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Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget tar faktaundersøkelse datert 09.10.20 til orientering 
2. Kontrollutvalget anbefaler at utfordringer undersøkelsen viste tas med i 

folkevalgtopplæringen og arbeidet med etikk og varsling. 

 
Vedlegg 
Rapport Faktaundersøkelse - Ordførers kontakt med vindkraftmotstandere 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget gjorde i sak 12/20 den 07.05.20 slikt vedtak: 
«Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke faktaene i saken med informantene Skogmo/ NN1 

og ordfører, og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 01.09.20» 
 
Revisjonen fikk i oppdrag å finne ut av hvilket innhold samtalene mellom Skogmo og ordfører 
Bjørkås, samt NN og ordfører Bjørkås har hatt, dette i tilknytning til vindkraftutbyggingen i 
kommunen. Endelig rapport ble oversendt 09.10.20. Kontrollutvalget var ved bestillingen av 
undersøkelsen kjent med at informantene hadde tatt forbehold de ønsket å gå i dialog med 
sine arbeidsgivere om beslutningen om å gå videre med sine opplysninger. Det var kun 
Skogmo som valgte å gå videre med sine opplysninger. Dermed ble også daglig leder ved 
Høylandet Auto, Odd Arve Olsen, intervjuet av revisjonen. 
 
Undersøkelsen er gjennomført med intervju av samtlige ved bruk av Microsoft Teams 
videosamtale. Alle referat er verifisert av de som ble intervjuet. Rapporten har vært forelagt 
ordfører og Skogmo til uttalelse. Uttalelsene er vedlagt i rapporten. 
 
Revisor sin tolkning av ordførers, og daglig leders, oppfatning er at Bjørkås opptrådte som 
privatperson og ønsket å avslutte sitt kundeforhold hos Høylandet Auto. Skogmo var, slik 
revisor sin tolkning, av slik oppfatning at Bjørkås henvendte seg som ordfører på vegne av 
kommunen. Revisor gjør i rapportens kapitel 3.2 og 3.3 rede for føringer og utfordringer som 
gjelder ytringsfriheten og ordfører som offentlig person. 
 
Vurdering 
Undersøkelsen viser at det har vært kontakt mellom ordfører og Høylandet Auto om 
vindkraftmotstander og ansatt, Torbjørn Skogmo. Det er ulik oppfatning av om ordfører har 
opptrådt som privatperson eller på vegne av kommunen i denne saken. Sekretariatet viser til 
de vurderinger revisor gjør i rapporten vedr. ytringsfrihet og ordfører som offentlig person. 
Her kommer det frem at ytringsfriheten står sterkt, jfr. Grunnloven og at balansegangen 
mellom ordfører som hhv. offentlig og privat person er utfordrende. Det er viktig at 
kommunen generelt i sin folkevalgtopplæring, samt arbeidet med etikk og varsling legger 
vekt på disse aspektene. 
 
Kontrollutvalget anbefales å ta rapporten til orientering og videre at de  utfordringer 
undersøkelsen viste, tas med i folkevalgtopplæringen og arbeidet med etikk og varsling. 
 



 


