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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.  
  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder har mottatt en henvendelse fra en innbygger i Indre Fosen kommune 
som gjelder manglende feiing på vedkommendes eiendom. Henvendelsen er sendt både til 
kontrollutvalget og til Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS. Vedkommende hadde fått 
beskjed om at det ville bli utført feiing en gitt dato. Innbyggeren hadde imidlertid ikke 
anledning til å være hjemme denne datoen, men hadde ifølge hun selv satt opp stige til taket. 
Det ble likevel ikke utført feiing på eiendommen.  
  
Vedkommende opplyser at det ikke har blitt utført feiing på eiendommen de siste 8-10 årene. 
Hun etterlyser svar på hvorfor det ikke ble utført feiing den nevnte datoen, samt svar på hva 
den innkrevede feieravgiften som kommunen krever inn brukes til ettersom det fremstår som 
at den ikke brukes til feiing. 
  
Kontrollutvalgets sekretariat har kontaktet Trøndelag Brann- og redningstjeneste (TBRT) for 
å høre hva de har registrert av informasjon vedr feiing på denne eiendommen den varslede 
datoen. TBRT opplyste at det i rapporten står at vedkommende ikke var hjemme, og at det 
heller ikke var satt opp stige til taket. Dette var grunnen til at det ikke ble utført feiing. TBRT 
opplyste også at det har blitt sendt svar til vedkommende om at det kan ha skjedd en feil, 
men hvor de oppfordret vedkommende til å ta kontakt for å avtale en ny dato.  
 
Når det gjelder spørsmålet om hvor ofte det skal feies og føres tilsyn fremgår det av 
hjemmesiden til Indre Fosen kommune at dette avhenger av bruk, fyringsvaner og tilstanden 
på fyringsanlegget, og kan skje årlig til hvert 8. år. Se: 
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kart-byggesak-og-bolig/feier/ . 
  
Vurdering  
Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, så lenge 
det kan defineres som kontrollarbeid. Kontrollutvalget bør imidlertid unngå å gå videre med 
henvendelser som dreier seg om en enkeltsak, som er under behandling i et annet organ 
eller som har en annen naturlig behandlingsvei, som hos politiet, rettsapparatet, 
statsforvalteren, sivilombudet, KOFA, klageorgan i kommunen eller kommunens 
varslingskanal. Vedtak i en enkeltsak kan likevel avdekke systemsvikt som kontrollutvalget 
kan vurdere å se nærmere på (Veileder - Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget, 
FKT 2022 s.13).  
 
Denne henvendelsen omhandler en enkeltsak om feiing, og er således i utgangspunktet ikke 
en sak for kontrollutvalget. Enkeltsaker kan imidlertid som nevnt over i enkelte tilfeller tyde på 
en systemsvikt, og kan derfor brukes som en “inngang” for kontrollutvalget til å undersøke 
om det foreligger systemsvikt. I slike tilfeller kan det være aktuelt å for eksempel be om en 
orientering fra kommunedirektøren.  
 
 
Etter sekretariatets vurdering er dette imidlertid en enkeltsak som etter enkle undersøkelser 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kart-byggesak-og-bolig/feier/


ikke tyder på noen systemsvikt i kommunen. Det er så vidt sekretariatet er bekjent heller ikke 
kommet inn andre henvendelser om feiing i denne valgperioden som kan tyde på at 
innbyggerne ikke får det de har krav på når det gjelder feiing.   
 
Når vedkommende innbygger skriver at det ikke har blitt utført feiing på minst 8 år, så kan 
dette tyde på at TBRT har vurdert tilstanden som god de siste 8 årene. Sekretariatet mener 
denne saken enkelt kan løses ved at vedkommende innbygger tar kontakt med TBRT for å 
avtale en ny dato for feiing og for å få svar på det hun evt. måtte lure på. Kontrollutvalget står 
likevel fritt til å vurdere hva de ønsker å gjøre videre.   
 
  
  
 
 
  
  
 
 


