Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verdal kommune
Arkivsak:

18/478

Møtedato/tid:

13.11.2018 Kl 09:00

Møtested:

Rådhuset, møterom Porselensstrand

Møtedeltakere:
John Hermann (Leder)
Kristine Kulstad
Kristin Johanne Hildrum
Astrid Tromsdal
Knut Snorre Sandnes
Andre møtende:
Torbjørn Brandt, Rådgiver Konsek Trøndelag IKS (konsek)
Kopi:
Ordfører, rådmann, postmottak Verdal Kommune, postmottak Revisjon Midt-Norge SA
(RMN), Knut Tanem (RMN), Johannes Nestvold (RMN)

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Brandt på telefon 930 65 722, eller e-post: torbjorn.brandt@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 07.11.2018

John Hermann (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Brandt
Rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
44/18
45/18
46/18
47/18
48/18
49/18

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Henvendelse om ekspropriasjon av tomt.
Henvendelse om støyplager fra næringsvirksomhet
Behov for ekstra møte i kontrollutvalget som følge av stor saksmengde.
Eventuelt

Følgende saker ettersendes i løpet av torsdag 8.11.2018:
Saksnr.
50/18
51/18

Sakstittel
Klage på saksutredning ifm. detaljregulering av Trones gård.
Klage på kommunale anskaffelser av bil.

Sakene 50/18 og 51/18 vil bli behandlet før sak 49/18.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/478 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.9.2018 godkjennes.
Vedlegg
Protokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune - 21.09.2018
Saksutredning
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.9.2018 ligger vedlagt.

Møtedato
13.11.2018

Saknr
44/18

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune
Møtedato/tid:

21.09.2018 kl 09:00-14:30

Møtested:

Porselensstrand

Møtende medlemmer:
John Hermann (Leder)
Kristin Johanne Hildrum
Jostein Grande
Knut Johansson
Forfall:
Kristine Kulstad
Knut Snorre Sandnes
Astrid Tromsdal
Andre møtende:
Unni Romstad, fagansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Knut Tanem, regnskapsrevisor, RMN
Torbjørn Brandt, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)
Arkivsak:18/427
Merknader:
Sakliste:
Saksnr.
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18
41/18
42/18
43/18

Saktittel
Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv.
Prosjektplan - Vold og trusler i skolen
Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Status og plan for gjennomføring av finansiell revisjon i Verdal kommune
Forslag til kontrollutvalgets budsjett for 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll

Sak 36/18 Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.09.2018

Saknr
36/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til kommunestyret for
politisk behandling med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmann sørge for at lov og forskrift etterleves for anskaffelser,
spesielt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann sørge for at kommunens eget regelverk for
anskaffelser til enhver tid samsvarer med gjeldende lov og forskrift.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner,
for å sørge at etterlevelsen oppfyller lov og forskrift.
4. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
5. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
6. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten innen utgangen av 2019.
7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Behandling:
Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon, Unni Romstad, presenterte forvaltningsrevisjonen og
besvarte spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalgets medlem, Jostein Grande, ba om følgende protokolltilførsel (uthevet skrift):
Med tanke på kjørebøker for private kjøretøy og for bruk av kommunale kjøretøy viser
revisjonsrapporten at Verdal kommune har et godt system og at reglementet er korrekt. Ifølge
revisor har dog revisjonen ingen mulighet til å etterprøve at de faktiske forhold er i
overenstemmelse med det som anvist og attestert etter reglementet.
Omforent forslag
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til kommunestyret for
politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder for
offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for
anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for
å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til kommunestyret
for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder for
offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for
anskaffelser under nasjonal terskelverdi.

2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å
sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Sak 37/18 Prosjektplan - Vold og trusler i skolen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.09.2018

Saknr
37/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger fremlagt prosjektplan til grunn og bestilling forvaltningsrevisjon av vold og
trusler i skolen med fokus på angitt problemstilling.
Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med en ressursramme på 300
timer. Forvaltningsrevisjonen må leveres utvalgets sekretariat 2 uker før siste kontrollutvalgsmøte
i 2019.

Behandling:
Fagansvarlig forvaltningsrevisor, Unni Romstad, presenterte prosjektplan for utvalget og besvarte
spørsmål utvalgets medlemmer.
Kontrollutvalget ber revisor legge følgende problemstilling til grunn for det videre arbeidet (se
kursiv), jf. prosjektplan:
Arbeides det aktiv og systematisk for å avdekke og håndtere vold og trusler mot ansatte i
grunnskolene i Verdal kommune?
Omforent forslag.
Kontrollutvalget legger fremlagt prosjektplan til grunn og bestiller forvaltningsrevisjon av vold og
trusler i skolen med fokus på angitt problemstilling.
Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med en ressursramme på 300
timer. Forvaltningsrevisjonen må leveres utvalgets sekretariat 2 uker før kontrollutvalgets siste
møte før sommeren i 2019.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger fremlagt prosjektplan til grunn og bestiller forvaltningsrevisjon av vold og
trusler i skolen med fokus på angitt problemstilling.
Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med en ressursramme på 300
timer. Forvaltningsrevisjonen må leveres utvalgets sekretariat 2 uker før kontrollutvalgets siste
møte før sommeren i 2019.

Sak 38/18 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møtedato
21.09.2018

Saknr
38/18

Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn og godtgjør med dette at kravet i
revisjonsforskriften, er oppfylt.

Behandling:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for egenvurdering i forbindelse med
uahengighetsvurdering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn og godtgjør med dette at kravet i
revisjonsforskriften, er oppfylt.

Sak 39/18 Status og plan for gjennomføring av finansiell revisjon i Verdal
kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.09.2018

Saknr
39/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for status og plan for gjennomføring av finansiell
revisjon i Verdal kommune.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Plan for gjennomføringen ble utleveret i møte og vedlegges protokoll.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 40/18 Forslag til kontrollutvalgets budsjett for 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.09.2018

Saknr
40/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.
Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2019 oversendes kommunestyret med kopi til
formannskapet og skal følge formannskapets innstilling til behandling i kommunestyret.

Behandling:
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontrollutvalgets drift og kjøp av tjenester.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.
Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2019 oversendes kommunestyret med kopi til
formannskapet og skal følge formannskapets innstilling til behandling i kommunestyret.

Sak 41/18 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.09.2018

Saknr
41/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Sekretariatet redegjorde kort for vedlagte referatsaker.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 42/18 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.09.2018

Saknr
42/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Leder orienterte utvalget om at det har kommet henvendelser til utvalget.
Utvalget fikk en kort redegjørelse om innholdet i henvendelsene.
Omforent forslag
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede egen sak for hver av henvendelsene og legge disse frem
til behandling til kontrollutvalgets neste møte.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede egen sak for hver av henvendelsene og legge disse frem
til behandling til kontrollutvalgets neste møte.

Sak 43/18 Godkjenning av protokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Protokollen ble gjennomgått og godkjent i møtet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Møtedato
21.09.2018

Saknr
43/18

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/478 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Melding om vedtak - forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser
Kan ikke tvinge folkevalgte til å medvirke
Må ikke gjøre grensene mellom rådmann og ordfører utydelige
Uheldig å sile vekk uønskede forslag
Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar
Kan en kommune straffes hvis elever mobbes
Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot
Nekter å gi ut møtereferat
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Melding om vedtak – forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser
Kan ikke tvinge folkevalgte til å medvirke.
Må ikke gjøre grensene mellom rådmann og ordfører utydelige.
Uheldig å sile vekk uønskede forslag.
Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendig svar.
Kan en kommune straffes hvis elever mobbes.
Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot.
Nekter å offentliggjøre møtereferat.

Saknr
45/18

Verdal kommune
Rådmannen

KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Deres ref:

Vår ref: LIER 2018/6794

Dato: 31.10.2018

Melding om vedtak: Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige
anskaffelser mv
Kommunestyret behandlet nevnte sak i møte 29. oktober 2018 om vedtok følgende:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder
for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt
for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye
rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging
av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Samlet saksframstilling legges ved til orientering.
Dette til underretning.
Med hilsen
Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Postboks 24
7650 Verdal
7651
VERDAL
Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048257

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no
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Verdal kommune
Samlet saksframstilling
Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv
Saksbehandler: Jostein Grimstad
E-post:
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
Tlf.:
74 04 82 59

Arkivref:
2018/6794 - /217

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
29.10.2018

Kommunestyre

Saksnr.
83/18

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:
Revisjon Midt-Norge v/Unni Romstad orienterte om saken og var til stede under behandling
av saken.
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder
for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt
for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye
rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging
av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder
for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt
for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.

Postadresse:
Postboks 24
7651 VERDAL
Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048257

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no
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Side 3 av 5

2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye
rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging
av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedlegg:
Rapport forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Behandling i kontrollutvalget 21.09.18:
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til
kommunestyret for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmann sørge for at lov og forskrift etterleves for anskaffelser,
spesielt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann sørge for at kommunens eget regelverk for anskaffelser til
enhver tid samsvarer med gjeldende lov og forskrift.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å
sørge at etterlevelsen oppfyller lov og forskrift.
4. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
5. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
6. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten innen utgangen av 2019.
7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Vedlegg
Verdal kommune rapport.pdf
Fagansvarligforvaltningsrevisjon Unni Romstad presenterte forvaltningsrevisjonen og
besvarte spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalgets medlem, Jostein Grande, ba om følgende protokolltilførsel (uthevet skrift):

Postadresse:
Postboks 24
7651 VERDAL
Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048257

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no

Verdal kommune - Rådmannen

Side 4 av 5

Med tanke på kjørebøker for private kjøretøy og for bruk av kommunale kjøretøy viser
revisjonsrapporten at Verdal kommune har et godt system og at reglementet er korrekt.
Ifølge revisor har dog revisjonen ingen mulighet til å etterprøve at de faktiske forhold er i
overenstemmelse med det som anvist og attestert etter reglemente.
Omforent forslag
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til
kommunestyret for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder for
offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for
anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å
sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til
kommunestyret for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder for
offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for
anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å
sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksutredning
I møte 21.11.2016 i sak 25/16 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av offentlige
anskaffelser mv. Prosjektplan ble lagt fram i kontrollutvalgets møte 17.2.2017 i sak 6/7.
Utvalget godkjente prosjektplanen.
Forvaltningsrevisjonen tar sikte på å se nærmere på dokumentasjon og arkivering av avtaler,
innkjøp og innkjøpsprosesser, tildelingskriterier og tildeling, hvordan det arbeides for å
utvikle leverandører, omfang av direkte anskaffelser og innkjøp uten avtaler, organisering og
bestemte interne rutiner.

Postadresse:
Postboks 24
7651 VERDAL
Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048257

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no

Verdal kommune - Rådmannen

Side 5 av 5

Revisors undersøkelse viser at Verdal kommunes praksis vedrørende anskaffelser mellom kr
20.000 og kr 100.000 ikke er i tråd med eget regelverk. Revisors gjennomgang viser at
kravet om å innhente tilbud fra tre eller flere leverandører (eller et tilstrekkelig antall
leverandører) ikke etterleves i vesentlig grad. Praksis viser at to tilbydere kontaktes.
Anskaffelsesprotokoll, skriftlig dokumentasjon hvis færre enn tre leverandører kontaktes og
skriftlig begrunnelse for valg av leverandør benyttes i svært liten grad.
For anskaffelser mellom kr 100.000 og kr 500.000 etterleves vedtatte rutiner i større grad,
men ikke fullt ut.
Revisor peker på at kravet om anskaffelsesprotokoll ikke har vært fullt ut kjent i
organisasjonen. Det er rådmannens ansvar at kommunens rutiner er oppdaterte og
implementerte (kjent og etterlevd) i organisasjonen.
Videre påpeker revisor at dokumentasjonsplikten er ivaretatt i prosjekter over nasjonal
terskelverdi, mens det er svakheter knyttet til dokumentasjonsplikten for prosjekter under
nasjonal verdi.
For større anskaffelser skrives det møtereferater fra prosjektmøter, byggemøter og fra alle
møter der det fattes beslutninger om anskaffelsen. Vurdering og innstilling av tilbyder i
prosjekter over nasjonal terskelverdi er ifølge revisor godt dokumentert. Revisor har likefult
avdekket noen mangler ved arkivering av korrespondanse også for disse anskaffelsene.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet slutter seg til revisors vurderinger i rapporten. Sekretariatet mener rapporten
svarer til kontrollutvalgets opprinnelige bestilling og har derfor ingen merknader.
Utover revisors anbefalinger har revisor påpekt at kommunens veileder ikke er i oppdatert i
samsvar med lov og forskrift.
Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere rapporten og om denne rapporten svarer til
bestillingen. Videre må utvalget på selvstendig grunnlag vurdere forslag til innstilling.
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Kan ikke tvinge folkevalgte til å medvirke
Selv om det må anses som lovbrudd, har vi ikke noe effektivt tvangsmiddel mot
folkevalgte som nekter å uføre sitt verv ved at de uteblir fra møter i fellesnemnda,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
Kommunal Rapport 27.8 2018
SPØRSMÅL: Stortinget har vedtatt sammenslåing av flere kommuner. Kommunene
er imidlertid motstandere av hvordan den nye kommunen blir sammensatt, det er ikke
helt i tråd med de lokale vedtakene. Kan kommunen nekte å delta i eller legge ned
arbeidet i fellesnemnda som er oppnevnt for å styre sammenslåingen? Har
Fylkesmannen eller Kommunaldepartementet noen sanksjonsmidler for å få
fellesnemnda til å gjenoppta arbeidet?»
SVAR: Før jeg svarer på dette, tror jeg det er nødvendig å si litt om hva slags organ
fellesnemnda er, og hvilke regler vi har om denne.
Reglene om sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner finner vi i
inndelingslova. Slikt vedtak må ifølge lovens § 5 alltid treffes av Stortinget når det tale
om sammenslåing av fylkeskommuner, og ved sammenslåing av kommuner når
noen av de aktuelle kommunene har uttalt seg mot sammenslåing.
Stortingets vedtak er bindende for de aktuelle fylkeskommunene eller kommunene.
Det betyr at fra det tidspunkt som er fastsatt, eksisterer ikke de fylkeskommunene
eller kommunene som nå er vedtatt sammenslått. Det må derfor velges et nytt
fylkesting eller kommunestyre for den nye enheten, og opprettes en ny
administrasjon for denne.
For at den nye kommunen eller fylkeskommunen skal være operativ fra første dag, er
det nødvendig å treffe en rekke vedtak som etablerer et styrings- og
forvaltningssystem som står klart til å tre i funksjon.
Som første trinn i denne prosessen skal etter § 25 departementet eller Fylkesmannen
normalt innkalle til et fellesmøte for fylkestingene eller kommunestyrene i enhetene
som nå skal slås sammen, til en drøfting av spørsmål som navn på den nye
kommunen eller fylkeskommunen, antall medlemmer i kommunestyret eller
fylkestinget, kriterier for sammensetning av en fellesnemnd som skal stå som
ansvarlig for prosessen fram til sammenslåing, og funksjonene til denne.
Dette fellesmøtet har ingen beslutningsmyndighet, men gir sin anbefaling til
Stortinget og departementet om disse spørsmålene. Departementet skal så (§ 26,
første avsnitt) oppnevne en «fellesnemnd» som har som oppgave «å samordne og ta
seg av førebuinga av samanslåinga eller delinga». Fellesnemnda «bør» avspeile
innbyggertallet i de sammenslåtte kommunene eller fylkeskommunene, men det

eneste absolutte krav til nemndas sammensetning er at det skal «vere minimum tre
medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune».
Denne nemnda er altså et «overgangsstyre» som bare fungerer fram til det nye
kommunestyret eller fylkestinget er valgt. Det nye kommunestyret eller fylkestinget er
ikke bundet av fellesnemndas vedtak ut over det som måtte følge av bindende avtale
om f.eks. kjøp av bygninger eller tilsetting. Men det arbeidet som skal gjøres i
nemnda er en forutsetning for at den nye kommunen eller fylkeskommunen skal
kunne fungere fra sammenslåingen trer i kraft.
I inndelingslova § 27, andre avsnitt, er det derfor fastsatt at før det nye
kommunestyret eller fylkestinget trer sammen, skal fellesnemnda «ta hand om det
førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret
etter at samanslåinga» slik at det foreligger et forslag til vedtak om disse. I
tillegg kan (fjerde avsnitt) de avtroppende kommunestyrene eller fylkestingene
fastsette reglement for «Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda», som
organisering, lokalisering og tilsetting av administrasjon. Slikt vedtak må i
utgangspunktet være likelydende i alle kommunestyrer eller fylkesting, men hvis det
ikke er mulig å komme til enighet om slike fullmakter, kan hver av deltakerne i
sammenslåingen be departementet å treffe vedtak.
Hvis ingen av deltakerne ber om det, kan ikke departementet med hjemmel i denne
bestemmelsen gripe inn og gi slike fullmakter til fellesnemnda, men i lovens § 17 har
vi en bred fullmakt for Kongen (altså departementet etter fullmakt) til å «gi nærmare
reglar for å sikre gjennomføring av vedtak om grenseendring etter denne lova»
(«grenseendring» omfatter også sammenslåing, se lovens § 3, fjerde avsnitt). Dette
har blitt forstått som en fullmakt også til å gi bestemmelser om utvidede fullmakter for
fellesnemnda.
I loven er fastsatt at medlemmene av fellesnemnda skal velges av kommunestyrene
eller fylkestingene. Det betyr at disse har en rettslig plikt til å foreta slikt valg, og at
ordfører eller fylkesordfører må sette dette opp på saklisten og påse at dette blir gjort.
Departementet har ingen tvangsmyndighet verken overfor ordfører og fylkesordfører,
eller overfor kommunestyret og fylkestinget hvis en av kommunene eller
fylkeskommunene ikke vil foreta valg av medlemmer, men hvis departementet har
sammensatt nemnda slik at lovens krav er oppfylt, kan neppe en av de aktuelle
kommunene eller fylkeskommunene lamme nemnda ved å nekte å velge «sine»
medlemmer.
Men også etter at fellesnemnda er valgt, vil det kunne oppstå problemer. Her gjelder
reglene om folkevalgte organer i kommuneloven tilsvarende (§ 26, første avsnitt,
siste setning). I denne lovens § 33 er det fastsatt at et folkevalgt organ bare kan
treffe vedtak «hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede under
forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak». Da er det uten betydning

hvilken kommune eller fylkeskommune de uteblitte medlemmene kommer fra, men
hvis så mange som mer enn halvdelen mangler, kan det ikke treffes noe vedtak.
Dette må gjelde uavhengig av om manglende frammøte skyldes at enkeltmedlemmer
uteblir, eller at det ikke er foretatt valg av disse.
Vi har ikke noe effektivt tvangsmiddel mot folkevalgte som nekter å uføre sitt verv på
denne måten. Vi har riktignok en bestemmelse i straffeloven § 173 om straff for den
som «mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt», men den har så vidt jeg vet
aldri blitt brukt på folkevalgte pga. manglende oppmøte eller brudd på bestemmelse
om plikt til å velge medlemmer til annet organ.
Konklusjonen blir altså så langt at det ikke er noen praktisk mulighet til å tvinge
folkevalgte organer eller den enkelte folkevalgte til å medvirke i en slik
sammenslåingsprosess, selv dette må anses som klare lovbrudd.
Neste spørsmål blir så hvilke konsekvenser en slik motstand mot å medvirke vil ha,
og muligheter departementet ha for å komme videre i prosessen. Her er vi inne i et
grenseland mellom juss og politikk, og jeg skal bare uttale meg om det rent juridiske.
Det som kan skje her, er altså at den fellesnemnda som departementet har oppnevnt,
ikke kan fungere, fordi den ikke er vedtaksfør. Dette er ikke noen juridisk hindring for
at sammenslåingen kan gjennomføres, men medfører at det nye kommunestyret eller
fylkestinget som velges høsten før sammenslåingen skal tre i kraft, starter på helt bar
bakke når det gjelder forberedelsen av overgangen. Departementet har ikke noen
fullmakt til å tre inn i fellesnemndas sted og treffe vedtak på vegne av den nye
kommunen eller fylkeskommunen. Hvis departementet mener det er nødvendig, kan
det i prinsippet be Fylkesmannen om å utarbeide dokument med synspunkter på
sentrale spørsmål som det er nødvendig å avklare umiddelbart, som oversendes det
nyvalgte kommunestyret eller fylkestinget, og som så kan fremmes som forslag av
medlemmer av dette om de ønsker. Men en slik framgangsmåte vil nok oppleves
som svært problematisk og ubehagelig av alle parter, også fordi den vil stride mot
rollefordelingen mellom stat og kommune.

Må ikke gjøre grensene mellom rådmann og ordfører utydelige
At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar ligger klart utenfor
rådmannens kompetanse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
Kommunal Rapport 3.9 2018

SPØRSMÅL: Rådmannen inviterte kommunestyret, tillitsvalgte og frivillige lag og foreninger
til «dialogseminar». Møtet gikk over en hel dag og ble avholdt på en dato som i kommunens
møteplan var satt opp med kommunestyremøte.
Møtet ble ikke annonsert på vanlig måte, det var ingen sakspapirer og det ble ikke ført
møtebok. Ifølge rådmannen var dialogmøtet ikke et kommunestyremøte, da det var han som
inviterte og ledet møtet. Han sier det derfor heller ikke ble ført noen protokoll fra møtet.
Rådmannen forklarte at han inviterte til møtet på bakgrunn av en tidligere kommunestyresak
om «driftsgjennomgang og administrativ organisering». Kommunestyret vedtok da at det
skulle arrangeres et dialogseminar, og at «Dialogmøtet skal danne grunnlag for etterfølgende
framleggelse av saker til kommunestyret (..) med mål om økonomisk innsparingspotensial,
kvalitetsutvikling og effektivisering».
Spørsmålene er:
Var dialogmøtet et kommunestyremøte?
Skulle møtet vært innkalt og protokollert i tråd med kommunelovens bestemmelse?
Kan kommunen omgå kommunelovens saksbehandlingsregler, ved at det er rådmannen, og
ikke ordfører, som innkaller til og leder møtet?
SVAR:
Dette møtet var klart nok et ledd i kommunens saksbehandling, og går derfor inn under de
alminnelige reglene om møter i folkevalgte organer, se kommuneloven § 29 nr. 3. Det ligger
klart utenfor rådmannens kompetanse å innkalle til et slikt møte. Rådmannen skal forholde
seg til de folkevalgte kommunale organene, ikke til enkeltmedlemmer, og den eneste som
kan innkalle til et slikt møte er organets leder, ordføreren, (§ 32 nr. 1).
Møtet «skal kunngjøres på hensiktsmessig måte» (§ 32, nr. 3, andre setning). Sammen med
innkalling til møtet skal sendes ut en sakliste som settes opp av ordfører (§ 32, nr. 2, første
setning), og denne og andre dokumenter som sendes ut til de folkevalgte, «skal være
tilgjengelig for allmennheten» (§ 32 nr. 3, første setning).
Møtet skal ledes av organets leder – altså her ordføreren (§ 32 nr. 4). Det skal føres
møtebok over forhandlingene, med angivelse av hvilke saker som ble drøftet, framsatte
forslag og eventuelle vedtak (§ 30 nr. 3).

Det er bra at det holdes møter med dialog mellom folkevalgte og administrasjon, noe som
kan være verdifullt både for de folkevalgte og for administrasjonen før en sak legges fram til
vedtak. Men også denne del av saksbehandlingen må følge reglene i kommuneloven.
Grensene mellom rollen som ordfører og rollen som rådmann må ikke gjøres utydelige, og
velgerne må ha mulighet til å følge prosessen, ved innsyn i saksdokumenter og som tilhørere
i møtet så lenge det ikke er hjemmel i loven for å lukke møtet.

Uheldig å sile vekk uønskede forslag
Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke
nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker.
Kommunal Rapport 10.9 2018
SPØRSMÅL: Nominasjonskomiteen i et fylkespartilag innstilt på én toppkandidat til
fylkestingsvalget. Etterpå ble to andre kandidater lansert av enkeltmedlemmer i partiet, og de
sa seg villig til å stille. Medlemmer av fylkespartilagets styre tok kontakt med forslagsstillerne
og ba dem trekke sine forslag på motkandidater, men det ble ikke gjort. Flere av
medlemmene i partistyret satt også i nominasjonskomiteen. Til slutt gjorde fylkespartistyret et
vedtak hvor de støttet den innstilte kandidaten. På nominasjonsmøtet kunne medlemmene
velge mellom de tre kandidatene. Hva sier lovverket om nominasjonskomiteens stilling? Bør
den ha andre medlemmer enn partistyret for å sikre uavhengighet? Hvordan bør partistyret
forholde seg til nominasjonskomiteens innstilling?
SVAR: I dag har vi ingen lovbestemmelser om nominasjonsprosessen i partiene. I valgloven
av 1985 var det regler (§§ 18-22) om nominasjonsprosessen i registrerte partier, men brudd
på disse hadde ingen betydning for lovligheten av nominasjonsvedtaket, bare for kravet på
dekning av skyss- og kostgodtgjørelse fra statskassen (l. 1985 § 18). Disse bestemmelsene
ble ikke videreført i valgloven av 2002, under henvisning til (Ot.prp. nr. 45, 2001-2002, pkt.
7.2.4) at man nå hadde fått et system for bred generell statsstøtte til partiene.
I gjeldende valglov har vi bare bestemmelser om krav til listeforslag, herunder (§ 6-3) om
hvem som må stå bak innleverte forslag. Ved fylkestingsvalg er det tilstrekkelig (nr. 1) med
underskrift fra minst to styremedlemmer i lokalavdelingen for parti som fikk minst 500
stemmer i fylket, eller 5.000 stemmer i hele landet, eller som er registrert i Partiregisteret
etter forrige stortingsvalg. For forslag fra andre kreves det underskrift av minst 500 personer.
Noen ytterligere prøving av listeforslaget og prosessen fram til dette skjer ikke.
Vi må derfor legge til grunn at det enkelte parti står ganske fritt med henhold til hvordan det
vil legge opp nominasjonsprosessen, og hvilke krav det vil stille til saksbehandlingen i denne.
Kritikk av prosessen vil ut fra dette være et internt anliggende for fylkespartiet, og kan ikke
bringes inn for domstoler eller fylkesmann.
Det er klart nok en rimelig forventning at partiene her overholder grunnleggende
foreningsmessige og forvaltningsrettslige prinsipper for en ryddig avgjørelsesprosess, men i
praksis har de svært mye å gå på her. Det må således aksepteres at man har valgt inn
medlemmer av fylkesstyret i nominasjonskomiteen. Det kan diskuteres om dette er ønskelig;
det vil jo svekke komiteens rolle som uavhengig innstillende organ, men dette er
fylkespartilagets eget valg og helt legitimt.
Jeg vil derimot være kritisk at styremedlemmer i partilaget har forsøkt å få forslagsstillere til å
trekke sine forslag. Det er uheldig at medlemmer av et besluttende organ prøver å sile vekk

uønskede forslag på denne måten. I offentlig forvaltning, f.eks. i en kommune, ville det være
spørsmål om de som har tatt et slikt initiativ, må anses som inhabile ved den videre
saksbehandling. Men et slikt krav til habilitet er det neppe grunnlag for å oppstille i en privat
organisasjon som et partilag, så det vil være opp til medlemsmøtet i partilaget å vurdere om
det synes dette var ugreit.

Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar
Kommunal rapport 15.10.2018

Det kan ikke gjøre begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren
spørsmål.
Utgangspunktet er at det ikke skal åpnes for debatt eller treffes vedtak knyttet til spørsmål fra
en kommunestyrerepresentant til ordfører hvis ikke det treffes særskilt vedtak om å sette
saken på dagsordenen, mener Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: Hvilke regler gjelder om interpellasjoner i kommunestyret. Hva kan det reises
interpellasjon om, og hva er forholdet mellom interpellasjon og spørsmål?
SVAR: Kommuneloven kjenner ikke begrepet «interpellasjon», men mange kommuner
benytter det i sitt reglement for kommunestyret. Dette er et lån fra Stortingets
forretningsorden, som gir ulike regler om spørsmål fra stortingsrepresentanter til regjeringen
eller et regjeringsmedlem – i form av spørsmål til skriftlig besvarelse, i muntlig spørretime
eller i ordinær spørretime.
I kommuneloven av 1992 fastslås det bare i § 34 nr. 2, at «Ethvert medlem kan rette
forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten. Denne
bestemmelsen er videreført i kommuneloven 2018 § 11–2 siste avsnitt, og gjelder altså for
alle folkevalgte organer.
Det er tale om en lovfestet rett for det enkelte kommunestyremedlem som det ikke kan
gjøres innhogg i, verken i reglement eller ved vedtak. Det er således ikke hjemmel for å
kreve at slike spørsmål skal ha en bestemt form eller et bestemt innhold, eller være innlevert
en viss tid før det møtet blir satt fram i. Men det er bare en rett til å sette fram et spørsmål,
ikke til å få fullstendige svar eller til å legge fram forslag til vedtak i tilknytning til spørsmålet.
Spørsmålet rettes til ordfører eller utvalgsleder, og denne vil så gi et så fyldig og omfattende
svar som hun kan eller finner grunn til, og så er det opp til kommunestyret eller utvalget å
vurdere om det finner svaret tilfredsstillende, eller om det vil følge saken opp videre.
Utgangspunktet er da at det ikke skal åpnes for debatt eller treffes vedtak knyttet til
spørsmålet hvis ikke det treffes særskilt vedtak om å sette saken på dagsordenen. Det kan
det i utgangspunktet gjøres med alminnelig flertall når som helst i møtet, men det kan ikke
treffes realitetsvedtak i saken hvis møteleder eller en tredel av medlemmene motsetter seg
det, se § 34 nr. 1, andre setning. I praksis vil det derfor normalt i slike situasjoner bare treffes
vedtak der man ber om at saken sette på saklisten i et kommende møte, eventuelt med
anmodning om spørsmålet eller visse sider av det utredes til da.
Det kan gis ytterligere regler om spørsmål i reglement for de folkevalgte organene, se
kommunelovens § 39 nr. 1, men disse kan altså ikke gjøre inngrep i retten til å stille
spørsmål, verken i form av regler om plikt til å varsle dette innen en viss frist, eller regler om
hva det kan spørres om. Det man kan gjøre, er å gi regler om en viss frist for å fremsette
slike spørsmål hvis man ønsker at svaret skal være utredet og forberedt på forhånd, om
tilleggsspørsmål eller replikk fra spørrerens side, og om mulighet for debatt om saken i
forlengelsen av spørsmål og svar. Ikke noe av dette er noe spørrer har krav på, så lenge det
ikke er fastsatt i reglement, eller vedtatt konkret av organet.

Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?
Kommunal Rapport 02.10.2018

Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
Fylkesmannen kan pålegge skoleeier tvangsmulkt inntil skolen har oppfylt pålegg, og
opplæringsloven åpner også for bøter eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som
«forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter
loven, opplyser Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Kan en kommune bli bøtelagt hvis den ikke følger den nye mobbeloven?
SVAR: «Det som omtales i mediene som «mobbeloven», er ingen egen lov, men en
fullstendig revisjon av kapittel 9 A i opplæringslova, om elevenes skolemiljø, vedtatt i 2017, i
kraft fra 1.august. I § 9 A-4 pålegges alle som arbeider i skolen, en plikt til å «følgje med på
om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking», og til å varsle rektor
om mistanke om dette.
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfelle. Ved mistanke om at eleven ikke har et godt og
trygt skolemiljø, skal skolen straks undersøke saken, og hvis eleven sier at miljøet ikke er
trygt, «så langt det finst eigna tiltak» sørge for å rette opp dette, lage en skriftlig plan for
eventuelle tiltak, og dokumentere hva som blir gjort.I § 9 A-6 er det gitt bestemmelser om
fylkesmannens håndheving av kravene til skolen, herunder adgang til å «vedta kva skolen
skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø».
I § 9 A-12 er fylkesmannen gitt kompetanse til å pålegge skoleeier (løpende) tvangsmulkt
inntil skolen har oppfylt de pålegg den har fått, og i § 9 A-13 er det fastsatt straff med bøter
eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som «forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller
gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter loven.
Også skoleeier, altså fylkeskommunen, kommunen eller privat eier, kan straffes for brudd av
noen som handler på vegne av kommunen, da med bot som såkalt foretaksstraff. Et privat
foretak kan også fradømmes retten til å drive slik virksomhet, se straffeloven § 27.»

Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot?
Kommunal Rapport 24.09.2018

Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er det
greit?
Hvis det ikke er budsjettet som det skal stemmes over, så kan alternativ votering bare
benyttes med tilslutning fra alle medlemmer i organet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Jeg har selv vært med på å bli tvunget til være med på alternativ votering der
kommunestyret hadde tre forslag til vedtak. Jeg ønsket å stemme for mitt eget forslag til
vedtak og mot de to andre. Flertallet i kommunestyret ønsket ikke å imøtekomme mitt ønske
og valgte derfor å avklare voteringsmåte ved votering. Selv om jeg på forhånd hadde bedt
om at alle tre forslagene ble votert over hver for seg. Flertallet valgte å votere over mitt
forslag først. Så benytte «alternativ votering» for de to andre forslagene. Flertallet i
kommunestyret tvang meg med dette å stemme i for noe jeg var imot.
Kan flertallet overstyre mindretallet vedrørende valg av «alternativ votering», eller kan en
kommunestyrerepresentant kreve votering over hvert forslag som blir lagt fram? Jeg har i
andre saker opplevd at organet i en sak stemmer mot alle forslag til vedtak. Og det må da
være lovlig?
SVAR: Svaret på det du spør om er enkelt. Den alminnelige regelen er at vedtak treffes ved
votering over et framsatt forslag, det stemmes for eller mot dette. Alternativ votering kan bare
benyttes med tilslutning fra alle medlemmer i organet. Unntak fra dette vedtak om årsbudsjett
og økonomiplan, se kommuneloven § 35 nr. 2, der det ved andre votering skal voteres
alternativt mellom de to forslagene som fikk flest stemmer ved første avstemning, hvis ingen
av disse fikk flertall ved første avstemning. Grunnen til det er kommunen må ha et
årsbudsjett for å fungere.
I alle andre saker kan alle framsatte forslag stemmes ned.

Nekter å gi ut møtereferat
Kommunal Rapport 31.08 2018

Sør-Aurdal kommune nekter å gi innsyn i referat fra dialogmøte om økonomiske sparetiltak.
Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser jussprofessor.
23. august var kommunestyret i Sør-Aurdal samlet til heldags dialogseminar med
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og brukerorganisasjoner. Dialogmøtet skulle “danne
grunnlag for framleggelse av saker til kommunestyret i september (…) med mål om
økonomisk innsparingspotensial, kvalitetsutvikling og effektivisering», ifølge kommunestyrets
vedtak i juni.
Innkalling og saksliste til dialogmøtet ble først lagt ut på kommunens hjemmeside to dager
før – etter at avisa Valdres og Fylkesmannen etterspurte det. Det er ennå ikke lagt ut noen
protokoll fra møtet.
“Dette var ikke et kommunestyremøte”, svarer rådmann Haakon B. Ludvigsen når Kommunal
Rapport etterspør protokollen. Han understreker at det var han som inviterte til og ledet hele
møtet.
“I og med at dette var et administrativt initiert seminar og ikke et vedtaksdyktig politisk møte
(kommunestyremøte) ble det heller ikke ført vedtaksprotokoll for signering”, skriver han.
Fylkesmannen grep inn
Men ifølge kommunens egen hjemmeside ble det avholdt kommunestyremøte 23. august. På
sakslisten er det oppført én sak: “Saksnr 039/18 Invitasjon til dialogseminar”.
Kommunestyrets medlemmer oppfordres på vanlig måte til å melde forfall og eventuell
inhabilitet på forhånd, slik at varamedlemmer kan innkalles.
Ludvigsen forklarer at invitasjonen fra administrasjonen til dialogmøtet ble lagt ut på
møteportalen av praktiske grunner, fordi mange politikere bare bruker denne. Han varsler at
disse rutinene skal endres.
Sør-Aurdal kommune fikk i fjor vår korreks av Fylkesmannen etter å ha avholdt flere
hemmelige møter i politiske organer. Senere samme år ville ordføreren holde budsjettmøte
bak lukkede dører. Ordføreren snuddeetter at Fylkesmannen slo fast at budsjettmøter skal
gå for åpne dører.
Også før årets dialogmøte tok Fylkesmannen kontakt med kommunen for å sjekke om møtet
var innkalt på lovlig måte. Det forteller seniorrådgiver Mette Rundsveen hos Fylkesmannen.
Hun kan imidlertid ikke se at kommuneloven er brutt i dette tilfellet.
– Vi oppfatter at det er avklart at dette ikke var et ordinært kommunestyremøte, skriver hun i
en e-post til Kommunal Rapport.
Var et kommunestyremøte
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt er ikke enig.
– Dette møtet var klart nok et ledd i kommunens saksbehandling, og går derfor inn under de
alminnelige reglene om møter i folkevalgte organer, se kommuneloven § 29 nr. 3. Det ligger
klart utenfor rådmannens kompetanse å innkalle til et slikt møte, sier han til Kommunal
Rapport.
Rådmannen har fått anledning til å svare på dette. Han viser til at det er opprettet en
klagesak og vil ikke gi flere kommentarer før Fylkesmannen har behandlet denne.

Klagen gjelder manglende innsyn i møtereferatet, og er sendt av redaktør Arne Heimestøl i
lokalavisa hedalen.no.
Heimestøl var til stede i første del av dialogmøtet. Han forteller til Kommunal Rapport at han
fikk vite at avisa Valdres også deltok på oppsummeringen, og at kommunen laget referat fra
denne. Han ba derfor kommunen om innsyn i referatet. Dette har rådmannen avslått med
henvisning til offentlighetslovens § 14 om interne dokumenter.
“Det ble tatt stikkordsnotaer fra plenumssamlingen etter alle gruppemøtene. Dette er å
betrakte som arbeidsnotater for administrasjonen og er ikke et offentlig referat og vil av den
grunn ikke bli distribuert utenfor organisasjonen”, forklarer Ludvigsen i en e-post til
Heimestøl, som klaget til Fylkesmannen.
Uryddig
Lokalavisredaktøren mener kommunen opptrer uryddig.
– Møtet ble ikke annonsert på vanlig måte. Det er uklart om det var et kommunestyremøte
eller ikke. Men kommunestyret var innkalt. Da skal det føres referat. Det ble også gjort. Avisa
Valdres var til stede under hele møtet og hørte hva som ble sagt. Hvordan kan kommunen
da nekte andre medier og offentligheten tilgang til det samme referatet? Det forstår jeg ikke,
sier Heimestøl.

Henvendelse om ekspropriasjon av tomt.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
46/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
Arkivsaknr
18/482 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om hvordan kommunen behandler og
gjennomfører ekspropriasjon av tomter.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om bestemmelser og plikter er etterlevd i
forelagt sak. Videre ber kontrollutvalget rådmannen vurdere om 10 års fristen er passert jf.
pbl. § 16 – 2 og om så er tilfelle, hvilke konsekvenser dette kan få.
Vedlegg
VS: Gjelder eiendom gnr.220 bnr. 9 i Verdal
2006-0123 Eiendom Inndalen Heidi Selnes (003)
2007-1104Notat om muligerstatningssum (003)
2018 0820 Korrespondanse mellom meg og rådmannen
2018- 0821 Frank V Ingvaldsen Tidligere styreleder i Verdal Motorsenter
2018-1119 Mail fra ordfører (003)
Saksutredning
Kontrollutvalget mottok henvendelse fra Heidi Selnes og Rune Dillan, (heretter kalt
hjemmelshavere).
Henvendelsen gjelder behandling av sak 02/06 Reguleringsplan motorsportsanlegg ved
Seterneset, Inndalen. I en av rådmannens kommentarer til planforslaget blir
hjemmelshavernes tomt foreslått innløst (ekspropriert).
Tomten er fortsatt eid av hjemmelshaverne.
Kontrollutvalget har som mandat å påse at kommunestyrets vedtak blir gjennomført av
administrasjonen i tråd med kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget har plikt til å påse at
administrasjonen følger lov og forskrift og at kommunestyrets vedtak blir gjennomført.
Ekspropriasjon er enkeltvedtak
Et ekspropriasjonsvedtak skal utferdiges som et enkeltvedtak. Forvaltningsloven kommer
derfor til anvendelse. Det vises spesielt til forvaltningslovens bestemmelser om
saksbehandlingsregler, retten til å klage, veiledningsplikt mv.
Kommentar 1: I saksfremlegget til sak 02/06 benyttes begrepet 'innløst'. Rådmannen
foreslår at tomten innløses. Etter hva sekretariatet forstår er det kun hjemmelshaver
som kan kreve en tomt innløst etter aktuelle bestemmelser, ikke kommunen. I tilfelle
kommunen ikke oppnår erverv gjennom avtale med hjemmelshaver eller
hjemmelshaver ikke fremmer krav om innløsning, må det antas at eneste mulighet
kommunen har for erverv av eiendommen er ved ekspropriasjon. Med andre ord,
behandling i kommunestyret for den delen som angår hjemmelshavernes tomt, må
anses som ekspropriasjon.
Kommentar 2: Sekretariatet har i skrivende stund ikke forutsetninger for å konkludere
om kommunen faktisk har fattet et enkeltvedtak om ekspropriasjon. Sekretariatet kan
heller ikke konkludere om kommunen har fulgt forvaltningslovens bestemmelser. En
redegjørelse fra rådmannen vil kunne besvare dette.
Rett til å kreve innløsning innen 3 år.

Medfører en reguleringsplan at kommunen, eller annet rettssubjekt med samtykke av
kommunen, etter § 16-2 har rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom i dens helhet, kan
grunneieren eller festeren kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder
grunn som i planen er angitt til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder,
fornyelsesområder samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder,
jf. pbl. § 15 – 1. Kravet må fremsettes innen 3 år, jf. pbl. § 15 – 1 tredje ledd.
At kravet om innløsning ikke er fremmet innen tidsfristen medfører ikke at kommunen overtar
eiendommen eller stifter noen rettigheter.
Kommentar: Sekretariatet har ikke forutsetning for å konkludere om vilkårene for å kreve
innløsning i medhold av pbl. § 15 – 2, jf. pbl. § 15 – 1, er tilstede. Når det gjelder tre års
fristen, er det etter hva sekretariatet forstår ikke fremsatt krav om innløsning fra
hjemmelshaverne.
Kommunen har rett til å ekspropriere for å gjennomføre reguleringsplan.
Kommunen kan ekspropriere for å gjennomføre reguleringsplan. Kommunestyrets adgang til
å foreta ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets
vedtak om ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter pbl. § 12-12,
jf. pbl. § 16 – 2.
Kommunen står fritt til å velge tidspunkt for når ekspropriasjon skal skje.
Tidspunktet for når kommunen skal gjennomføre ekspropriasjonen reguleres av pbl. § 16 - 7.
Ekspropriasjon som kommunen etter pbl. lov kan foreta uten særskilt samtykke fra
departementet, kan skje etter hvert og i den utstrekning kommunen bestemmer og uten
hensyn til om ekspropriasjonsformålet først skal gjennomføres senere.
Med andre ord, kommunen står fritt til å velge tidspunkt for ekspropriasjonen, såfremt til at
fristregelen i § 16-2 første ledd annet punktum overholdes og at det samtidig ikke kreves
samtykke fra departementet.
Kommentar: Tilgjengelig informasjon tyder på at kommunen har oversittet 10 års
fristen. Om kommunen fortsatt ønsker å ekspropriere må dette, etter hva sekretariatet
forstår, skje ved ny behandling. I tilfelle ny behandling og nytt vedtaket gjør at pbl. § 15
– 2. kommer til anvendelse og samtidig som at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, vil
hjemmelshaverne ha muligheten til å kreve innløsning innenfor treårsfristen. Det finnes
også andre muligheter for erverv av fast eiendom enn ved ekspropriasjon, det er
sekretariatets vurdering at det kan være hensiktsmessig for kommunen å vurdere
andre muligheter først.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget ber rådmannen orientere om hvordan kommunen
behandler og gjennomfører ekspropriasjon av tomter generelt og i hvilken grad aktuelle
bestemmelser og plikter er etterlevd i forelagt sak.
Videre anbefales det at kontrollutvalget ber rådmannen vurdere om 10 års fristen i forelagt
sak, jf. pbl. § 16 – 2 er passert og om så er tilfelle, hvilke konsekvenser dette kan få.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

John Hermann <john@omega.no>
6. november 2018 09:45
Torbjørn Brandt
VS: Gjelder eiendom gnr.220 bnr. 9 i Verdal

Fra: John Hermann
Sendt: mandag 5. november 2018 14.42
Til: Dillan, Rune
Emne: SV: Gjelder eiendom gnr.220 bnr. 9 i Verdal

takk Rune
Skal se på dette i kveld

john

Fra: Dillan, Rune <rune.dillan@verdal.kommune.no <mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>>
Sendt: mandag 5. november 2018 13.36
Til: John Hermann
Kopi: Heidi Selnes
Emne: Gjelder eiendom gnr.220 bnr. 9 i Verdal

Hei John
Gjelder eiendommen vår: Bergtun gnr.220 bnr.9.
Oversender dokumenter der det kommer fram fakta om dette prosjektet. Vi synes dette er en
vanskelig sak og det går personlig inn på oss, og vi føler oss tråkket på når det gjelder rettigheter
til vår eiendom.
Verdal kommune med sitt vedtak har ødelagt våre muligheter for denne eiendommen. Verdal
motorsenter har i mail (se vedlegg) fra skrevet seg alt økonomisk ansvar.
Verdal kommunes administrasjon lover og lover men ingen ting skjer.
Eiendommen ble fradelt fra Verdalbruket og innkjøpt og tinglyst i 1988. Prisen på eiendommen
var da kr. 20.000,-. Vi har også i ettertid brukt kr.12.000,- til advokathjelp uten at det har virket.
Det er brukt store offentlige midler på dette prosjektet både med spillemidler osv.
Hva med eiendomsretten bør vel også gjelder for folk som bor i Verdal kommune.
Slik vi ser det har ikke Verdal kommune fulgt opp sitt vedtak da de lot
utbygger starte opp alt var ordne opp med naboene. Det er vistnok ordnet
opp med alle de andre som ble skadelidende.

For ordenes skyld har vi prøvd å få ordnet opp denne saken i 13 år uten å bli
tatt på alvor. Det kan da ikke være slik Verdal kommune ønsker å behandle
sine innbyggere?
Beste hilsen Rune D
Også på vegne av Heidi Selnes

Verdal kommune
Sakspapir

Reguleringsplan for motorsportsanlegg ved Seterneset, Inndalen
Saksbehandler: Åge Isaksen
E-post:
aage.isaksen@innherred-samkommune.no
Tlf.:
74048519

Arkivref:
2005/5471 - /L12

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - IKKE I
BRUK
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.12.2005

Saksnr.
94/05

23.01.2006

2/06

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for motorsportsanlegg på
Seterneset i Inndalen, sist revidert 01.12.2005.
Vedlegg:
Reguleringsplan for motorsportsanlegg på Setrneset;

Planbeskrivelse dat. 12.01.05,
Plankart dat. 12.01.05,
Planbestemmelser sist rev. 01.12.05,

Rapport fra Kilde Akustikk as; Vurdering av støymessige konsekvenser, dat 14.09.04.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
13 stk. uttalelser.
Saksopplysninger:
Det har ved flere anledninger blitt gjort innspill for å få etablert tilbud for motorinteressert
ungdom i Verdal. Dette gjelder blant annet anlegg for bilcross, snøscooter, gokart, trial og
mekkeverksted. Plan- og utviklingskomiteen har grepet fatt i denne problemstillingen og
igangsatt utredningsarbeid med henblikk på å finne egnet sted, som kan ivareta flest mulige
aktiviteter knyttet opp til motorsport.
Et utvalg bestående av representanter fra motorsortsinteressene og kommunen som er oppnevnt
av Plan- og utviklingskomiteen, har i løpet av våren 2004 arbeidet med lokaliseringsspørsmålet.
Det er informert i aviser for om mulig å få tilbakemelding fra grunneiere, som ønsker å framby
arealer for motorsportsaktiviteter. Dette har gitt få aktuelle lokaliseringsalternativ som kan
framstå som gode løsninger, og spesielt er konflikten mellom støy og boligbebyggelse
framtredende.

Område for motorsport bør ligge relativt sentralt i bygda med god vegtilknytning, muligheter for
vann og avløp, elektrisitet og teleforbindelse. Det må ha god avstand til støyømfintlig
bebyggelse slik som boliger, fritidsbebyggelse, barnehager, skoler og helseinstitusjoner.
Lokaliseringen bør heller ikke komme i konflikt med viktige frilufts-, natur-, kultur- og
landbruksområder.
Utvalget har imidlertid kommet fram til at et areal i Inndalen som ligger ved Seterneset mellom
Inna og Kvernmovegen, bør utredes nærmere som en aktuell løsning. Det er her god avstand til
nærmeste boligbebyggelse som ligger ca 1,0 km unna. Området har dessuten gode
atkomstforhold fra riksveg 72 og kommuneveg nr. 26, Kvernmovegen. Kommunen er grunneier
for en stor del av dette området, men også Tore Wågø og Værdalsbruket er grunneiere for areal
som det vil være aktuelt å beslaglegge grunn fra. Området består av en del dyrket mark, ca 65
dekar, mens det for øvrig er lavtliggende løvskogsområder mot elva og barskog noe høyere opp.
Det er gitt positiv tilbakemelding fra aktuelle grunneiere om å ta i bruk område til
motorsportsanlegg. På grunn av mye elg og annet hjortevilt i området, har Værdalsbruket
imidlertid uttrykt bekymring i forhold til denne konflikten.
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruks-, natur- og
fridluftsområde. For å avklare om området kan brukes til motorsport, har kommunen utarbeidet
reguleringsplan for området. Representant fra Norges Bilsportsforbund har deltatt i befaring og
vurdering av områdets egnethet for motorsport, og det er fra dette hold konkludert med at
området synes meget godt egnet til formålet. I tillegg er det gjennomført en støyvurdering av
området, som viser at den nærmeste bebyggelse ikke får støybelastning over de krav som settes
ved ordinær drift.
Høring:
Plan- og utviklingskomiteen har behandlet planforslaget i møte den 27.01.05, sak nr. 03/05, der
det ble vedtatt å legge fram planen for høring og offentlig ettersyn. Nedenfor er det gitt
sammendrag av og kommentarer til innkomne uttalelser.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, dat. 09.02.05.
Har ingen spesielle merknader til planen, men gjør oppmerksom på at dersom det skal strøm
fram til området må det bygges ca 1200 m ny 22 kV linje fra nettstasjon Tronesvollen. Eventuell
framføring av strøm må bekostes av utbygger, og NTE må da kontaktes for kostnadsoverslag.
Sametinget, miljø- og kulturvernavd., dat. 16.02.05.
Ut fra vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold, synes tiltaket ikke å komme i konflikt
med automatisk freda samiske kulturminner. Skulle det under arbeid i marka dukke opp
gjenstander eller andre funn som viser eldre aktivitet i området, må arbeidene stanses og
melding sendes Sametinget omgående. Dette pålegg må formidles videre til de som skal utføre
arbeidet i marka. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda.
Kommentar.
Tiltakshaver bes merke seg pålegget om stansing og varsling, dersom det under arbeid i
marka oppdages funn fra eldre aktivitet.
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, dat. 22.02.05, 27.06.05 og 21.11.05.
Har ingen innvendinger til den foreslåtte lokalisering eller til hovedinnholdet i planen. For å
avklare forholdet til kulturminner må det gjennomføres befaring på snøfri mark, slik at endelig
uttalelse kan ikke gis før etter dette.

Befaring som ble gjennomført i mai 2005 viste at området har vært egnet som bosettingsområde.
Dette gjør det nødvendig med en registreringsundersøkelse ved bruk av gravemaskin, som vil
være gunstigst å få gjennomført etter at innhøstingen er ferdig. Registrering ble gjennomført den
26.10.05, og det konkluderes etter denne med at planen ikke er i konflikt med automatisk fredete
kulturminner eller kulturminner fra nyere tid. Det kan likevel ligge upåviste kulturminner under
nåværende markoverflate, og minner derfor om aktsomhets- og meldeplikten etter
kulturminnelovens § 8. Dette må formidles videre til de som skal gjennomføre arbeidene.
Kommentar.
Tiltakshaver bes merke seg aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 i det videre
arbeidet, og videreformidle dette til de som skal utføre arbeidene.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 10.03.05.
Landbruksavd.
Er skeptisk til bruk av dyrka mark i et slikt omfang til andre formål enn landbruksproduksjon. I
St.prp. nr. 1 (2004-2005) er det et mål at omdisponering av de mest verdifulle jordressursene
skal halveres innen 2010. Samfunnshensyn av betydning kan imidlertid forsvare endret
arealbruk. Motorsportsanlegget synes ikke å medføre drifts- og miljøulemper for det øvrige
landbruket i området. Det kan dessuten betraktes som reversibelt tiltak, noe som innebærer at
landbruksressurser kan gjenvinnes om det skulle bli aktuelt. Det fremmes derfor ikke innsigelse
til det framlagte planforslag. Kommunen anbefales å sikre muligheten for å tilbakeføre arealet til
landbruksformål, dersom motorsportsanlegget skulle bli avviklet.
Kommentar.
For å sikre tilbakeføring til landbruksareal, tas det inn i bestemmelsene et nytt punkt om dette.
Miljøvernavd.
Siden planen ble vedtatt sendt på høring, er nye støyretningslinjer vedtatt av
Miljøverndepartementet. Det forutsettes at kommunen oppdaterer det støyfaglige grunnlag i tråd
med nye retningslinjer. Tilfredsstillende bestemmelser om støy i reguleringsplanen, kan gjøre
det unødvendig med ytterligere behandling eller tillatelse etter forurensningsloven. Det foreslås
derfor tatt inn bestemmelser om at maksimalt søynivå ikke skal overskride 55 dB ved mest
støyutsatt bolig. I tillegg bør kommunen vurdere om det skal innføres et krav om maksimalt
støynivå i overgangen mellom motorsportsanlegget og landbruk-, natur- og friluftsområdene på
f. eks. 95 dB.
Planforslaget tar hensyn til de naturfaglige interesser i området, blant annet gjennom regulering
av flommarkskog til friluftsområde/vegetasjonsbelte. Det er i tillegg til flommarkskog registrert
viktig naturtype med kroksjø og flomdammer, som inneholder relativt høyt artsantall. I
forbindelse med kryssing av kroksjøen sør i området, må det gjennom byggesaksbehandlingen
sikres at dette utføres ved bygging av bru. Opparbeiding av baner kan gjennom drenering og
forurensning påvirke livsbetingelsene i kroksjøene. Gjennom situasjonsplan for utbyggingen må
det tas hensyn til dette, slik at kroksjøene ikke blir negativt påvirket.
Kommentar.
Det er maksimalt støynivået som er beregnet for anlegget på Seterneset, da dette synes mest
relevant for det aktivitetsnivå som her vil foregå. Vurdering i forhold til ekvivalent støynivå som
har kommet i tillegg etter nye retningslinjer, synes kun å bli aktuelt for baner med meget stort
aktivitetsnivå. Maksimalstøykravene er forenklet i forhold til tidligere, med samme grense for
dag og kveld, og uavhengig av type støyfølsom bebyggelse. Det er forutsatt at motorsportsbaner
ikke har aktivitet i natteperioden (fra kl 23 til 07). Utendørs støynivå skal i henhold til nye
retningslinjer ikke overskride ekvivalentverdi (Lden) på 45 dB eller maksimalverdi (L5AF) på 60
dB. Reguleringsbestemmelsene revideres slik at det settes krav om at maksimalverdien ikke skal

overskrides ved mest støyutsatt bolig. For å sikre at det blir foretatt en vurdering av forholdene
for kroksjøene i forbindelse med situasjonsplan som skal utarbeides for byggesaksbehandlingen,
presiseres dette i bestemmelsene.
Stormyra beitelag, dat. 27.02.05.
Beitelaget består av 9 gårdbrukere som har beiterettigheter på og omkring det aktuelle området
for motorsportsanlegg. De senere årene har mellom 100 og 150 storfeungdyr beitet i området.
Etablering av motorsportsanlegget vil berøre beiterettighetene, og det kreves derfor at planen har
bestemmelser om at utbygger skal sette opp og vedlikeholde gjerder rundt anlegget. Utforming
og plassering avklares nærmere med rettighetshaverne. Parkeringsplassen på østsiden av
Kvernmovegen bør flyttes på samme side som det øvrige motorsportsanlegget, slik at denne
også blir liggende innenfor inngjerdet område. Området bør også sikres slik at brukerne av
motorsportsanlegget ikke fristes til å benytte arealer utenfor det regulerte område.
Kommentar.
Det tilføyes bestemmelser om at motorsportsanlegget i nødvendig grad skal inngjerdes, i
samråd med rettighetshavere i området. Parkeringsplassen er lagt på motsatt side for å gi bedre
plass for baner m.m. Denne må også kunne inngjerdes etter behov. Eventuell kjøring utenfor
regulert område må håndheves etter gjeldende lovverk.
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, dat. 09.03.05.
Har ingen merknader til planforslaget.
Gruppestyret Landbruk i Verdal Næringsforum, dat. 02.03.05.
Planen berører betydelige jord- og skogbruksarealer, og har derfor uheldige sider i forhold til
nedbygging av dyrkajord samt konflikter i forhold til vilt og friluftsliv. Det innses imidlertid at
anlegget vil bli et verdifullt bidrag til utvikling av motorsport i bygda, og et viktig
aktivitetstilbud til ungdom. Plasseringen synes også tilfredsstillende med hensyn til atkomst og
beliggenhet i forhold til naboer. Ut fra dette synes motorsportsanlegget forsvarlig sett fra
overordna samfunnsmessige interesser.
Fellesuttalelse fra naboer til Seterneset, dat. 03.03.05.
Er skeptisk til et motorsportsanlegg ved Seterneset, da området rundt er flotte turområder som
blir brukt til fisking, bading og elvevandring. Området har et rikt dyreliv med viltoverganger og
kalvingsplasser for elg og hjort, samt at det observeres stadig både hønsehauk og fjellvåk i
terrenget. I tillegg til disse konflikter vil anlegget lydforurense en stor del av Inndalen. Det bør
legges mer vekt på betydningen de omkringliggende områder har som friluftsareal. Som
grunnlag for videre arbeid bør det utføres praktiske støysimuleringer med tilhørende målinger,
og det forutsettes eventuelt en sterkere tidsbegrensning for bruk av anlegget.
Kommentar.
Som påpekt er det riktig at området har et rikt dyreliv, men dette er på ingen måte noe truet
dyreliv i Verdal. Planen tilrettelegger for at det fortsatt kan være et rikt dyre- og friluftsliv i
området, med blant annet betydelige vegetasjonsbelter langs elva. Støyberegninger for nordre
banealternativ som er det aktuelle, viser at grensen for maksimalt støynivå på 60 dB som blant
annet er utendørskravet for støyfølsom bebyggelse, ligger gjennomsnittlig 500 – 600 meter fra
sentrum av baneanlegget. Dette er ingen stor del av Inndalen, og attraktive friluftsområder vil
fortsatt være uberørt av støy fra motorsportsanlegget. Støyberegninger er det aktuelle verktøy
som brukes for å fastlegge støyforholdene på planstadiet, og erfaringsmessig viser beregninger
å gi gode nok data. Det foreslås ingen endringer i planens tidsbegrensninger.
Brit Margit Kvelstad, dat. 03.03.05.

Mener at hennes bolig blir liggende innenfor område med maksimalt støynivå over 55 dB i følge
beregningsresultater. Er sterkt i mot realisering av prosjektet på grunn av støy- og mulige
støvplager. Boligen er ervervet for pensjonisttilværelsen, og da først og fremst på grunn av dens
relativ fredlige beliggenhet med rolige friluftsområder i umiddelbar nærhet. Dersom prosjektet
blir realisert vil det bli krevd erstatning for den ulempen dette vil medføre, og kompensasjon for
bolig dersom plagene blir så store at pensjonisttilværelsen ikke blir som forutsatt. For videre
arbeid med saken kreves det utført reelle støymålinger som understøtter beregningene.
Kommentar.
De beregninger som viser at boligen ligger på grensen for maksimalt støynivå over 55 dB,
gjelder for sørlige banealternativ som ikke er aktuelt å gjennomføre da dette alternativet
berører flommarkskog. Forøvrig er retningslinjer for støy revidert, slik at kravet til maksimalt
støynivå for motorsportsanlegg ikke skal overskride 60 dB ved boliger. Ingen boligbebyggelse i
dette området ligger innenfor grensen med maksimalt støynivå over 60 dB. Retningslinjer for
støy er gitt for å forebygge støyplager fra alle aktuelle samfunnsaktiviteter, og så lenge
retningslinjene overholdes er det lite sannsynlig å kunne oppnå ulempeserstatning. Reelle
støymålinger kan ikke foretas før anlegget er bygd og aktiviteten er igangsatt, men dette kan da
kreves gjennomført av berørte parter for å se om bestemmelsene om støy overholdes.
Arvid Selnes, dat. 03.03.05.
Mener at hans bolig blir støyutsatt ikke bare direkte fra motorsportsanlegget, men også gjennom
lydreflekser fra fjell-/dalsider. Det er dessuten i støyvurderingen sagt at aktivitet med et stort
antall sykler eller gokartbiler (flere enn 15 samtidig) vil gi maksimalt støynivå noe over 55 dB
ved nærmeste boligbebyggelse i sørvest, som vil ramme hans bolig. Savner utredning om
støvplager fra et slikt anlegg. Er pensjonist og finner mye rekreasjon i stillheten i området, og en
realisering av dette prosjekt vil forringe livskvaliteten og kanskje gjøre hjemmet ubeboelig. Gir
klar beskjed om at kommunen holdes ansvarlig for erstatning og eventuell kompensasjon for
ulempe, dersom planene mot formodning skulle gjennomføres. Vurdering av støymessige
konsekvenser er teoretiske, og det stilles derfor krav om at det for videre arbeid gjennomføres
praktiske støysimuleringer med tilhørende målinger.
Kommentar.
Som nevnt i kommentarer ovenfor er det nå nye retningslinjer for støy som skal legges til grunn
for behandling av plansaker. Disse stiller krav om at maksimalt støynivå for motorsportsanlegg
ikke skal overskride 60 dB ved boliger. Ingen boligbebyggelse i dette området ligger innenfor
grensen med maksimalt støynivå over 60 dB, og dette vil sannsynligvis heller ikke være tilfelle
med større aktivitet eller lydrefleksjoner. Uansett inneholder bestemmelsene krav om at dette
støynivå ikke skal overskrides ved mest støyutsatt bolig, og dersom det ved målinger viser seg at
dette er tilfelle må det gjennomføres støydempende tiltak. Støvproblemer fra et slikt anlegg som
vil få konsekvenser for boligbebyggelse som ligger ca 1 km fra anlegget, vurderes å ikke gi noen
konfliktsituasjon. Når det gjelder eventuelt erstatningsansvar og støymålinger vises det til
kommentarer ovenfor.
Roar Levring, dat. 03.03.05.
Eier og driver gården Tronesvolden, og er sterkt bekymret til planene først og fremst med
grunnlag i støyforholdene. Grensen for maksimalt støynivå på 55 dB ligger nærme gården, og
dette er en teoretisk beregning med kun 3 biler. Områder som benyttes mye til rekreasjon blir
liggende i støyutsatte områder. Gir klar beskjed om at kommunen holdes ansvarlig for erstatning
og eventuell kompensasjon for ulempe, dersom planene mot formodning skulle gjennomføres.
Er rystet over at dyrket mark er tenkt brukt til slike formål, da vedkommende selv har behov for
mer dyrket mark. Har de siste 3 årene høstet avlingen på jorda som Nils Stene forvalter, og dette

har vært et viktig tilskudd til næringsvirksomheten. Krever også at det blir utført støymålinger i
praksis, tidlig i planfasen.
Kommentar.
Med hensyn til støyulempe, rekreasjon, erstatningsansvar og støymålinger henvises det til
kommentarer ovenfor. Fylkesmannens landbruksmyndighet har vurdert den samfunnsmessige
betydning et slik anlegg vil ha så verdifullt, at dyrket mark kan tillates brukt til formålet. Tiltaket
er dessuten karakterisert som reversibelt, noe som innebærer at landbruksressurser kan
gjenvinnes dersom dette blir absolutt nødvendig.
Inger Oddfrid Bratli, dat. 04.03.05.
Har vært og er bosatt i et stille og rolig miljø med fint turområde og rikt fugle- og dyreliv. Ved
elva er den fineste og mest brukte badeplassen i Inna. Planene vil medføre stor trafikkøkning i et
uoversiktelig kryss mellom riksveg 72 og Kvernmovegen. Den vil bety et stort tap av
livskvalitet for beboerne, og verdiene på hjemmene blir forringet. Stiller kommunen økonomisk
ansvarlig dersom støy, støv og annen forurensning skulle bli uakseptabelt, slik at en må flytte fra
hjemmet.
Kommentar.
Krysset mellom riksveg 72 og Kvernmovegen kan ikke karakteriseres som uoversiktlig, da det
her er fri sikt i begge retninger som mer enn godt nok tilfredsstiller vegnormalenes krav.
Forøvrig henvises det til kommentarer ovenfor når det gjelder de andre forhold det er knyttet
merknader til.
Heidi Selnes, dat. 20.03.05.
Eier eiendommen Bergtun som ble fradelt Værdalsbruket til boligtomt i 1988. Har røtter i
Inndalen og derfor planer om å bygge bolig/fritidsbolig på tomta. Dessuten ligger eiendommen i
naturområde med muligheter til friluftsliv rett utenfor døra. Ut fra støyberegningskartet vil
eiendommen bli liggende tett opp til grensen for maksimalt støynivå på 65 dB. Hvis
motorsportsanlegget blir gjennomført er forutsetningene for å bygge i dette området borte. Kan
derfor ikke godta et planene blir gjennomført, og i tilfelle vil det få økonomiske konsekvenser
for utbygger.
Kommentar.
Den aktuelle tomta vil bli liggende ca 300-400 meter fra planlagt motorsportsanlegg, og
innenfor et område med maksimalt støynivå over 60 dB og tett opptil grensen for 65 dB. Tomten
er godkjent fradelt i 1988 og det ble da også gitt utslippstillatelse til privat enkeltanlegg. Da det
ikke ble gjennomført noen utbygging den gangen gjelder ikke tillatelsen i dag, og det måtte i
tilfelle foretas nye vurderinger i henhold til dagens regelverk om tomta skulle tillates utbygd.
Når det nå planlegges motorsportsanlegg i området, vil denne tomta bli så støyutsatt at forutsatt
utbygging ikke kan tillates. Det tilrås derfor at tomta innløses i forbindelse med planlagt
utbygging av motorsportsanlegget.

Vurdering:
Det byr på store problem å finne areal egnet for motorsport som samtidig er lite konfliktfylt i
forhold til andre interesser. Ønske om sentral beliggenhet og gode atkomstforhold, gjør at de
aktuelle områder fort kommer i konflikt med støyømfintlig bebyggelse. Område mellom Inna og
Kvernmovegen vil få minimal konflikt i forhold til støy og bebyggelse.

Mot elva bevares et solid belte med vegetasjon, som bidrag for å ivareta biologiske og
landskapsmessige forhold. Bruken av område til motorsport vil sannsynligvis gjøre området
mindre attraktiv for elg og annet hjortevilt. I en total sammenheng synes dette imidlertid ikke å
by på stor problemer for elg-/hjortebestanden i kommunen.
Landbruksinteressene i dette området synes i en total sammenheng heller ikke å ha spesielt
viktig betydning. Motorsportsanlegg vil dessuten være et reversibelt tiltak, og
landbruksressursene kan eventuelt gjenvinnes om det er forhold som gjør dette nødvendig. Her
må den gunstige beliggenheten i forhold til øvrige potensielle konfliktforhold, gis en betydelig
vektlegging. Motorsportsinteressene i flere av nabokommunene på Innherred er invitert med i
dette prosjektet, og anlegget kan således bli et tilbud for en større region. Det tilrås ut fra dette at
planen vedtas.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.01.2006
BEHANDLING:
Nye reguleringsbestemmelser, sist revidert 20.01.06, ble utdelt.
Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
”2. Det er en forutsetning at naboer som berøres betydelig av støy fra anleggene holdes skadefri.
Dersom støyforholdene blir utilbørlige forplikter Verdal kommune seg til å betale erstatning til
den enkelte nabo i forhold til ulempenes størrelse.”
Det ble først votert over plan- og utviklingskomiteens innstilling som ble vedtatt med 32 mot 1
stemme.
Det ble deretter votert over Venstres tilleggsforslag til nytt pkt. 2 som falt med at det fikk 1
stemme.
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for motorsportsanlegg på
Seterneset i Inndalen, sist revidert 20.01.06.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 15.12.2005
BEHANDLING:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for motorsportsanlegg på
Seterneset i Inndalen, sist revidert 01.12.2005.

Fra: Frank Ingvaldsen <frank.ingvaldsen@gmail.com>
Emne: Re: SV: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Dato: 21. august 2018 kl. 18.56.13 CEST
Til: "Dillan, Rune" <rune.dillan@verdal.kommune.no>
Kopi: "Grimstad, Jostein" <jostein.grimstad@verdal.kommune.no>, "Selseth, Trond"
<trond.selseth@verdal.kommune.no>, Iversen, Bjørn
<bjorn.iversen@verdal.kommune.no>, Heidi Selnes <hei-seln@vktv.no>,
"hans@madsenelektro.no" <hans@madsenelektro.no>,
"frank.viggo.ingvaldsen@kvaerner.com" <frank.viggo.ingvaldsen@kvaerner.com>
Hei Rune,
Jeg har takket nei til videre engasjement i Verdal Motorsenter med virkning fra og med
juli i år. Min etterfølger er Hans E. Mortensen. Jeg videresender han denne eposten.
Han har vært min nestleder siden jeg kom inn i Verdal Motorsenter, så han kjenner
saken.
Beklager at jeg i min tid som leder i Verdal Motorsenter ikke kom frem til en løsning i
denne saken, men vi har gjort så godt vi kunne innenfor de rammer våre rådgivere og
veiledere har gitt oss.
Mvh
Frank V Ingvaldsen
Tidligere styreleder i Verdal Motorsenter.
Den man. 20. aug. 2018, 10:43 skrev Dillan, Rune <rune.dillan@verdal.kommune.no>:
Hei
Hvordan går det med saken om vår eiendom?
Jeg mener dette begynner å ha tatt lang nok tid.
Vi synes det etter hvert er slitsomt på det personlige plan. Vi føler oss oppgitt,
maktesløse å tråkket på.
Ingen kan vel godta å bli fratatt en for oss verdifull tinglyst eiendom som er vedtatt skal
løses inn og at vi skal måtte gi avkall på en eiendom vi rettmessig eier når
storsamfunnet har andre interesser.
Det er ikke vi som har satt oss i denne situasjonen.
Vi kan ikke under noen omstendighet godta å bli behandlet slik av hverken
Verdal kommune eller Verdal motorsenter.
Jeg håper dette kan løses snarest.
Rune D
Fra: Dillan, Rune
Sendt: 12. juni 2018 14:27
Til: hei-seln@vktv.no
Emne: Fwd: SV: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:
Fra: "Selseth, Trond"
<trond.selseth@verdal.kommune.no<mailto:trond.selseth@verdal.kommune.no>>
Dato: 12. juni 2018 kl. 14:08:27 CEST
Til: "Dillan, Rune"
<rune.dillan@verdal.kommune.no<mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>>
Emne: SV: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Jeg skal har hatt møte med Ingrid J Moe om saken og skal ha et møte med Frank
Ingvaldsen en av de første dagene, venter på tidspunkt fra han.
Du skal høre fra meg.
Trond
Fra: Dillan, Rune
Sendt: 12. juni 2018 14:03
Til: Selseth, Trond
<trond.selseth@verdal.kommune.no<mailto:trond.selseth@verdal.kommune.no>>
Emne: VS: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
På han igjen
Beste hilsen Rune D
Fra: Grimstad, Jostein
Sendt: 11. juni 2018 15:07
Til: Dillan, Rune
<rune.dillan@verdal.kommune.no<mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>>
Emne: Re: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Hei
Trond er på saken, han har mer av historikken og "meldte seg" sånn sett for å arbeide
med dette videre. Vet han har hatt flere samtaler både internt og eksternt for å prøve
løsning.
Jostein

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding -------Fra: "Dillan, Rune"
<rune.dillan@verdal.kommune.no<mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>>
Dato: 11.06.2018 14:55 (GMT+01:00)
Til: "Grimstad, Jostein"
<jostein.grimstad@verdal.kommune.no<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>>

Ko: "Iversen, Bjørn"
<bjorn.iversen@verdal.kommune.no<mailto:bjorn.iversen@verdal.kommune.no>>
Emne: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Hei Jostein
Viser til tidligere mail og samtale fra 5 april 2018
Hvor står saken pr. dato?
Sender også en kopi til ordfører som også var ordfører da saken ble vedtatt.
Rune Dillan
Rådgiver Kulturtjenesten Verdal kommune
Mail: rune.dillan@verdal.kommune.no<mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>
Telefon 74048200/48094161
Fra: Dillan, Rune
Sendt: 5. april 2018 13:10
Til: Grimstad, Jostein
<jostein.grimstad@verdal.kommune.no<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>>
Kopi: 'Heidi Selnes' <hei-seln@vktv.no<mailto:hei-seln@vktv.no>>
Emne: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Hei Jostein
Takk for praten tidligere i dag.
Som jeg uttalte. Denne saken hår gått fram og tilbake i over 12 år uten det er den har
kommet til noen løsning.
Det mangler ikke på at det har vært kontakt både med Verdal motorsenter og Verdal
kommune.
Sender deg saksframlegget så får vi ta det derfra.
Saksnummer 2/06 Kommunestyret
Og vår uttalelse vedr sak 7/18

Beste hilsen Rune D

Henvendelse om støyplager fra næringsvirksomhet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
47/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
Arkivsaknr
18/430 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre om status og oppfølging av både klager om støy
fra sentrum terrasse II og behandlingen av søknaden om bruksendring for treningssenteret.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens sanksjonsmuligheter når plikten til
å søke om bruksendring ikke etterkommes.
Vedlegg
H3 - Korr Fylkesmann Sivilombudsmann.pdf
H3 - Korr Verdal Eiendomsutvikling.pdf
H3 - Korr Verdal Kommune.pdf
H3 - Oversikt Klagesak støy.pdf
Saksutredning
Saken gjelder klage på støy. Borettslag sentrum terrasse II klager på støy fra
næringsvirksomhet, Care treningssenter. Tidligere har borettslaget klaget på støy fra Studio
23. Care treningssenter leier lokalene av Verdal Eiendomsdrift AS.
Sekretariatet tar ikke stilling til om det juridisk sett er Care Treningssenter eller Verdal
Eiendomsdrift AS som er påklaget, da dette ikke er av betydning for kontrollutvalgets
behandling av saken.
Oppfølging av støy er et kommunalt ansvar.
Utgangspunktet er at tvister mellom et borettslag og næringsvirksomhet er av privatrettslig
karakter og kommunen som myndighet hverken bør eller skal ikke betraktes som part i
saken. Fra dette utgangspunktet finnes en lang rekke unntak.
Bygningstekniske lydforhold, i nye boliger er regulert av forskrift om tekniske krav til byggverk
(Byggeteknisk forskrift). Det stadfestes at forskriften forvaltes lokalt av kommunen, som står
for den praktiske oppfølgingen og forvaltningen.
Kommunen er planmyndighet, og ansvarlig for å følge opp at det tas hensyn til støy i alle
arealplaner. Dette gjelder planer for ny bebyggelse, nye veger, nye industriområder osv. Det
vises til Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2016). Det vises for øvrig til vedlagt brev fra fylkesmannen i NordTrøndelag, datert 19.12.2016.
Kommunen er også myndighet etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern, og
kan blant annet kreve retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet hvis denne gir støy
med negativ helsevirkning.
Byggverk skal, med hensyn på støy fra utendørs kilder, plasseres, prosjekteres, og utføres
slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverket, jf. byggeteknisk forskrift § 13 – 9.
Har et byggverk blitt regulert til boligformål og næringsvirksomhet, må en slik
arealbestemmelse også ta hensyn til dette slik at byggverket oppfyller kravene i plan og
bygningsloven, byggeteknisk forskrift mv.
Næringsvirksomheten kan være søknadspliktig selv om arealet allerede er regulert for
næringsvirksomhet.

Sekretariatet legger til grunn at byggets første etasje er regulert for næringsvirksomhet.
Vesentlig utvidelse av tidligere drift omfattes av byggesaksbestemmelsene, jf. pbl. § 20 – 1.
bokst. d. sml. § 20 – 1 bokst a. Byggesaksforskriften § 2-1 presiserer nærmere hvilke
bruksendringer som er søknadspliktige. Innenfor samme arealkategori kan en bruksendring
være søknadspliktig. Ikke en hvilken som helst forretningsvirksomhet vil nødvendigvis kunne
drives i et lokale for næringsformål. Etter byggesaksforskriften § 2-1 bokstav c er det et
søknadspliktig tiltak dersom tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt. Alternativene
«vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift» innebærer at betydelig økt
trafikkbelastning for eksempel vil kunne utløse søknadsplikt.
Verdal kommune opplyser i svar på klage, datert 7.12.2015 at etablering av treningssenteret
er søknadspliktig, men at de ikke har mottatt noen søknad. Sentrum terrasse etterspør status
i saken i begynnelsen av 2016 og får svar fra kommunen, 23.2.2016 om at kommunen ikke
har mottatt søknad om bruksendring, men at det vil bli sendt purring. Sekretariatet har ikke
dokumentasjon på videre saksbehandling fra kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet har i denne sak ingen objektiv dokumentasjon på at lyd, støy og vibrasjoner er
innenfor eller utenfor det for beboere i Sentrum Terrasse II borettslag skal eller ikke skal
måtte tåle.
Utvalgets ansvar er å påse at kommuneadministrasjonen følger lov og forskrift.
Kontrollutvalget må påse at kommunen følger opp og besvarer henvendelser og klager i
henhold til god forvaltningsskikk og lovpålagte frister.
Denne saken har vært gjenstand for saksbehandling som strekker som over tid. Sekretariatet
har ingen dokumentasjon som viser at kommunen har mottatt en søknad om bruksendring.
Sekretariatet registrere at kommunen har med sannsynlighet etterspurt søknaden, men at
fravær av søknad, purring på søknad, har ikke avstedkommet noe varsel om pålegg eller
lignende fra kommunen til treningsstudioet/utleier.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget ber rådmannen redegjøre om status og oppfølging av
både klager fra sentrum terrasse II og behandling av søknaden om bruksendring.
Sekretariatet anbefaler at utvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens
sanksjonsmuligheter når krav fra kommunen om at søknad om bruksendring ikke
etterkommes.
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med Verdal
Kommune
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Kommune)
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med Verdal
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(ref pdf Korr Verdal
Eiendoms-utvikling)

Korrespondanse
med Fylkesmann
og Sivilomb.mann
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Fylkesmann
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2014
F M A M J J A S O N D J

2015
F M A M J J A S O N D J

2016
F M A M J J A S O N D J

2017
F M A M J J A S O N D J

2018
F M A M J J A S O N D

Care Verdal etabl.
Sept. 2016

Studio 23 etabl.
Apr. 2014
20.9.2015 Brev Første klage
til Verdal Kommune
17.11.2015 V.K
bekrefter mottatt
klage

7.12.2015 V.K brev til
Verdal Eiendomsutv.AS
med krav om at søknad
bruksendring stilles.

27.1.2016
Email til VK
Purring
klage

23.2.2016 Brev
fra VK som
bekrefter at
søknad om
bruksendring vil
purres.

27.4.2017 Brev Klage til
V.K. Plan. Ubesvart per
4.9.18

18.9.2017 Klage til
V.Kommunelege.
Ubesvart per 4.9.18

25.6.2016 Brev Klage til
V.K. Plan. Ubesvart per
4.9.18
21.4.2017 09.34 Email etterspør SWECO
rapport

4.6.2015 Brev fra
V.EUtv.AS som svar på
tidl støy klage fra
Sentrum Terrasse II

18.9.2015 Brev fra
V.EUtv.AS som svar
på tidl støy klage fra
Sentrum Terrasse II

2.12.2015 Brev fra
Studio 23 som svar på
tidl støy klage fra
Sentrum Terrasse II

4.3.2016 Email fra
V.EUtv.AS som svar på
tidl støy klage fra
Sentrum Terrasse II

12.9.2016 Brev til Fylket ang. Verdal
Kommunes manglende håndtering av
13.3.2017 Klage til Sivilombudsmann ang. Verdal Kommunes
manglende håndtering av klage.

24.11.2016 Brev
fra V.EUtv.AS som
svar på tidl støy
klage fra Sentrum
Terrasse II .
Varsler lydmåling
SWECO

21.4.2017 10.50 Email svar nektes
tilgang til SWECO rapport

19.12.2016 Svar fra Fylkesmann som påpeker at kommunen må
fatte vedtak før FM er klageinstans.
21.3.2017 Brev fra Sivilombudsmann ang klage på manglende
svar Innherred Samkommune/Verdal Kommune med beskjed
om forsett purring.

Behov for ekstra møte i kontrollutvalget som følge av stor
saksmengde.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
48/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/90 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning
Gjennom året har kontrollutvalget hatt en stor saksmengde sammenlignet med andre
sammenlignbare kommuner. Kontrollutvalget i Verdal har gjennomsnittlig over 10 saker per
møte. Dette er det høyeste snittet av alle de 36 kommuner sekretariatet bistår.
Kontrollutvalget har flere komplekse og utfordrende saker som krever mer av både utvalget
og sekretariatet. I sum medfører dette at utvalget har behov for flere møter.
Andre sammenlignbare kommuner har vedtatt å gjennomføre 6 møter per år, men
tilsvarende saksmengde som Verdal kontrollutvalg har hatt og fortsatt har, er det sannsynlig
at flere av disse kommunene ville satt opp ett syvende møte.
Det er tilgjengelige ressurser for ett ekstra møte i 2018. Det er derfor ikke noe behov for å
søke om ekstra midler fra kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Med tanke på flere saker som skal utredes og behandles i kontrollutvalget er det stort behov
for å sette opp ett ekstra møte for 2018.
Det ligger til leder å sette opp et ekstra møte, men utvalget oppfordres til å bli enige om en
dato slik at flest mulig av utvalgets medlemmer kan møte.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
49/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/478 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksutredning
Ønsker et utvalgsmedlem å få utredet en sak til ett fremtidig kontrollutvalgsmøte, kan forslag
om å sette opp saken fremmes under 'eventuelt'. Det oppfordres at et slikt ønske fremmes til
leder i starten av møtet.
Leder kan selv, uavhengig av dette, sette opp saker på kontrollutvalgets sakliste.
Til opplysning kan en sak ikke realitetsbehandles under eventuelt.

