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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedlegg 
Melding om politisk vedtak - Eierskapskontroll - Melhus kommunes eierstyring 
Melding om politisk vedtak - Eierskapskontroll Aksjeselskapet Lundemo Bruk 
Avslutning av forvaltningskontroll på landbruksområdet 
Signert leveranseavtale Konsek Trøndelag 
Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021 
Foretak har sin myndighet delegert fra kommunestyret 
Meget langt fra mønstergyldig lovgivningsteknikk 
Ny ordfører må være valgt når sittende går av 
Terskelen for å overprøve kommunestyrets vurdering er ganske høy 
Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas 
Kravet om likebehandling er avgjørende 
Skal ikke være usaklig forskjellsbehandling 
Ordfører bestemmer sakslisten til kommunestyret 
Ikke et lovkrav å begrunne støttefordeling 
Private fastleger avviser Helseplattformen 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunestyrets vedtak i sak 95/21 Eierskapskontroll – Melhus kommunes eierstyring. 
2. Kommunestyrets vedtak i sak 94/21 Eierskapskontroll Aksjeselskapet Lundemo Bruk 
3. Statsforvalterens brev om avslutning av forvaltningskontroll på landbruksområdet. 
4. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Melhus kommune 
5. Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021 
6. Begrenser kommuneloven hvor mye makt et kommunalt foretak kan ha? 
7. Er vervet som leder av representantskapet i et IKS et kommunalt tillitsverv? 
8. Ordfører er blitt stortingsrepresentant, men kan kommunestyret nekte ordføreren 

permanent fritak fra ordførervervet? 
9. Omstillingsprogrammet ble ikke behandlet i administrasjonsutvalget eller 

arbeidsmiljøutvalget før omstillingen ble vedtatt i kommunestyret. Er det en forsvarlig 
saksbehandling? 

10. Kontrollutvalget er lite egnet som varslingsmottak, debattinnlegg av KS advokatene 
Frode Lauareid og Geir S. Winters 

11. Kontrollutvalgene får tidvis inn henvendelser om at varslingsrutiner ikke fungerer i 
kommunene. 

12. Er elektronisk folkeavstemning lovlig? 
13. Kan kommunen bestemme at den bare gir økonomisk støtte til organisasjoner hvor alle 

medlemmene er likeverdige? 
14. Kontrollutvalget vil ha penger til en gransking, men ordfører vil ikke bringe spørsmålet 

opp for kommunestyret. Kan han nekte å legge fram en bevilgningssak? 
15. Kommunens vedtak om hvem som koronastøtte begrunnes ikke. Kan det være lov? 
16. Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene, svarer administrerende direktør 

Christer Mjåset i Helseplattformen. 


