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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget er ikke riktig organ for henvendelsen og kan derfor ikke
realitetsbehandle saken.
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Saksutredning
Sekretariatet oppfatter henvendelsen slik at avsender uttrykker bekymring for at
oversendt informasjonen ikke blir tatt med i beslutningsgrunnlaget som enda ikke er
behandlet politisk.
Kontrollutvalget skal påse at saker som legges frem til kommunestyret er forsvarlig
utredet. Det følger av loven at dette påseansvaret kommer etter at saken er lagt
frem. Kontrollutvalget, uansett om det kan tenkes hensiktsmessig, skal ikke
videreformidle eller oversende opplysninger i en sak i forkant eller under
saksforberedelsene. Det er rådmannen som har ansvaret for saksforberedelsene. I
tilfelle hvor kontrollutvalget skal se hvorvidt en sak er forsvarlig utredet, blir det
meget uheldig om kontrollutvalget selv skal ha deltatt i saksforberedelsene med å
oversende opplysninger.
Opplysningene i denne sak og andre saker som er under forberedelse kan uavhengig
av det som nå er skrevet, sendes til direkte til kommunestyret og/eller rådmann som
er riktig adressat for henvendelsen.
I tilfelle saken har vært lagt frem til politisk behandling kan kontrollutvalget vurdere
om saken er forsvarlig utredet fra rådmannen, men i dette ligger ikke at
kontrollutvalget kan oppheve eller kreve vedtak omgjort. Kontrollutvalget er med
andre ord ikke et klageorgan for enkeltsaker eller politiske vedtak. I tilfelle en sak
ikke er forsvarlig utredet kan kontrollutvalget kun påpeke dette ovenfor rådmann og
kommunestyret, men det ligger til kommunestyret å eventuelt endre, oppheve
vedtaket de selv har fattet.
I enkeltsaker kan kontrollutvalget blant annet påpeke at lov eller forskrift har blitt
brutt, eller svikt som følger av mangelfulle rutiner eller systemer m.m. I slike tilfeller

oversender kontrollutvalget melding til kommunestyret som vil behandle disse
opplysningene.
Sekretariatet vil meddele og informere avsender om at kommunestyret og/eller
rådmann er riktig adressat for henvendelsen. Videre vil sekretariatet meddele
avsender generelt om muligheten til å klage på et vedtak etter forvaltningslovens
bestemmelser.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det er sekretariatets mening at henvendelsen faller utenfor det mandat
kontrollutvalget har. Etter sekretariatets mening er kontrollutvalget ikke riktig organ
for henvendelsen og kan derfor ikke realitetsbehandle saken.

