KONTROLLUTVALGET I
NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
Møtende medlemmer:

Forfall:
Ikke møtt:
Møtende vara:
Fra sekretariatet:
Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

5/19
07.11.2019
Kl. 09.00 – 10.50
Kommunestyresalen, Nesset kommunehus
31/19 – 37/19
Jostein Øverås, (Sp) leder
Vigdis Fjøseid, (Ap) nestleder
Wenche Angvik (Uavh.)
Tone Skjørsæther (Uavh.)
Tor Steinar Lien (Ap)
Ingen
Ingen
Ingen
Sveinung Talberg, rådgiver
Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
June B. Fostervold, regnskapsrevisor (sak 33/19-35/19)
Anne Grete Klokset, rådmann (sak 33/19-35/19, 37/19)
Bernt Angvik, enhetsleder Teknisk, samfunn og utvikling
(sak 33/19-35/19)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.
TIL BEHANDLING:
UTV. SAKSNR.

TITTEL

PS 31/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7.OKTOBER 2019

PS 32/19

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 33/19

PROSJEKTRAPPORT 600317 – REHABILITERING OG OPPGRADERING BRUER I
NESSET

PS 34/19

PROSJEKTRAPPORT 600288 – OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG
SENTRUM

PS 35/19

PROSJEKTRAPPORT 600158/600324 - NESSET FLERBRUKSHALL

PS 36/19

OPPFØLGINGSLISTE

PS 37/19

EVENTUELT
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PS 31/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7.OKTOBER 2019

Kontrollutvalgets vedtak
Protokollene fra møte 7.oktober 2019 godkjennes.
Til å signere protokollene sammen med møteleder 7.oktober 2019, velges:
1. Vigdis Fjøseid
2. Tone Skjørsæther
Til å signere protokollene sammen med møteleder 7.november 2019, velges:
1. Tor Steinar Lien
2. Wenche Angvik
Kontrollutvalgets behandling
Leder og sekretær orienterte. Det fremkom ingen merknader til protokollen. Leder fremmet
forslag om Vigdis Fjøseid og Tone Skjørsæther til å signere protokollen fra møte 7.oktober
2019 og Tor Steinar Lien og Wenche Angvik til å signere protokollen fra møte 7.november
2019.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

PS 32/19

REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 49/19

PS 84/19 Rapport - kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden
Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)

RS 50/19

PS 93/19 Økonomi- og finansrapporteringer per 31.8.2019 (2. tertial)
Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)

RS 51/19

PS 94/19 Budsjettkorrigeringer oktober 2019
Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)
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RS 52/19

Protokoll fra stiftelsesmøte og stiftelsesdokument i Møre og Romsdal Revisjon
SA 23.08.2019 (vedlagt)

RS 53/19

Innkalling og protokoll – Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon SA
18.10.2019 (vedlagt)

Orienteringssaker:
OS 16/19

RS 43/19 Møteprotokoll 18.09.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune
Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)

OS 17/19

RS 44/19 Møteprotokoll - 18.10.2019 - møte i representantskapet i Møre og
Romsdal Revisjon IKS
Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)

OS 18/19

RS 45/19 Protokoll fra stiftelsesmøte og stiftelsesdokument for Møre og Romsdal
Revisjon SA
Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt)

Sekretæren og orienterte til den enkelte sak. Det ble kommentert at rådmannen i sak PS 84/19
til kommunestyret 31.10.2019 hadde innstilt i saken fra kontrollutvalget til kommunestyret.
Saker fra kontrollutvalget til kommunestyret skal legges frem med kontrollutvalgets
innstilling og rådmannen har ikke anledning til å legge frem innstilling i slike saker.
Tor Steinar Lien møtte i kommunestyret sammen med Tone Skjørsæther fra kontrollutvalget
og kommenterte dette. Ordføreren svarte i kommunestyremøtet at dette ville bli rettet i
protokollen fra kommunestyremøtet. Ellers var det ikke spørsmål til kontrollutvalgets rapport
i kommunestyremøtet.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 33/19

PROSJEKTRAPPORT 600317 – REHABILITERING OG OPPGRADERING
BRUER I NESSET

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 33/19 behandlet prosjektrapport 600317 –
Rehabilitering og oppgradering av bruker i Nesset med en kostnad på kr 4 519 523,86
inkl.mva.
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019. Kontrollutvalget mener det har gått for lang tid fra
rapportavleggelse til politisk fremleggelse av saken.
Prosjektet har 6 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i
kommunestyresak 055/15 den 18.06.2015. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak
137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020.
Totalrammen for prosjektet ble på kr 5 565 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et
mindreforbruk på kr 1 045 476,14. Årsaken til avviket fremgår ikke av rapporten.
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Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan investeringene er finansiert.
Kontrollutvalget merker seg at konkurransegrunnlaget ble utlyst på Doffin, med tilbudsfrist 2.
november 2015. Det kom inn 5 tilbud. Tilbudene ble vurdert i samarbeid med Safe Control.
Nesset Bygg ble valgt som utførende. Det kom en klage fra Grytnes Entreprenør As om
vurderingskriterier, oppgaveforståelse og kompetanse. Saken ble lagt fram til behandling for
klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) datert 12.02.2016. Administrasjonen fikk
tilbakemelding fra KOFA den 10.05.2016. Nesset kommune fikk medhold på 3 innklagede
punkter, men ikke medhold på vurdering av pris. Grytnes Entreprenør As ble dermed tildelt
kontrakt. Tilbudet fra Grytnes Entreprenør As var kr 270 000 dyrere enn til budet fra Nesset
Bygg.
Prosjektet hadde oppstart i august 2016. Leveringstid for prosjektet var 14.12.2017, som var
1 måned tidligere enn fristen. Prosjektrapport er avlevert 22.03.2018.
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600317 – Rehabilitering og
oppgradering av bruker i Nesset stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.
Revisor har funnet følgende når det gjelder om konkurranse er gjennomført i tråd med Lov
om offentlige anskaffelser:
-

Kommunen ble klaget inn til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for valg
av leverandør for rehabilitering av bruene i Nesset. KOFA konkluderte med brudd på
regelverket. Dette medførte endring av leverandør. Endringen skjedde før signering
av kontrakt.

-

Kommunen gjennomførte direkte anskaffelse fra en leverandør på autovern med kr
111 091 eks. mva. som er rett over grensen for protokollplikt.

-

Kommunen gjennomførte direkte anskaffelse av prosjekteringstjenester med en
avtalesum på kr 168 000 eks. mva. Endelig sum ble på kr 261 975 eks. mva.
Leverandøren ga bistand i klagesak til KOFA.

Revisor har konkludert på at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak
og budsjettforutsetninger.
Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet.
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra
revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for
600317 – Rehabilitering og oppgradering av bruker i Nesset.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.
Kontrollutvalgets behandling
Sekretær innledet med å korrigere en feil i innstillingen side 2, første avsnitt der det står:
«Revisor har ikke konkludert på om sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med
vedtak og budsjettforutsetninger.»
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Dette rettes til: «Revisor har konkludert på at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift
samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.»
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for funn og anmerkninger i tilknytning til Lov
om offentlige anskaffelser referert i kontrollutvalgets uttalelse.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med korrigeringer i sekretærens
innstilling. (5 voterende)

PS 34/19

PROSJEKTRAPPORT 600288 – OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN,
EIDSVÅG SENTRUM

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 34/19 behandlet prosjektrapport 600288 –
Opparbeidelse av Alstadplassen, Eidsvåg sentrum med en kostnad på kr 2 836 409
inkl.mva.
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019. Prosjektet var ferdig i oktober 2016.
Kontrollutvalget mener det har gått for lang tid fra ferdigstillelse av prosjektet, og fra
prosjektrapportavleggelse til politisk fremleggelse av saken.
Prosjektet har 6 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i
kommunestyresak 106/13 den 12.12.2013 i forbindelse med behandling av økonomiplan
2014-2017. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i
forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020. Totalrammen for prosjektet ble på
kr 7 255 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 4 418 591.
Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan investeringene er finansiert.
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600288 – Opparbeidelse av
Alstadplassen, Eidsvåg sentrum i det alt vesentlige stemmer med kommunens regnskap for
prosjektet.
Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.
Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og
budsjettforutsetninger.
Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet.
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra
revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for
600288 – Opparbeidelse av Alstadplassen, Eidsvåg sentrum.
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Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.
Kontrollutvalgets behandling
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for funn og anmerkninger i tilknytning til Lov
om offentlige anskaffelser, direkteanskaffelser og protokollplikt referert i kontrollutvalgets
uttalelse.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 35/19

PROSJEKTRAPPORT 600158/600324 - NESSET FLERBRUKSHALL

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 35/19 behandlet prosjektrapport
600158/600324 – Nesset flerbrukshall med en kostnad på kr 51 489 024,64 inkl.mva.
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 08.05.2018 og uttalelse fra Møre og
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019. Det har gått for lang tid fra ferdigstillelse av
prosjektet, avleggelse av prosjektrapport til politisk fremleggelse av saken.
Prosjektet har 19 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i
kommunestyresak 111/06 den 19.12.2006 i forbindelse med behandling av økonomiplan
2007-2010. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i
forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020. Totalrammen for prosjektet ble på
kr 52 420 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 930 975,36.
Det fremgår av prosjektrapporten at investeringen er finansiert med lånemidler og frie midler.
Kommunen har fått tilsagn på spillemidler med kr 8 900 000.
En av tilbyderne, Hallutvikling AS, sendte inn klage til Klagenemnda for offentlig
anskaffelser (KOFA) for brudd på Lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved valg av
leverandør ved bygging av flerbrukshall. KOFA svarte på klagen, der Nesset kommune har
brutt forskriften § 11-8 ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med klager. Nesset
kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra
konkurransen. Nesset kommune har mottatt erstatningskrav fra Hallutvikling AS.
Kommunestyret vedtar i sak PS 21/16 å innvilge Hallutvikling AS kr 400 000 som erstatning.
Kontrollutvalget ber kommunen bruke denne hendelsen som en læring for andre prosjekt.
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600158/600324 – Nesset flerbrukshall
stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.
Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser,
med unntak av at:
-

Nesset kommune ble innklaget til Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA)
vedrørende valg av leverandør til totalentreprise. Innklager fikk medhold og
kommunen måtte utbetale erstatning til ikke-valgt leverandør.
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-

For leveranser av gravetjenester er det ifølge kommunen ikke gjennomført
konkurranse og revisjonen har ikke mottatt noen avtaler.

-

For leverandør av forprosjektering i 2010 kan ikke kommunen fremskaffe avtale.

Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og
budsjettforutsetninger.
Revisor har funnet at utgifter og inntekter i det alt vesentlige vedrører prosjektet.
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra
revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for
600158/600324 – Nesset flerbrukshall.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.
Kontrollutvalgets behandling
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for funn og anmerkninger i tilknytning til Lov
om offentlige anskaffelser referert i kontrollutvalgets uttalelse. Videre at det også i dette og
flere prosjektrapporter har vært vanskelig å finne frem dokumentasjon da prosjektene har vært
gamle.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 36/19

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak
Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten:
Sak PS 37/19: Oppfølging av svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål fra
kontrollutvalget der utvalget ber Fylkesmannen om en vurdering av om reguleringsplanen fra
Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget beholder fortsatt de to sakene som står på oppfølgingslisten da disse kan
være relevante for kontrollutvalget i Nye Molde kommune. Vigdis Fjøseid fremmet forslag
om at spørsmålet til Fylkesmannen i sak PS 37/19 om reguleringsplanen for Bergmesteren
Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel, føres opp på oppfølgingslisten for videre
oppfølging av kontrollutvalget i Nye Molde kommune.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(5 voterende)
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PS 37/19

EVENTUELT

1. Mottatt henvendelse fra Synnøve og Rolf Bugge datert 23.09.2019 – klage i byggesak
Kontrollutvalget har mottatt en ny henvendelse datert 23.09.2019. Kontrollutvalget har i møte
03.06.19 behandlet henvendelser på samme sak:
Kontrollutvalgets behandling 03.06.2019
Rådmannen opplyste i møtet at kommunen skal ha et møte med Fylkesmannen for å gjøre
avklaringer av problemstillinger i brevet fra Fylkesmannen datert 11.03.2019.
Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om resultatet fra dette møtet.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak i møte 07.10.2019
Kontrollutvalget registrerer at Formannskapet skal ha klagesaken til behandling i møte
10.10.2019 og vil avvente resultatet av behandlingen.
Kontrollutvalget etterlyser resultatet fra møtet kommunen hadde med Fylkesmannen opplyst i
møte 03.06.19.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av leder.
(5 voterende)
Formannskapet behandlet klagesaken i møte 10.10.2019 sak 93/19 med følgende vedtak:
Nesset formannskap opprettholder sitt vedtak fattet i møte 29.08.2019 sak 71/19:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Nesset kommune varig dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel fra LNF-område og varig dispensasjon fra plankravet for oppføring
av garasje på eiendommen gnr. 60, bnr. 28. Nesset kommune viser til søknad datert
19.06.2019 og til plan- og bygningsloven § 20-2 og gir tillatelse til oppføring av garasje.
Garasjen må være i samsvar med innsendte tegninger og kan ikke ha mønehøyde høyere enn
5,8 meter og må plasseres 1 meter fra eiendomsgrense. Det er tiltakshavers ansvar at bygget
ikke kommer i konflikt med ledninger i grunnen.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra møtet kommunen har hatt med Fylkesmannen og
vil videre avvente resultatet fra Fylkesmannen sin behandling av saken etter møtet i
Formannskapet 10.10.2019.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken med bakgrunn i at klagesaken er
oversendt Fylkesmannen for videre behandling.
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Kontrollutvalgets behandling
Leder spurte rådmannen om resultatet fra kommunen skulle ha med Fylkesmannen.
Rådmannen svarte at kommunen valgte å følge Fylkesmannens vedtak i saken og behovet for
møtet var ikke da lenger tilstede. Det ble derfor fremmet en dispensasjonssak til
Formannskapet 10.10.2019 og klagesaken er sendt videre til Fylkesmannen 30.10.2019.
Vigdis Fjøseid spurte rådmannen om denne saken er tegn på svikt i kommunens rutiner med
kontroll av at det er sjekket ut mot lover og regelverk. Rådmannen svarte at kommunen har
sjekklister de går igjennom når slike søknader og saker kommer inn til behandling for å sikre
at slike saker ikke oppstår som i dette tilfellet.
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget avsluttet videre oppfølging av saken da den er
sendt videre til Fylkesmannen for endelig behandling.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(5 voterende)
2. Mottatt henvendelse fra Synnøve Almås Harstad og Anders Torvik, datert 26.05.2019
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Anders Torvik og Synnøve Almås Harstad
der det vises til Nesset kommunestyre sitt vedtak i møte 23.05.2019, sak PS 44/19Sluttbehandling Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand.
De ber kontrollutvalget behandle vedtaket med følgende begrunnelse:
Reguleringsplanen er i strid med vedtak arealdel i kommuneplan for 2012 –
2020 for Nesset kommune, vedtak av Nesset kommunestyre i møte den 29.03.2012, sak
030/12.
Kommunestyrets vedtak om reguleringsplanens formål, som mottak, behandling
og lagring av farlig avfall er ikke i samsvar med formålet som er vedtatt i
kommuneplanens arealdel, hvor det henvises til tidligere gruvedrift og prøveuttak av
stein.
Kontrollutvalgets vedtak 03.06.2019
Kontrollutvalget går ikke videre med spørsmålet, men overlater til andre instanser å se på om
forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede.
Kontrollutvalgets behandling 03.06.2019
Nestleder foreslo at vedtaket om reguleringsplanen sendes tilbake til kommunestyret der
kontrollutvalget reiser tvil om vedtaket er i samsvar kommuneplanens arealdel.
Leder foreslo at kontrollutvalget ikke går videre med spørsmålet, men overlater til andre
instanser å se på om forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede.
Det ble votert over framleggene. Framlegget fra leder ble vedtatt med 3 stemmer for (Sp,
Uavh., Uavh.) og 2 stemmer mot (Ap).
Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt henvendelse fra nestleder i kontrollutvalget,
Vigdis Fjøseid og kontrollutvalgsmedlem Tor Steinar Lien 27.10.2019.
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Utdrag av innholdet:
Et av medlemmene i kontrollutvalget i Nesset sendte i juni 2019 brev til konstituert
fylkesmann med henvisning til kontrollutvalgets vedtak. Utdarag fra brevet:
«Som medlem av kontrollutvalget kan jeg ikke se at saken er oversendt til andre instanser for
behandling, som vedtatt i kontrollutvalget. Kommunestyret kan selvsagt ikke ta stilling til
saken, da det her ble besluttet av kontrollutvalget, sitat: «andre instanser å se på om
forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede» I dette tilfelle må det være
fylkesmannen som må vurdere om kommunestyrets vedtak er i strid med vedtatt
kommuneplan for 2012 – 2020 inkl. arealdel, da kommunestyret ikke er rette organ for slik
kontroll».
Det fremkommer ikke i konstituert fylkesmann sitt oversendelsesbrev til Kommunal og
moderniseringsdepartementet at fylkesmannen har tatt noen stilling til om
reguleringsplanvedtaket er i strid med arealdelen i kommuneplanen 2012 – 2020.
På dette grunnlag fremmer nevnte kontrollutvalgsmedlemmer saken på nytt da
forutsetningene i kontrollutvalgets vedtak 03.06.19 ikke lenger er tilstede. En kan ikke se at
«andre instanser» (Fylkemannen i Møre og Romsdal) har tatt stilling til om reguleringsplanen
er i tråd med arealdelen i kommuneplanen:
«Kontrollutvalget går ikke videre med spørsmålet, men overlater til andre instanser å se på
om forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede».
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber Fylkesmannen i Møre og Romsdal om en vurdering av spørsmålet om
reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand er i samsvar med kommuneplanens arealdel og
hvilke konsekvenser det har hvis det ikke er samsvar.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget ber Fylkesmannen om en vurdering av om reguleringsplanen fra
Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Kontrollutvalgets behandling
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalgets vedtak fra 03.06.2019 ble stående da en fortsatt
mener at andre instanser bør gripe fatt i dette spørsmålet.
Vigdis Fjøseid argumenterte imot da kontrollutvalget sin oppgave er å påse om vedtak er
fattet på en fullstendig og korrekt saksbehandling. En kan ikke se at spørsmålet om
reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel er vurdert hverken når saken er
fremmet i Nesset kommunestyre eller når Fylkesmannen har kommet med sin uttalelse.
Arealdelen er juridisk bindende og gjeldende arealdel i kommuneplanen omfatter ikke den
virksomheten som Bergmesteren Raudsand har fremmet reguleringsplan på. Kan det søkes
om dispensasjons fra arealdelen i en slik reguleringssak? Det kan en ikke se er gjort eller
saksutredet. Kan kommunen komme i et erstatningsansvar hvis vedtaket ikke er lovlig fattet?
Kan rådmannen svare et ja på at reguleringsplanen er gyldig i forhold til arealdelen?
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Rådmannen svarte at en går ut fra at departementet ser på dette spørsmålet om arealdelen når
de får reguleringsplanen til behandling.
Tor Steinar Lien argumenterte med at kontrollutvalget bør og skal se på om det har foregått
riktig saksbehandling.
Vigdis Fjøseid fremmet forslag om at kontrollutvalget ber Fylkesmannen om en vurdering om
reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Det ble votert over de to framleggene fremsatt i møtet.
Kontrollutvalget fattet med 4 mot 1 vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet fra
Vigdis Fjøseid. (5 voterende)
3. Spørsmål til Rådmannen om Tone Skjørsæther kan inneha følgende verv i tillegg til å
være medlem av kontrollutvalget
Nestleder i kontrollutvalget, Vigdis Fjøseid, har i epost til kontrollutvalgssekretariatet den
27.10.2019 bedt om at følgende sak blir tatt opp i kontrollutvalget:
Spørsmål til Rådmannen om Tone Skjørsæther kan inneha følgende verv i tillegg til å være
medlem av kontrollutvalget:
1.
Varamedlem til utvalg for helse og omsorg
2.
Varamedlem til utvalg for oppvekst og kultur
3.
Varamedlem til valgnemnd
4.
Varamedlem til byggekomite for omsorgsboliger
Valgbarhet til kontrollutvalget jf. kommuneloven § 77 nr. 2: Utelukket fra valg er ordfører,
varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal
nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd, medlem og varamedlem av
kommunestyrekomité etter § 10 a og ansatte i kommunen.
Har ikke administrasjonen i Nesset kommune et system på det å kontrollere dette med
valgbarhet?
Det er vel ikke utvalgets ansvar eller sekretariatets oppgave å passe på dette?
Det er vel representanten selv sammen med kommunen sitt ansvar å sørge for korrekte valg?
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber rådmannen om svar på spørsmålene stilt av Vigdis Fjøseid.
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
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Kontrollutvalgets behandling
Spørsmålene ble svart ut i møtet av rådmannen. Det er riktig at valgbarhet til kontrollutvalget
jf. kommuneloven § 77 nr. 2 gjør at Tone Skjørsæther ikke er valgbar til kontrollutvalget. Her
innrømmer rådmannen at det har vært en glipp fra kommunen sin side.
Det vil ikke bli foretatt noe omvalg i noen retning da det knapt er 2 måneder igjen av
funksjonstiden i Nesset kommune.

Jostein Øverås
leder

Tor Steinar Lien

Wenche Angvik

Vigdis Fjøseid
nestleder

Tone Skjørsæther

Sveinung Talberg
sekretær
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