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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

31/18  Kontrollutvalget      04.12.18 

  Kommunestyret 

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – ”Overholdelse av etiske 

retningslinjer i kommunestyrets sak 66/17 ” 
 

 

Saksdokumenter: 

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 09.10.18 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS 

(Unntatt offentlighet Off.lovens § 13 jfr forv.lovens § 13) 

 

  

 

Bakgrunn: 

I kontrollutvalget sak 23/2018 den 5. september 2018 behandlet utvalget revisjonens 

kontrollrapport om rammeavtale for maskinentreprenørvirksomhet. 

Rapporten omhandlet ikke spørsmål knyttet den politiske håndteringen av saken der det 

ble gitt ekstrabevilgning til belysning ved gang- og sykkelvei langs FV 29. 

Kontrollutvalget ønsket at dette også skulle bli undersøkt, og fattet i sak 28/2018 

følgende vedtak: 

Utvalget ber Revisjon Fjell IKS om å foreta vurdering om hvorvidt kommunens etiske 

retningslinjer er fulgt før og under behandling av sak angående bygging av 

gang/sykkelveg og gatelys på fv29, k-sak 66/17. Utgangspunktet er en epost sendt fra 

formannskapsmedlem til ordfører, videresendt til rådmann. 

 

Det foreligger nå en endelig rapport til behandling. Kontrollutvalget avgjør selv om 

rapporten skal videre til behandling i kommunestyret, eller om utvalget selv fatter 

endelig vedtak.  

Revisjonen har unntatt rapporten fra offentlighet etter offl. § 13, jfr. forvl. § 13. 

Kontrollutvalget kan gjøre en selvstendig vurdering av dette. 

Revisjonens konklusjon i rapporten unntas ikke fra offentlighet. 

 

Formål: 

Formålet med denne rapporten er å finne ut om kommunens etiske retningslinjer har blitt 

fulgt før og under kommunestyrets behandling av tilleggsbevilgning til belysning langs 

gang- og sykkelveg ved FV 29. 

 

 

Problemstillinger: 

På bakgrunn av revisjonens forståelse av bestillingen og avgrensningene blir det forsøkt 

å besvare følgende spørsmål: 

Ble Alvdal kommunes etiske retningslinjer overholdt under de politiske prosessene som 
ledet frem til vedtak i kommunestyrets sak 66/17? 
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Avgrensning: 

Revisjonen har bare undersøkt de forholdene som kan spores utfra skriftlig 

dokumentasjon i form av møteprotokoller og den mailkorrespondansen som de har fått 

oversendt fra kommunen. Revisjonen har ikke aktivt søkt etter andre kilder for hva som 

skjedde før behandlingen av saken. Rapporten omhandler ikke administrasjonens 

håndtering av gatebelysningen.  

  

Rådmannens uttalelse: 

I tråd med revisjonens rutiner ble den foreløpige kontrollrapporten oversendt til 

rådmannen for uttalelse. 

 

 

Revisors konklusjon: 

Revisor har vurdert følgende spørsmål: 

Ble Alvdal kommunes etiske retningslinjer overholdt under de politiske prosessene som 

ledet frem til vedtak i kommunestyrets sak 66/17? 

 

Etter revisjonens mening innebærer kommunens etiske retningslinjer at representanter i 

folkevalgte organ ikke bør involvere seg i de politiske prosessene i saker der de ser at de 

vil være inhabile under sluttbehandlingen. I tvilstilfeller må det forventes åpenhet om 

mulige konflikter mellom kommunens og egne interesser, slik at også andre får mulighet 

til å vurdere spørsmålet. 

 

Kommunens etiske retningslinjer sier at: 

«Folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt 

mellom kommunens og egne interesser». 

 

Etter revisjonens mening ble ikke dette overholdt under det politiske forarbeidet til 

kommunestyrets sak 66/17, og de finner det kritikkverdig at representanter som hadde 

dobbeltroller involverte seg i saken. 

 

 

Saksvurdering: 

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med 

vedtatt prosjektbeskrivelse og kontrollutvalgets bestilling. 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den 

til kommunestyret for endelig behandling.  

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten " Overholdelse av etiske retningslinjer i kommunestyrets 

sak 66/17 " av 9. oktober 2018 tas til etterretning. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 


