Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling - kommunens
behandling av søknad fra Zephyr AS vedr. vindkraftutbygging
Innvordfjellet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
12.03.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/50 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
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.

Vedlegg
Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling
Behandling:
Ronald Geving tok opp spørsmål om sin habilitet pga. han er far til større grunneier på
Innvordfjellet. Han fratrådte når habilitetsspørsmålet ble behandlet.
Ronald Geving ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6 2. ledd.
Enstemmig
Vedtak:
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.

Saksutredning
Kontrollutvalget har fått henvendelse fra ordfører og rådmann datert 05.02.19 hvor de ber om
at kontrollutvalget foretar en gjennomgang av saksbehandling og konsekvensene av
kommunen sin behandling av Zephyr AS sin konsesjonssøknad om vindkraft på
Innvordfjellet, jfr. vedlegg.
Årsaken til dette er at en slik undersøkelse vil kunne vise om det er foretatt formelle feil i
saksbehandlingen, herunder ordførers habilitet og evt. påvise mulige konsekvenser av dette.
Det er også kjent at Naturvernforbundet har henvendt seg til revisjonen om saken.
Fra revisjonen får sekretariatet opplyst at de bevilgede forvaltningsrevisjonsressurser for
2019 er disponert gjennom allerede vedtatt og igangsatt prosjekt selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS(MNA IKS), jfr. KU-sak 03/19. Dette
er i tråd med kommunens vedtatte plan for selskapskontroll, jfr. kst.sak 015/16 og et prosjekt
hvor øvrige eierkommuner deltar. Kontrollutvalget har fullmakt til å bestille fra revisor,men i.
vedtatt budsjettet for kontroll og tilsyn er det ikke tatt høyde for ekstraordinære ressursbehov.
En undersøkelse betinger derfor at det bevilges ekstraordinære midler for revisjonen for å
gjennomføre en slik undersøkelse, jfr. henvendelsen. Saken legges frem for kommunestyret
med innstilling fra kontrollutvalget. Det er p.t. ikke mulig å beregne eksakt
timetall/ressursbruk. Revisjonen opplyser at de vil vurdere omfanget av undersøkelsen når
de ser endelig vedtak.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
En undersøkelse slik det er forespurt om vil kunne vise hvordan søknaden er behandlet om
det er foretatte formelle feil i saksbehandlingen og evt. konsekvenser av dette. Siden
henvendelsen om undersøkelse som nevnt kommer fra sentral administrativ og politisk
personer som rådmann og ordfører anbefales kontrollutvalget å imøtekomme henvendelsen.
Saken oversendes kommunestyret med innstilling fra kontrollutvalget ut fra at en
undersøkelse vil kreve ekstraordinære ressurser utover det som er bevilget til og allerede
igangsatt selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i MNA IKS for 2019.
Kontrollutvalget anbefales å innstille overfor kommunestyret at det foretas en undersøkelse
av, herunders ordførers habilitet, og konsekvensene av kommunens sin behandling av
Zephyr AS sin konsesjonssøknad vindkraft på Innvordfjellet. Videre at kostnadene anbefales
dekket ved bruk av dipsosjonsfondet, samt at kontrollutvalget får fullmakt til å godkjenne
revisors prosjektplan og endelig rapport legges frem for kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget.

