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Orientering til kontrollutvalget  - Orkland kommunes svar på 
henvendelse fra advokatfirmaet Erbe & Co. DA  
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger vedr. manglende svar fra Orkland 
kommune. 
Saken gjelder brev av 2. november 2020 til Orkland kommune fra advokatfirmaet Erbe & Co 
DA på vegne av Gunn Holden, se vedlegg. 

Holden hevder at advokatfirmaet har purret flere ganger men det er pr. 26.01.2021 ikke 
kommet svarbrev fra Orkland kommune. 

Kontrollutvalgets leder ber om en skriftlig orientering om status på tilbakemelding til Erbe & 
Co. Orienteringen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 11.02.2021  

 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
Vedlegg: 

Opparbeidelse av veg GNR.14, BNR.2 - Søknadsplikt  
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Viser til kontrollutvalgets skriv datert 08.02.2021 angående orientering til kontrollutvalget knyttet 

til henvendelse fra advokatfirmaet Erbe .& co DA.  

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger vedr. manglende svar fra Orkland 

kommune. Saken gjelder brev av 2. november 2020 til Orkland kommune fra advokatfirmaet Erbe & 

Co DA på vegne av Gunn Holden.  Holden hevder at advokatfirmaet har purret flere ganger men det 

er pr. 26.01.2021 ikke kommet svarbrev fra Orkland kommune.  

Kontrollutvalgets leder ber om en skriftlig orientering om status på tilbakemelding til Erbe & Co. 

Orienteringen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 11.02.2021.  

Kontrollutvalget er kommunestyret sitt eget redskap for å sikre at den kommunale virksomheten 

skjer i tråd med gjeldende lover og regler, kommunale planer og vedtak. 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av 

kommunestyret. 

Kommunens virksomhet kontrolleres ved at det utføres:  

• regnskapsrevisjon  
• forvaltningsrevisjon  
• selskapskontroll 
 
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de 

har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under 

kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget kan beslutte å undersøke henvendelser som kan tyde på 

svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer 

som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll. 

Det oppleves på dette grunnlag noe krevende når kontrollutvalget etter en enkelt henvendelse 

krever at rådmannen gir en skriftlig orientering med en svarfrist på knappe 3 dager.  

Rådmannen har på bakgrunn av kontrollutvalgets forespørsel om en skriftlig orientering gjennomgått 

sakens forhold. Dette er en kompleks sak som krever noe bakgrunnsinformasjon for å gi et 

meningsfullt tilsvar til kontrollutvalget.    

Forholdet i saken dreier seg i bunn og grunn om rettigheter til vedlikehold og bruk av veg knyttet til 

eiendommen gnr.14, bnr.2.  Det har også vært rettet forespørsler fra grunneier knyttet til ulovlig 

etablering av friområdet «Trollskogen» som benyttes av skoler og barnehager i området. Forholdet 

knyttet til bruk og vedlikehold av vegen ble tatt opp i 2015 og endelig behandlet i jordskifteretten 

den 23.10.19. Etter Jordskifterettens avgjørelse har det vært dialog mellom kommunen, grunneier og 

grunneiers advokat i forhold til innhold og oppfyllelse av Jordskifterettens avgjørelse.  

Dette er en sak som har strukket seg over lang tid, og hvor flere avdelinger i kommunen blir involvert. 

I tillegg til henvendelser til de enkelte avdelingene for behandling av sakene, er det rettet spørsmål til 

rådmann, ordfører og kontrollutvalget. Senest i november 2019 ble henvendelse sendt til 

kontrollutvalget, se vedlagte korrespondanse. Etter dette har det vært dialog i saken, knyttet til 

tekniske tjenester, i februar 2020 og i april 2020. Neste henvendelse fra advokat kom i brev av 

10.07.2020 og 31.08.2020.  Det siste svart opp den 17.09.2020, se vedlegg. Det har ut over dette 

vært mye dialog på mail med mange forskjellige aktører i kommunen. Orkdal/Orkland kommune har 

svart opp alle henvendelsene etter beste evne. Det er noe krevende i denne saken at så mange blir 

involvert og mottar henvendelser, dette har medført at det i noen tilfeller har vært litt vanskelig å se 



hvem som er ansvarlig for henvendelsen og om de ulike henvendelser er besvart eller ikke. Dette har 

medført at noen henvendelser ikke er svart opp like raskt som andre.  

Følgende brev er i dag sent til advokaten som svar på brev datert 02.11.2020:  

Ang. Øyavegen forbi 14/2 med flere 

Vi viser til deres henvendelse datert 02.11.20 og 08.02.21. 
Vi beklager at de ikke har fått svar før på henvendelsen fra november før.  
Brev til Orkdal kommune datert 12.05.17 ble besvart 07.06.17. 
Vi viser også til brev fra oss av 30.10.20. 
 
Orkland kommune forholder seg til Jordskiftedommen. 
Søknadspliktig tiltak? 
Etter vår vurdering er den oppgraderingen som er utført (i henhold til Jordskiftedommen) 
ikke søknadspliktig etter plan – og bygningsloven. Det er derfor heller ingen ulovlighet å følge 
opp ang. søknadsplikt. 
 
 
 
Håper dette var svar i forhold til deres henvendelse.  
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