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Saksutredning
Kontrollutvalget har i 2018 behandlet to saker i tilknytning til henvendelse til kontrollutvalget
vedr. fallviltordning og skadefellingslag, senest sak 028/18 der kontrollutvalget fikk en
orientering fra administrasjonen i møte 29.10.2018.
Kontrollutvalget fikk i denne saken en grundig redegjørelse fra administrasjonen og fattet slikt
vedtak:
1. Kontrollutvalget tar den gitt informasjon til orientering.
2. På neste møte innkalles det gamle skadefellingslaget og de rådmannen bemyndiger til å
møte fra administrasjonen.
Iht. vedtakets punkt 2 har kontrollutvalget gjort vedtak om å kalle inn personer utenfor
administrasjonen til å informere i en sak. Normalt i et kontrollutvalgsmøte er det
kontrollutvalget, ordfører og revisor som har talerett. Rådmannen og kommunens ansatte
forøvrig kan kalles inn i enkeltsaker. Kontrollutvalget har mulighet til å gi andre talerett etter
eget vedtak, dvs. at andre inviteres inn til kontrollutvalget for å uttale seg. Når kontrollutvalget
gir slik talerett til personer utenfra, bør det legges en del prinsipper til grunn før utvalget
gjennomfører en slik form for informasjonsinnhenting, jf. KU-sak 02/19.
Som utgangspunkt for høring er dokumentene kontrollutvalget mottok i henvendelsene til
kontrollutvalget i august, samt den skriftlige dokumentasjon fra administrasjonen som ble gitt
i møte den 29.10.2018.
Tema/spørsmålet i høringen vil være kommunens fallvilt- og skadefellingslagsordning
Det er pr. e-post den 8/1-2018 sendt invitasjon til høring i kontrollutvalget til medlemmer i det
gamle skadefellingslaget og leder av skadefellingslaget. De tre personene som var
medlemmer i det gamle og har fortsatt i det nye skadefellingslaget ble ikke innkalt, da
sekretariatet ikke var kjent med disse personene på det tidspunkt invitasjonene ble sendt ut.
Av 12 invitasjoner har vi mottatt tilbakemelding fra 10 og 2 har ikke besvart henvendelsen.
Det er kun leder av skadefellingslaget som har takket ja til invitasjonen. De øvrige kan ikke
møte på oppsatt dag og tidspunkt, men flere har opplyst at de kan møte en dag etter endt
arbeidstid.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
På grunn av manglende deltagelse har sekretariatet i samråd med leder av utvalget bestemt
at høringen den 21.01.19 går ut. Kontrollutvalget må vurdere hvordan saken skal følges opp
videre.
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

