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Notat - NorConsult 6.6.2019 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra innbygger. Det er lagt ved svært omfattende 
dokumentasjon, totalt 46 dokumenter. Vedlagt denne saken ligger henvendelsen fra 
innsender med spørsmål som antas å angå fylkeskommunen, notat med sekretariatets 
vurderinger hva angår den fylkeskommunale saksbehandling og vedlegg til dette notatet. 
Øvrige innsendte dokumenter er vurdert til å falle utenfor det som angår fylkeskommunen. 

De aller fleste forhold som nevnes i henvendelsen ligger utenfor kontrollutvalgets 
virkeområde. Det ligger til blant andre Indre Fosen kommune og Fylkesmannen å avgjøre 
flere av forholdene, jf. avsnitt «avgrensning» s.1 i vedlagt notat. 

De forhold som sekretariatet har begrenset seg til å se på, er om fremlagte saker i 
fylkeskommunale organer er forsvarlig utredet, jf. avsnitt «vurderingstema» s. 1 i vedlagt 
notat.  

Sekretariatet har lagt ved aktuelle saksfremlegg og vedlegg for det som angår 
saksbehandlingen i fylkeskommunale organer. 

Det vises til sekretariatets gjennomgang i notatet for ytterligere saksopplysninger. 

 



Vurdering og konklusjon 
Etter en gjennomgang av aktuelle saker lagt frem til behandling i fylkeskommunale organer 
finner sekretariatet at saksutredningen har vært forsvarlig. Sekretariatet anser det ikke som 
nødvendig for kontrollutvalget å gå videre med saken hva angår saksutredningen og om 
denne har vært forsvarlig. 

Kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om det er nødvendig med oppfølging av 
ett eller flere forhold som er beskrevet i avsnitt andre forhold, se vedlagt notat s.3. 
 
 


