen.no 
Departementets uttalelse om valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget 
Taushetsplikten gjelder konkrete opplysninger om personlige forhold 
Mulig med en begrunnet siling av saksdokumenter på nett 
Ingen absolutt vetorett for ordfører 
Retten til å klage gjelder fortsatt 
Sivilombudets nye veileder skal gi færre innsynsfeil 
sikkerhetstiltak-i-norske-kommuner-i-forbindelse-med-russlands-invasjon-av-ukraina 
 
 
Saksopplysninger 
Det legges frem følgende saker for kontrollutvalget som referatsaker: 

1. I flere kommuner reises spørsmålet om uavhengige representanter kan ha krav på 
gruppestøtte og gruppelederstøtte. 
 

2. Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be 
formannskapet bytte ut et medlem. Kan han det?  
 

3. Er den nye kommuneloven til hinder for å etablere en styringsgruppe for utvikling og 
samarbeid? 
 

4. Kan kommunedirektøren peke ut folkevalgte til å være medlemmer i 
arbeidsmiljøutvalget, eller må disse komme fra administrasjonen? 
 

5. Departementets svar til Forum for kontroll og tilsyn angående en tolkningsuttalelse 
til den tidligere kommuneloven og om denne uttalelsen videreføres til den nye 
kommuneloven.  
 

6. Skal en e-post til kontrollutvalget med sjikanøse påstander mot ordføreren unntas 
offentlighet eller ikke?  
 

7. Er vi forpliktet til å publisere sjikanøse saksopplysninger på internett?  
 

8. Ordfører mente saken ikke var godt nok utredet, og ville ikke sette den på 
sakskartet til kommunestyret. Har ordfører rett til å nekte å føre opp saken?  
 

9. Hva skjer med klageretten nå som kommunedirektøren har fått lovfestet det 
løpende personalansvaret?  
 



10. Hvor raskt må et innsynskrav behandles? Hvordan skal en innsynsklage 
behandles? Svarene finner du i den nye veilederen til Sivilombudet. 
 

11. Anbefaling fra kommunal og moderniseringsdepartementet om sikkerhetstiltak i 
norske kommuner i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina 

 
 
 
 


