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Forespørsel om orientering i kontrollutvalgets møte den 18.januar  
Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om den siste tids hendelser 
innen HRO på sitt møte den 18.januar. Det vises da til de tillitsvalgte sitt utspill i media i 
oktober, Statsforvalterens tilsyn innen helse og omsorg basert på en henvendelse og 
utlysningen av ny HRO-leder. 
 
Kontrollutvalget har ingen rolle i varslingssaker. Det er arbeidsgiver som skal håndtere 
varsling etter arbeidsmiljøloven. Kommunedirektøren kan legge til grunn at kontrollutvalget 
forholder seg til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 
Kontrollutvalget har gjort en bestilling på en forvaltningsrevisjon for etikk og varsling.  
Forvaltningsrevisjonen står i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av 
kommunestyret høsten 2020 . Før kontrollutvalget går videre med bestillingen av  
forvaltningsrevisjonen, ønsker utvalget en orientering for å klarlegge faktiske hendelser i 
HRO. Kontrollutvalget ønsker  bli orientert om det har vært varslingssaker de siste 12 
månedene, hvilke sektorer varslene gjelder og hvordan de har vært håndtert.  
Utvalget ønsker også informasjon om Statsforvalterens tilsyn; hva er gjort og hva er 
resultatet?  
 
Kontrollutvalget har i utgangspunktet ikke behov for å få taushetsbelagt informasjon, men det 
kan være nødvendig for at kontrollutvalget skal få en forståelse av hele bildet. Hvis det er 
nødvendig for at utvalget skal bli orientert, blir møtet lukket. Dersom kommunedirektøren har 
spørsmål til kontrollutvalget, så åpnes det for det.   
 
I utgangspunktet ønsker kontrollutvalget en kort skriftlig redegjørelse. Dette fordi 
orienteringen kan bli utgangspunkt for videre saksbehandling, som skal være skriftlig. Vi har 
full forståelse for at det kan bli travelt for kommunedirektøren, og aksepterer at redegjørelsen 
kan gis muntlig. Saken settes opp som første sak. 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Ragnhild Aashaug 
seniorrådgiver 
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