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Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
13/17  Kontrollutvalget      21.03.17 
 
 
Orienteringer i fra administrasjonen 
 
Saksdokumenter: 
- Brev fra rådmann av 08.03.17 
- gammel prosedyrebeskrivelse for varsling 
- Revidert prosedyrebeskrivelse for varsling 
 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget kan be rådmannen om å orientere om saker og aktuelle tema. Dette kan 
gi kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig belyst, eller 
om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelse. Kontrollutvalgets tilsyn 
bidrar slik til å få satt viktige saker på agendaen i administrasjonen. Dette er også et 
godt verktøy for oppfølging av tidligere saker behandlet i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget fattet den 07.02.17 følgende vedtak: 

1. «Kontrollutvalget ønsker at rådmannen redegjør for kommunens rutiner for 
varsling i henhold til Arbeidsmiljøloven §2-4 i neste møte.  
Skriftlig redegjørelse og gjeldende dokumentasjon oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 8. mars. 

 
2. «Utvalget ønsker en redegjørelse i fra rådmann angående praksis vedrørende 

kommunens rutiner ved postbehandling, særlig med henblikk på tilgjengelighet i 
fra publikum. 
Saken settes på sakskartet neste møte.» 

 
Kontrollutvalgets vedtak ble oversendt rådmannen etter møtet. 
 
Sekretariatet har mottatt skriftlig tilbakemelding i fra rådmann som følger saken. 
Han vil være til stede under behandlingen for en muntlig gjennomgang av varsling og 
postbehandling. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om temaene  
- Kommunens rutiner for varsling til orientering. 
- Kommunens rutiner for postbehandling til orientering.  
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Behandling: 
Rådmann og personalsjef var til stede under behandling av saken. 

1. Personalsjefen gikk igjennom kommunens rutiner for varsling, og svarte på 
spørsmål i fra utvalget. Rådmannen	  svarte	  blant	  annet	  at	  han	  ikke	  kjente	  til	  noen	  
varslingssak	  i	  Røros	  kommune	  de	  siste	  to	  årene.	  
	  

2. Rådmannen gikk igjennom kommunens rutiner ved postbehandling med 
utgangspunkt i sin skriftlige tilbakemelding. Han svarte videre på spørsmål i fra 
utvalget.	  

 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om kommunens rutiner for varsling 
til orientering. 

 
Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse rutiner for postbehandling til orientering.  
Kontrollutvalget vil peke på at post kan gjøres lettere tilgjengelig for kommunens 
innbyggere. 


