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Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og
arkivloven i tilknytting til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge frem
egne saksfremlegg og innstillinger.
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må
komme i form av tilleggsbemerkning til saken.
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til
organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller
behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte
12.06.17, ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av
andre i administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter
kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og
rutiner i den sammenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for
kommunikasjon ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og
innkallinger til møter, og ved håndtering av dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.
Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget behandlet i møte 30.01.18 sak 1/18, Oppfølging av innkommet varsel ‐
sletting i arkivet.

Nedenfor følger saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget:

Møtebehandling
Sekretariatet redegjorde for saken.
Både ordfører og rådmann var tilstede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål fra
utvalgets medlemmer. I sammen med rådmann møtte organisasjonssjef Gustav Skretting og
avdelingsleder Dag Morten Frantzen.
Fellesforslag fremsatt i møte:
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og
arkivloven i tilknytting til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge frem
egne saksfremlegg og innstillinger.
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må
komme i form av tilleggsbemerkning til saken.
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til
organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller
behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte
12.06.17, ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av
andre i administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter
kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og
rutiner i den sammenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for
kommunikasjon ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og
innkallinger til møter, og ved håndtering av dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.
Votering
Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte.
Vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og
arkivloven i tilknytting til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge frem
egne saksfremlegg og innstillinger.
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må
komme i form av tilleggsbemerkning til saken.
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til
organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller
behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte
12.06.17, ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av

andre i administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter
kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og
rutiner i den sammenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for
kommunikasjon ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og
innkallinger til møter, og ved håndtering av dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.

Vedlegg
1 Melding om vedtak sak 1/18 - Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet
2 Saksprotokoll KU-SØG, 30012018, Sak 1-18, Oppfølging av innkommet varsel - sletting i
arkivet
3 Saksutskrift - Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet

Fra: Alexander Etsy Jensen[Alexander.Etsy.Jensen@temark.no]
Sendt: 30.01.2018 16:00:45
Til: Postmottak
Kopi: Astrid Margrethe Hilde; Kim Høyer Holum
Tittel: Melding om vedtak sak 1/18, Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet
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Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 30.01.2018 sak 1/18
Møtebehandling
Sekretariatet redegjorde for saken.
Både ordfører og rådmann var tilstede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål fra
utvalgets medlemmer. I sammen med rådmann møtte organisasjonssjef Gustav Skretting og
avdelingsleder Dag Morten Frantzen.
Fellesforslag fremsatt i møte:
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og
arkivloven i tilknytting til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge frem
egne saksfremlegg og innstillinger.
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må
komme i form av tilleggsbemerkning til saken.
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til
organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller
behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte
12.06.17, ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av
andre i administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter

kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og
rutiner i den sammenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for
kommunikasjon ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og
innkallinger til møter, og ved håndtering av dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.
Votering
Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte.
Vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og
arkivloven i tilknytting til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge frem
egne saksfremlegg og innstillinger.
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må
komme i form av tilleggsbemerkning til saken.
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til
organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller
behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte
12.06.17, ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av
andre i administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter
kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og
rutiner i den sammenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for
kommunikasjon ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og
innkallinger til møter, og ved håndtering av dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.
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Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget behandlet i møte 08.12.17 sak 36/17 - Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på
sletting i arkivet. Følgende vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget mener at bestilling av sak i forbindelse med arkivsletting fra september bør belyses
noe bredere. Kontrollutvalget ber sekretariatet supplere:
1. En komplett tidslinje for saken fra 05. juni helt til kontrollutvalgets møte i september.
 Også en redegjørelse om status på arkivavviket.
2. En redegjørelse om rolleavklaringer i forbindelse med saksbehandling fra ordfører.
 Har ordfører anledning til å være saksbehandler?
 Har formannskapssekretær/rådmann i så fall anledning til å trekke sakspapirer etter
fremleggelse til kommunestyrets medlemmer uten tillatelse av ordfører/saksbehandler?

Med bakgrunn i vedtaket over får kontrollutvalget forelagt en sak som svarer på de spørsmålene
som reises.
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Saksopplysninger:
Sekretariatet har forsøkt å operasjonalisere bestillingen som fremgår av vedtaket ovenfor. Det har
resultert i at vi har valgt å dele besvarelsen i to separate deler, hvor den ene delen dreier seg om
tidslinjen for saken og status for arkivvarslet, og den andre delen dreier seg om rolleavklaringer i
forbindelse med saksbehandling foretatt av ordfører.
For å besvare den første delen har det vært nødvendig å innhente en komplett tidslinje for saken og
status for arkivvarslet fra rådmann. Organisasjonssjef Gustav Skretting har utarbeidet denne
tilbakemeldingen på vegne av rådmann Kim Høyer-Holum og er datert 16.01.18.
Som en del av saksforberedelsene for å besvare den andre delen har sekretariatet presentert
spørsmålene for professor Jan Fridthjof Bernt og fått hans vurdering.

1. Tidslinje for saken fra 05.06.17 frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17

Når det gjelder tidslinje for saken fra 05.06.17 og frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17 er det
viktig å skille mellom 1) Saksfremlegget m/vedlegg som er arkivverdig og 2) Kritikken som
fremstilles av saksbehandler (tidligere omtalt som «Ordførerens notat vedr. fremgangsmåten datert
13.06.17»).
Hendelsesforløpet rundt tilbaketrekking av møteinnkalling er tidligere beskrevet i tilbakemelding
fra rådmann datert 19.10.17. Denne tilbakemeldingen ble lagt frem som vedlegg til sak 36/17 i
kontrollutvalgets møte 08.12.17. Dette vedlegget ligger også vedlagt denne saken.
Hendelsesforløpet (tidslinje) rundt kritikken som fremstilles av saksbehandler går frem av
tilbakemelding fra rådmann vedr. oppfølging av sak 36/17 datert 16.01.18. Her fremgår en komplett
tidslinje for saken fra 05.06.17 og frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17, samt hvem som har vært
involvert i denne saken og en redegjørelse om status på arkivavviket. Dette dokumentet følger
vedlagt denne saken. Dokumentet er unntatt offentlighet med hjemmel i Offentlighetsloven § 13 jfr.
Forvaltningsloven § 13-1.
Det fremgår av rådmannens tilbakemelding som det vises til over, at status for arkivvarslet er at
mailen ble hentet frem igjen i arkivet 05.07.17. Videre opplyses det at avviket ble meldt inn
14.07.17 og ferdigbehandlet 17.07.17.
2. Rolleavklaringer i forbindelse med saksbehandling foretatt av ordfører

For å besvare del to av bestillingen fra kontrollutvalget har det vært nødvendig å foreta en juridisk
beskrivelse av om ordfører har anledning til å være saksbehandler og om rådmann har anledning til
å trekke sakspapirer etter fremleggelse til kommunestyrets medlemmer. Innledningsvis gis en
beskrivelse av relevante bestemmelser i Kommuneloven (Koml.), i tillegg til at det vises til
relevante kommentarer til loven.
Bestemmelsene i Koml. kapittel 4 inneholder de sentrale bestemmelser om kommunens og
fylkeskommunens administrative apparat, og regulerer dessuten de tilsattes deltakelse i
beslutningsprosesser når det gjelder saker mellom disse og kommunen eller fylkeskommunen som
arbeidsgiver.
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§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet
Følgende går frem av § 23 nr. 2.: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal
sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og
at den er gjenstand for betryggende kontroll».
Det går frem av KS sin «Håndbok for ordførere» at grunnpilaren i vårt lokaldemokrati er at de
folkevalgte vedtar og bestiller, mens rådmennene med sine fagfolk er premissleverandører, utreder
og utfører.
Bestemmelsene i Koml. kapittel 6 omhandler saksbehandlingsregler i folkevalgte organer.
§ 32.Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse.
Følgende går frem av § 32 nr. 2.: «Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte
møte. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en
oversikt over de saker som skal behandles».
Det går frem av kommentarene til Koml. At selv om det praktiske arbeidet med å fremme saker til
det enkelte møte i stor utstrekning foretas av administrasjonen, ligger ansvaret for å sette opp
saksliste til et møte i siste instans på organets leder (ordfører).
Videre går det frem av kommentarene at dersom lederen har satt opp en sak på dagsordenen i
innkallingen, kan han eller hun ikke senere – før møtet eller i dette – trekke saken med den
begrunnelse at den likevel ikke er moden for avgjørelse. Det samme gjelder for
administrasjonssjefen. Det er klart i strid med både loven og med etablerte prinsipper om organets
rådighet over egen dagsorden. Hvis leder (ordfører) eller administrasjonen (rådmann) mener det er
kommet frem forhold som tilsier at saken utsettes, vil de ha rett – og kanskje også plikt – til å sette
frem et begrunnet utsettelsesforslag. Men det er organet selv som avgjør dette, på vanlig måte med
alminnelig flertall (Kommuneloven med kommentarer 2014: s. 318).
§ 39.Reglement. Arkiv.
Følgende går frem av § 39 nr. 1: «Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement
nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer».
Videre går det frem av § 39 nr. 2: «Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for
delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at
kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak
gjelder inntil nytt reglement er vedtatt».
Det er stor frihet for kommunestyret til å bestemme hvem som skal innstille i saker (politisk eller
administrativ innstilling), jf. § 39 nr. 2. Ingen generell regel om innstillingsrett og -plikt i
kommuneloven og ikke påbud om innstilling i alle politiske saker.
Professor Bernt har uttalt at ordfører kan foreta saksbehandling før møtet og legger frem sin
innstilling med forslag til vedtak. Ordfører trenger ingen særskilt hjemmel for å gjøre dette, men
den innstillingen ordfører legger frem, må da komme i tillegg til og ikke i stedet for den
saksutredning som rådmann eller den som opptrer i rådmanns sted. Men ordfører kan ikke overta
rådmannens rolle og ansvar for å påse at saken er tilstrekkelig utredet. Rådmannen kan knytte
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merknader til ordførers innstilling, og herunder hevde at det er uheldig å bygge på denne her og nå,
men rådmann kan ikke nekte den fremlagt.
I medhold av kommunelovens § 39 nr. 1, fastsetter kommunestyret selv ved reglement nærmere
regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer.
Kommunestyrereglement er vedtatt av Søgne kommunestyre den 24/9-15 gjeldende fra 1/11-2015,
oppdatert av kommunestyret 15/2-16 – sak PS 96/16.
I reglementet fremgår blant annet:
§ 2 Saksforberedelsen
Sakene fremmes for kommunestyret i henhold til reglene om fullført saksbehandling.
Rådmann har i sin tilbakemelding opplyst at reglene om fullført saksbehandling ble gjennomført i
Søgne kommune på 1990-tallet, der det bl.a. ble laget rutiner for hvordan saker skal fremlegges.
§ 6 Forberedelse av saker for utvalget
I enhver sak som forelegges utvalget skal det som hovedregel være saksfremstilling og forslag til
vedtak/innstilling fra rådmann. I særlige tilfeller kan også ordføreren saksbehandle en sak for
utvalget.

Vurdering fra sekretariatet:
Under fremgår sekretariatets oppsummering og vurdering knyttet til de to delene av saken.
1.

Tidslinje for saken fra 05.06.17 frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17

Etter sekretariatets vurdering har rådmann gitt en grundig redegjørelse for tidslinje for saken fra
05.06.17 og frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17, både når det gjelder saksfremlegget
m/vedlegg som er arkivverdig og kritikken som fremstilles av saksbehandler (tidligere omtalt som
«Ordførerens notat vedr. fremgangsmåten datert 13.06.17»).
De to tidslinjene gir etter sekretariatets mening en detaljert beskrivelse av hva som har blitt gjort og
av hvem, i tillegg til at det gjøres rede for status knyttet til arkivavviket.
De problemstillingene som denne delen av saken reiser mener sekretariatet at revisjonen vil komme
inn på i forbindelse med forvaltningsrevisjon av arkivområdet, og vi ser derfor ikke at det er
grunnlag for å foreta ytterligere kontrolltiltak knyttet til den delen av saken. Sekretariatet anbefaler
revisjonen om å ta med de spørsmålene og problemstillingene denne saken reiser i det videre
arbeidet med forvaltningsrevisjonen av arkivområdet.
2.

Rolleavklaringer i forbindelse med saksbehandling foretatt av ordfører

Sekretariatet vurderer det slik at ordfører har anledning til saksbehandle en sak før møtet og legge
frem sin innstilling med forslag til vedtak. Ordfører trenger ingen særskilt hjemmel for å gjøre dette,
men den innstillingen ordfører legger frem, må da komme i tillegg til og ikke i stedet for den
saksutredning som rådmann eller den som rådmann har bemyndiget til å foreta.
Ordfører kan likevel ikke overta rådmannens rolle og ansvar for å påse at saken er tilstrekkelig
utredet. Rådmannen kan knytte merknader til ordførers innstilling, og herunder hevde at det er
uheldig å bygge på denne her og nå, men han kan ikke nekte den fremlagt. Bare organet selv kan ta
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saken av saklisten når innkalling er sendt ut, og utsendte dokumenter kan ikke trekkes tilbake, bare
suppleres.
Sekretariatet mener fortsatt at uenighetene som har oppstått knyttet til denne saken kunne vært
unngått dersom ordfører og rådmann hadde hatt klare rutiner for hvem som gjør hva, i tillegg til at
det ville ha vært naturlig slik sekretariatet ser det at disse to aktørene har en dialog dersom en slik
situasjon som denne saken omhandler oppstår.
Sekretariatet viser til «Håndbok for ordførere» utarbeidet av KS og de anbefalingene som går frem
der knyttet til praktisk samarbeid mellom ordfører og rådmann. Der står det blant annet følgende om
«Gjennomgang av saker» som er relevant i denne sammenheng:
«Før møter i formannskap, kommunestyre eller andre utvalg som ordføreren leder, bør
ordføreren og administrasjonssjefen går gjennom de sakene som skal behandles. Dette blant
annet for å komme fram til hvordan det skal orienteres om sakene i møte, og tilrettelegge for
best mulig møteledelse, gjennomføring og behandling. Som ordfører er det ikke alltid en er
fornøyd og enige med administrasjonssjefens saksforberedelser og forslag til vedtak m.m. I
slike tilfeller kan det være nyttig å informere om dette i forkant av møter, og tenke gjennom
hvordan en som politisk leder får frem dette uten å ”ta administrasjonssjefen” for åpen
mikrofon på en ufin måte»
Sekretariatet mener at det er behov for at ordfører og rådmann avklare deres roller, ansvar og
samarbeid i forbindelse med saksforberedelser.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å slutte seg til de vurderingene som fremgår av
oppsummeringen over og ta saken til orientering.
Vedlegg:
- Tilbakemelding fra rådmann vedr. oppfølging av sak 36/17 (U.OFF. jfr. Offl. § 13 og Fvl. § 13-1)
- Svar fra rådmann på forespørsel vedr. innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 30.01.2018 sak 1/18
Møtebehandling
Sekretariatet redegjorde for saken.
Både ordfører og rådmann var tilstede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål fra
utvalgets medlemmer. I sammen med rådmann møtte organisasjonssjef Gustav Skretting og
avdelingsleder Dag Morten Frantzen.
Fellesforslag fremsatt i møte:
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og arkivloven i
tilknytting til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge frem
egne saksfremlegg og innstillinger.
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Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må komme i
form av tilleggsbemerkning til saken.
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til
organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte 12.06.17,
ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av andre i
administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter
kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og
rutiner i den sammenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for kommunikasjon
ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og innkallinger til møter,
og ved håndtering av dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.
Votering
Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte.
Vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og arkivloven
i tilknytting til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge frem egne
saksfremlegg og innstillinger.
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må komme i
form av tilleggsbemerkning til saken.
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til
organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte 12.06.17,
ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av andre i
administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter
kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og
rutiner i den sammenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for kommunikasjon
ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og innkallinger til møter,
og ved håndtering av dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.
RETT UTSKRIFT
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