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HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber Romerike revisjon IKS foreta en undersøkelse av de påstander 
som fremkommer i henvendelsen som en varslingssak.  
 
Vedlegg:  
Deles ut i møtet, unntatt offentlighet, jf. offentlighetslovas § 13, jf. forvaltningslovens 
§ 13 første ledd nr. 1 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse om en varslingssak. 
 
Kontrollutvalget må som sedvanlig beslutte om de vil ta saken til behandling. I 
departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften §4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 
eller tilsyn.» Det er videre slått fast at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 
andre saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der 
det fremgår av forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  
 
Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller 
revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets 
kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» Kontrollutvalget må selv avgjøre 
om det vil behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en 
sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn 
under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er 
et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til 
administrativ behandling. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, 
eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 
Fokuset bør være på systemkontroll. 
 
Saken er unntatt offentlighet, jf. offentlighetslovas § 13, jf. forvaltningslovens § 13 
første ledd nr. 1. Vedlegget vil bli delt ut i møtet og utvalget vil få tid til å sette seg inn 
i saken. Varsler ønsker å være anonym overfor andre enn kontrollutvalget og 
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revisjonen. Kontrollutvalget vil gi varsler tilbakemelding på hvordan varslet er fulgt 
opp.  
 
Fet kommune har BDO som eksternt varslingspunkt Varsler har valgt å henvende 
seg til kontrollutvalget. Utvalget har ingen fullmakt til å benytte BDO. Ut i fra bestiller-
utførermodellen, der kontrollutvalget er bestiller og den valgte revisjon utfører, synes 
det mest nærliggende å be Romerike revisjon IKS foreta en undersøkelse av de 
påstander som fremkommer i henvendelsen som en varslingssak. Romerike revisjon 
IKS har erfaring med å behandle varslingssaker i kommuner. Sekretariatet anbefaler 
at saken oversendes Romerike revisjon. 


