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Hei!  
 
Ønsker å legge fram to saker til kontrollutvalget, så får dere avgjøre om det er aktuelt at de tas 
med. 
 
Sak 1:  
På siste kommunestyremøte 28. februar var en stor sak oppe til diskusjon/debatt, mulighetsstudie 
skole/barnehagestruktur. Det ble en lang behandling med debatt før ordfører klubba pause i 
møtet, mens kommunestyre gjennomførte gruppemøte. Vel og bra, men varigheten på 
gruppemøte endte på 60min, 1 time. Det er alt for lang tid til gruppemøte. Den debatten som skjer 
på gruppemøtene og diskusjonene mellom gruppene skal skje i kommunestyresal foran alle 
tilskuere tilstede i salen og ikke minst på kommune-tv/streaming. Saken endret helt retning etter 
gruppemøtetiden, og dermed blir diskusjonen ikke tilgjengelig for alle som ønsker å lytte/høre på 
den. Alt er tydelig og kan ses på opptaket som ligger på kommunens hjemmeside. Håper dette 
kan diskuteres på et kommende møte.  
 
Sak 2:  
På kommunestyremøte før jul, den 13. desember var det en sak som sto nederst i saklista: 
«Mulighetsdiskusjon næringsutvikling» 
Dette viste seg å være et godt gjennomarbeid tema om muligheten for et vindkraftanlegg på 
Stormulen/Finnvollfjellet. Dette kom som en overraskelse på mange av medlemmene i 
kommunestyre og administrasjonen. Det ble presentert en presentasjon som var godt 
gjennomarbeid og kommunedirektør/ordfører var også tydelige på at det var gjennomført flere 
møter med aktører som ønsker å bygge ut et vindkraftanlegg i dette området.  

Det jeg rett og slett lurer på er om dette er greit og lovlig ettersom vi har et vedtak liggende som 
skal være gjeldende: 

I kommunestyremøte den 10.09.2019 ble sak 65/19 behandlet og fattet slikt et vedtak: 

Namsskogan kommunestyrets vedtak: 

1. Namsskogan kommune tar NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land til 
etterretning. 

2. Namsskogan kommune ønsker ikke vindkraftutbygging innenfor kommunens grenser. 

3. Namsskogan kommune mener oppgraderinger av eksisterende vannkraftverk vil kunne gi 
et bedre resultat enn vindkraftutbygging på land, av hensyn både til økonomi, arealbruk, 
natur og miljø. 

Begrunnelse: 



Vindkraftutbygging på land er vurdert til å være ett dårlig alternativ for kraftproduksjon 
samfunnsøkonomisk og miljømessig sett. 

 

Mvh Jon Inge Vik 


