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NORD-FRON KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 

 

 

P R O T O K O L L 
 

Fra møte i : KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE 

 

Tid: : Tirsdag 6. februar 2018  Kl. 09.00-11.45 

 

Møtested : Formannskapssalen, kommunehuset  

 

Innkalling : Elektronisk 

 

Møtt :Mathias Kjæstad, Sofie Kvaale, Harald Paulsen, Asbjørg Berget, Morten Randen.  

 

Forfall : Ingen 

 

Dessuten møtte: Administrasjonen ved økonomisjef Tom Nøvik i sak 01/18 

 Innlandet revisjon IKS ved Reidun Grevsrud, Birgitte  

Bue Mathiesen i sak 03/18  

    Sekretariatet v/ Edel Åsjord og Lisbeth Tønseth 

 

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 6. desember  2017 ble godkjent.  

 

 

SAKLISTE: 

 

SAK 01/18  OPPFØLGING AV VEDTAK FATTET I POLITISKE ORGAN – STATUS PR 

31.12.2017  
 

Økonomisjefen ga en orientering.  

 

Kontrollutvalget fattet slik 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret tar administrasjonens rapportering vedrørende politiske vedtak pr 31.12.17 til 

etterretning. 

 

  

SAK 02/18 RAPPORTERING FRA REVISOR 

 

Det ble en gjennomgang av saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt 

VEDTAK 
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Kontrollutvalget tar rapportering fra revisor til etterretning 
 

 

SAK 03/18 HABILITET I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSE AV AREALDEL NORD-

FRON KOMMUNE. INNLANDET REVISJON IKS.  

 

Revisjonen ga en presentasjon av notat datert 29. januar 2018. Kontrollutvalgets leder la frem 

forslag til vedtak i møte. 

 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK  

 

1. Kontrollutvalget viser til notat fra Innlandet Revisjon IKS av 29.01.2018. Kontrollutvalget er 

enig i revisjonens vurderinger og legger dette til grunn for utvalgets behandling av 

spørsmålet om habilitet ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 2018-29. 

2. Avdelingsleder for Areal og Næring har hatt en aktiv og sentral rolle i arbeidet med 

kommuneplanen, og har stått som ansvarlig saksbehandler for saksframlegg til planutvalget 

knyttet til kommuneplanens arealdel. 

Kontrollutvalget viser til at avdelingsleder selv har eiendommer i områder som kan endre 

arealkategori fra nåværende status i framlegg til ny arealplan. Dette kan innebære en «særlig 

fordel, tap eller ulempe» for vedkommende. I tillegg skal avdelingsleder selv ha kommet 

med innspill til arealplanen når det gjelder disponering av egne eiendommer. 

Det er derfor etter kontrollutvalgets syn liten tvil om at avdelingsleder for areal og næring er 

inhabil. Dette gjelder også saksframlegg knyttet til en «grovsortering» for planutvalget den 

27.06.2017, da dette bl.a.innebar en prioritering av områder til ulike formål. 

3. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger og mener det er i strid med 

forvaltningslovens §6 at en som er inhabil står som saksbehandler for saksframlegg i en sak 

som kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe» for vedkommende. 

Kommunen burde handtert dette på en annen måte. Opplysninger om eierforhold til ulike 

områder og oversikt over hvem som stod bak ulike innspill til arealplanen burde blant annet 

vært lagt fram for planutvalget på et tidlig tidspunkt av hensyn til utvalgets vurdering av 

saksbehandlers habilitet. 

4. Kontrollutvalget viser til at dersom en inhabil har deltatt i forberedelsen av eller i 

avgjørelsen av en sak, er dette en saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtak som er 

truffet er ugyldig.  Det vises imidlertid også til forvaltningslovens §41 som sier at vedtak 

som lider av saksbehandlingsfeil likevel er «gyldig når det er grunn til å regne med at feilen 

ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». 

5. Kontrollutvalget har på denne bakgrunn ikke vurdert om vedtak knyttet til kommunens 

arealplan er gyldig eller ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil, men henviser til 

kommunestyret å foreta en slik vurdering. 

6. Saken oversendes kommunestyret. 

 
 

SAK 04/18 ÅRSRAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2017    
 

Sekretariatet la fram utkast til årsrapport for 2017.  

Kontrollutvalget fattet slikt  
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VEDTAK 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2017. 

2. Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende 

INNSTILLING:   

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.   

 

 

SAK 05/18  PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID - 2018 
 

Oversikt over planlagte oppgaver fulgte saken.  

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar planen til orientering 

 

 

SAK 06/18 REVIDERT OPPDRAGSAVTALE INNLANDET REVISJON IKS 
 

Revidert oppdragsavtale var vedlagt saken. 

 

Kontrollutvalget fattet slikt  

 

VEDTAK 

Oppdragsavtalen er vedtatt som den foreligger.  

 

 

SAK 07/18 ORDET FRITT 

 

Det ble en diskusjon omkring ulike tema.  

 

 
 

 

Kvam, 12.02.2018  
 

 Mathias Kjæstad                                           

 Leder (sign) 

 

 

 

 

 

 

Elektronisk kopi: 

1. Ordførar  

2. Administrasjonssjef 

3. Kommunalsjef m/ansvar for økonomi 

4. Informasjonstenesta/arkiv  

5. Innlandet Revisjon IKS 

 


