
  
Henvendelse om korrupsjon i Melhus kommune  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 17.02.2022 14/22 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/500 - 74 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 
Svar til innbygger datert 10.02.2022 
Svar til innbygger datert 25.01.2022 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets sekretariat har mottatt henvendelse om korrupsjon i Melhus kommune. 
Innsenderen mener å belegge sine påstander med; videoer, kommunikasjon med offentlige 
myndigheter som Statsforvalter, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Melhus kommune samt 
noe korrespondanse med et lokalt lag/forening. Innsenderen hevder at kontrollutvalgets leder 
og faste sekretær er inhabile, fordi saken ikke ble behandlet i kontrollutvalget, men ble 
henvist til politiet. Daglig leder i Konsek Trøndelag fikk en telefon fra innsenderen omkring 
20.12.21 og har siden vært saksbehandler i saken.  

Innsenderen har sendt inn den nevnte dokumentasjonen i perioden 11. - 18.01.22. I tillegg 
kom det ytterligere 9 forsendelser 23.01.22. Kontrollutvalgets leder og nestleder ble orientert 
om henvendelsen i et nettmøte 21.01.22. Der deltok også utvalgets faste sekretær og daglig 
leder i Konsek Trøndelag. Sekretariatet anbefalte kontrollutvalgets representanter om å ikke 
realitetsbehandle saken i utvalget. Begrunnelsen for dette er at dersom påstandene 
medfører riktighet, skal de etterforskes av politiet. Dette ble også formidlet i brev til 
innsenderen 25.01.22.  
 
Sekretariatet har gjennomgått og vurdert de 9 forsendelsene av 23.01.22. Innsenderen har 
fått skriftlig svar om at heller ikke disse tilfører saken nye momenter. Konklusjonen om at 
saken ikke bør behandles er derfor opprettholdt. 

Innsenderen har respondert på brevet og mener at anbefalingen om å ikke behandle saken i 
kontrollutvalget er feil. Vedkommende ber også om en begrunnelse. Sekretariatet har svart 
at saken ikke faller inn under kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalget skal ikke behandle 
korrupsjonssaker, privatrettslige forhold, personkonflikter, eller innsenderens personlige 
synspunkt på kommunens etterlevelse av lover, regler og etiske retningslinjer. 

Vurdering 
Henvendelsen inneholder alvorlige påstander om korrupsjon i Melhus kommune. 
Etterforskning av kriminelle handlinger er en sak for politiet. De øvrige forholdene ligger 
utenfor kontrollutvalgets mandat. Innsenderen er gitt veiledning om at politiet er rette instans 
for henvendelsene, dersom påstandene medfører riktighet. 

Henvendelsen inneholder en rekke ubekreftede påstander om navngitte personer. Hvis 
dokumentene skulle vært forsvarlig sladdet, det vil si at ingen av de omtalte skulle 
gjenkjennes, ville de gitt liten mening. Derfor er ikke henvendelsene vedlagt saken, bare 
svarene fra kontrollutvalgets sekretariat. 



Konklusjon 
Forholdene som omtales i henvendelsen ligger utenfor kontrollutvalgets mandat og bør 
derfor ikke behandles i utvalget. Kontrollutvalget behøver ikke å foreta seg noe og kan ta 
saken til orientering. 
 
 


