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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har hatt varsling på sakslisten flere ganger i denne perioden. Viser bl.a. til 
følgende to saker: 
  
Sak 41/20 orientering til kontrollutvalget – kommunens varslingsrutiner: 
I saken fikk kontrollutvalget en gjennomgang av kommunens varslingsrutiner.  
Kontrollutvalget tok saken til orientering. 
  
Under vurdering sto det bl.a.: 
Det kan stilles spørsmål om kontrollutvalget er egnet til å være en del av kommunens 
varslingsrutiner. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan som skal føre kontroll med 
at kommunen har varslingsrutiner og at disse er egnet, og hvordan de håndteres/følges 
  
Sak 10/21 Kontrollutvalgets rolle – Varsling 
Kontrollutvalgets vedtak var: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering 
2. Kontrollutvalget ber om at varslingsrutinene endres 
3. Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å vurdere å utarbeide retningslinjer for 

hvordan varsel på folkevalgte om brudd på etiske retningslinjer i utøvelsen av vervet 
skal håndteres 

  
Kontrollutvalget ønsker å ha en oppfølging av disse sakene. Kommunedirektøren er derfor 
bedt om å gi en orientering om varsling og varslingsrutiner.  
  
Stikkord som er oversendt kommunedirektøren for orientering er som følger:  

• Varslingsrutinene, om disse er disse endret etter 2020 

• Varslingsmottak/ Varslingssekretariat 

• Omfang av varsling 

• Hvordan er varslene lukket  

• Spesielle områder som peker seg ut når det gjelder varsling? 
  
I utgangspunktet er det kun offentlig informasjon som er etterspurt. Dersom 
kommunedirektøren kommer inn på forhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt må 
kontrollutvalget vedta å lukke møte med henvisning til riktig lovhjemmel. 
  
  
Vurdering 
Som et ledd i å følge opp tidligere saker er kommunedirektøren bedt om å gi en orientering 
om varsling og varslingsrutiner. 
  
Så fremt det ikke kommer frem informasjon kontrollutvalget ønsker å følge opp, er det lagt 
opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering, 
  
  



  
 
 


