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Innkommet sak – varsel om trakassering

Saksdokumenter:
- Henvendelse i fra adv. Harald B. Ciarlo m/vedlegg – u.off. O.fl §13 (dokumentene
sendes kun ut pr. post)
- Orientering om møteoffentlighet

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse i fra adv. Harald B. Ciarlo angående varsel
om trakassering på arbeidsplassen. Advokaten representerer en ansatt i Røros
kommune.
Kontrollutvalget har tidligere behandlet en henvendelse i fra samme advokat, gjeldende
samme ansatte. Den ble behandlet av kontrollutvalget 9. mai 2017, sak 27/17.
Følgende vedtak ble da fattet i kontrollutvalget:
«Det vises til Kontrollutvalgsforskriften §4.
Saken oversendes rådmannen i Røros kommune. Kontrollutvalget ber rådmannen
håndtere saken i henhold til gjeldende regelverk.
Kontrollutvalget ber rådmannen om en tilbakemelding.»

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.
Kontrollutvalget kan ta imot henvendelser fra publikum, men kontrollutvalget er
imidlertid ikke et klageorgan og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker.
Kommunene har egne klageorgan som tar slike saker.
Kontrollutvalget kan likevel bruke tips om enkeltsaker for å undersøke et fagområde eller
en kommunal tjeneste.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrollutvalget må selv avgjøre om denne saken skal undersøkes nærmere basert på
dokumentasjonen som foreligger.

Saksframlegg:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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