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Orientering om underslagssak – administrasjonen redegjør

Saksdokumenter:
Tilbakemelding i fra kommunen av 01.06.20 - u.off. offentlighetsloven §.13, 1. ledd,
forvaltningsloven §19, 2. ledd, b))
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget ble via media gjort oppmerksom på at en tidligere ansatt i Røros
kommune er dømt til 67 dager fengsel for grovt underslag. Vedkommende skal ha
overført 170.000 kroner fra kommunens midler til sine egne konti i løpet av en
treårsperiode.
Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse angående saken.
- Hvilke rutiner har sviktet?
- Hvilke internkontrollrutiner har kommunen som skal hindre misligheter?

Saksvurdering:
Kommuneloven §23-2:
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige.
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.
Kommunedirektøren ber om at vedlagte svar unntas offentlighet i forbindelse med
kontrollutvalgets behandling, med følgende begrunnelse:
«På tross av at dom i saken er offentlig, mener jeg at beskrivelsen av hendelsene i saken
i så stor grad peker på den ansatte saken gjelder, at det vil være en betydelig
ekstrabelastning for vedkommende om dette blir omtalt og sitert i lokalpressen. Personen
det er snakk om har barn i skolen i kommunen, og det er vårt ansvar som tidligere
arbeidsgiver ikke å legge ekstra sten til byrden i det som ikke kan sees på som noe annet
enn en personlig tragedie. Forholdene i saken er fullt ut innrømmet, og vedkommende sa
seg allerede villig til å tilbakebetale de underslåtte midlene før dom i saken
falt. Vedkommende har under hele saken samarbeidet godt.»
Sekretariatet mener kommunedirektørens ønske kan etterkommes med følgende
lovhenvisning:
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------------------------------------------------------------------------------------------------§ 13. Offentleglova 1. ledd
Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå
innsyn.
§ 19. Forvaltningsloven 2. ledd, bokstav b)
.
.
Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få
gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder
a)
en annen persons helseforhold, eller
b)
andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre.
Kommunedirektøren vil være til stede under behandlingen og kan svare på spørsmål i fra
utvalget.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kommunedirektørens orientering om underslagssak tas til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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