Oppfølging av sak 3/19 - tomt ved Verdal Motorsportsenter
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
17.06.2019

Saknr
22/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/482 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget anser den konkrete saken som et rent privatrettslig anliggende mellom
hjemmelshaverne og kommunen.
Kontrollutvalget tar vedlagte vedlegg i saken til orientering og anser med dette, for
kontrollutvalgets anliggende, saken som avsluttet.
Vedlegg
Kommunens svar til eiere av tomt ved Verdal motorsportsenter
Tilsvar fra eiere av tomt ved Verdal motorsportsenter til Verdal kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget mottok en henvendelse vedrørende tomt, se sak 46/18 og påfølgende
orientering fra rådmannen, se sak 3/19. Kontrollutvalget anliggende var å følge opp om
generelle sider av saken som at kommunen overholder svarfrister, begrunnelse for vedtak,
overholdelse av veiledning og at saksutredning har vært forsvarlig. I sammenheng med
saksutredningen foretok kontrollutvalget en vurdering i sak 3/19 om relevante lovverk, og
tolkning av disse, er i samsvar med gjeldende rett.
Kontrollutvalget tok hverken i sak 46/18 eller 3/19 stilling til selve saken eller klager i
forbindelse med nevnte saker. Kontrollutvalget har ikke realitetsbehandlet henvendelser og
hverken kan eller vil gjøre det. Å ta stillingen til selve saken ligger utenfor kontrollutvalgets
mandat. Kontrollutvalget kan hverken oppheve, endre eller kjenne et vedtak ugyldig.
Saken fremstår nå som et rent privatrettslig anliggende mellom to parter, altså tomtens eiere
og kommunen. Kontrollutvalget har, som saken står nå, ingen rolle i å løse en eventuell tvist
mellom partene.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener at slik saken står nå, er dette et privatrettslig forhold som må søkes løst
mellom sakens parter på andre måter. Kontrollutvalget har hverken hjemmel eller mandat til
å fatte bindende vedtak i saken, ei heller å oppheve eller endre tidligere vedtak i saken.
Det er viktig å understreke at kontrollutvalget ikke tar stilling til hva et eventuelt utfall i saken
burde ha blitt, selv om at saken anses som avsluttet fra kontrollutvalgets side.

