
 
 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

      
            

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf.  400 67 058 
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/500-63     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 25.01.2022 

 
 
 
Svar på ny henvendelse om korrupsjon i Melhus kommune  
Jeg viser til din henvendelse datert 11.01.22 og påfølgende 8 forsendelser i perioden 
14.01.22-18.01.22. 

I e-posten som er datert 11.01.22 hevder du at kontrollutvalgets leder og sekretær er 
inhabile. Dette fordi de ikke har lagt fram henvendelsen din om korrupsjon i kommunens 
administrasjon (datert 24.11.2021) for kontrollutvalget. Du hevder også at de har forsøkt å 
dekke over dette. I tillegg ber du kontrollutvalget behandle din henvendelse på nytt.  

Påstand om inhabilitet 
Din påstand om at kontrollutvalgets leder og sekretær er inhabile er ikke korrekt. 
Kontrollutvalget har ingen rolle i etterforskningen av korrupsjonssaker. Korrupsjon skal 
etterforskes av politiet. Dette ble du gjort oppmerksom på i svaret fra sekretariatet, datert 
21.12.2021. Dette er ikke et forsøk på å unndra saken fra kontrollutvalget eller dekke over 
henvendelsen. Det er å ivareta veiledningsplikten, jf. forvaltningsloven § 11-2.  

Kontrollutvalgets leder og sekretær blir ikke inhabile selv om en henvendelse ikke blir 
behandlet. Kontrollutvalgets leder bestemmer hvilke saker som skal settes på sakslista til 
hvert møte, jf. kommuneloven § 11-3. Hvis lederen vurderer saken å være utenfor utvalgets 
arbeidsområde, er det rett å ikke behandle saken. Det er direkte feil å behandle en politisak i 
kontrollutvalget. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at dine øvrige henvendelser til 
kontrollutvalget høsten 2021 har blitt lagt fram for og fulgt opp av utvalget. 

Ønske om ny behandling i kontrollutvalget 
Du har bedt kontrollutvalget behandle saken/henvendelsene. Selv om kontrollutvalgets faste 
sekretær ikke er inhabil og kunne ha behandlet de nye henvendelsene dine, har jeg vurdert 
dem. 

Henvendelsene 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. 
 
 
 
 
Dette til orientering. 
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Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Torbjørn Berglann 
daglig leder 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kontrollutvalgets leder 
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