Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK
Møte dato/tid
Møtested
Medlemmer/varamedlemmer
til stede i møtet

Forfall
Andre til stede i møtet
Sekretariat
Behandlet saker

Torsdag 12. august 2021, kl. 20.00-21.00
Fjernmøte via Teams
Leder: Odd Holde
Nestleder: Geir Øvrejorde Carlstrøm
Medlem: Marian Aina Melkevik
Medlem: Nils Erik Finset
Medlem: Helga Søland

Hanne Heen Wengen
23/21

DAGSORDEN:

Saksliste:
Sak 23/21




Tilbakemelding til Statsforvalteren

Godkjenning av innkallingen og sakslisten:
Neste møte:
07.09.2021

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

MØTEBOK

SAKSLISTE:

Sak 23/21

Tilbakemelding til Statsforvalteren

Dokumenter:
 Varsel om mulig lovlighetskontroll av vedtak, datert 21.06.2021
 Ad. Varsel om mulig lovlighetskontroll av vedtak, datert 13.08.2021

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:

Møtebehandling:
Kontrollutvalgsleder orienterte kort om saken og at k-utvalget har fått juridisk bistand i saken av NKRF og deres
samarbeidspartnere. Viken kommunerevisjon IKS har ikke bistått i saken.
K-utvalget drøftet tilbakemelding til Statsforvalteren og saken, herunder bl.a.:
 Sentralt i svaret til Statsforvalteren er k-utvalgets uavhengighet og selvstendighet, beskyttelse av
taushetsbelagt informasjon og et uavhengig arkiv som støtter opp om k-utvalget sin uavhengighet til
administrasjonen.
 Det er kommunestyret som er k-utvalgets arbeidsgiver og den som k-utvalget skal forholde seg til.
 Saken reiser sentrale spørsmål om forholdet mellom kontrollutvalg og kommunedirektør.
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Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK
Vedtak:
Enstemmig vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner brevutkastet, som oversendes Statsforvalteren.
Grunnet ferieavvikling signerer sekretæren brevet på kontrollutvalgets vegne.

Hemsedal, 12.08.2021

For kontrollutvalget I Hemsedal kommune

Hanne Heen Wengen (sign.)
Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal kommune

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

Møteprotokoll godkjent:
Hemsedal, ___ /___ - ______

_________________________
Odd Holde
leder

_________________________
Geir Øvrejorde Carlstrøm
nestleder

__________________________
Nils Erik Finset
medlem

__________________________
Helga Søland
medlem

__________________________
Marian Aina Melkevik
medlem
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