MØTEPROTOKOLL
Eidskog kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

18.10.18 kl. 15:00-17.30.
Formannskapssalen
18/00087

Tilstede:

Sidsel Mobrenna - leder
Arild Christiansen - nestleder
Per Ole Rønning
Elida Asp
Stine Morken Bakken

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:
Protokollfører:

Torgun M. Bakken

SAKSKART

Side

Saker til behandling
60/18

18/0002915

sak 60/18 - Oppfølging av mottatt henvendelse til
kontrollutvalget.
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Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.
Saken ble behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 2, iht. Off.loven § 13, jf. FVL § 13, 1.
ledd 1)
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UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i
samsvar med det som ble bestemt på møtet.

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og
lokalpressen.
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter».
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Saker til behandling

Sak 60/18 - Oppfølging av mottatt henvendelse til kontrollutvalget.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
18.10.2018

Saknr
60/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Forslag til vedtak legges fram i møtet.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget fikk i møtet 23.8.18, sak 49/18, en foreløpig orientering om en mottatt
henvendelse. Saken ble satt opp til behandling i et ekstra møte 14.9.18, med følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget følger opp saken ved å be om å få komme i kommunestyrets møte
23.10.18 for å legge fram en sak for kommunestyret.
2. Kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder får fullmakt fra kontrollutvalget om å ta et
møte med kommunens administrative og politiske ledelse i forkant av kommunestyrets
møte for å orientere om saken.
Kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder vil gi en foreløpig orientering om saken i møtet.
Saken vil bli foreslått behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31 nr. 2.
Møtebehandling
Saken ble vedtatt behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31 nr. 2, jf. off.l § 13/FVL § 13 1.
ledd 1).
KU-leder og sekretariatsleder orienterte om saken. Kontrollutvalget fikk utdelt et forslag til
den saken som var planlagt lagt fram for kommunestyret.
Kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder har hatt møte i tråd med pkt. 2 i kontrollutvalgets
vedtak i sak 59/18 (møte 14.9.18, som nevnt ovenfor). Fungerende ordfører har i ettertid svart
at det ikke er aktuelt at kontrollutvalget kan få komme og legge fram en sak for
kommunestyret, jf. pkt. 1 i samme sak.
Kontrollutvalget diskuterte hvordan de skulle håndtere dette videre og mente at det var veldig
beklagelig at kontrollutvalget ikke får lagt fram saken for kommunestyret. Det som
kontrollutvalget ville be om, var at kontrollutvalget fikk anledning til å iverksette en
undersøkelse/granskning av den henvendelsen som kontrollutvalget har fått.
Votering
Det ble lagt fram følgende forslag:
1. Kontrollutvalget beklager at de ikke får anledning til å komme i kommunestyret
23.10.18 for å legge fram en sak for kommunestyret.
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2. Kontrollutvalget sender saken til Fylkesmannen i Hedmark til vurdering av videre av
saksbehandling.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kontrollutvalget beklager at de ikke får anledning til å komme i kommunestyret 23.10.18
for å legge fram en sak for kommunestyret.
2. Kontrollutvalget sender saken til Fylkesmannen i Hedmark til vurdering av videre av
saksbehandling.
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