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Orientering om støtte til filminnspilling
Saksfremlegg
Saken ble utsatt på forrige møte, og legges frem til ny behandling.
Kontrollutvalget tok i sak 08/2022 «Eventuelt», opp kostnader som ble fakturert Folldal
kommune i forbindelse med en filminnspilling. Saken har vært referert i avisene, og det
er på denne bakgrunn at kontrollutvalget ønsker å bli mer kjent med hendelsesforløpet i
saken.
Kommunestyret ble orientert om saken i lukket møte i desember i 2021.
Kontrollutvalget ønsker informasjon om hva som har skjedd, og hva som er gjort for å
hindre at en lignende hendelse skjer igjen.
Det ble gjort følgende vedtak i saken:
«Kontrollutvalget ønsker informasjon om saken som ble kjent i media om en
eventuell støtte til en filminnspilling uten delegert myndighet. Utvalget krever
innsyn i saken, og en redegjørelse for hvilken avtale som ble gjort. Det bes også
om informasjon om hva som er gjort for å hindre at en lignende hendelse skjer
igjen.»
I henhold til kommunelovens § 23-2, 2.ledd, så kan kontrollutvalget kreve at kommunen
legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner
nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser
som de mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre
kontrolltiltak etter dette leddet.
Sekretariatet har bedt kommunedirektør Torill Tjeldnes om å legge frem saken for
kontrollutvalget, og hun har bekreftet at hun stiller i møtet den 11.mai. All informasjon
legges frem i møtet.
På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.
Kontrollutvalget må vurdere om de tar informasjonen til orientering, eller om det er
ønskelig med en oppfølging av saken.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen om støtte til filminnspilling til orientering.

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Sak nr. 19/2022

MØTEBOK
------------------------------------------------------------------------------------------------Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Sak nr. 19/2022

