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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

3. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
4. Kommunestyret har  merket  seg rapportens vurderinger og  konklusjon 

knyttet til ordførers habilitet, samt saksbehandling knyttet til behandling av 
avtalen med Zephyr AS. 

 
Vedlegg 
Rapport fra undersøkelsen Saksbehandling ved konsesjonssøknad 
Uttalelse til rapport, saksbehandling ved konsesjonssøknad 
Tilbakemelding på rapport fra undersøkelse - saksbehandling ved konsesjonssøknad 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk forespørsel, datert 05.02.19,  fra rådmann og ordfører om gjennomgang 
av kommunens saksbehandling av Zephyr AS sin konsesjonssøknad  for Innvordfjellet. 
Kontrollutvalget behandlet forespørselen i hhv. sak 07 og 11/19. Det ble  fattet slikt vedtak i 
sistnevnte sak: 
 
"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."  
 
Kommunestyret fattet  så i sak 11/19 slikt 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. " 

 
Undersøkelsen har sett på to problemstillinger: 
1. Er det saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling av Zephyr AS sin 

konsesjonssøknad om vindkraft på Innvordfjellet? 
2. Hvilke konsekvenser får det dersom det foreligger saksbehandlingsfeil? 
 
Ut fra henvendelsene som har utløst undersøkelsen er ordførers habilitet vurdert og 
undersøkt. Videre er det sett på gyldigheten av kommunestyrets vedtak om å inngå avtale 
med Zephyr AS. Revisor har avgrenset prosjektet til å i utgangspunktet vurdere ordførers 
habilitet ved forhandlingene med Zephyr AS. Jfr. kommunestyrets bestilling er det ikke sett 
på kommunen som høringsinstans ved NVE`s behandling av konsesjonssøknaden(denne 
avgjøres av NVE).  
 
Undersøkelsen er basert på skriftlig materiale fra kommunen, samt intervju med ordfører, 
rådmann og det tredje medlemmet av forhandlingsutvalget. Revisjonen har henvendt seg til 
kommunens advokat og Zephyr AS om dokumentasjon, men har ikke mottatt dette. 
 
Rapporten viser at ordfører påpekte overfor kommunestyret at han var grunneier og inhabil 
ved behandling av saker vedr. vindkraftverk på Innvordfjellet. Dette ble ikke protokollført. 
Kommunestyret oppnevnte ordfører som medlem av forhandlingsutvalget 
 
Revisors vurdering er at ordfører ikke har deltatt i avgjørerlsen av saker som omhandler 
vindkraft på Innvordfjellet. Videre vurderer revisor det slik at ordfører har bidratt med å 
tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen vedr. avtalen med Zephyr AS og at han er part i 
saken som grunneier. Til slutt vurderer revisor at kommunestyrets vedtak om å inngå avtalen 
med Zephyr AS er gyldig. 
 
Revisor konkluderer med at ordfører var inhabil ved deltakelsen i forhandlingsutvalget og at 
kommunestyret burde funnet en annen representant i hans sted i forhandlingsutvalget. 
Revisor konkluderer videre med at kommunestyrets vedtak om å inngå avtale med Zephyr 
AS er gyldig og begrunner dette med at sannsynligheten for at utfallet av saken ville blitt det 
samme selv om ordfører hadde vært erklært inhabil og ikke deltatt i forhandlingsutvalget. 
 
Rapporten er levert fra revisjonen 20.12.2019. Rådmann og ordfører har levert uttalelser 
hhv. 07.01. og 10.01.20, jfr. vedlegg. Revisor har mottatt uttalelsene uten at dette etter deres 
mening har medført behov for endringer i rapporten. 
 
Vurdering 
Sekretariatet viser til rapportens vurderinger og konklusjoner. Jfr. vedtaket i kommunestyret 
oversendes saken med innstilling fra kontrollutvalget til  kommunestyret. Kontrollutvalget 
anbefales å innstille til kommunestyret på at de tar rapporten til orientering, samt merke seg 
vurderingene og konklusjonene vedr. ordførers habilitet og saksbehandlingen knyttet til 
behandlingen av avtalen med Zephyr AS. 
 
 
 
 


