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Svar - Oppfølging av saker 
 

Det vises til e-post mottatt 10.februar 2021 hvor utvalgets vedtak i sak 04/21 er oversendt meg i to 
punkter. Det er ønskelig med et svar fra meg på pkt.2 i samme vedtak innen 27. april 2021. 

 
Jeg vil åpne med å understreke at jeg beklager at vi er kommet i en slik situasjon at disse to punktene 
ble nødvendige å vedta. Hvorfor vi er havnet i en slik situasjon er redegjort for tidligere, og dette svaret 
vil derfor i all hovedsak dreie seg om hvordan saker fra Kontrollutvalget til Kommunestyret i framtiden 
sikres å komme fram til behandling i nettopp Kommunestyret. 

 
Kontrollutvalget er eneste fora som rapporterer, eller melder opp saker direkte til Kommunestyret. Altså 
slik at saker ikke først er behandlet administrativ eller politisk med en innstilling. Utvalget har i tillegg 
egen sekretær, i motsetning til Snåsa kommunes to hovedutvalg som begge benytter politisk sekretær 
som sin møtesekretær. Dette innebærer at saker fra Kontrollutvalget til Kommunestyret, i 
utgangspunktet går direkte fra utvalget til kommunestyret, uten at administrativ- eller politisk ledelse 
kommer med en egen innstilling. Sakene vil derfor måtte være ferdig behandlet og klare for behandling 
når de sendes fra Kontrollutvalget. 

 
Dersom Kontrollutvalget benytter sak- og arkiv systemet Elements vil dette kunne gjøre enkelt og sikkert 
i dette verktøyet. Jeg er imidlertid blitt gjort kjent med at i Snåsa kommune har møtereferater og 
høringsuttalelser/vedtak fra utvalget blitt sendt til kommunens postmottak, ordfører og rådmann. 
Usikkert om tidligere politisk sekretær også har fått dette tilsendt og dermed tatt inn i førstkommende 
saksliste for Kommunestyret, slik det kanskje burde ha vært gjort. 

 
For ettertiden ønskes det at Kontrollutvalget oversender de sakene de ønsker videre til Kommunestyret, 
til Postmottak Snåsa med et påfølgende oversendelsesbrev. Det bør i tillegg settes på kopi til politisk 
sekretær, p.t. Inga Engum Skavlan inga.engum.skavlan@snasa.kommune.no, ordfører og rådmann. På 
denne måten vil postmottaket i henhold til følgeskrivet føre opp politisk sekretær som «saksbehandler» 
som dermed setter saken opp på sakslisten til førstkommende møte i kommunestyret. Kopiene vil 
således bli en form for to uavhengige «backup’er» for at sakene kommer på sakslisten, samtidig med at 
politisk sekretær også får dette som en påminner. 
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Internt i sentraladministrasjonen er nå denne formen for saksbehandling gjort kjent. Ansatte i nevnte 
ledd er nå oppmerksomme på disse sakene, og dette skal være med på å sikre at sakene fra 
Kontrollutvalget nå uten videre forsinkelse går videre til Kommunestyret. 

 
Håper dette kan være en saksgang som er tilfredsstillende også for Kontrollutvalget. Jeg ser fram til en 
videre dialog rundt tema i møtet den 11. mai 2021. 
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