Sør-Aurdal kommune
Kommunedirektøren

Statsforvalteren i Innlandet
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Deres ref.:
1331dd5d-cc6d4012-a4f47496ee8d1f5a

ArkivsakID:
22/310

Vår ref.:
22/2081

Arkiv:
040

Vår dato:
25.02.2022

Svar til Statsforvalteren angående saksopplysninger
I henhold til brev fra statsforvalter datert 23.02.2022 ref 2022/2342 oversendes med dette en
redegjørelse for behandlingen av saken fra kommunens desembermøte 2021.
I nevnte møte ble det gitt en muntlig redegjørelse for vedtaksforslaget omhandlende
etablering av en arbeidsgruppe som skulle se på utfordringer rundt kommunens økonomiske
utvikling for om mulig komme frem til en mer bærekraftig utvikling av denne. I redegjørelsen
ble det presisert at nevnte arbeidsgruppe kun skulle være bestående av representanter fra
kommunestyret og at administrative ressurser kunne benyttes i forbindelse med en
sekreteriatsfunksjon. I normaltilstander ville dette vært dokumentert via opptak i kommunetv.
Grunnet gjennomføring av kommunestyremøte på TEAMS ble dette ikke gjort. Avgjørelse om
å kjøre kommunestyremøtet som et TEAMS møte ble gjort grunnet kommunens
smittesituasjon på det tidspunktet. Saksdokumenter og protokoll er å finne på kommuens
møteportal under sak 064/21 av 16 desember 2021. Det samme gjelder protokoll.
For å unngå en omfattende og ressurskrevende prinsippdebatt rundt spørsmål 3 og 4 i deres
sak 2022/2342 velger Sør-Aurdal kommune å løse denne saken på følgende måte:
1. Det utarbeides en sak til kommunens valgnemd om å gjøre innstilling til
kommunestyret om gjennomføre et avtalevalg på oppnevnelse av et arbeidsutvalg.
2. Kommunestyret behandler valgnemdas innstilling i sitt møte den 10 mars
Under forutsetting av at saken til kommunestyret vedtas enstemmig ansees
areidsgruppas/utvalgets oppnevnelse som gyldig vedtatt.
Det gjøres for øvrig oppmerksom på statsforvalterens bruk av referanser hvor det henvises til
oppslag i Avisa Valdres. Det har slik kommunen kjenner det ikke vært oppslag i lokalavisen
omkring denne saken. Derimot har det vært et oppslag på en lokal bygdeside som
statsforvalteres selv referer til.
Vi håper at kommunens løsning i saken tilfredsstiller behov for informasjon og imøteser
videre kommunikasjon i saken om det skulle være behov for det.

Besøksadresse:
Rådhuset

Postadresse:
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Telefon:

Organisasjonsnummer:
961 381 819
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Sør-Aurdal kommune

Med hilsen
Haakon Boie Ludvigsen
kommunedirektør
Dir. tlf.: 61348511
E-post: haakon.boie.ludvigsen@sor-aurdal.kommune.no

I h.h.t. våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten signatur.

Kopi til:
Marit Hougsrud
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