Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Arkivsak:

19/166

Møtedato/tid:

27.05.2019 Kl 12:00

Møtested:

Kommunehuset

Møtedeltakere:
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
Kåre Vik
Svein Sørum
Lennart Nordlund
Andre møtende:
Unni Romstad, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Torbjørn Berglann, daglig leder, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)
Jorunn Sund, førstekonsulent, Konsek
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek
Kopi:
Ordfører, rådmann, postmottak Namsskogan kommune, postmottak RMN.
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 23.05.2019

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Jorunn Sund
Førstekonsulent, Konsek

Sakliste
Saksnr.
13/19

Sakstittel
Klage på kontrollutvalgets behandling, vedtak samt publisering av sak 3/19

Klage på kontrollutvalgets behandling, vedtak samt publisering av
sak 3/19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
27.05.2019

Saksnr
13/19

Torbjørn Brandt
FE - 033
18/413-20

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Klagen avvises.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Vedlegg
Brev, datert 8.4.2019 fra rådmann - Vedrørende KU sak 3/19.
Tilsvar til rådmannen, datert 10.4.2019 - Vedrørende KU sak 3/19
Brev, datert 6.5.2019 fra rådmannen - Vedrørende KU sak 3/19
Brev, datert 2.5.2019 - Vedrørende KU sak 3/19, juridiske vurderinger.
Utrykt vedlegg KU Sak 3/19 Orientering / Henvendelser til Namsskogan kontrollutvalg 21.03.2019
Utrykt vedlegg KU Sak KU sak 16/18 Henvendelse til kontrollutvalget angående arbeidsavtale

Saksutredning
Kontrollutvalget mottok en henvendelse1 fra rådmannen den 8. april 2019. Henvendelsen ble
besvart med brev 10. april 2019.2 Den 6. mai 2019 mottok kontrollutvalget en ny
henvendelse3 fra rådmannen hvor det var vedlagt en juridisk vurdering samt
administrasjonens fremstilling, datert 2. mai 2019.4
Henvendelsene må betraktes som klager på kontrollutvalgets behandling, vedtak, samt
publisering av sak 3/19.
Kontrollutvalget behandet i sak 3/19 to henvendelser.
Henvendelse fra Birgit Strøm:
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen gå igjennom rutiner for hvordan, og til hvilke
tidsramme henvendelsene skal besvares jf. forvaltningsloven § 11.
Det fremgår av brev datert 2.mai 2019 at både administrasjonen og Steinkjeradvokatene
mener dette vedtaket er en realitetsbehandling av klagen. Det hevdes at kontrollutvalget har
behandlet henvendelsen som en klage på personalsjefen. Videre hevdes det at
administrasjonen ikke har fått anledning til å uttale seg om saken. Det fremsettes påstander
om at kontrollutvalget har konkludert med at kommunen ikke har overholdt svarfristen.
Kontrollutvalget har ikke tatt stilling til klagen på personalsjefen eller om kommunen har
overholdt lovpålagte svarfrister m.v. Tvert om viser vedtaket at rådmannen på generelt
grunnlag blir bedt om å orientere utvalget.

1

Se vedlegg Brev, datert 8.4.2019 fra rådmann - Vedrørende KU sak 3/19
Se vedlegg Tilsvar til rådmannen, datert 10.4.2019 - Vedrørende KU sak 3/19
3 Se vedlegg Brev, datert 6.5.2019 fra rådmannen - Vedrørende KU sak 3/19
4
Se vedlegg Brev, datert 2.5.2019 - Vedrørende KU sak 3/19, juridiske vurderinger.
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Sekretariatet mener både administrasjonen og Steinkjeradvokane bygger på feilaktig faktum
og uriktig lovanvendelse. Både administrasjonens og Steinkjeradvokatenes vurdering og
konklusjoner bærer preg av dette.
Sekretariatet viser til selve vedtaket og kan ikke se at dette innebærer noen form for
realitetsbehandling av selve klagen. Sekretariatet vil påpeke at vedtaket ikke er et
enkeltvedtak5 som kan påklages.6 Av samme årsak vil heller ikke forvaltningsloven § 16
komme til anvendelse.
Publisering av saksdokument
Kontrollutvalgets saksfremlegg med vedlegg publiseres, i samsvar med offentleglova7 og
kommuneloven.8
Sekretariatet vil opplyse om at kontrollutvalget ikke publiserer innkommende eller utgående
korrespondanse.
Med mindre det foreligger hjemmel til å unnta opplysninger i dokument, kan opplysningene
ikke unntas. I tilfeller hvor en opplysning kan unntas, skal organet likevel vurdere
meroffentlighet (merinnsyn9).
Opplysninger som eventuelt indikerer forsømmelser eller svikt i systemet i det offenlige, kan
som hovedregel ikke unntas som taushetsbelagte opplysninger.10 Offentlig ansatte skal
ivareta allmennhetens interesser. Opplysninger som går på ivaretagelse av deres
ansvarsområde er ikke å regne som taushetsbelagte opplysninger.
Denne tolkningen er i tråd med kontrollutvalgets praksis.
Sekretariatet har vurdert opplysningene i dokumentet og med unntak av de opplysninger
som angår innsenders personlige forhold,11 finner ikke sekretariatet hjemmel for å unnta de
øvrige opplysningene.
Henvendelse fra Namsskogan SV:
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:
Henvendelsen fra Sosialistisk venstreparti (SV) er oversendt i sin helhet til revisjonen
og vil bli en del av vurderingen av igangsatt undersøkelse: Gjennomføres
drøftingsplikten og er ansettelser og oppsigelser i trå med arbeidsmiljøloven og
kommunens egne bestemmelser.
Tilsetting er et forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven, men det er unntatt fra ordinær
klageadgang.12 Kontrollutvalget har hverken behandlet henvendelsen fra Namsskogan SV
som en klage på ansettelse, eller fattet et vedtak som innebærer en realitetsbehandling av
klagen.
Når kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon, selskapskontroll eller undersøkelser
av et forvaltningsområde, er ikke dette å betrakte som et enkeltvedtak. Det foreligger ikke
klageadgang for ansatte på det aktuelle området som skal undersøkes.
Kontrollutvalget bestilte i sak 16/18 en undersøkelse av ansattelser og oppsigelser i
kommunen. I kontrollutvalgets møte den 16.oktober 2018, vedtok kontrollutvalget å bestille
en undersøkelse av samtlige ansettelser og oppsigelser i kommunen for en nærmere angitt
periode. Den 23.mars 2019, nesten 5 måneder etter vedtaket i sak 16/18 ble fattet, vedtok
kontrollutvalget at ansettelsen av kommunalsjef for helse og omsorg, skulle bli gjenstand for
den samme kontrollen, på lik linje med alle de andre ansettelser som ble undersøkt av

5

Se forvaltningsloven § 2 bokst a. samt § 2 bokst. b.
Se forvaltningsloven § 28.
7 Se offentleglova § 3, jf. offentleglova § 1.
8 Se kommuneloven § 32 nr. 3.
9 Se forvaltningsloven § 11.
10 Se Fylkesmannens I Oslo og Akershus, vedtak av 14.7.2008, sak 2008/12844.
11
Se offentleglova § 13, jf. forvaltningslova § 13 første ledd nr. 1.
12 Se forvaltningsloven §§ 2 – 3.
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revisjonen. Påstanden om at kontrollutvalget igangsatte en særskilt kontroll av ansettelsen
som følge av henvendelsen fra Namsskogan SV, medfører ikke riktighet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Publisering av vedleggene i sak 3/19 var i tråd med offentleglova.
Kontrollutvalgets vedtak i sak 3/19 er hverken generelt eller konkret bestemmende for
rettigheter eller plikter til private personer.13 Vedtakene gjelder heller ikke rettigheter eller
plikter til en eller flere bestemte personer.14 Kontrollutvalgets vedtak er ikke enkeltvedtak i
forvaltningslovens forstand. Det foreligger derfor ikke klageadgang etter forvaltningsloven.15
Kontrollutvalget oppfordres til å avvise klagen.
Kontrollutvalget handler på vegne av kommunestyret og skal føre tilsyn med
administrasjonssjefen på kommunestyrets vegne. Det er svært uvanlig at
administrasjonssjefen klager på vedtak fattet i det organet som er satt til å kontrollere ham.
Kommunestyret bør orienteres om saken.

13

Se forvaltningloven § 2 bokst. a.
Se forvaltningsloven § 2 bokst. b.
15 Se forvaltningsloven § 28
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Namsskogan kommune
Namsskogan kommune
Unntatt offentlig, Off.l. §13
Leder Namsskogan kontrollutvalg Elisabeth Bjørhusdal

7890 NAMSSKOGAN

Vår ref:
19/2547-2-KJKV

L.nr.
9302/19

Arkiv:

Deres ref:

Dato:
08.04.2019

OPPFØLGING SAK 3/19 KONTROLLUTVALGET
Viser til kontrollutvalgets sak 3/19 vedrørende behandling av henvendelse fra Birgit Strømsnes.
Ut fra vedlegg og orientering som er vedlagt og lagt ut på KonSek sin hjemmeside, finner jeg det
svært beklagelig at denne henvendelsen ikke er vurdert som en klage, men behandlet som en
forvaltningssak vedr. saksbehandlingsrutiner i kommunen.
Ut fra innholdet i brevet fra Strømsnes, ser rådmann dette som en klage på vår ansatt. Saken burde vært
oversendt til kommunen for behandling iht våre klagerutiner. Ut fra min vurdering foreligger det
personopplysninger, som er lagt ut offentlig, og derfor ber rådmann om at brev fra Strømsnes datert
29.01.2019 unntas offentligheten. Det bes i tillegg om at brevet oversendes rådmann, som vil behandle
klagen iht våre rutiner.

Med hilsen

Kjersti Kvalvik
Rådmann
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi:
Ordfører

Postadresse:
Sentralbord:
Namsskogan kommune
Telefaks:
7890 Namsskogan
Saksbehandler tlf:
E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no
Hjemmeside: www.namsskogan.kommune.no

74 33 32 00
74 33 32 61

Bankgiro:
Bankgiro for skatt:
Org. nr:

4472.06.00045
6345.06.17409
NO 864 982 212

Namsskogan kommune v/rådmannen
Kommunehuset
7890 NAMSSKOGAN

Vår saksbehandler: Jorunn Sund, tlf. 959 85 828
E-post: jorunn.sund@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/413-17
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 10.04.2019

Vedr. rådmannens henvendelse til kontrollutvalget
Jeg viser til din henvendelse om sak 3/19 i kontrollutvalget. Saken inneholdt en henvendelse
fra en tidligere ansatt, Birgit Strømsnes, som ikke har fått svar på en henvendelse til
kommunen innen vanlige frister, jf. forvaltningsloven § 11a første og andre ledd..
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, utvalget behandler derfor ikke saker på vegne av
kommunen. Utvalgets skal drive kontroll med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Det
innebærer blant annet å påse at kommunen har fungerende rutiner for saksbehandling.
Utvalget går normalt ikke inn i enkeltsaker, men bruker disse som utgangspunkt for å
undersøke kommunens systemer. I henvendelsen fra Strømsnes går det fram at hun har
henvendt seg til kommunen uten å få svar før etter 8 mnd. Kontrollutvalget ønsker derfor å bli
orientert om kommunens rutiner for svar på henvendelser, og har fattet vedtak i
kontrollutvalget den 21. mars 2019 om at de ønsker en orientering i neste møte.
Rådmannen har rett i at brevet fra Strømsnes også er en klage på personalsjefen. Vi har
vurdert brevet opp mot rettspraksis (jf. Moxnes-dommen), som tilsier at at personer i ledende
stillinger må tåle kritikk for hvordan de utfører arbeidet. Kritikken behøver ikke å unntas
offentlighet.
Henvendelsen fra Strømsnes er sendt til kontrollutvalget, som har behandlet den. Det er
likevel ingenting i veien for at rådmannen på eget initiativ kan behandle henvendelsen som
en klagesak.
Vi noterer oss at rådmannen har unntatt også sitt eget brev fra offentligheten. Vi har vurdert
brevet opp mot offentleglova og kan ikke se at det brevet inneholder opplysninger som skal
unntas offentlighet. Henvendelsen blir lagt fram for kontrollutvalget i neste møte, 9.5.2019.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Jorunn Sund
førstekonsulent
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Ordfører
Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no

Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
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Namsskogan kommune
Namsskogan kommune
Unntatt offentlig, Off.l. §13
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
Jernbaneveien 1
7890 NAMSSKOGAN

Vår ref:
19/2637-7-KJKV

L.nr.
11609/19

Arkiv:
033

Deres ref:

Dato:
06.05.2019

JURIDISK VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS SAK 3/19
Vedlagt følger en juridisk vurdering av kontrollutvalgets behandling av sak 3/19,
som også omhandler administrasjonens redegjørelse.
Viser for øvrig til Forvaltningslovens §13.1 og EU-forordning 2016/679 artikkel 5 punkt 1a
som omhandler offentliggjøring av personopplysninger.

Med hilsen

Kjersti Kvalvik
Rådmann
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Postadresse:
Sentralbord:
Namsskogan kommune
Telefaks:
7890 Namsskogan
Saksbehandler tlf:
E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no
Hjemmeside: www.namsskogan.kommune.no

74 33 32 00
74 33 32 61

Bankgiro:
Bankgiro for skatt:
Org. nr:

4472.06.00045
6345.06.17409
NO 864 982 212

