Øystein Hårstad

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/352-54
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 03.09.2019

Svar på dine henvendelser til kontrollutvalget
Jeg viser til dine henvendelser datert 11.6. og 5.7.2019 og din purring på svar datert 2.9. Jeg
vil beklage at vi har brukt så lang tid på å svare.
Henvendelsene dine datert 3.3.19 ble lagt fram for kontrollutvalget 20.3. Utvalget vedtok da å
ta dem til orientering. Det innebærer at kontrollutvalget har registrert henvendelsen, men ikke
vil foreta seg noe videre med dem. Henvendelsene, og dermed saken, har altså vært lagt
fram for og behandlet av kontrollutvalgeti.
Kontrollutvalget har også behandlet henvendelsen fra det forrige skadefellingslaget om
kommunens skadefellings- og fallviltordning. Med bakgrunn i saken vedtok kontrollutvalget å
innkalle det forrige skadefellingslaget og kommunens administrasjon til høring.
Kontrollutvalgets vedtakii ble behandlet i kommunestyret i sak 27/2019, 29.5.17, referert i vårt
brev av 13.6.19. Det går fram av vedtaket at kommunen vedtar at avtalene som omhandler
skadefellingsledelse, fallvilt og jaktoppsyn sies opp innenfor avtalenes frister. Rådmannen
ble gitt i oppgave å starte arbeidet med nye løsninger. De nye avtalene skal behandles i
Grønn nemnd i uke 37. Kontrollutvalget vil holde seg orientert om disse.
Til sist vil jeg for ordens skyld opplyse om at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, det kan
heller ikke overprøve hensiktsmessigheten i avgjørelser fattet av kommunens folkevalgte
organ og administrasjonen. Kontrollutvalget har ikke beslutningsmyndighet.
Kontrollutvalget anser med dette behandlingen av henvendelsene dine som avsluttet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

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

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
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Se sak 08/19, 20.03.2019.

ii

Se sak 16/19, 06.05.2019.
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