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Saksdokumenter:
- Henvendelse i fra ansatt i Folldal kommune – u.off. O.fl §13, (ikke vedlagt)
- Mail fra rådmann 05.09.19 og svar tilsendt i mail 12.09.19
Saksframlegg:
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse i fra en ansatt i Folldal kommune 2
varselsaker som omhandler:
Varsel 1: Påstått kritikkverdige forhold behandling som ansatt
Varsel 2: Varsel om feil eller mangelfull bruk av lovhjemler i vedtakssaker
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.
Saken ble lagt frem for utvalget til vurdering i møte den 26.08.19 som gjorde følgende
vedtak:
Møte ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 31.
Kontrollutvalget vedtok å ikke gå nærmere inn i det som omhandler selve oppsigelsen i
varslingssak 1.
Kontrollutvalget er bekymret over at enhet HRO ofte er gjenganger når det gjelder
turnover, budsjettoverskridelser og varslingssaker til kontrollutvalget. I tillegg viser
kontrollutvalget til rapport om administrativ organisering i Folldal kommune utarbeidet av
Bedre Organisasjon AS, der enheten omtales. Kontrollutvalget ber rådmann vurdere
nærmere kontrollutvalgets bekymring og redegjøre i neste møte for kontrollutvalget om
hvilke tiltak som har eller blir gjennomført.
Kontrollutvalget vil deretter vurdere om nødvendig forvaltningsrevisjon innen HRO skal
gjennomføres.
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.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Rådmann er innkalt og vil orientere om status og svare på spørsmål fra utvalget.
Møte foreslås vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 31.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak – besluttes av kontrollutvalget i møte.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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