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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere om saksdokumenter som gjelder valg av 
tverrforbindelse over Knarrlagsundet er tilstrekkelig og forsvarlig utredet til kontrollutvalgets 
førstkommende møte. 
 
Saksopplysninger 
Saken gjelder valg av tverrforbindelse over Knarrlagsundet. For folkevalgte organer i 
fylkeskommunen har dette konkret handlet om et valg mellom bruforbindelse Vest og 
bruforbindelse Øst. 

Sekretariatet har mottatt flere henvendelser fra styreleder i brualliansen. Sekretariatet har i 
denne sammenheng mottatt flere dokumenter og opplysninger. 

Henvendelsen gjelder mange ulike forhold, problematiseringer, synspunkter og vurderinger. 
Det er oversendt en større mengde dokumenter i denne forbindelse. 

Sekretariatet har meddelt innsender om at kontrollutvalget kan, om kontrollutvalget vedtar en 
videre oppfølging av henvendelsen, kun vurdere om sakene som er fremmet til behandling i 
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.  

Sekretariatet har understreket at kontrollutvalget ikke vil eller kan overprøve 
hensiktsmessigheten med politiske vedtak. 

Vurdering og konklusjon 
Sekretariatet vil påpeke at en gjennomgang kun tar sikte på hvorvidt saksutredningen har 
vært forsvarlig. Sekretariatet ville ikke vurdere hvorvidt et alternativ er «bedre», «billigere» av 
«større nytte». Sekretariatet vil kun se på om at de opplysninger som forelå på 
saksutredningstidspunktet og som da, med rimelighet, kunne kreves fremlagt, faktisk er 
fremlagt på en korrekt og logisk sammenhengende måte som sum tilfredsstiller lovens krav 
til forsvarlig saksutredning. 

Saken strekker seg over flere år og saksfremstillingen er fragmentert noe som medfører et 
komplekst og uoversiktlig vurderingsgrunnlag. Sekretariatet vil understreke at det, på 
nåværende tidspunkt, ikke er gjennomført en tilstrekkelig grundig gjennomgang som 
innebærer at det finnes tilstrekkelige holdepunkter for å konkludere med hvorvidt saken er 
forsvarlig utredet eller ei. Sekretariatet anslår et det foreligger et ikke uvesentlig 
ressursbehov for en grundig gjennomgang. Sekretariatet vil anslå at en slik gjennomgang vil 
kunne ta mellom 20-40 timer. Som en følge av dette ønsker sekretariatet ikke å igangsette 
en slik gjennomgang uten at kontrollutvalget selv vedtar at kontrollutvalget ber sekretariatet 
om å gjennomføre en slik gjennomgang. 

Om kontrollutvalget vedtar forslag til vedtak vil sekretariat ta sikte på å konkludere på dette 
punktet i kontrollutvalgets førstkommende møte. 
 
 


