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Svar på klage  
 
Viser til deres klage på kontrollutvalgets saksbehandling/vedtak i kontrollutvalgets sak 03/23, 
behandlet i møte 24.01.2023.  
 
Kontrollutvalget er ikke et forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 
2. Personer som henvender seg til kontrollutvalget er ikke å regne som part i en eventuell 
påfølgende kontrollsak. Det er derfor ikke klagerett på vedtak gjort av kontrollutvalget, og 
man har heller ikke andre partsrettigheter etter forvaltningsloven § 28 knyttet til vedtak gjort 
av kontrollutvalget.  
 
Det vises i denne sammenheng til «kontrollutvalgsboken» som er en veileder utgitt av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet side 311 hvor det står følgende:  
 
«Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke behandler 
klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. Krav om å få omgjort et vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på enkeltvedtak er det 
klagenemnder, kommunestyret, formannskapet/ fylkesutvalget eller fylkesmannen som er 
klageinstans, og klagen skal framsettes for det organet som fattet vedtaket. Eventuelt kan slike saker 
behandles av Sivilombudsmannen. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som 
kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 
retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll». 
 
Kontrollutvalget har i sak 03/23 i møtet den 24.01.2023 løftet klagen/henvendelsen på et 
systemnivå i tråd med kontrollutvalgets mandat. I møtet fikk utvalget en orientering fra 
kommunedirektøren om rutiner for konsesjonssøknader og bo- og driveplikt i kommunen. 
Redegjørelsen ble tatt til orientering, og det ble også vedtatt å følge opp saken videre med 
en ny orientering i møte 3. oktober 2023.  
 
Dette til orientering.  
Det bes om at Asbjørn Engen også underrettes om dette brev.  
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Karoline Lorentzen 
rådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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