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Svar på dine spørsmål til vårt brev om at kontrollutvalget ikke vil 
behandle din henvendelse om korrupsjon  
Jeg viser til din e-post der du stiller flere spørsmål til vårt brev datert 25.1.22, og til dine 
ettersendinger til henvendelsen av 23.1.22.  
 
Du ber om en begrunnelse for at saken ikke er en sak for kontrollutvalget. Du fikk en 
begrunnelse i brevet gjennom konklusjonen: 

Henvendelsene [dine] inneholder påstander om navngitte og ikke navngitte personer, 
som skal ha begått ulike former for urett mot deg; naboer, saksbehandlere, 
kommuneledelsen, folkevalgte, statsforvalteren og politiet. Konklusjonen er at; 

1. I den grad du har bevis for påstandene dine er dette en politisak. 
2. Uavhengig av eventuelle bevis, ligger saken helt klart utenfor kontrollutvalgets 

mandat. 
3. Jeg vil anbefale kontrollutvalgets leder å ikke ta opp de nye henvendelsene til 

behandling. 
 
I e-posten stiller du noen spørsmål, som vi svarer på under: 
Spørsmål: Jeg var knapt kommet halvveis i innsendingen, i det det er mange forhold som 
angår kommunens forvaltning av saken. Dette burde kanskje Konsek ha undersøkt først? 
Om ikke hele saken vurderes som aktuell, så kan det være deler av det som er det. 
 
Svar: Vi får vanligvis denne typen henvendelser tilsendt samlet, og ikke oversendt over 
lengre tidsperioder. I og med at det ble et opphold i forsendelsene antok vi at du hadde sendt 
det som var aktuelt. Svaret var mer eller mindre ferdig fra oss før dine ettersendinger 23. 
januar. Derfor kom det før vi fikk vurdert alle ettersendingene. Vi har nå vurdert materialet du 
har sendt oss 23. januar. Ingen av de nye opplysningene tilfører saken noe som bidrar til å 
endre vår oppfatning om at dette ikke er noen sak for kontrollutvalget.  
 
Materialet du betegner som beviser er etter vår vurdering påstander og uttrykk for ditt syn. 
Det omfatter dine personlige tolkninger av lovverk, saksbehandlingsregler, kommunens 
etiske retningslinjer, og angrep på en rekke navngitte personer. Dette er helt klart forhold og 
konflikter som ikke hører hjemme i kontrollutvalget. Meldinger til Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet skal heller ikke behandles av et kommunalt kontrollutvalg. Vi mener 
derfor at konklusjonen om at kontrollutvalget ikke bør ta opp saken fortsatt er korrekt.  

 
Spørsmål: Jeg kan ikke forstå at Konsek alene, og en person, om så leder, kan avgjøre at 
saken ikke skal legges fram for Kontrollutvalget til vurdering. Jeg mener dette blir feil, og 
utenom Konsek sitt mandat. Det er mange brudd her på etiske retningslinjer minimum.  
 
Svar: Saken er drøftet med selskapets jurister før vi kom fram til anbefalingen. I tillegg har 
kontrollutvalgets leder, nestleder og faste sekretær vært orientert om saken. Det er 
kontrollutvalgets leder som avgjør om saken skal på sakskartet, vi gir vårt faglige råd om den 
videre behandlingen.  
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Vi har forsøkt å svare på dine henvendelser etter beste evne. Henvendelsene dine som faller 
innenfor kontrollutvalgets mandat, er gitt en grundig behandling i kommunens kontrollutvalg. 
De andre henvendelsene har du fått nødvendig veiledning om, slik at du kan henvende deg 
til rett instans. 
 
Kontrollutvalgets leder og nestleder vil bli orientert om de siste forsendelsene og få det 
samme rådet som tidligere: Dette er avgjort ingen sak for kommunens kontrollutvalg. 
Begrunnelsen for dette er at henvendelsene dels er av en karakter som ligger utenfor 
kontrollutvalgets arbeidsområde (personkonflikter, påstander om korrupsjon og henvendelser 
til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet), dels at de er klager på forhold av privatrettslig karakter 
(beitelaget) og dels at vi oppfatter dem som dine personlige betraktninger om kommunens 
etterlevelse av sine etiske retningslinjer. 
 
Vi har forståelse for at du har stått i en belastende situasjon over lengre tid. Kontrollutvalget 
kan dessverre ikke bistå deg i å løse denne.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Torbjørn Berglann 
daglig leder 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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