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Innkommet sak
Saksdokumenter:
- Brev fra Richard Kollstrøm til kontrollutvalgets leder
- Div. epost fra Richard Kollstrøm
Saksframlegg:
Kontrollutvalget på Røros har fått en henvendelse i fra en av kommunens hytteeiere.
Henvendelsen gjelder Røros kommune og renovasjonsgebyret for fritidseiendommene.
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.
Etter å ha mottatt henvendelsen i fra utvalgets leder, sendte sekretariatet en bekreftelse
på mottak av henvendelsen til Kollstrøm, samt orientering om når henvendelsen
forventes behandlet. Sekretariatet mottok deretter en tilbakemelding i fra Kollstrøm som
blir tolket dit hen at han ikke ønsker saken behandlet i utvalget, kun referert.
Saken ble lagt fram til orientering for utvalget 07.02.17.
Den 01.03.17 mottok sekretariatet en henvendelse i fra Kollstrøm som etterlyser svar på
tidligere henvendelse. Det framkommer at Kollstrøm ønsker at saken legges fram for
kontrollutvalget til vurdering.
Samtlige brev, epostkorrespondanse og vedlegg følger saken.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Behandling:
Utvalget diskuterte saken og revisor supplerte med informasjon.
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Kontrollutvalget konstaterer at Kollstrøm ikke har mottatt svar på sine henvendelser til
kommunen. Kontrollutvalget oversender henvendelsen til administrasjonen, og ber om at
Kollstrøm får svar på sine spørsmål.
Kopi av tilbakemelding sendes kontrollutvalget.
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