Paul Ivar Stenstuen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Lars Arne Krukhaug <lars.krukhaug@gmail.com>
13. januar 2021 15:58
Ola Peder Tyldum
Paul Ivar Stenstuen
Re: KS-SAK 82/20 HENVENDELSE FRA INNBYGGER ANG. JOMA NÆRINGSPARK AS /
OFFENTLEGLOVA

Hei.
Konstaterer at det nå er kommet på postlista.
I mail til saksbehandler den 25.11.20 ba KU om å få oversendt kopi av innsendt materiale. Forventet da at
saksbehandler satte oss opp som kopimottaker slik at vi kunne få innsendt materiale i sin helhet. Å skulle laste de
ned fra postliste innebærer to brev og 48 vedlegg! Hos Statsforvalteren finnes begge brevene med alle vedlegg som
to nedlastbare dokumenter. Ber derfor om at saksbehandler oversender KU v/Konsek de to brevene med
vedleggene som samledokument. Regner med at det lar seg gjøre.

Med vennlig hilsen
Lars Arne Krukhaug
Leder Røyrvik kontrollutvalg
+47 414 38 955

ons. 13. jan. 2021 kl. 14:07 skrev Ola Peder Tyldum <Ola.Peder.Tyldum@royrvik.kommune.no>:

hei Lars!
Alle dokumenter ligger ute på postlisten. Håper det er greit at dere finner dokumentene der. Tror det er
311 sider.
Har du problemer må du kontakte meg.
Ola Peder Tyldum
Raerieålman/Rådmann
48244146
Raarhvikhen Tjielte/Røyrvik kommune
Fra: Lars Arne Krukhaug <lars.krukhaug@gmail.com>
Sendt: mandag 11. januar 2021 20:40
Til: Ola Peder Tyldum <Ola.Peder.Tyldum@royrvik.kommune.no>
Emne: Re: KS‐SAK 82/20 HENVENDELSE FRA INNBYGGER ANG. JOMA NÆRINGSPARK AS / OFFENTLEGLOVA
Hei.
Flott, da regner jeg med at KU får kopi av saken som er sendt til Statsforvalteren.

Med vennlig hilsen
Lars Arne Krukhaug
+47 414 38 955
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man. 11. jan. 2021 kl. 14:43 skrev Lars Arne Krukhaug <lars.krukhaug@gmail.com>:
I etterkant av vedtak fattet i sak 82/20 fikk undertegnede henvendelse fra saksbehandler om å gi en uttalelse i
saken før den ble sendt Fylkesmannen.
I den forbindelse ba jeg om at Kontrollutvalget ville ha kopi av sakspapirene som ble sendt Fylkesmannen.
Ser at saksbehandler har sendt saken til fylkesmannen, men finner ikke korrespondansen på postlista, og
kontrollutvalget har heller ikke mottatt kopi.
Ber om tilbakemelding på hvorfor saken ikke er å finne på postlista, og hvorfor ikke kontrollutvalget er
kopimottaker av brevet til fylkesmannen.

Med vennlig hilsen
Lars Arne Krukhaug
Leder Røyrvik kontrollutvalg
+47 414 38 955
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