
Kontrollutvalget i Hemsedal kommune 
  

     MØTEBOK 
 

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 

  

 

 
  
 

DAGSORDEN: 

 
 
 
Saksliste: 
Sak 14/21 Formannskapets vedtak i sak 34/21  

 
 
 
 

 Godkjenning av innkallingen og sakslisten: 
 Formell godkjenning og signering av møtebok: 

Møtebøker fra 22.02., 15.03., 23.03., 12.04. og 13.04.202 ble enstemmig godkjent og signert. 
 Neste møte: 

31.05.2021 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møte dato/tid      Mandag 26. april 2021, kl. 20.00-21.00 

Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal 

Medlemmer/varamedlemmer 
til stede i møtet 

Leder: Odd Holde 
Nestleder: Geir Øvrejorde Carlstrøm, via Teams 
Medlem: Marian Aina Melkevik 
Medlem: Nils Erik Finset 
Medlem: Helga Søland                           

Forfall  

Andre til stede i møtet  Ordfører Pål Terje Rørby, via Teams 
Pia Rørby Ruud, jurist i Hemsedal kommune, via Teams 

Sekretariat Hanne Heen Wengen 

Behandlet saker 14/21 

mailto:hanne.wengen@gol.kommune.no
mailto:hanne@hwengen.no
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Sak 14/21 Formannskapets vedtak i sak 34/21 
  

Dokumenter: 

 Særutskrift av kontrollutvalgets sak 12/21 

 Saksfremlegg FSK sak 34/21, 20.04.2021 

 Saksprotokoll FSK sak 34/21,20.04.2021 

 Notat fra Viken kommunerevisjon IKS, datert 23.04.21 
 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 12.04.2021 – sak 11/21 å bestille en undersøkelse av Viken kommunerevisjon IKS 
ift. psykososialt arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektoren, med forbehold om at k-utvalget ble tildelt en 
tilleggsbevilgning for 2021. 
I kontrollutvalgsmøte 13.04.2021 – sak 12/21 vedtok utvalget å søke formannskapet om en tilleggsbevilgning for 
forvaltningsrevisjon på kr. 180 000,- for 2021. 
 
Kontrollutvalgets søknad om en tilleggsbevilgning til sitt budsjett 2021 ble ikke imøtekommet av formannskapet i 
deres møte 20.04.2021 – sak 34/21.  
Formannskapet vedtok følgende:  
«Kontrollutvalet sin innstilling vert ikkje imøtekomen.  
Ut i frå den informasjonen som foreligg i saka, så er dette eit administrativt ansvar.  
Saka vert oversendt til kommunedirektøren, som har ansvar for vidare handtering. Kommunedirektøren informerer 
formannskapet om sine planar for handtering av saka vidare, før sommaren.» 
 
Formannskapet har ikke kun behandlet saken fra k-utvalget – søknaden om tilleggsbevilgning, som stod på sakslisten 
til formannskapets møte 20.04.2021, men også en sak som ikke stod på sakslisten - k-utvalgets undersøkelse av 
helse- og omsorgssektoren. En sak som ikke formannskapet er bemyndiget til å fatte vedtak i. 
 
Formannskapet eller andre politiske utvalg kan ikke instruere et kontrollutvalget.  
Formannskapet har ikke mandat eller myndighet til å pålegge kontrollutvalget oppgaver. 
Kontrollutvalget er oppnevnt av og underlagt kommunestyret, og er ansvarlig for kontroll og tilsyn med hele den 
kommunale virksomheten, jf. kommuneloven § 23-1 første ledd. 
Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle ethvert forhold ved kommunens virksomhet, så lenge det kan defineres 
som kontroll eller tilsyn. 
Kontrollutvalgets kontroll- og tilsynsansvar er ikke begrenset til administrasjonen, men omfatter også 
formannskapet, andre politiske utvalg og ordføreren. 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget stiller spørsmål ved om formannskapets vedtak i sak 34/21 i møte 20.04.2021 er lovlig. 
Kontrollutvalget anmoder ordfører om å sette saken om tilleggsbevilgning til kontrollutvalget på sakslisten til  
kommunestyret, da det er kommunestyret som er det organ som setter rammene for kontrollutvalgets budsjett. 
 
Kontrollutvalget mener at formannskapet ikke har myndighet til å fatte det vedtak som ble gjort i sak 34/21.  
Kontrollutvalget mener at det er kommunestyret som skal vurdere om undersøkelsen «Psykososialt  
arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektoren» skal gjennomføres eller ikke. Det spørsmålet må følgelig settes opp 
som egen sak for kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget anmoder ordfører om å sette sakene opp for behandling i kommunestyret så snart som råd. 
 
Møtebehandling: 
Kontrollutvalgsleder innledet med en kort orientering om saken. 
Møtedeltakerne drøftet saken og bl.a. følgende fremkom: 

 Formannskapet burde ha gjort en innstilling til kommunestyret og ikke vedtak i saken vedr. søknad om 
tilleggsbevilgning, da det er kommunestyret som avgjør de økonomiske rammene til k-utvalget. 

 Formannskapet behandlet, med bakgrunn i oversendt dokument fra kommunedirektøren, en sak som ikke 
stod på sakslisten og som formannskapet ikke har myndighet til å behandle; 
k-utvalgets planlagte undersøkelse av helse- og omsorgssektoren.  

 Formannskapet, andre politiske utvalg, ordfører eller kommunedirektør har ikke instruksjonsmyndighet  
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ovenfor k-utvalget.  

 K-utvalget er ansvarlig for kontroll og tilsyn av hele den kommunale virksomheten, herunder formannskap, 
politiske utvalg, ordfører og kommunedirektør. 

 Ordfører beklager at det ble gjort vedtak i formannskapet i saken, i stedet for en innstilling til 
kommunestyret.  

 
Vedtak: 
Enstemmig vedtak: 
 Kontrollutvalget stiller spørsmål ved om formannskapets vedtak i sak 34/21 i møte 20.04.2021 er lovlig. 

Kontrollutvalget anmoder ordfører om å sette saken om tilleggsbevilgning til kontrollutvalget på  
sakslisten til kommunestyret, da det er kommunestyret som er det organ som setter rammene for  
kontrollutvalgets budsjett. 

 
Kontrollutvalget mener at formannskapet ikke har myndighet til å fatte det vedtak som ble gjort i sak  
34/21.  
Kontrollutvalget mener at det er kommunestyret som skal vurdere om undersøkelsen «Psykososialt  
arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektoren» skal gjennomføres eller ikke. Det spørsmålet må følgelig  
settes opp som egen sak for kommunestyret. 
Kontrollutvalget anmoder ordfører om å sette sakene opp til behandling i kommunestyret så snart som  
råd,  
med kontrollutvalgets følgende forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets planlagte gjennomføring av undersøkelsen av det 

psykososiale arbeidsmiljøet i helse- og omsorgssektoren. 
 
2. Kontrollutvalget tildeles en tilleggsbevilgning i størrelsesorden kr. 180 000,- for 2021, til gjennomføring 

av planlagt undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i helse- og omsorgssektoren. 
  
 
 

Hemsedal, 26.04.2021 
 
 
For kontrollutvalget i Hemsedal 
 
Hanne Heen Wengen (sign.) 
Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal kommune 

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

 

 
Møteprotokoll godkjent: 
 
Hemsedal,  
 
 
 
_________________________ _________________________  __________________________ 

Odd Holde   Geir Øvrejorde Carlstrøm  Marian Aina Melkevik   
leder     nestleder    medlem   
 
 
 
__________________________  __________________________ 

Nils Erik Finset   Helga Søland 
medlem    medlem  


