
       
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. 
 
 


