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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber ordføreren om å gi en redegjørelse av oppfølgingen av kommunestyrets 
vedtak i sak 52/19 i kontrollutvalgets møte 10.05.2022.  
 
Vedlegg 
Avtale 
 
Saksopplysninger 
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre 
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. En av måtene utvalget 
kan føre tilsyn på er å følge opp politiske vedtak i kommunen.  
 
I kommunestyremøtet 28.05.2019 (sak 52/19) ble avtalen om kjøp av tunet på Logtun Ytre 
behandlet. Bakgrunnen for avtalen var kommunens ønske om å sikre areal for utvikling av et 
framtidig senter for eksponering av den historiske betydningen av Frostating.  
 
Kommunestyret vedtok følgende: 
Framlagte forslag til avtale mellom Frosta kommune og Astrid Flægstad ihht. vedlegg nr. 1 godkjennes. 
Oppfølging av prosessen med å skaffe eksterne midler til gjennomføring av avtalen må prioriteres. Til å lede 
denne prosessen oppnevnes ordfører. 
 
Gjennomføring av avtalen var betinget av at man klarte å oppnå ekstern finansiering til 
erverv, jf. pkt. 5 i avtalen.  
 
I kommunestyremøtet 31.08.2021 (sak 49/2021) ble saken igjen tatt opp. Kommunestyret 
fattet følgende vedtak:  
Avtale om kjøp av tunet på Logtun ytre av 26.04.19, avsluttes i tråd med punkt 5.3 i avtalen. 
 
I avtalens punkt 5.3 heter det: «Dersom finansiering ikke er oppnåd innen 30.09.2021 er 
avtalen i alle tilfelle nullitet og partene har ikke lenger noe å kreve av hverandre, med unntak 
for at kjøper skal betale alle kostnader beskrevet i pkt. 4.5 som selger har hatt».  
 
Kostnadene som er beskrevet i avtalens punkt 4.5 er selgers kostnader til juridisk og 
regnskapsmessig bistand ved salget.  
 
Kontrollutvalgets leder ønsker at utvalget ser nærmere på ordførers oppfølging av vedtaket 
fra 2019. Sekretariatet mener at en hensiktsmessig tilnærming vil være å få en redegjørelse 
fra ordføreren. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget ber ordføreren om å 
gi en redegjørelse for saken i kontrollutvalgets neste møte den 10.05.2022.   
 
 
 


