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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
Kontrollutvalet - eventuell vurdering av saker
Kontrollutvalgets vurdering av formannskapets vedtak
Saksutredning
Bakgrunn for saken er at sekretariatet ble bedt om å vurdere hvorvidt formannskapets vedtak
om samarbeid med Salvesen og Thams kan være i strid med regelverket for offentlege
anskaffelser (se vedlegg.)
Sekretariatet har i dette saksfremlegget ikke tatt konkret stilling til spørsmålet, se vedlegg
kontrollutvalet – eventuell vurdering av saker. For en konkret vurdering vises det til vedlagt
dokument, se Kontrollutvalgets vurdering av formannskapets vedtak. Det er i det videre kun
redegjort helt generelt og kort om kontrollutvalgets ansvar og plikter.
Kontrollutvalget er satt til å ivareta kommunens interesser. I tilfelle kommunen inngår
samarbeid som bryter med lovverket om offentlig anskaffelser kan kommunen ikke bare
risikere erstatningssøksmål, men også risikere å måtte betale erstatning i tilfelle kommunen
taper slike søksmål. Utvalget vil ikke ivareta sin lovpålagte oppgave om å beskytte
kommunens interesser om utvalget ikke vurderer hvorvidt et vedtak medfører en slik risiko.
I utgangspunktet skal kontrollutvalget være varsom med å legge seg bort i politiske vedtak,
men i tilfeller hvor et vedtak kan tenkes å bryte med gjeldende lover m.m. kan utvalget
oversende en betenking til kommunestyret, som da, på selvstendig grunnlag, må ta stilling til
saken.
Utvalget kan likevel ikke under noen omstendighet oppheve, endre eller kjenne et vedtak
ugyldig.
Sekretariatet vil orientere utvalget samt utarbeide ett eget dokument som vurderer konkret
hva formannskapets vedtak innebærer. Dokumentet vil bli ettersendt saksdokumentene og
vil bli publisert med øvrige sakspapirer.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget bør på bakgrunn av sekretariatets redegjørelse og vedlagt dokument vurdere
hvorvidt det er hensiktsmessig med videre oppfølging av saken eller at utvalget kan ta
redegjørelsen til orientering.

