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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedlegg 
Tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2021 
Melhus kommunes svar på tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2021 
Melding om politisk vedtak - Kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023 - endring 
Kommunestyret må selv vurdere om saken er godt nok opplyst 
Rett til fri, men ikke med lønn 
Møteboken skal inneholde opplysninger om hvilke vedtak som ble fattet 
Ny veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen 
Departementet - Opp til kommunene om streikestengte barnehager skal få tilskudd 
Åpenhet om kontakt med folkevalgte og ansatte 
Store mangler i barnevernets dokumentasjon 
FKT - Fagkonferanse 31. mai -1. juni 2023 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2021 
2. Melhus kommunes svar på tilbakemeldingsbrev fra revisjonen 
3. Nytt fast medlem og varamedlem i kontrollutvalget fra og med 30.11.2022 
4. 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? 

5. Arbeidsgiver vil ikke gi folkevalgt fri med lønn til å delta i møter i forliksrådet eller i et 
kommunalt selskap. Kan arbeidstaker be om frikjøp? 

6. Formannskapet fattet vedtak i en sak, men ville ikke opplyse om hva de hadde vedtatt. 
7. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap la den 16. oktober 2022 ut en revidert 

versjon av veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. 
8. Det er kommunene som selv må bestemme om de vil fortsette å gi tilskudd til private 

barnehager som er rammet av streik, sier Kunnskapsdepartementet. 
9. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan åpenhet sikres og utilbørlig 

påvirkning unngås. 
10. Verken barnevernets dokumentasjon av egne, faglige vurderinger eller barn og foreldres 

medvirkning er blitt særlig bedre etter fire år med kompetanseløft, følge Riksrevisjonen. 
11. FKT - Fagkonferansen 2023 arrangeres på Scandic Lerkendal i Trondheim 
 
 


