Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling - kommunens
behandling av søknad fra Zephyr AS vedr. vindkraftutbygging
Innvordfjellet, ressurser
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune
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19/50 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i sak 07/19 og legger saken frem for kommunestyret med
slik endret innstilling til vedtak:
1. Revisjon Midt-Norge SA bes om å gjennomføre en undersøkelse av saksbehandling og
evt. konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for
Innvordfjellet jfr. henvendelse fra ordfører og rådmann datert 05.02.19.
2. Kostnaden ved undersøkelsen på inntil kr. 72.000.- dekkes ved bruk av
disposisjonsfondet og føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors eventuelle prosjektplan.
4. Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget."
Vedlegg
Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling - kommunens behandling av søknad fra
Zephyr AS vedr. vindkraftutbygging Innvordfjellet
Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling
Saksutredning
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i sak 07/19 den 12.03.19:
1. "Kontrollutvalget anbefaler at det foretas en undersøkelse av saksbehandling og evt.
konsekvenser
i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for
Innvordfjellet.
2. Pga. at kommunen ikke har ledige forvaltningsrevisjonsressurser for 2019 legges saken
frem for kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Revisjon Midt-Norge SA bes om å gjennomføre en undersøkelse av saksbehandling
og evt. konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for
Innvordfjellet jfr. henvendelse fra ordfører og rådmann datert 05.02.19.
2. Kostnaden ved undersøkelsen føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn og dekkes ved
bruk av disposisjonsfondet.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors prosjektplan.
4. Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget."
Saksutredningen i sak 07/19, samt henvendelse fra ordfører og rådmann til kontrollutvalget
datert 05.02.19 følger vedlagt.
Sekretariatet har hatt en nærmere dialog med revisjon om konkretisering av ressurser og
bestilling ut fra pkt. 2 i sin innstilling til kommunestyret. Henvendelsen fra ordfører og

rådmann slik den er formulert kan inneholde to hovedpunkt:
·
·

Undersøkelse av ordførers habilitet i kommunens behandling av
konsesjonssøknaden på vindkraftutbygging Innvordfjellet og evt. konsekvenser av
det.
Undersøkelse av om kommunestyresaken vedr. fornyet høringsuttalelse var
forsvarlig utredet og evt. konsekvenser av det.

Revisjonen opplyser at en undersøkelse av begge vil utgjøre et prosjekt på inntil 200 timer
med en mulig samlet kostnad på kr. 190.000.-. Avgrenses undersøkelsen til kun å omfatte
ordførers habilitet og evt. konsekvenser av det, vil prosjektet utgjøre inntil 75 timer med en
mulig samlet kostnad på kr. 72.000.-. Rådmannen opplyser at henvendelsen til
kontrollutvalget datert 05.02.19 primært gjelder ordførers habilitet.
Av kommunens årsregnskap for 2018 fremgår det at mindreforbruket på kostrafunksjon 110
kontroll og tilsyn var kr. 23.000.-.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
En samlet undersøkelse omfattet begge hovedpunkt vil være et stort prosjekt med en mulig
samlet kostnad på inntil kr. 190.000.-. En undersøkelse av ordførers habilitet vil være et
prosjekt med en mulig samlet kostnad på inntil kr. 72.000.-. En slik undersøkelse er i tråd
med det primære grunnlaget for henvendelsen.
Kontrollutvalget anbefales ut fra en helhetsvurdering å justere sitt vedtak i sak 07/19 ved å
anbefale overfor kommunestyret at det innenfor en kostnadsramme på kr. 72.000.gjennomføres en undersøkelse av ordførers habilitet i kommunens behandling av
konsesjonssøknaden på vindkraftutbygging Innvordfjellet og evt. konsekvenser av det.
Sekretariatet viser til sin foreslåtte innstilling til kontrollutvalgsvedtak på innstilling til
kommunestyret.

