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MØTEPROTOKOLL  
 

Eidskog kontrollutvalg 
 
Dato: 15.11.2018 kl. 15:30-18:00. 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00087 
  
Tilstede:  Sidsel Mobrenna (H), Elida Asp (Ap), Arild Christiansen (Sp), 

Per Ole Rønning (V), 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Remi Johan Reppe Rasmussen (Frp) for Stine Morken Bakken 

  
Forfall:  Stine Morken Bakken (Frp) 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Torgun M. Bakken  
  

 
Forrige møtes protokoll: 
Innledningsvis tok kontrollutvalget en diskusjon i forhold til forrige møtes protokoll, 
sak 63/18 – Samtale med rådmannen. Rådmannen sa i kommunestyret 13.11.18 at 
det står feil i protokollen. Følgende er sitert fra protokollen: 
 

Anmeldelser/varslinger.  

 En anmeldelse knyttet til fysisk utagering.  

 To varsler til fylkesmannen, brudd på helsepersonell-loven.  

 Bekymringsmelding til kontrollutvalget, KU-leder (anonym)  

 Varsling til kontrollutvalget, som ikke rådmannen kjenner til. 

 
I følge rådmannen er dette feil i forhold til «to varsler», det skulle stått «to 
meldinger».  
 
Kontrollutvalget vil opplyse om at protokollen ble gjennomgått i møtet før den ble 
godkjent. Kontrollutvalget mener at det som står i protokollen er rett sitert, og ser 
ingen grunn til å endre den. Hvis det oppdages feil i en protokoll, oppfordrer 
kontrollutvalget til at den som mener seg feilsitert, bør si ifra til protokollfører, slik at 
det kan blir rettet umiddelbart.  
 
For øvrig var kontrollutvalgets leder til stede i kommunestyret og kunne eventuelt 
kommentert rådmannens innsigelser til protokollen i møtet, hvis hun hadde fått 
anledning til det. 
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

71/18 
18/00029-
21 

sak 71/18 Status i saken om mottatt henvendelse til 
kontrollutvalget. 

3 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 
Sak 71/18 ble behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 31, nr. 2, jf. FVL § 13, 1. ledd 1). 

 

 
 

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». 

 
  

http://www.gs-iks.no/
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Saker til behandling 

Sak 71/18 Status i saken om mottatt henvendelse til 
kontrollutvalget. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eidskog kontrollutvalg 15.11.2018 71/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til vedtak i KU-sak 71/18 (unntatt offentlighet) som 

legges fram for kommunestyret. 
 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse som det ble gitt foreløpig orientering om i 

kontrollutvalgets møte 23.8.18 og som deretter ble satt opp til behandling i møte 14.9.18. 

Videre er saken behandlet kontrollutvalgets møter 18.10.18 og 1.11.18. Saken ble behandlet 

for lukkede dører i kontrollutvalget i alle møtene, iht. koml. § 31. nr. 2. 

 

Kontrollutvalget har laget en sak som kan legges fram for kommunestyret, som er unntatt 

offentlighet, og det er håp om at kontrollutvalget kan få lagt fram saken i kommunestyrets 

møte 20.11.18. 

 

Det skal være et ekstraordinært møte i kommunestyret 13.11.18, hvor det skal velges 

settevaraordfører til å håndtere saken videre. 

 

Saken vil bli foreslått behandlet for lukkede dører. 

 
 
Møtebehandling 
Det ble foreslått at møtet ble holdt for lukkede dører iht. koml. § 31, nr. 2, jf. FVL § 13, 1. ledd 1). 

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til dette. 

 

KU-leder og sekretariatsleder orienterte om den siste tidens utvikling.  

 

Kommunestyret vedtok følgende i sak 079/18: 

1. Som settevaraordfører for å håndtere mottatte henvendelse i mulig varslingssak velges 

Knut Gustav Woie, Senterpartiet.  

2. Saken oversendes settevaraordfører umiddelbart og uten ugrunnet opphold.  

3. Settevaraordfører vurderer sakens innhold og videre fremdrift, og ivaretar denne i tråd 

med retningslinjer og prosedyrer for slik saksbehandling.  

 
Det står ikke noe om hvem som er «pålagt» å oversende saken til Woie, men i brevet fra 

fungerende ordfører, datert 14.11.18, er det føyd på følgende setning: 

 

«Sak 60/18 i Kontrollutvalget oversendes elektronisk til Knut Gustav Woie på e-post 

knut.gustav.woie@folkevalgt.eidskog.no umiddelbart i tråd med kommunestyrets vedtak.» 

 

mailto:knut.gustav.woie@folkevalgt.eidskog.no
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KU-sak 60/18 er senere oppdatert med informasjon etter behandlingen 18.10.18 og ligger til 

behandling i kontrollutvalgets møte 15.11.18 som sak 71/18.  

 
Fungerende ordfører sa i forkant av kommunestyrets behandling av sak 079/18 følgende: 

«Kommunestyret skal ikke behandle varslingssaker». Da vil kontrollutvalget få presisere at det 

har aldri heller vært meningen. Det som kontrollutvalget skulle legge fram for kommunestyret, 

var en sak om bevilgning av midler til å foreta en undersøkelse/granskning av saken. Følgende 

står i brevet til fungerende ordfører fra kontrollutvalget 18.10.18: 

 

Det eneste som kontrollutvalget ønsker, er å be om at det blir igangsatt en uavhengig 

undersøkelse/granskning av saken – og det burde være i alles interesse! 

Kontrollutvalget har ikke tatt stilling til innholdet i saken, men det som hevdes er så 

alvorlig at kontrollutvalget ikke kan la være å gjøre noe. Saken kan ikke oversendes 

fungerende rådmann1, da den inneholder taushetsbelagt informasjon og 

kontrollutvalget kan selvfølgelig ikke bryte taushetsplikten. I hele tatt, så prøver 

kontrollutvalget å opptre så korrekt som overhodet mulig. 

 

Kommunestyret skulle ikke ta stilling til annet enn å svare på om det skal igangsettes 

en prosess - de skulle ikke på nåværende tidspunkt ta stilling til innholdet i saken. 

Dette er ikke en forvaltningsrevisjon som rådmannen skal ha anledning til å uttale seg 

om. Det er ikke gjort noen undersøkelser enda. Det er selve 

prosessen/undersøkelsen/granskningen som skal ivareta rettssikkerheten til alle 

involverte - også de det varsles om. 
 

Dette er, som nevnt ovenfor, gjort kjent for fungerende ordfører. 

 

Ettersom kontrollutvalget ikke har fått lagt fram sin sak for kommunestyret, kan en derfor stille 

spørsmål ved om kommunestyret har hatt god nok forutsetning for (tilstrekkelig informasjon til) å 

fatte et forsvarlig vedtak i sak 079/18, jf. forvaltningsloven § 17, første ledd, først punktum og 

også koml. § 23 nr. 2. 

 

Kontrollutvalget har i ettertid fått informasjon om at varslerens advokat har sendt innsigelser mot 

saksbehandling/saksgang og vedtak i forhold til kommunestyrets sak 079/18. Kontrollutvalget 

sender derfor ikke fra seg noe på nåværende tidspunkt. Dette er også meddelt Knut Gustav Woie. 

 

Kontrollutvalget kan vurdere å be om innsyn i de juridiske vurderinger både av håndtering av 

varselet og vurdering av habilitet for valg av settevaraordfører. Kontrollutvalget er usikker på, om 

de som har gitt en juridisk vurdering har hatt tilstrekkelig med grunnlagsinformasjon til å uttale 

seg, ettersom fungerende ordfører heller ikke kjenner saken. 

 

Like før kontrollutvalgets møte fikk KU-leder og sekretariatsleder beskjed om at varsleren har 

trukket varselet og at varsleren og advokaten tar en ny vurdering av saken. 

 

Kontrollutvalget mener at de har håndtert denne saken på et måte som de kan stå inne for. Det har 

også fylkesmannen gitt uttrykk for. Det som kontrollutvalget mener er meget beklagelig, er at 

kommunestyret ikke har tillit til sitt kontrollutvalg og at forslag til saksbehandling av 

varslingssaken ikke har ført fram. 

 

Kontrollutvalget får derfor se hva som skjer med varslingssaken, men uansett vil kontrollutvalget 

vurdere å følge opp flere sider av denne saken i ettertid.  

                                            
1 Her skulle det selvfølgelig stått fungerende ordfører, beklager skrivefeilen. 
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Votering 
Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar foreløpig informasjonen fra varslerens advokat til etterretning. 

2. Som en konsekvens av dette kan ikke kontrollutvalget følge opp kommunestyrets vedtak i 

sak 079/18 fra møtet 13.11.18. 

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget tar foreløpig informasjonen fra varslerens advokat til etterretning. 

2. Som en konsekvens av dette kan ikke kontrollutvalget følge opp kommunestyrets vedtak i 

sak 079/18 fra møtet 13.11.18. 

 
[Lagre]  
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