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Forvaltningsrevisjonsrapport- Kommunaleselskaperspraktiseringav offentlighet

Kommunestyret-27.11.2019- 134/19
Vedtak:
Kommunestyretber kommunensrepresentanteri eierforsamlingenbidra til at:
1. Arba Inkluderinggjennomførertiltak for å etterleve offentleglovaog arkivlova.
2.
a. Askerog Bærumvannverkfører fullstendigjournal og
b. VEASfører fullstendigjournal.
3. Askerog Bærumbrannvesensikrer korrekt behandlingav innsynskrav.
SakenoversendesEierutvalgettil oppfølging.

Kontrollutvalgetsinnstilling:
Kommunestyretber kommunensrepresentanteri eierforsamlingenbidra til at:
1. Arba Inkluderinggjennomførertiltak for å etterleve offentleglovaog arkivlova.
2.
a. Askerog Bærumvannverkfører fullstendigjournal og
b. VEASfører fullstendigjournal.
3. Askerog Bærumbrannvesensikrer korrekt behandlingav innsynskrav.

Dette er et saksfremleggutarbeidet av politisk sekretariat.Det visestil vedleggenei saken.

Vedlegg:
Saksutskrift - forvaltningsrevisjon - kommunale selskapers
praktisering av offentlighet
Forvaltningsrevisjon - praktiserer selskapene offentlighet
RAPPORT- kommunale selskapers praktisering av offentlighet

4594834
4594836
4594837

Behandlingen i møtet 27.11.2019 Kommunestyret
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Saken oversendes Eierutvalget til oppfølging.
Habilitetsvurdering
Før behandling av sak 134/19 ble habilitetsspørsmålet vedrørende Marianne Rieber-Mohn (Ap)
vurdert. Begrunnelsen er at hun er medlem av styret i Asker og Bærum brannvesen IKS som er part i
saken og som fører til automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav
e. Marianne Rieber-Mohn fratrådte under behandlingen av spørsmålet, jfr. forvaltningsloven § 8.
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak om at Marianne Rieber-Mohn (Ap) er inhabil, jf.
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e). Halvdan Skard (Ap) (varamedlem) tiltrådte.
Habilitetsspørsmålet vedrørende Asbjørn Nilsen (H) og Johan Ravik (H) ble vurdert. Asbjørn Nilsen
er varamedlem av Asker og Bærum brannvesen IKS og Johan Ratvik er varamedlem av Asker og
Bærum vannverk IKS. Kommunestyret fant ikke varamedlemmene inhabile da de ikke har deltatt i
behandlingen av saken.
Votering:
Innstillingen med Morten Skauges tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-27.11.2019- 134/19:
Vedtak:
Kommunestyret ber kommunens representanter i eierforsamlingen bidra til at:
1. Arba Inkludering gjennomfører tiltak for å etterleve offentleglova og arkivlova.
2.
a. Asker og Bærum vannverk fører fullstendig journal og
b. VEAS fører fullstendig journal.
3. Asker og Bærum brannvesen sikrer korrekt behandling av innsynskrav.
Saken oversendes Eierutvalget til oppfølging.

