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  KONTROLLUTVALGET  RA   25.06.21      24/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

24/21  Kontrollutvalget      25.06.21 

 

 

Innkommet sak om behandling av interpellasjon  
 

 

 

Saksdokumenter: 

- Brev fra Olav H Megård av 28.05.21, vedlegg 1 

- Leserinnlegg i Fjell-Ljom av den 26.05.21 og 31.05.21, vedlegg 2 

- Samlet saksfremstilling sak 17/21 Interpellasjon til kommunestyremøte 05.05.2021, 

  vedlegg 3 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Olav H Megård, underskrevet som leder 

av Pensjonistpartiet i Holtålen. Olav H Megård er også representant i kommunestyret og 

formannskapet. Henvendelsen ligger vedlagt. 

Slik sekretariatet forstår henvendelsen, så stilles det spørsmålstegn ved ordføreres og 

interpellantens habilitet. I henvendelsen vises det til et leserinnlegg fra den 27.05.21 

hvor det også stilles spørsmåltegn ved saksforberedelsene og behandlingen av 

interpellasjonen. Det er utfra at det er bevilget penger til et tiltak som administrasjonen 

ikke har utredet. Leserinnlegget og oppslaget i Fjell-ljom fra den 26. og 31.mai er 

vedlagt. 

 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget. Utvalget 

kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 

organer.  

Kontrollutvalget er ikke forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg 

forelagt fra kommunestyret, eller det som framgår av kommunelovens § 23 eller forskrift 

for kontrollutvalg og revisjon. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 

kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 

utvalgets kompetanseområde og om de vil behandle saken. 

 

Kontrollutvalget kan ta imot henvendelser fra publikum, men kontrollutvalget er 

imidlertid ikke et klageorgan og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker, 

oppheve, endre eller kjenne vedtak ugyldig. Kommunene har egne klageorgan som tar 

slike saker. I dette tilfelle ville det være at minimum tre av kommunestyrets medlemmer 

henvendte seg til Statsforvalteren for en lovlighetskontroll av vedtaket i henhold til 

kommunelovens § 27-3.  

Kontrollutvalget kan likevel bruke tips om enkeltsaker for å undersøke et fagområde eller 

en kommunal tjeneste. Det vil si at kontrollutvalget kan se på om kommunens rutiner og 

systemer for saksbehandling, overholdelse av frister, veiledning/opplysningsplikt samt 

opplyse om klageadgang mv er overholdt i henhold til enhver tid gjeldene lovverk og 

kommunens egne retningslinjer. Dette er fordi kontrollutvalgets viktigste funksjon er å 
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bidra til læring og en best mulig praksis som skal bidra til å sikre den nødvendige tilliten 

til kommunens forvaltning. 

 

 

Saksvurdering: 

Det er kontrollutvalget som må ta stilling til om de ønsker å behandle henvendelsen.  For 

å ta stilling til det, vil det være til stor nytte for kontrollutvalget om ordfører orienterer 

om hvilke rutiner de folkevalgte har for habilitetsvurderinger og hvilke retningslinjer 

Holtålen kommune har for behandling av interpellasjoner. 

 

I samråd med leder er ordfører kontaktet om han kan komme for å orientere om saken, 

og han har bekreftet at han vil delta. 

 

Slik sekretariatet ser det er det to spørsmål som er interessant i saken for 

kontrollutvalget. Det ene spørsmålet er forhold til habilitet, og om det på dette stadiet i 

behandlingen er klart om det er noen i kommunestyret som kan ha økonomisk vinning av 

bevilgningen som blir vedtatt. Da er det for kontrollutvalget interessant å høre om hvilke 

rutiner kommunestyret og de folkevalgte har for å vurdere habilitet. 

Det andre spørsmålet vil være om kommunens retningslinjer for behandling av 

interpellasjoner er fulgt.  

Det kan føyes til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig har utarbeidet en 

tolkningsuttalelse på hva en interpellasjon bør betraktes som, og hvordan 

interpellasjoner bør behandles i kommunestyret. 

Denne uttalelsen kan leses i denne lenken: Når et spørsmål bare skal være et spørsmål 

om interpellasjoner i kommunene 

(Hentet fra regjeringen.no - generelle tolkningsspørsmål om kommunen, 18.06.21)  

 

 

Kontrollutvalget må ut fra dialogen med ordfører avgjøre om de vil behandle saken. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nar-et-sporsmal-bare-skal-vare-et-sporsmal-om-interpellasjoner-i-kommunene/id2834727/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nar-et-sporsmal-bare-skal-vare-et-sporsmal-om-interpellasjoner-i-kommunene/id2834727/

