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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

37/20  Kontrollutvalget      01.12.20 

03/21  Kontrollutvalget      02.02.21 

12/21  Kontrollutvalget      04.05.21 

17/21  Kontrollutvalget      08.06.21 

 

 

 

 

Orientering fra administrasjonen - tjenestelevering TFF -
oppfølging  
 

 

Saksdokumenter: 

 

 

 

Saksframlegg: 

I følge Kontroll- og revisjonsforskriften skal kontrollutvalget føre løpende tilsyn og 

kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Utvalget kan 

ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 

organer.  

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på 

enkeltsaker. På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av 

konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter 

følges av forvaltningen. 

Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må 

kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om 

det vil prioritere saken. 

 

 

Saksvurdering: 

Utvalget diskuterte i november 2020 en innkommet henvendelse. Utvalget ble enige om 

at de ønsket informasjon fra administrasjonen. Kontrollutvalgets leder og nestleder 

hadde et møte med kommunedirektøren angående denne saken og de orienterte utvalget 

i møtet den 1. desember 2020, sak 37/20. 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

«Kontrollutvalget følger saken videre. Rådmannen innkalles til neste møte for å gi en 

orientering om status i saken.» 

 

I møtet i februar d.å. fikk utvalget en orientering om sakens status. Utvalget fattet 

følgende vedtak: 

 

«Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.  

Utvalget ber om en orientering om stakens status i møtet i april 2021.»  
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I møtet i mai d.å. fikk utvalget en orientering av kommunedirektøren om sakens status, 

og utvalget fattet omtrent et likelydende vedtak som sist. 

«Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.  

Utvalget ber om en orientering om stakens status i møtet i juni 2021».  

 

Til utvalgets møte den 8.juni møter disse for å orientere kontrollutvalget: 

Kommunedirektør Per Arne Aaen 

Enhetsleder TFF Linda Granrud 

Personalsjef Ingrid Storrøsæter 

 

 

Utvalget må på bakgrunn av informasjon som framkommer under behandlingen ta stilling 

til videre behandling. 

 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jmf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 


