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Innkommet sak 1 
 

Saksdokumenter: 

- Henvendelse i fra ansatt i Folldal kommune – u.off. O.fl §13, (ikke vedlagt) 

- Brev fra revisor datert 29.08.19 – spørsmål som kontrollutvalget har bedt rådmannen 

  om å besvare  (brev unntatt off. i hht off.lovens §13) 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse i fra en ansatt i Folldal kommune angående 

varsel om innsendt varselsak som påstås ikke følges opp fra kommunen.  

I følge Kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget 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 eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

I merknadene til Kontrollutvalgsforskriften § 4 framgår at kontrollutvalget ikke er 

forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, 

eller der det framgår av revisjonsforskriften. 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. 

 

Saken ble lagt frem for utvalget for vurdering i møte den 26.08.19 sak 18/19.  

Henvendelsen er unntatt offentlighet i henhold til Offl. §13jf. Flv. §13, 1. ledd nr. 1 og 

fulgte saken som eget vedlegg. Vedlegget ble ikke utsendt i den elektroniske 

forsendelsen. 

 

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte den 26.08.19: 

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet med bakgrunn i kommuneloven § 31. 

Kontrollutvalget innkaller rådmann til neste møte for å redegjøre nærmere om varsling er  

mottatt og hvordan saken er blitt behandlet.  Revisor bes klargjøre spørsmål kontrollutvalget  

har til saken i forkant av møtet. 

 
Rådmannen er varslet og blitt innkalt til å møte i kontrollutvalget.  Rådmann vil der svare 

på spørsmål gitt i nevnte brev fra revisor samt fra utvalget i møte 

Møte foreslås vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 31. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sekretariatet har ingen forslag til vedtak, utformes av utvalget i etterkant av 

rådmannens orientering. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 


