
 
 

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune 
Arkivsak: 21/298 

Møtedato/tid: 04.11.2021 kl. 09:00 
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen 

 
      
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 
Trondheim, 29.10.2021 
 
 
Gunn Inger Tevik Løvseth (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
61/21 Henvendelser til kontrollutvalget fra innbygger 
 
 
 



       
Henvendelser til kontrollutvalget fra innbygger  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 04.11.2021 61/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/500 - 24 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Utdrag fra innbyggers henvendelser 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 9. september 2021 (sak 47/21) orienterte kontrollutvalgets leder og 
sekretær kort om en henvendelse fra en innbygger (mottatt 6. september) som hevdet at 
Melhus kommune ikke forholder seg til forvaltningslovens bestemmelser. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber om å få henvendelsen fremlagt på sitt møte i november. 
 
Samme innbygger har sendt en ny henvendelse til kontrollutvalget (mottatt 4. oktober) om 
manglende fungerende kriseutvalg i Melhus kommune. 
 
Innbygger har fått foreløpig svar på sine henvendelser fra kontrollutvalgets sekretariat med 
informasjon om at henvendelsene vil bli lagt frem for kontrollutvalget på møte 4. november. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget er kommunens kontrollorgan som fører kontroll med forvaltningen, og er ikke 
et klageorgan, og har ikke anledning til å realitetsbehandle enkeltsaker, klager på 
enkeltvedtak, personalsaker mv.  
 
Kontrollutvalget skal ikke vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er 
truffet av politiske organer. Det samme gjelder vedtak truffet av administrasjonen, med 
hjemmel i delegert myndighet. 
 
Kontrollutvalget er pålagt å behandle saker det får fra kommunestyret eller revisor, jf. 
kommuneloven § 23-1 og § 24-2.  
 
Kontrollutvalget kan behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener 
de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn 
under kontrollutvalgets oppgaver. 
Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den 
kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som 
den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll. 
 
Konklusjon 
Hvis utvalget kommer til den konklusjon at de ønsker å behandle henvendelsene fra 
innbygger så må utvalget også diskutere hvilken måte de best kan følge opp henvendelsene 
på.  
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 



Utdrag fra innbyggers henvendelse 06.09.2021 om brudd på forvaltningslovens 
bestemmelser 

Innbygger viser til manglende svar på sine henvendelser til Melhus kommune. Innbygger 
hevder at henvendelsene oversees av kommunen. 

Innbygger sier videre:  
Dette er et rent faktisk brudd på forvaltningslovens bestemmelser om videresending, og jeg 
ber om at Kontrollutvalget raskt og uten opphold tar saken til behandling som en klage fra 
meg på at kommunen ikke forholder seg til forvaltningslovens bestemmelser.   
 
 
Utdrag fra innbyggers henvendelse 04.10.2021 om manglende fungerende 
kriseteam i Melhus kommune 

Jeg vil med dette påklage at Melhus kommune ikke har noe fungerende kriseteam, og 
således ikke oppfyller verken intensjonen til kommuner når det gjelder støtte til befolkningen 
gruppevis eller enkeltpersoner mht. dette i uventede og krevende ekstremsituasjoner, og 
heller ikke lovpålagte krav. 
Jeg har gjentatte ganger bedt om kontakt med kommunens kriseteam, og også ordfører og 
rådmann Jeg får verken møte eller svar, og ingen ting skjer. 
 
Jeg ber om at Kontrollutvalget går inn i saken, som jeg mener dreier seg både om 
diskriminering/usaklig forskjellsbehandling av meg som enkeltindivid i kommunen, og/eller at 
kommunen ikke oppfyller lovpålagt bistand ved krisesituasjoner. Jeg mener at dette er sterkt 
kritikkverdig. 
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