
Notat 7. august 2017 

til kontrollutvalgets ekstraordinære møte 15. august 2017 

Fra Berulf Vaagan, leder av kontrollutvalget i Ringebu kommune 

 

Henvendelse fra Astrid Nusselder og Remco Masurel til kontrollutvalget 

Undertegnede mottok 2. juli 2017 en epost fra Remco Masurel adressert til kontrollutvalget. 

Den 8. juli mottok jeg en epost fra Astrid Nusselder som tillegg til tidligere sendt epost. 

Kontrollutvalget v/undertegnede mottok 19. juli d.å. ytterligere en epost fra Astrid Nusselder 

om mottatt nabovarsel.  

I epost til rådmannen 28.7. skrev jeg følgende til rådmannen: 

På siste møte i kontrollutvalget reiste et av medlemmene spørsmål om utvalget bør se 

nærmere på Ringebu kommunes behandling av utbygging av eiendommen Marienhø. 

Etter det har kontrollutvalget fått to henvendelser om saken.  

I politikerportalen Acos ligger dokumenter tilgjengelig fra behandling  i politiske 

organer. Jeg ber om å få tilsendt kopi av korrespondanse og andre dokumenter om 

Marienhø og som ikke ligger i Acos, fra 2012 og til i dag. Marienhø-saken vil bli satt 

på saklista til første møte i kontrollutvalget. 

Rådmannen bekreftet omgående at dette ville bli ordnet.  

På bakgrunn av at neste ordinære møte i kontrollutvalget er berammet den 26. september, 

tok jeg kontakt med utvalgets medlemmer og sekretariatet via sms og epost om å holde et 

ekstraordinært møte om Marienhø-saken i uke 33. Alle samtykket i det, og møtet ble 

berammet til tirsdag 15. august kl. 0900.  

For ordens skyld peker jeg på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan for vedtak som er 

fattet i andre kommunale organer. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold 

ved kommunens virksomhet så lenge det defineres som kontroll eller tilsyn  

Spørsmålet for kontrollutvalget nå er om utvalget finner grunn til å opprette sak om kontroll 

av kommunens behandling av «Marienhøsaken». Det som her er kalt «Marienhøsaken» er et 

kompleks av saker som omhandler regulering av området, inngåelse og etterlevelse av 

privatrettslige avtaler, salg av kommunal eiendom etter offentlig anbudsinnbydelse, 

forvaltningsmessig behandling av tiltak på eiendommen og av søknader om tiltak, bruk av 

kommunale ressurser, og eventuelt andre sider ved saken. Formålet med å opprette sak er å 

finne ut om kommunens systemer og rutiner for saksbehandling har fungert tilfredsstillende.  

Hvorvidt kontrollutvalget skal opprette sak, beror på en vurdering av de fakta og 

dokumenter som foreligger nå. Dokumenter som ligger i politikerportalen Acos er 

tilgjengelige for de folkevalgte. Inn- og utgående post som er journalført er tilgjengelig for 

enhver. Et utvalg dokumenter følger dette notatet som vedlegg. 



Kontrollutvalget skal ha en åpen tilnærming til spørsmålet om å opprette sak. Hvis utvalget 

kommer til at sak skal opprettes, betyr ikke det at det er konstatert feil eller mangler ved 

kommunens systemer eller rutiner. Det betyr bare at relevante fakta i saken(e) skal «på 

bordet». Deretter skal vurderingene foretas.  

Berulf Vaagan 

 

Dokumenter som følger notatet. Ved utsending fra sekretariatat kan dokumentene ble sendt 

i flere puljer på grunn av filstørrelsene. I dokumentnavnene er dato satt først slik at de kan 

lagres i kronologisk orden. 
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