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MØTEINNKALLING 
Kontrollutvalget i Rendalen kommune 

 
Møtested: Teamsmøte 

Møtedato: Tirsdag 20. september 2022 

Tid:  Kl. 09.00 –  

Saksnr.          28/2022 – 29/2022 

 

Sakliste 

Sak nr.: Innhold 

28/2022 Godkjenning av sakliste og innkalling 

29/2022 Behandling av henvendelse fra Hornsetvangen familiebarnehage  

  v/ Stein Illevold 

 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 

inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger 

inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. 

 

01. sep. 2022 

For Karl Sigurd Hole, leder i kontrollutvalget 

Audun Holte 

Rådhuset Vingelen AS, Sekretariat 

 

Eventuelle forfall meldes til Sekretariatet, 

v/Audun Holte, tlf.: 997 50 681 

Kopi:  

Ordfører  

Administrasjon 

Revisjon KPMG 

Ekspedisjonen 
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Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

  

Godkjenning av sakliste og innkalling 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

28/2022 Kontrollutvalget 12.09.2022 

 

 

Saksdokumenter 

Sakliste til møte 20.09.2022 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 20.09.2022 godkjennes. 
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Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

  

Behandling av henvendelse fra Hornsetvangen familiebarnehage v/ Stein Illevold 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

29/2022 Kontrollutvalget 20.09.2022 

 

 

Saksdokumenter 

- E-post til ordfører, datert 12.12.2020 

- E-poster til leder i kontrollutvalget, datert 25.04.2022, 04.05.2022 og 07.06.2022 

- E-post til kontrollutvalget, datert 13.08.2022 

- Vedtak Fylkesmannen i Hedmark, datert 24.10.2018 

 

Saksframlegg: 

Hornsetvangen familiebarnehage v/ Stein Illevold har sendt flere henvendelser til 

kontrollutvalget i Rendalen kommune. 

Saken gjelder uenighet og misnøye med et vedtak som ble fattet i Redalen kommune om 

tilbakebetaling av tilskudd fra Hornsetvangen familiebarnehage for årene 2014 og 2015. 

Vedtaket ble påklaget, og har siden vært innom kommunens klagenemd, daværende 

Fylkesmannen i Innlandet (Statsforvalteren), Sivilombudsmannen og Utdanningsdirektoratet. 

Private Barnehagers Landsforbund representerte Hornsetvangen familiebarnehage i klagen 

som ble behandlet av daværende Fylkesmannen. 

 

Kontrollutvalget skal vurdere om en henvendelse hører inn under utvalgets oppgaver. 

Utvalget vurderer henvendelsen fra Hornsetvangen familiebarnehage som en klage på et 

vedtak fattet av kommunens administrasjon.  

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler derfor ikke klager på vedtak som har 

vært til administrativ behandling. 

I Kontrollutvalgsboken, kapittel 4. Arbeidet i kontrollutvalget, står følgende: 

«Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 

mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører 

inn under kontrollutvalgets oppgaver . Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et 

klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ 
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behandling. Krav om å få omgjort et vedtak må behandles i kommunens klageinstanser i tråd 

med forvaltningsloven. For klager på enkeltvedtak er det klagenemnder, kommunestyret, 

formannskapet/ fylkesutvalget eller fylkesmannen som er klageinstans, og klagen skal 

framsettes for det organet som fattet vedtaket. Eventuelt kan slike saker behandles av 

Sivilombudsmannen. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan 

tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 

retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll. Kontrollutvalget 

kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak 

for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under 

kontrollutvalgets oppgaver . Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, 

og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. 

Krav om å få omgjort et vedtak må behandles i kommunens klageinstanser i tråd med 

forvaltningsloven. For klager på enkeltvedtak er det klagenemnder, kommunestyret, 

formannskapet/ fylkesutvalget eller fylkesmannen som er klageinstans, og klagen skal 

framsettes for det organet som fattet vedtaket. Eventuelt kan slike saker behandles av 

Sivilombudsmannen. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan 

tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 

retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll». 

 

Saksvurdering: 

Henvendelsen fra Hornsetvangen familiebarnehage v/Stein Illevold vurderes å være en klage 

på et enkeltvedtak fattet av kommunens administrasjon. Kontrollutvalget er ikke et 

klageorgan og henvendelsen hører derfor ikke inn under utvalgets oppgaver. 

Behandlingen og vedtaket gjort av Fylkesmannen i Hedmark bekrefter av saken er en klage på 

et enkeltvedtak gjort av kommunens administrasjon. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Henvendelsen fra Hornsetvangen familiebarnehage v/Stein Illevold, til kontrollutvalget i 

Rendalen kommune, vurderes som en klage på enkeltvedtak gjort av kommunens 

administrasjon. 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og henvendelsen hører derfor ikke inn under utvalgets 

oppgaver. 

 


