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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 
Kommunedirektørens redegjørelse - salg av kommunal eiendom 
Rutiner og retningslinjer for salg av eiendom og bolig i Selbu kommune 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.04.2022, sak 13/22, en henvendelse med påstander om 
at det heftet flere uregelmessigheter ved salget "ARK-tomta". Blant annet mulig inhabilitet og 
mulig brudd på regelverket for offentlig støtte. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for reglementet og for omfanget av 
avhending av kommunal eiendom i utvalgets møte 1. juni. Kommunedirektøren bes også 
orientere om omfanget av salg av kommunal eiendom de siste tre årene. 

Kommunedirektøren har sendt over redegjørelsen og retningslinjene for salg av eiendom, 
begge er vedlagt saken. Kommunedirektøren vil dessuten orientere i møtet. 

Vurdering 
Som det går fram av redegjørelsen, så har kommunen solgt relativt få eiendommer de siste 
tre årene. Ifølge kommunedirektøren er retningslinjene for salg i samsvar med reglene for 
offentlig støtte. De inneholder også prosedyrer for salg. Kommunedirektøren har ikke gjort 
noen vurdering av om de gjennomførte salgene er i samsvar med retningslinjene. 
Kontrollutvalget kan be kommunedirektøren denne vurderingen i møtet. 

Sekretariatet viser ellers til saksutredning og vurdering i kontrollutvalgets sak 13/22 samt 
formannskapets og kommunestyrets behandling av salget av "ARK-tomta". 

Kontrollutvalgets videre oppfølging av saken er avhengig av kommunedirektørens vurdering 
av om salgene er gjennomført i samsvar med egne retningslinjer: 

• Dersom kommunedirektørens vurdering er at salgene er gjort i samsvar med 
retningslinjene, bør kontrollutvalget ta redegjørelsen til orientering.  

• Hvis kommunedirektørens vurdering er at retningslinjene ikke har vært fulgt, så har 
kontrollutvalget flere valg, avhengig av alvorlighetsgraden:  

 Hvis kommunedirektøren vurderer eventuelle brudd som alvorlige, kan 
kontrollutvalget engasjere Revisjon Midt-Norge til å undersøke 
salgene.  

 Hvis kommunedirektøren mener at retningslinjene ikke har vært fulgt, 
men at det bare er mindre avvik fra retningslinjene, så kan saken tas til 
orientering. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget bør ta stilling til videre håndtering av saken etter kommunedirektørens 
muntlige orientering i møtet. Sekretariatet har lagt til grunn at kommunedirektørens muntlige 
orientering ikke tilfører nye momenter, og foreslår derfor at saken tas til orientering. 

https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2022/02/0021-13_22-Henvendelse-til-kontrollutvalget-om-brudd-pa-regelverket-for-offentlig-stotte-og-forvaltningslovens-regler-om-habilitet.pdf


 
 


