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Innkommet sak – varsel om trakassering 
 

Saksdokumenter: 

- Henvendelse i fra advokat for ansatt i Røros kommune av 14.09.20 – u.off. O.fl §13, 

sendes kun ut pr. post 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse i fra en advokat for en ansatt i Røros 

kommune angående varsling om trakassering på arbeidsplassen.  

 

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. 

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

følger saken som eget vedlegg. Vedlegget er ikke utsendt i den elektroniske 

forsendelsen. 

 

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

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

Kontrollutvalget behandlet en henvendelse angående samme ansettelsesforhold den 

27.11.18, sak 39/18. Følgende vedtak ble fattet: 

 

«Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente kommunens svar på henvendelse i fra 

advokat til kommunen av 17/9-18 før eventuelt behandling av saken.» 

 

Den 12.02.19, sak 07/19 behandlet utvalget en oppfølging av saken og fattet følgende 

vedtak: 
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«Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt; «Varslings- og 

ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» med bakgrunn i innkommet 

varslingssak. Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell IKS utarbeide en prosjektbeskrivelse som 

legges frem for kontrollutvalget til neste møte som er den 19. mars 2019. 

Revisjon Fjell IKS bes prioritere dette prosjektet fram for tidligere bestilt prosjekt.» 

 

En ny henvendelse angående samme ansettelsesforhold ble behandlet i kontrollutvalget 

den 07.05.19, sak 25/19, hvor følgende vedtak ble fattet: 

 

«Henvendelsen oversendes revisor som tilleggsinformasjon til arbeidet med prosjekt om 

varslings- og ytringsklima i Røros kommune.» 

 

Saken legges fram for utvalget for vurdering.  

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 


