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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering, men
presiserer viktigheten av avtaler utformes på en måte at det ikke er tvil om
innholdet.
Vedlegg
Epost fra Kamal Hawas til KU 15.11.15.
Bekreftelse på at henvendelse til kontrollutvalget er mottatt.
Henvendelse til - og tilbakemelding fra rådmannen om praksis ved inngåelse av avtaler.

Saksutredning
Kontrollutvalget kan behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som
mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om
den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Det er likevel viktig å presisere at
kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på
enkeltvedtak som har vært til administrativ behandling.
I epost fra 15.11.15 til kontrollutvalgets leder blir det bedt om at kontrollutvalget ser
på hvorfor det er skrevet 2 arbeidsavtaler om ett og samme oppdrag. Videre hevdes
det at grunnen til at avsender av brevet ikke får dekket reisekostnader i henhold til
innsendt reiseregning, skyldes at han stilt spørsmål rundt inngåelse av
arbeidsavtaler.
Sekretariatet mottok henvendelsen på epost via kontrollutvalgets leder den
16.11.15. Leder sendte samtidig kopi til de 2 øvrige faste medlemmer av
kontrollutvalget.
Kontrollutvalget avgjør selv hvilke saker de skal behandle ut over de som er
lovpålagt. For å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å behandle henvendelsen er
det, som det fremgår av vedlegg, gjort mindre undersøkelser. Sekretariatet har i
epost til rådmannen den 25.11.15 bedt om kommentarer til henvendelsen.
Henvendelsen og tilbakemeldingen, epost av 26.1.15, følger som vedlegg i saken.
Videre har sekretariatet, i samråd med kontrollutvalgets leder, anmodet revisjonen
om å se på utbetalinger knyttet til avtalen(e) for 2015. Revisjonen har konkludert
med at det er foretatt utbetalinger i tråd med avtalen(e), men at det var uenighet
om den samlede kjøregodtgjørelsen på tidspunktet da de foretok gjennomgangen.
Iflg opplysninger innhentet fra administrasjonen mente rådmannen i utgangspunktet
at det var krevd godtgjørelse for flere kilometer enn beregnet kjørelengde. I epost
25.1.16 til Konsek opplyser rådmannen at saken ansees avsluttet. Tydal kommune
har kommet til enighet med legen og utbetalt kr 1976,20 i tillegg til tidligere
utbetalinger.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Det er positivt at kontrollutvalget får innspill fra innbyggere og andre da dette
enkeltvis eller samlet kan gi innspill til områder som kontrollutvalget bør se nærmere
på i forhold til sitt tilsynsansvar. Kontrollutvalget må imidlertid være varsom i forhold
til å gå inn i enkeltsaker. Utvalget kan da lett bli oppfattet som det kan benyttes til
”omkamper”.
Rådmannen har i sin tilbakemelding opplyst at han oppfatter at det kun er en avtale
og at det som beskrives som avtale nummer 2 kun er et tillegg. Rådmannens klare
oppfatning er også at det ikke er kommunen, men legen som har bedt om
presiseringene som fremgår i tillegget/avtale 2. Rådmannen bekrefter i eposten at
det ikke er praksis med denne type avtaler, men utelukker ikke at det kan ha
forekommet tidligere.
Sekretariatet mener at avklaringen om at det er utbetalt godtgjørelser i henhold til
avtalen(e) taler for at kontrollutvalget ikke bør bruke ytterligere ressurser for å følge
opp denne konkrete saken videre. Det er imidlertid viktig at administrasjonen ved
inngåelse av avtaler får med alle forhold som kan ha betydning for gjennomføringen,
slik at en unngår tvil om hva som faktisk er avtalt.
Rådmannen er bedt om å møte under behandlingen av saken. Kontrollutvalget må på
bakgrunn av saksfremlegg, dokumenter i saken og rådmannens svar på eventuelle
spørsmål, vurdere om det er aktuelt med videre oppfølging.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget ikke prioriterer å følge opp denne saken
ytterligere, dersom det ikke fremkommer spesielle opplysninger i møtet. Viser for
øvrig til innstillingen.

