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Øystein <oystein.haarstad@hotmail.com>
5. juli 2019 15:18
Einar Sandlund
Helen Fines; Liv Tronstad; Torbjørn Berglann; Øystein
RE: Vedr.din henvendelse av 11.06.2019

Takker for svar 13.06.19.
Dette var ikke svar på min henvendelse og anngår egentlig ikke min henvendelse, slik jeg ser det. Horfor
jeg ikke kan få et skikkelig svar og hvorfor kontrollutvalget ikke tar skikkelig tak i saken er meg en stor
gåte.
At kontrollutvalget kan ha høring av min sak, uten at jeg blir innkalt og at jeg får forklart min side av
saken, er også meg meget forunderlig. Her er ikke alle fakta lagt på bordet, før avgjørelsen blir tatt. At
enn åpen høring kan foregå uten at jeg kan få forsvart min sak, er en direkte sværte kampanje av meg og
mitt rykte. Jeg har nå fått et stempel som løyner, bløffmaker og tjuvjeger.
Dette kan jeg rett og slett ikke finne meg i. Jeg står for det jeg har skrevet og jeg sitter på mere info, som
jeg ikke trodde var relevant da jeg oversendte saken til kontrollutvalget.
INGEN, fra kontrollutvalget eller Verran kommune har etterspurt mere info.
Å få høre alle de usanne påstandene som er kommet mot meg, referert fra tilhører benken, uten at noen
kan få tale min sak. Sier i klartekst at her skal noen skånnes og at sannheten ikke tåler dagens lys.
Jeg har blitt kontaktet av media, som har funnet info og lest om saken på nettet og som ønsker et
intervju for å få min uttalelse om saken. Jeg har av ventet dette inntil videre.
Jeg har ennå ikke fått svar på mitt spørsmål, som jeg sendte til Verran og Inderøy fjellstyre 18.09.18, der
det hele startet.
Slik jeg ser det, må det være en bakenforligende grunn for at verken Verran og Inderøy Fjellstyre, Verren
Kommune eller Kontrollutvalget ikke ønsker å komme til bunns i saken og rydde opp.
Det er også kommet meg for øret, da saken anngående fallviltgruppen og skadefellingslaget ble sendt
tilbake til kommunestyret i Verran Kommune, fra Konrollutvalget og skulle opp på nytt. Har et medlem i
Kontrollutvalget, prøvd å påvirke avstemmingen i kommunestyret, for å få enn annen avgjørelse. Dette
styrker ikke tilit til at saker får korekte avgjørelser og styrker heler min teori om at enkelt personer skal
skånnes og gå fri for sine handlinger.
Jeg ser samtidig problemstillingen til Kontrollutvalget, som har tatt sin avgjørelse i min sak, kun basert på
løyner og usannheter. Det kan være vanskelig å innrømme å ha gjort enn stor feil, pga for dårlig
forarbeid og påvirkning. Men rett skal være rett!!
Nå håper jeg min henvendelse blir tatt seriøst og at det blir ryddet opp. Og at disse løygn påstandene blir
gjort rede for og lagt dø. Dette gjelder både meg, min gode venn, jaktkompis og resten av jaktlaget. Ser
fram mot å få avsluttet denne saken, da dette begynner å bli en stor belastning.
Med vennlig hilsen
Øystein Hårstad

From: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>
Sent: torsdag 13. juni 2019 10:50
To: oystein.haarstad@hotmail.com <mailto:oystein.haarstad@hotmail.com>
Cc: Helen Fines <helen.fines@gmail.com <mailto:helen.fines@gmail.com>>; Liv Tronstad

<Liv.Tronstad@konsek.no <mailto:Liv.Tronstad@konsek.no>>; Torbjørn Berglann
<Torbjorn.Berglann@konsek.no <mailto:Torbjorn.Berglann@konsek.no>>
Subject: Vedr.din henvendelse av 11.06.2019
Viser til din henvendelse av 11.06.19.
Ditt brev av 03.03.19 ble lagt frem for kontrollutvalget i sak 08/19 den 20.03.19 som referatsak.
Kontrollutvalget var således kjent med innholdet i din henvendelse før høringen ble gjennomført.
Kontrollutvalget fattet slik enstemmig innstilling til kommunestyret
i sak 16/19 den 06.05.19 etter
høringen:
"Kontrollutvalget tar saken til orientering og oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til
vedtak:
1) Kommunestyret er tilfreds med at rådmannen har satt i verk tiltak for å styrke skadefellings- og
fallviltordningen.
2) Kommunestyret ber rådmannen evaluere tiltakene og orientere kontrollutvalget om resultatet
innen 16.09.19."
Verran kommunestyre behandlet saken fra
15 mot 2 stemmer slikt vedtak:

kontrollutvalget den 29.05.19, sak 27/2019, og fattet med

1. "Med bakgrunn i at Verran og Steinkjer kommuner blir en ny kommune og det som i dag synes å
være et høgt konfliktnivå innenfor områdene Verran kommune har tjenestekjøpsavtale med
Inderøy og Verran fjellstyre, mener kommunestyret det er hensiktsmessig å si opp følgende
avtaler som omhandler:
-Fallvilt
-Skadefellingsledelse
-Jaktoppsyn
innenfor de frister som gjelder i nevne avtaler.
2. Rådmannen gis i oppgave å starte arbeidet med å inngå nye avtaler. Nye løsninger kan sees i
sammenheng med at Verran og Steinkjer kommune slås sammen og eller at man ser på
muligheten for å inngå i et interkommunalt opplegg. "
Dette til din orientering.
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