Eidskog kontrollutvalg
Dato:

28.03.2019 08:00

Sted:

Formannskapssalen - Eidskog rådhus

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 97736379 evt.
på e-post Torgun.M.Bakken@gs-iks.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
KONGSVINGER 21.03.2019
For leder i Eidskog kontrollutvalg, Sidsel Mobrenna

Torgun M Bakken

Saksliste
Møteinnkalling
Møteinnkalling Eidskog kontrollutvalg 28.03.2019
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Saker til behandling
25/19 Sak E-25/19 Varslersak i Eidskog
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MØTEINNKALLING
Eidskog kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

28.03.2019 kl. 08:00
Formannskapssalen - Eidskog rådhus
18/00087

Kontrollutvalgets
medlemmer:

Sidsel Mobrenna - leder
Arild Christiansen – nestleder (permisjon)
Per Ole Rønning
Elida Asp
Stine Morken Bakken
Tove Brandt (varamedlem for Arild Christiansen)

Ordfører:
Revisor:

Ordfører Kamilla Thue
Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Reidun Vie/
oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik
Skjeggestad
Rådmann Trond Stenhaug
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Varamedlemmene (til orientering).
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.

Kopi av innkallingen
sendes:
Kopi av sakslisten uten
vedlegg sendes på epost til:
Sekretær:

Sekretariatsleder Torgun M. Bakken
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379,
TorgunM.Bakken@gs-iks.no )

Invitert til sak:
Innkalt til sak:
Hele sakslisten med
vedlegg legges på

http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/eidskog-kommune/ og på kommunens
hjemmeside.

SAKSKART

Ca.tid
for
beh.

Saker til behandling
25/19

18/00216141

Sak E-25/19 Varslersak i Eidskog

Sidsel Mobrenna (sign.)
kontrollutvalgets leder

8.00
Kongsvinger, 21.3.19
Torgun M. Bakken
Sekretariatsleder

1

Hvem
deltar
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00216-141
Torgun M Bakken

Saksgang

Møtedato

Eidskog kontrollutvalg

28.03.2019

SAK E-25/19 VARSLERSAK I EIDSKOG
Forslag til vedtak/innstilling:
Skriv inn forslag til vedtak
Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:
Denne saken ble satt opp til behandling i møtet 7.3.19 – men ble utsatt. Nedenfor tas da inn
den samme saksframstillingen («Saksframstilling 7.3.19») og ny saksframstilling
(«Saksframstilling 28.3.19») som blir ettersendt.
Saksframstilling 7.3.19 (sak 21/19)
Kontrollutvalget mottok i førsten av august 2018 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, 1.11.18 og
15.11.18. Saken ble behandlet for lukkede dører i kontrollutvalget i alle møtene, iht. koml.
§ 31. nr. 2, jf. FVL § 13, 1. ledd, pkt. 1). Etter hvert er saken blitt omtalt som en varslersak.
Kontrollutvalget behandlet i møte 13.12.18 en sammenstilling av saken så langt, hva
kontrollutvalget har gjort og hvilke vedtak som er fattet i saken. Denne ble sendt
kommunestyret til orientering (KU-sak 81/18). Kommunestyret vedtok i sak 007/19 (5.2.19) å
ta saken til orientering.
Kontrollutvalget har håndtert denne saken som et tilsynsorgan og har gjort forsøk på å få
komme i kommunestyret og legge fram en sak om bevilgning av midler for en ekstern
undersøkelse. Dette har kontrollutvalget foreløpig ikke lyktes med.
Kontrollutvalget behandlet i møtet 24.1.19, sak 8/19 varslersaken på nytt og foretok en
vurdering av hvordan de skulle følge opp saken. De vedtok følgende:
1. Kontrollutvalget ber Hedmark Revisjon IKS gjennomgå saken for å vurdere om det er
grunnlag for å gå videre med saken og eventuelt på hvilken måte.

1

25/19 Sak E-25/19 Varslersak i Eidskog - 18/00216-141 Sak E-25/19 Varslersak i Eidskog : Sak E-25/19 Varslersak i Eidskog

2. Hedmark Revisjon IKS bes om å innhente nødvendig ekstern juridisk kompetanse på området,
for å bistå med disse vurderingene.
3. Det forutsettes at varsleren/varslerens advokat gir sin tilslutning til at hele saken kan
oversendes Hedmark Revisjon IKS og den eksterne juridiske bistanden som benyttes.
4. Resultatet av gjennomgangen legges fram for kontrollutvalget så snart som mulig, og senest til
møtet 7.3.19.

I mellomtiden har Eidskog kommunestyre (møte 5.2.19) vedtatt at det skal opprettes en
setterådmann som skal følge opp saken. Etter det vi er kjent med, har det vært et møte mellom
varsleren, varslerens advokat og setterådmannen.
Bestillingen til Hedmark Revisjon IKS gikk likevel sin gang og nå foreligger det en
forundersøkelse av saken. Rapporten har vært til kvalitetssikring hos advokat Erling Grimstad
før den legges fram for kontrollutvalget.
Saksframstilling 28.3.19
Dette blir ettersendt.
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