Ny E6 - Dokumentasjon, habilitetsvurderinger og
møteoffentlighet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
29.02.2016

Saknr
04/16

Eva J. Bekkavik
FE - 033
13/44 - 53

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å følge Forvaltningsloven og Kommuneloven
vedr. habilitetsvurderinger, også når det gjelder protokollføring og lovhenvisning.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å følge Kommuneloven vedr.
møteoffentlighet i alle folkevalgte organer.

Vedlegg
Formannskapet møteprotokoll 2009.03.31 - sak 37-2009
Formannskapet møteprotokoll 2010.03.09 - sak 27-2010
Formannskapet møteprotokoll 2010.04.13 - sak 42-2010
Formannskapet møteprotokoll 2010.10.12 - sak 128-2010
Formannskapet møteprotokoll 2012.01.10 - sak 3-2012
Formannskapet møteprotokoll 2012.03.27 - sak 4-2012
Formannskapet møteprotokoll 2012.06.19 - sak 93-2012
Kommunestyret møteprotokoll 2012.09.11 - sak 71-2012
Ny henvendelse til kontrollutvalget
Brev fra adv. Hovstad. på vegne av gr. østside
Utrykt vedlegg:
Kontrollutvalgets sak
Kontrollutvalgets sak
Kontrollutvalgets sak
Kontrollutvalgets sak

15/2015
31/2015
39/2015
43/2015

Orientering til kontrollutvalget vedr. henvendelse fra innbyggere
Henvendelse til kontrollutvalget vedr. ny E6 Melhus
Henvendelse til kontrollutvalget vedr. ny E6 Melhus
Ny E6 Melhus - dokumentasjon vedr. møter

Saksutredning
Kontrollutvalget fikk fremlagt dokumenter vedr. arbeidsmøter og andre møter som er
relatert til saken om ny E6 på sitt møte 7. desember 2015 i sak 43/2015.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget kan ikke se at tilbakemeldingen fra rådmannen er komplett og
ber derfor om å få kopi av møteinnkallinger, protokoller med vedtak og oversikt
over hvem som var tilstede på møtene i planutvalget.
Kontrollutvalget ber særlig om å få dokumentert om hvordan spørsmålet om
habilitet er håndtert og behandlet på hvert møte.
Dokumentasjonen gjelder alle møter i hele perioden fra starten av saken til
endelig vedtak i kommunestyret 11.09.2012.
Kontrollutvalget minner rådmannen om at Kommuneloven §§29 - 35 også vil
være gjeldende for møtene i planutvalget i Melhus kommune.

Dokumentasjon vedr. arbeidsmøte og befaring 12.06.2012 er etterspurt hos Melhus
kommune, men kommunen har ikke tilgjengelig dokumentasjon fra dette
møtet/befaringen.

Møteprotokoller fra formannskapsmøter samt fra kommunestyremøtet der trasèvalg
ny E6 ble behandlet følger med som vedlegg.
Det finnes ingen annen dokumentasjon fra arbeidsmøtene enn det kontrollutvalget
fikk fremlagt i sak 43/2015 (møte 07.12.2015).
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Habilitet
Som det fremgår av møteprotokollene fra Formannskapet og Kommunestyret så er
enkelte medlemmer vurdert inhabil i behandlingen av ny E6. I Formannskapets sak
3/2012 E6 Håggåtunnelen – Skjeringstad – Habilitetsvurdering, så har
Formannskapet foretatt en vurdering av medlemmenes habilitet.
Melhus kommune sin vurderingen har henvisning til Forvaltningsloven § 8 Avgjørelse
av habilitetsspørsmålet. Dette er en paragraf som forteller hvordan avgjørelsen skal
treffes. Reglen sier at tjenestemannen avgjør selv om han er ugild, i kollegiale organ
treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.
En vurdering om på hvilket grunnlag man er habil eller ikke, skal gjøres etter reglene
i Forvaltningsloven §6 Habilitetskrav. Lovhenvisning skal anføres i protokollen fordi
avgjørelser om habilitet kan være gjenstand for lovlighetskontroll, jf. kommuneloven
§ 59 nr. 1 annet punktum. Det er derfor viktig at avgjørelsen føres i møteboken, jf.
kommuneloven § 30, med henvisning til hjemmel.

Møteoffentlighet
Arbeidsmøter i Planutvalget er møter i lovens forstand fordi medlemmene av et slikt
organ samles for å bli orientert om eller foreta en foreløpig diskusjon av et tema.
Man trenger ikke å fatte vedtak i et møte for at møtet skal falle inn under
kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet.
Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer.
Kommuneloven §§ 29 - 35 vil også være gjeldende for arbeidsmøtene i planutvalget
i Melhus kommune.
Samrådsmøtene mellom Fylkesmannen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, NVE,
Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Midtre Gauldal kommune og Melhus kommune
faller ikke inn under møteprinsippet.
Offentlig høring
Geir Moholdt har i e-post av 14. januar 2016 sendt en etterlysning til Melhus
kommune vedr. av reguleringsplan til offentlig høring, kontrollutvalgets sekretariat
var kopimottaker. Melhus kommune v/Guri Vik (Arealforvaltning) har meldt tilbake
til sekretariatet (e-post 02.02.2016) om at personer som har henvendt seg til Melhus
kommune vedr. reguleringsplanen har fått tilbakemelding om at fristen er satt til 1.
mars 2016.

