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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget anser henvendelsenes innhold som gjelder kommunedirektør som 
en sak mellom hhv. arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed ikke en sak for 
kontrollutvalget. 

2. Kontrollutvalget anser henvendelsenes innhold vedr. påstander mot ordfører som 
forhold kontrollutvalget ikke kan ta stilling til. 

3. Kontrollutvalget tar for øvrig henvendelsene til orientering. 

 
 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt flere henvendelser i perioden 22.08.21 til 07.01.22 fra en 
innbygger som gjelder blant annet kommunedirektørens og ordførers opptreden ovenfor og 
behandling av han som person. 
 
Henvendelsene omfatter også forhold, som sekretariatet har vurdert å være av privatrettslig 
karakter. Dette er forhold som ikke skal behandles av kontrollutvalget og som ikke gjengis 
her. 
 
Kontrollutvalgets rolle  
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og fører kontroll med administrasjonen på 
vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget har også en viss kontrollfunksjon overfor ordfører 
som institusjon, ikke person. Kontrollutvalget kan ikke ta stilling i strafferettslige påstander 
eller spørsmål. Det hører hjemme i domstolene. 
 
Utvalget behandler ikke klager, kan ikke oppheve eller endre vedtak fattet av 
administrasjonen etter delegert fullmakt eller andre organ i kommunen. Kontrollutvalget skal 
ikke gi råd eller ta hensiktsmessig stilling til behandlingen av enkeltsaker. Dette gjelder også 
personalsaker, det er arbeidsgivers ansvar.  
 
Henvendelsenes påstander 
Henvendelsene fra innbyggeren mener å dokumentere hhv.  kommunedirektørens og   
ordførers opptreden og behandling av han som person, samt behandling av han og andre i 
næringsfondssaker. Henvendelsene inneholder vedlegg som skal dokumentere påstandene. 
Dokumentene omhandler personlige forhold og påstander, og legges ikke ved saken. 
Innbyggeren har anmeldt kommunen for trakassering, personforfølgelse og maktmisbruk til 
politiet, men de har henlagt sakene. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiets 
henleggelser. 
Henvendelser fra innbygger, unntatt offentlighet jfr. Forvaltningslovens(Fvl.) § 13 og 
Offentlighetslovens(Offl.) § 13,  datert hhv. 17.11.21 og 07.01.22, omhandler blant annet 
påstander på et par av kontrollutvalgets medlemmers og et varamedlems habilitet. 
Dokumentene kan bli fremlagt i møtet og møtet vil da bli lukket, jfr. Fvl §13 og 
kommunelovens § 11-5, 2. ledd. Det er kontrollutvalget selv som tar stilling til og avgjør 
møtende medlemmers habilitet. Møtende medlem som får sin habilitet, fratrer når denne får 
sin habilitet vurdert.   



 
Henvendelsenes påstander knyttet til hensiktsmessighet i enkeltsaker kan ikke 
kontrollutvalget  ta stilling til,  men kan  vurdere de tatt  med  på  et generelt og systemnivå i 
forbindelse med prioritering og bestilling av forvaltningsrevisjoner. 
 
Vurdering 
Henvendelsen kan deles i ulike deler.  Den delen av henvendelsene som angår 
kommunedirektørens behandling og opptreden overfor innbyggeren reguleres av 
arbeidsavtalen mellom kommunestyret og vedkommende, stillingsbeskrivelse, reglement og 
etiske retningslinjer og dermed en del av forholdet kommunestyret som arbeidsgiver og 
kommunedirektøren som arbeidstaker. 
 
 For den del av henvendelsene som angår ordfører er det forhold som kontrollutvalget ikke 
kan ta stilling til. Sekretariatet viser til at politiet har henlagt anmeldelsene og kontrollutvalget 
kan ikke overprøve dette. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte vedtak i tråd med forslaget i saksfremstillingen 
 
 
 
 
 
 
 


