Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Olav Jørgen Bjørkås <olav-Jorgen.Bjorkas@flatanger.kommune.no>
10. januar 2020 11:29
Einar Sandlund
Re: Rapport - Undersøkelse saksbehandling ved konsesjonssøknad

Hei Einar Sandlund.
Flatanger kommune er uten netttilknytning igår og idag pga lynskade på radiosambandet, derfor
kommer tilbakemelding til rapport kun som en e-post.
Jeg tenkte egentlig ikke å gi noen tilbakemelding, men det er noen få momenter jeg synes
rapporten burde vært mer konkret på.
- Kommunestyret har hatt saken til behandling flere ganger, der jeg ikke har deltatt pga av
habilitet, både før jeg ble ordfører (før okt 2011) og i den tida jeg var ordfører. Kommunestyret
har i alle sammenhenger blitt orientert om min rolle som grunneier av en meget liten del av
vindkraftområdet. Dette er godt beskrevet i rapporten. Kommunestyret valgte likevel å velge det
samme forhandlingsutvalget utfra roller. Jeg synes rapporten (Revisjonen) burde ha en
konklusjon at dette var kommunestyrets vedtak. Kommunestyret ga også ordfører i oppgave å
signere avtalen, selv om ordfører ikke deltok i den politiske behandlingen av avtalen.
Kommunestyret er den høyeste myndighet i kommunen. Ingen representanter ga på noe som
helst tidspunkt uttrykk for at ordfører ikke burde være en del av forhandlingsutvalget.
Kommunestyret var ved alle behandlinger delt i synet både på Innvordfjellet Vindkraftverk og
avtalen mellom Zephyr og Flatanger kommune. Men hverken mindretallet eller flertallet tok opp
sammensetningen eller arbeidsformen til forhandlingsutvalget.
Det var ingen merknader og min rolle var godt kjent.
Ut fra det jeg opplevde da forhandlingene pågikk og avtalen ble behandlet, var at
kommunestyret var fornøyd med arbeidet som ble utført, og vi hadde leid inn landets mest
erfarne advokatfirma innen dette fagområdet til å bistå kommunen, noe som var med å
kvalitetssikret forhandlingene.
Det meste av dette kommer godt fram i rapporten, men mangler litt i konklusjonene.
Mvh Olav Jørgen Bjørkås ordfører i Flatanger

Skaff deg Outlook for Android <https://aka.ms/ghei36>
From: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>
Sent: Thursday, January 2, 2020 11:12:19 AM
To: Postmottak Flatanger kommune <postmottak@flatanger.kommune.no
<mailto:postmottak@flatanger.kommune.no>>
Cc: Rune Strøm <rune.strom@flatanger.kommune.no <mailto:rune.strom@flatanger.kommune.no>>;
Olav Jørgen Bjørkås <olav-Jorgen.Bjorkas@flatanger.kommune.no
<mailto:olav-Jorgen.Bjorkas@flatanger.kommune.no>>; Merete M. Montero
<Merete.Montero@revisjonmidtnorge.no <mailto:Merete.Montero@revisjonmidtnorge.no>>; 'Marit
Ingunn Holmvik' <marit.holmvik@revisjonmidtnorge.no
<mailto:marit.holmvik@revisjonmidtnorge.no>>; kari@leknes.info <mailto:kari@leknes.info>
<kari@leknes.info <mailto:kari@leknes.info>>
Subject: Rapport - Undersøkelse saksbehandling ved konsesjonssøknad
Vedlagt oversendes Revisjon Midt- Norge sin rapport - Undersøkelse ved konsesjonssøknad. ("Vindkraft

Innvordsfjellet").
Jfr. KL § 23-5 skal sak som oversendes kommunestyret fra kontrollutvalget skal
kommunedirektør/rådmann ha den til uttalelse før kommunestyret behandler saken.
I denne saken evt. også ordfører.
Viser for øvrig til vedtaket kst. gjorde i sak 11/19.
Vi ber om uttalelse fra dere sendes oss innen 10.01.20.
Kontrollutvalget tar sikte på å behandle saken innen utgangen av januar.
Mvh
Einar Sandlund
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
Telefon: 938 97 555
www.konsek.no <http://www.konsek.no/>

