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Innkommet sak – Kommunestyresak 66/19
Saksdokumenter:
- Brev av 23.05.22 ang. k-sak 66/19 og budsjett 2020 fra Olav Halvor Megård
- Trafikklysmodellen

Saksopplysninger:
I følge Kontroll- og revisjonsforskriften skal kontrollutvalget føre løpende tilsyn og
kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Utvalget kan
ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte
organer.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på
enkeltsaker. På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av
konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter
følges av forvaltningen.
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 har mottatt en henvendelse angående «Sak 66/19 - Budsjett 2020 –
Økonomiplan 2020 – 2023».
Saksvurdering:
I tråd med god forvaltningsskikk, bør alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget gå til
sekretariatets postmottak for journalføring. Henvendelsen ble mottatt av sekretariatet
24.05.22 og svar til avsender ble sendt samme dag.
Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med saker som:
- utrykker generell misnøye med et politisk fattet vedtak
- dreier seg om en personlig enkeltsak
- er under behandling i at annet organ
- har en annen naturlig behandlingsvei.
Selv om kontrollutvalget i prinsippet kan ta opp ethvert forhold ved kommunens
virksomhet, faller det utenfor utvalgets mandat å vurdere om politiske vedtak er
formålstjenlige. Utvalget skal heller ikke brukes som arena for «omkamp.
Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» når de skal vurdere om innholdet i
henvendelsen skal følges opp.
«Trafikklysmodellen» er utarbeidet av Deloitte AS og er lagt ved saken.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Tabellen oppsummerer hvilke spørsmål kontrollutvalget bør stille seg når utvalget skal
bestemme om henvendelses er en sak som skal følge opp eller ikke. Listen er ikke
uttømmende, og relevansen av det enkelte spørsmål kan vektes ulikt.
Kontrollutvalget må selv ta stilling til eventuell videre behandling av saken og den legges
derfor uten forslag til vedtak.

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