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Vedr. din anmodning om iretteselse av veinavnkomiteen
Jeg viser til din henvendelse til kontrollutvalget datert 27.6.2016, der du ber om at
utvalget irettesetter veinavnkomiteen for å ha løyet for en av kommunens innbyggere.
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan og står for det løpende
tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret (kommuneloven,
paragraf 77.1). I praksis betyr det som regel at utvalget undersøker om
administrasjonen har system for å ha effektive og gode tjenester og at rådmannen gjør
det politikerne pålegger ham. Utvalget går sjelden inn i enkeltsaker, men kan gjøre det
dersom det er en sak av prinsipiell betydning, eller en sak som er relevant for
kommunestyret. Kontrollutvalget skal ikke overprøve politisk eller administrativt fattede
vedtak.
Du ønsker at kontrollutvalget skal irettesette veinavnkomiteen for å ha løyet, jeg må
dessverre si at jeg anbefaler kontrollutvalgets leder å ikke etterkomme dette, men ta
henvendelsen til orientering. Det betyr i praksis å ikke gjøre noe med henvendelsen. Det
er flere årsaker til min anbefaling:
1. Det ligger utenfor kontrollutvalgets mandat å irettesette eller kritisere andre
politiske utvalg og komiteer. Det er derfor prinsipielt umulig å etterkomme ditt
ønske.
2. Dersom kommunale komiteer lyver for innbyggerne er det selvsagt ikke bra, men
at du og komiteens leder er uenige om at gatenavnet Skippergata er forbundet
med prostitusjon framstår ikke for undertegnede som løgn. Kontrollutvalget tar
uansett ikke stilling til påstander om løgn.
3. Jeg har forståelse for at saken er viktig for deg, men fra mitt ståsted framstår den
dessverre ikke som prinsipielt viktig eller som så vesentlig at kontrollutvalget bør
bruke ressurser på den.
Kontrollutvalget har neste møte 12.9. Det vil framgå av møteinnkallingen hvordan
henvendelsen blir behandlet. Møteinnkallingen finner du på sekretariatets nettsider,
konsek.no, fra 5.9. Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål eller
kommentarer.
Med vennlig hilsen
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Torbjørn Berglann
rådgiver
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