Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEINNKALLING
Til Kontrollutvalget i Hemsedal kommune:
Odd Holde, Geir Øvrejorde Carlstrøm, Marian Aina Melkevik, Nils Erik Finset, Helga Søland
Møtetid:
Møtested:
Behandling:

Torsdag 12. august 2021, kl. 20.00-21.00
Fjernmøte via Teams
Sak 23/21

DAGSORDEN:

Møtet vil bli gjennomført digitalt via Teams.
De som ønsker å delta som tilhører i møtet bes vennligst ta kontakt med sekretariatet for tilsending av link.
Det gjøres oppmerksom på at møtet kan bli vurdert lukket.

Godkjenning av innkallingen og sakslisten
Saksliste:
Sak 23/21

Tilbakemelding til Statsforvalteren

Annet:


Neste møte: 07.09.2021

Eventuelle forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet.

Hemsedal, 10.08.2021

For kontrollutvalgsleder
Hanne Heen Wengen (sign.)
Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal kommune

Kopi sendt: Ordfører, kommunedirektør, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen, Trøimsvegen 9A - 3560 Hemsedal
E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no
Mobil: +47 91 60 51 08 / Org.nr: 917 356 246 MVA / Firma e-post: hanne@hwengen.no

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEINNKALLING

SAKSLISTE:
Sak 23/21

Tilbakemelding til Statsforvalteren

Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven § 11-5, 3. ledd bokstav a.
Dokumenter:
 Varsel om mulig lovlighetskontroll av vedtak, datert 21.06.2021
 Notat juridisk vurdering av kommunedirektørens krav om innsyn i k-utvalgets dokumenter.
Internt notat unntatt offentlighet med hjemmel i off.lova § 14
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget foretok en henvendelse til Statsforvalteren 18. juni 2021 etter kommunestyrets vedtak i møtet
16. juni 2021 – sak 59/21, da k-utvalget hadde behov for råd/veiledning vedrørende kommunestyrets vedtak i
forhold til at k-utvalget ble pålagt å utlevere møtebøker unn. off. fra sine møter 15. og 23. mars til
kommunedirektøren.
Statsforvalteren ga et foreløpig svar på henvendelsen 21. juni 2021 hvor de varslet mulig lovlighetskontroll.
Statsforvalteren ba k-utvalget komme med tilbakemelding ift. om det ble vurdert om begrensningene som følger
av fvl. § 13 b. første ledd nr. 3 og/eller 13 a. første ledd nr. 2 er kommet til anvendelse ved vurderingen om
kommunedirektøren kunne gis innsyn i hele eller deler av møtebøkene fra k-utvalgets møter 15. og 23. mars
2021.
Statsforvalteren har satt en svarfrist til 15. august 2021.
Kontrollutvalget søkte ekstern bistand i saken av NKRF for å sikre en juridisk korrekt tilbakemelding til
Statsforvalteren.
Plan for møtet:
Kontrollutvalget drøfter sin tilbakemelding til Statsforvalteren.
Forslag til vedtak:
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