
Emne VS: kommunens behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter

Fra Erling Straalberg

Til Torill Bakken

Kopi Leif Langodden; Sigmund Kveberg Paaske; 'Svein Magne Evavold'; Johnny Hagen; AL kommunestyret

Sendt 4. oktober 2018 11:14

Vedlegg

2018074
brev til rå...

2018074
vedlegg N...

Hei

At det sto rådmannens innstilling i denne saken var en teknisk feil. (Ligger i malen i 
saksbehandlingssystemet)Det ble opplyst om dette i kommunestyrets møte, dvs at det var 
kontrollutvalgets innstilling. Dette rettes også opp i protokoll og særutskrift. Det var for 
øvrig kontrollutvalgets innstilling som uendret ble fremmet. 

At det ble gitt opplysninger i saken som ikke framkom i rådmannens uttalelse til rapporten, hadde 
sitt utspring i at rådmannen selv ikke var kjent med dette forholdet før etter at kontrollutvalget 
endelig hadde behandlet saken. Hadde jeg kjent til det i forkant, hadde dette selvfølgelig blitt 
opplyst, ikke minst til revisjonen.

Jeg sitter tilfeldigvis i formannskapsmøte nå, og vi har vurdert denne henvendelsen. Formannskapet 
ser det ikke som nødvendig at saken fremmes på nytt. De var kjent med at dette var 
kontrollutvalgets innstilling, og bekrefter at det også ble opplyst om dette.

Jeg sender kopi av denne henvendelsen til kommunestyret. Jeg tar for øvrig en prat med 
kontrollutvalgets leder om dette. 

Med hilsen

Erling Straalberg
Rådmann

Telefon: 62489000
Mobil: 40035383

VS: kommunens behandling av 
forvaltningsrevisjonsrapporter
23. november 2018 12:09
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Alvdal kommune 
2560 Alvdal 
Telefon 62489000
postmottak@alvdal.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med 
kommunens rutiner.

Fra: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgfjell.no> 
Sendt: 4. oktober 2018 10:37
Til: Postmottak Alvdal <postmottak@alvdal.kommune.no>
Kopi: Johnny Hagen <johnny.hagen@alvdal.kommune.no>; Erling Straalberg 
<Erling.Straalberg@alvdal.kommune.no>; Evavold Svein Magne 
<svein.magne.evavold@revisjonfjell.no>; Norvald Veland <nv@kontrollutvalgfjell.no>; Leif 
Langodden <Leif.Langodden@alvdal.kommune.no>; Sigmund Kveberg Paaske 
<Sigmund.Kveberg.Paaske@alvdal.kommune.no>; Wenke Furuli 
<Wenke.Furuli@alvdal.kommune.no>
Emne: kommunens behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter

Vedlagt følger brev med vedlegg til rådmann og ordfører i Alvdal kommune.

mvh

Torill Bakken

Kontrollutvalg Fjell IKS                                                                                                                    

2550 Os i Østerdalen

http://konfjell.no

tlf: 908 15 168

   Side 2 for Hurtignotater    

mailto:postmottak@alvdal.kommune.no
http://konfjell.no

