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Ordfører Jan Mærli 
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Innkalt til sak Rådmannen i sak 6/2015. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca. tid for 
behandling 

6/2015 Orientering ved rådmannen om oppfølging av Digerneset-saken. 18:00 

7/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 19:30 

8/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 19:45 

9/2015 Eventuelt. 20:00 

John Arne Dalby (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 

 Lørenskog 11.3.2015 

 Øystein Hagen 
 Konsulent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Orientering ved rådmannen om oppfølging 
av Digerneset-saken.  

18.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Rådmannen skriftlige orientering vedrørende oppfølging av Digerneset-

saken. 
2. Kommunestyret sak 61/13 – saksfremlegg og protokoll. 
3. Kommunestyret sak 42/14 – saksfremlegg og protokoll. 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig og muntlig orientering om 

oppfølging av Digerneset-saken (vedlegg 1). Denne saken har en lang 

forhistorie. Kontrollutvalgets intensjon er å få avsluttet sin behandling av 

saken. 

I forbindelse med Digerneset-saken ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon 

av revisjonen på saksbehandling i bygge- og delesaker. På bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten fattet kontrollutvalget følgende vedtak i møtet 

den 13.11.2013: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens 

anbefalinger herunder sikre at: 

a. behandlingen av bygge- og delesaker blir tilstrekkelig dokumentert og 

at svar på søknad om tiltak og svar på søknader om dispensasjon 

tilfredsstiller krav til saksbehandling i forvaltningsloven og plan- og 

bygningsloven når det gjelder utredningsplikt, krav til innhold i 

begrunnelser og etterprøvbarhet. 
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b. delesakene behandles i samsvar med plan- og bygningslovens 

bestemmelser. Herunder vurdere å legge hele saksområdet til samme 

forvaltningsnivå. 

c. internkontrollen i forbindelse med utstedelse av gebyrer i dele- og 

oppmålingssaker er tilfredsstillende. 

d. avgjørelsesmyndighet er delegert slik at saksbehandling er mest mulig 

effektiv jf. rapportens side 35, siste avsnitt. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014. 

 

Kommunestyret vedtok innstillingen i sak 72/13.  

 

I kontrollutvalgets møte den 3.9.2014, sak 30/2014, gjennomførte utvalget en 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om saksbehandling i bygge- og 

delesaker. Under behandlingen ble det vurdert at kommunen langt på vei har 

implementert rapportens anbefalinger, og det ble slått fast at alle delesaker er 

underlagt kommunalsjef teknisk drift og kultur Per Ole Rønning etter Plan- og 

bygningsloven. For øvrig ble rådmannens orientering om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten tatt til etterretning. 

  

I rådmannens svar (vedlegg 1) blir det sagt at det som er påpekt i rapporten har 

administrasjonen tatt til følge. Administrasjonen har gjennomført endringer i 

saksbehandlingsrutiner og maler i forhold til dette. 

 

 

I forhold til granskningsrapport Digernestet fattet kommunestyret følgende 

vedtak i møte 4.6.2013, sak 23/13: 

1. Kommunestyret ber ordfører anmode politiet om å igangsette 

undersøkelser vedrørende byggesaksbehandling av tiltakene knyttet til 

gnr. 147 bnr. 30 og 3. Orientering om fremdrift legges frem på 

kommunestyrets møte. 

2. Kommunestyret beslutter at vedtak på gnr 147 gnr 30 ansees som 

angripelige vedtak som er beheftet med så alvorlige saksbehandlingsfeil 
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at de skal omgjøres ved at tillatelsene trekkes tilbake. Tidligere søker skal 

informeres umiddelbart. 

3. Rådmannen iverksetter ulovlighetsoppfølging av alle ulovlige tiltak på 

gnr. 147 bnr 30 med en frist til 01.09.13 med å ferdigstille komplette 

søknader som sikrer at alle tiltakene omsøkes og behandles av 

sektormyndighetene i kommunen. Orientering om fremdriften legges 

fortløpende frem på kommunestyrets møter. 

4. Rådmannen følger opp administrasjonens tilbakemelding av 25.10.12 og 

sørger for at tiltakshaver på gnr 147 bnr 3 får frist til 01.09.13 med å 

ferdigstille komplette søknader av ulovlig utførte tiltak på gnr 147 bnr 3. 

Dette med sikte på at sektormyndigheter kan behandle og avslutte 

sakene så raskt som mulig. Orientering om fremdriften legges 

fortløpende frem på kommunestyrets møter. 

5. Alle administrative tiltak på gnr 147 bnr. 30 og 3 skal legges frem for 

formannskapet til politisk behandling.  

6. Hjorts granskningsrapport offentliggjøres. Rådmannen sørger for at 

offentliggjøring og anonymisering av rapporten. 

7. Vedtaket offentliggjøres.  

 

Rådmannen ble innkalt til å orientere om fremdriften i administrasjonens 

arbeid med oppfølging av kommunestyrevedtak 23/13 i kontrollutvalgsmøte 

den 9.10.2013, sak 39/2013. Utvalget fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyre å presisere overfor rådmannen at 
vedtaket i kommunestyremøte den 04.06.13, sak 23/13, punkt 4 skal 
iverksettes umiddelbart. Dette gjelder iverksettelse av ulovlighetsoppfølging 
av tiltak i som er beskrevet i punkt 3.3 i Hjorts rapport, minimum følgende: 

 Molo/ ombygging av molo  

 Terrengarbeider  

 Sprengningsarbeider  

 Friluftsenter  

 Driftsbygning   
 

Dette forslaget falt i kommunestyret, og rådmannens redegjørelse ble tatt til 

etterretning (vedlegg 2).  
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I kommunestyret møte den 13.10.2014 ble det under sak 42/14 gjennomført en 

oppfølging av deres vedtak i sak 23/13. Sakspapirer og protokoll ligger vedlagt 

(vedlegg 3). Her tok kommunestyret Fylkesmannens vedtak i klagesak til 

etterretning, og punkt 5 i sak 23/13 ble opphevet.  

 

I rådmannens svar (vedlegg 1) blir det sagt at det eneste gjenstående punktet 

for ulovlighetsoppfølgning fra kommunens side er å påse at moloen 

tilbakeføres til den tilstand den hadde før 2005. Fylkesmannen har gitt frist til 

1. mai 2015 og kommunen vil da kreve dokumentasjon for gjennomføringen av 

rettingen kort tid etter tidsfristen har løpt ut. 

 

 

Rådmannen vil gi en ytterligere orientering og svare på spørsmål om 

oppfølgingen av Digernes-saken til kontrollutvalget i møtet.   

Det legges opp til en drøfting i kontrollutvalget etter rådmannens orientering.   

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til etterretning og avslutter 

herved sin behandling av saken. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 

 



Tirsdag 10.3.15. 

Det vises til innkalling til møte i kontrollutvalget 18. mars 2015. 

Orientering om oppfølging av Digerneset-saken 
Det eneste gjenstående punktet for ulovlighetsoppfølgning fra kommunens side er å påse at moloen 
tilbakeføres til den tilstand den hadde før 2005. Fylkesmannen har gitt frist til 1. mai 2015 og 
kommunen vil da kreve dokumentasjon for gjennomføringen av rettingen kort tid etter tidsfristen 
har løpt ut. 

I forbindelse med Digernes sakene ble det fra revisjonen gjennomført en forvaltningsrevisjon. Det 
som ble påpekt i denne rapporten er tatt til følge. Forvaltningen har gjennomført endringer i 
saksbehandlingsrutiner og  maler i forhold til dette. 

Ytterligere orientering om oppfølgingen av Digernes-saken vil bli gitt i kontrollutvalgets møte. 

Med vennlig hilsen 

Per Ole Rønning 
Kommunalsjef teknisk drift og kultur 

Vedlegg 1 til sak 6/2015

http://www.ahk.no/


TILLEGGSLISTE FOR
KOMMUNESTYRET 

TID:  04.11.2013 kl. 18:00 
STED: KOMMUNESTYRESALEN 

Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 65 85 25 17.. 

SAKSLISTE: 

Sak nr. Innhold: 

61/13 OPPFØLGING KOMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET 
INFORMASJON TIL KOMMUNESTYRET 

Bjørkelangen 28.10.2013 

Jan A. Mærli 
ordfører 

Aurskog-Høland kommune 

Vedlegg 2 til sak 6/2015



SAK NR.: 61/13 Utvalg: KOMMUNESTYRET 

Lnr.: 17012/13 Møtedato:  04.11.2013 
Arkivsaksnr.: 13/3422 Saksbeh.:   Thomas Grønnerød-Hemmingby 
Arkivnøkkel.: L40  

Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: 
Kommunestyret 04.11.2013 61/13 

OPPFØLGING KOMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET INFORMASJON TIL 
KOMMUNESTYRET 

Vedlegg: 
1. Henleggelse av straffesak, Nedre Romerike politidistrikt 
2. Utdrag fra møteinnkalling til kontrollutvalget 9.10.2013 (kontrollutvalgssak 

39/2013) 
3. Redegjørelse fra administrasjonen i kontrollutvalgssak 39/2013 
4. Særutskrift fra kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune i sak 39/2013 
5. Notat fra Kjetil Hauger om rammesøknad på Digerneset 

Saksopplysninger: 
Tilbakemelding til kommunestyret vedrørende status oppfølgning av Sak 23/13 

Punkt 1: Kommunestyret ber ordfører anmode politiet om å igangsette undersøkelser 
vedrørende byggesaksbehandling av tiltakene knyttet til gnr. 147 bnr. 30 og 3. Orientering 
om fremdriften legges frem på kommunestyrets møte. 

Aurskog-Høland kommune har fått tilbakemelding på at Politiet har henlagt saken som «intet 
straffbart forhold bevist». Både henvendelsen om flytting av gnr 147 bnr 30 og saksbehandlingen 
knyttet til fritidseiendommen på gnr 147 bnr 30 har blitt behandlet som en sak for politiet. 

Punkt 2: Kommunestyret beslutter at vedtak på gnr. 147 gnr. 30 anses som angripelige 
vedtak som er beheftet med så alvorlige saksbehandlingsfeil at de skal omgjøres ved at 
tillatelsene trekkes tilbake. Tidligere søker skal informeres umiddelbart. 

Iwona Johansen er informert om vedtaket i kommunestyret per brev og e-post. Det er fremsatt klage 
og begjært utsatt iverksettelse fra Iwona Johansens side. Fylkesmannen har gitt utsatt iverksettelse av 
vedtaket frem til klagesaken er endelig behandlet. Klagesaken legges frem for vurdering for 
kommunestyret i dette kommunestyremøte. 



 3

Punkt 3: Rådmannen iverksetter ulovlighetsoppfølging av alle ulovlige tiltak på gnr. 147 
bnr. 30 med en frist til 01.09.13 med å ferdigstille komplette søknader som sikrer at alle 
tiltakene omsøkes og behandles av sektormyndigheter og kommunen. Orientering om 
fremdriften legges fortløpende frem på kommunestyrets møter. 

Kommunen har ikke anledning til å foreta ulovlighetsoppfølgning på grunn av at Fylkesmannen har 
gitt utsatt iverksettelse av vedtaket under punkt 2. 

Punkt 4: Rådmannen følger opp administrasjonens tilbakemelding av 25.10.12 og sørger 
for at tiltakshaver på gnr. 147 bnr. 3 får en frist til 01.09.13 med å ferdigstille komplette 
søknader av ulovlig utførte tiltak på gnr. 147 bnr. 3. Dette med sikte på at 
sektormyndigheter kan behandle og avslutte sakene så raskt som mulig. Orientering om 
fremdriften legges fortløpende frem på kommunestyrets møter. 

Kommunen har mottatt rammesøknad. Forvaltningsavdelingen mener at det er flere mangler som 
hindrer godkjennelse av den oversendte søknad.  

Det er videre planlagt befaring på Digerneset for å undersøke hvorvidt søknaden dekker de områder 
hvor det er foretatt tiltak slik at det kan dokumenteres hvilke ulovlige tiltak som er foretatt.  

Administrasjonen vurderer ulovlighetsoppfølgning av de forhold som er gjennomført uten søknad. 

Saken legges frem for formannskapet for politisk behandling når saksforberedelsen oppfyller kravene 
i forvaltningslovens § 17. 

Punkt 5: Alle administrative vedtak av søknadsbehandling på gnr. 147 bnr.30 og 3 skal 
legges frem for formannskapet til politisk behandling. 

Søknader etter punkt 3 og 4 vil bli oversendt formannskapet for behandling fortløpendenår kravene 
til saksforberedelse etter forvaltningslovens § 17 er oppfylt. 

Punkt 6: Hjorts granskningsrapport offentliggjøres. Rådmannen sørger for offentliggjøring 
og anonymisering av rapporten. 

Granskningsrapporten er publisert på kommunens nettsider. Rapporten er søkt anonymisert gjennom 
at alle navn er overstrøket. Saken er ikke lenger er unntatt offentlighet etter forvaltningslovens § 24 
da kontrolltiltakene må anses for å være avsluttet. Saken kan da ikke lenger unntas offentlighet med 
begrunnelse i kontrollhensyn. 

Punkt 7: Vedtaket offentliggjøres. 

Protokollen er publisert på kommunens nettsider. 

Oppfølgning fra kontrollutvalgets side. 
Rådmannen ble kalt inn for redegjørelse hos kontrollutvalget onsdag 9.10.2013 for å redegjøre for 
administrasjonens oppfølgning av vedtakene ovenfor. Det ble stilt spørsmål ved administrasjonens 
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oppfølgning av Digerneset. Det vises til sakens dokumenter for kontrollutvalgets innsigelser, 
administrasjonens svar og kontrollutvalgets protokoll. Ved 

Konklusjon: 
Rådmannen mener at administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets vedtak med en god balanse 
mellom rettssikkerhetshensyn og effektivitet.  

Rådmannens innstilling: . 

1. Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning.



Aurskog-Høland kommune 

P R O T O K O L L 
FOR 

KOMMUNESTYRET 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtedato:  04.11.2013   Fra kl. 18:00 Til kl. 20:10 
Fra saknr.: 49/13  
Til saknr.:  61/13 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte  35  av 35 
Faste medlemmer: 
Aina Sletner Kari Mikkelrud Trond Granerud 
Jan A. Mærli Tor Haugerudbråthen         Arnfinn Wennemo 
Espen Olsen Anne-Cathrine F.Nilsen      Hans Aanerud Sauge 
Kine Asper Lasse Berg Inger Lise Nøstvik   
Jan Rune Fjeld Hans A. Eliassen Tor Einar Torre 
Per B. Jacobsen Knut Magnesen Simen Solbakken 
Nina Sæther Knut Roger Grøtli Lasse Seigerud Aardahl 
Roger Evjen Lars Henrik Sundby            John Arne Dalby 
Lars Kristian Henriksen Jarle Bergsjø Trond Ydersbond 
Stein Lie Henriette Engh 
Ove Merli  Lars Even Gangnes 
Solveig Steinskog Jon Vollset 
Odd Gunnar Holtet Rune Skansen 
Forfall meldt fra følgende medlemmer: 
Tor Haugerudbråthen, Anne –Cathrine Fjugstad Nilsen,  Espen Olsen, KineAsper 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Aage Gangnes, Marianne Aasnes, Rune W. Karlsen,Siv Hilde Hagen 
Dessuten møtte (fra administrasjonen): 
Råsmannens ledergruppe, Ungdomsrådet. 
Inhabilitet: 
Repr. Jan Run Fjeld (AP) erklært som inhabil under beh. av sak 51 og 61/13 
Underskrifter: 

Jan A. Mærli 
……………………………… 
leder 

Kari Mikkelrud (gf.FRP) 
……………………………… 

Lars H. Sundby (gf. SP)  
………………………………. 

Trond Granerud (gf. KRF)  
………………………………. 

Rett utskrift: 

Vedlegg 2 til sak 6/2015



SAK NR.: 61/13  
OPPFØLGING KOMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET INFORMASJON TIL 
KOMMUNESTYRET 
Rådmannens innstilling:       . 

1. Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning.

Behandling i KOMMUNESTYRET: 
Kommunestyret erklærte repr. Jan Rune Fjeld  (AP) som inhabil  under behandling av sak 61/13 
Kommunestyret erklærte repr. Stein Lie (AP) som  ikke inhabil under behandling av sak 61/13.   

Forslag fra repr. Simen Solbakken ( H) tok opp kontrollutvalgets vedtak i sak 
39/13:Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret  å presisere ovenfor rådmannen at vedtaket i 
kommunestyremøte den 04.06.13, sak 23/13, punkt 4 skal iverksettes umiddelbart, Dette gjelder 
iverksettelse av ulovlighetsoppfølging av tiltak i som er beskrevet i punkt 3.3 i Hjorts rapport 
minimum følgende: 

• Molo/ombygging av molo
• Terrengarbeider
• Sprengingsarbeider
• Friluftssenter
• Driftsbygning

13 stemmer avgitt for Solbakken forslag ( H 6 + FRP 7) 

Vedtak i KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning.



TILLEGGSLISTE 
FOR 

KOMMUNESTYRET 

TID:  16.06.2014 kl. 18.00 
STED: KOMMUNESTYRESSALEN 

SAKSLISTE: 

Sak nr. Innhold: 

42/14 OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET 
INFORMASJON TIL KOMMUNESTYRET 

Bjørkelangen, 13.06.2014 

Jan A. Mærli 
ordfører 

Aurskog-Høland kommune 

Vedlegg 3 til sak 6/2015



SAK NR.: 42/14 Utvalg: KOMMUNESTYRET 

Lnr.: 9074/14 Møtedato:  16.06.2014 
Arkivsaksnr.: 13/2163 Saksbeh.:   Thomas Grønnerød-Hemmingby 
Arkivnøkkel.: L40  

Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: 
Kommunestyret 16.06.2014 42/14 

OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET INFORMASJON TIL 
KOMMUNESTYRET 

Vedlegg: 

1. Vedtak i klagesak – Aurskog-Høland kommune – Digerneset datert 27.05.2014
2. Brev fra advokatfirmaet Frøynes datert 02.06.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Referat fra kontrollutvalget 

Saksopplysninger: 

Tilbakemelding til kommunestyret vedrørende status oppfølgning av Sak 23/13 

Punkt 1: Kommunestyret ber ordfører anmode politiet om å igangsette undersøkelser 
vedrørende byggesaksbehandling av tiltakene knyttet til gnr. 147 bnr. 30 og 3. Orientering 
om fremdriften legges frem på kommunestyrets møte. 

Politiet fikk i oppgave å undersøke hvorvidt administrasjonen hadde brutt straffebud i forbindelse 
med saksbehandlingen av saker på Digerneset. Dette var både i forbindelse med flytting av gnr 147 
bnr 30 og saksbehandlingen av byggesaker på gnr 147 bnr 30. 

Politiet henla sakene med referanse til «intet straffbart forhold bevist». 

Punkt 2: Kommunestyret beslutter at vedtak på gnr. 147 gnr. 30 anses som angripelige 
vedtak som er beheftet med så alvorlige saksbehandlingsfeil at de skal omgjøres ved at 
tillatelsene trekkes tilbake. Tidligere søker skal informeres umiddelbart. 

Fylkesmannen har kommet med endelig vedtak i saken. 
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Fylkesmannen har konkludert med at administrasjonens vedtak i byggesakene på gnr 147 bnr 30 
hadde innholdsmangler da sakene skulle vært ført som dispensasjonssaker. Dette fremkom også av 
den granskning som ble gjennomført av Østre Romerike distriktsrevisjon datert 1. september 2011. 
Administrasjonen har innskjerpet praksis knyttet til behandling i og nær 100-metersonen ved 
vassdrag med årssikker vannføring som en konsekvens av tilbakemeldingene.  

Når det gjelder kommunestyrets vedtak i sak 23/13 kommer Fylkesmannen med kritikk av 
vedtakenes innhold: 

«Kommunestyrets vedtak 4. juni 2013 mangler enhver begrunnelse for omgjøringen ut 
over konklusjonen om at vedtakene er ugyldige, og det er således ikke mulig for 
Fylkesmannen å vite om, og i tilfelle hvordan, kommunestyret har vurdert 
omgjøringsspørsmålet.» 

Fylkesmannen har konkludert med at det ikke var rettslig anledning til å omgjøre vedtakene på 
147/30 slik kommunestyret gjorde i kommunestyresak 23/13. De opprinnelige tillatelsene blir 
dermed stående. 

«Fylkesmannen finner det utvilsomt at adgangen til å omgjøre tillatelsene til tiltak I 
til VI ikke er til stede. Omgjøringen fremstår som uforholdsmessig inngripende 
ovenfor klager, og Fylkesmannen kan under enhver omstendighet ikke se at det 
foreligger hensyn som tilsier at omgjøring bør skje til tross for at de opprinnelige 
tillatelsene ligger forholdsvis langt tilbake i tid. 

Gjennomgangen ovenfor viser snarere tvert i mot at det i tillegg til tidsforløpet 
foreligger ytterligere omstendigheter som taler imot omgjøring, herunder klagers 
innrettelse, at det ikke foreligger dokumentasjon eller andre holdepunkter for at 
feilen kan belastes klager, at feilen blant annet av den grunn i hovedsak nok skyldes 
forhold på kommunens side, at det ikke foreligger sterke offentlige interesser samt 
hensynet til likebehandling.» 

Fylkesmannen har vektlagt innrettelseshensynet og tidsaspektet tungt. Fylkesmannen har videre 
poengtert at det er intet som tyder på at hjemmelshaver selv kan lastes for saksbehandlingsfeilene 
hos administrasjonen. 

Administrasjonen vil gjøre kommunestyret oppmerksom på at det forventes fremsatt krav om 
dekking av hjemmelshavers sakskostnader til endring av vedtaket etter forvaltningslovens § 36. 
Budsjettmessig dekking av eventuelle krav fremmes som egen sak. 

Punkt 3: Rådmannen iverksetter ulovlighetsoppfølging av alle ulovlige tiltak på gnr. 147 
bnr. 30 med en frist til 01.09.13 med å ferdigstille komplette søknader som sikrer at alle 
tiltakene omsøkes og behandles av sektormyndigheter og kommunen. Orientering om 
fremdriften legges fortløpende frem på kommunestyrets møter. 

Dette punkt kan ikke gjennomføres da tillatelsene er endelige. 
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Punkt 4: Rådmannen følger opp administrasjonens tilbakemelding av 25.10.12 og sørger 
for at tiltakshaver på gnr. 147 bnr. 3 får en frist til 01.09.13 med å ferdigstille komplette 
søknader av ulovlig utførte tiltak på gnr. 147 bnr. 3. Dette med sikte på at 
sektormyndigheter kan behandle og avslutte sakene så raskt som mulig. Orientering om 
fremdriften legges fortløpende frem på kommunestyrets møter. 

Ulovlighetsoppfølgning av sprengning på campingplass og bygging av molo er påklaget og er 
oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Administrasjonen arbeider fortsatt med oppfølgning av sprengningen i 100-meterssonen.. 

Administrasjonen avklarer forholdene knyttet til anlagt strand sørvest på Digerneset. 

Administrasjonen har fått tilbakemelding fra Akershus fylkeskommune om at de følger opp mulig 
brudd på fornminnevernet på stranden på 147/3. Dette er et forhold administrasjonen ikke kommer 
til å følge opp ytterligere. Tiltaket er antatt ikke å være i strid med plan og bygningslovens regler. 

Kommunestyrerepresentant Solbakkens oppfølgning av Kjell Tore Skedsmo tips om brudd på 
kulturminneloven på nordsiden av Digerneset blir ikke ytterligere behandlet av Akershus 
fylkeskommune da fornminneregistreringen på det angjeldende området er besluttet slettet. Tiltaket 
er antatt å ikke å være i strid med plan og bygningslovens regler. 

Punkt 5: Alle administrative vedtak av søknadsbehandling på gnr. 147 bnr.30 og 3 skal 
legges frem for formannskapet til politisk behandling. 

Fylkesmannen har bedt om at kommunestyret foretar en ny vurdering av forholdet. Det vises i denne 
sammenheng til fylkesmannens redegjørelse. Fylkesmannen skriver: 

«Fylkesmannen vil imidlertid understreke at læren om myndighetsmisbruk, herunder 
at forvaltningen ikke skal drive usaklig forskjellsbehandling, også gjelder for den type 
beslutninger som i punkt 5. Beslutningen er overhodet ikke begrunnet, og sett hen til 
saken for øvrig, kan det reises spørsmål om det her ikke foreligger usaklig 
forskjellsbehandling. Fylkesmannen vil derfor anmode kommunestyret på nytt å 
vurdere berettigelsen av punkt 5. 

Fylkesmannen vil for øvrig påpeke at saksbehandlingsfristene i og i medhold av plan- 
og bygningsloven gjelder fullt ut uavhengig av om det er administrasjonen eller 
formannskapet som skal behandle den aktuelle saken. Punktet forutsetter også at 
formannskapet i hver enkelt sak setter seg inn i aktuelle plan- og bygningsrettslige -, 
forvaltningsrettslige regler og ikke minst forvaltningspraksis når det skal behandle de 
konkrete sakene.»  

Problematikken er også belyst av advokatfirmaet Frøynes i vedlagte brev datert 02.06.2013. 

Punkt 6: Hjorts granskningsrapport offentliggjøres. Rådmannen sørger for offentliggjøring 
og anonymisering av rapporten. 
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Rapporten er offentliggjort. 

Punkt 7: Vedtaket offentliggjøres. 

Vedtaket er offentlig. 
Relevante bestemmelser: 

Forvaltningsloven, ulovfestet forvaltningsrett. 

Vurderinger: 

Kommunestyret bør ta Fylkesmannens avgjørelse til etterretning. 

Administrasjonen stiller seg bak fylkesmannens innvendinger mot delegering av vedtaksmyndighet til 
formannskapet i vedtak nummer 5 i kommunestyresak 23/13. 

Alternativer og konsekvenser: 

Fylkesmannens vedtak er endelig slik at det foreligger ikke alternativer til å ta vedtaket til 
etterretning. 

Kommunestyret kan opprettholde delegeringen til formannskapet. For å sikre at kommunen ikke 
foretar saksbehandlingsfeil krever det betydelige ressurser i forkant av hvert vedtak å klargjøre de 
rettslige vurderingene som må foretas for de folkevalgte, samt formannskapet må saksbehandle innen 
tre uker etter at søknader innkommer. 

Folkevalgte organer må i tillegg være oppmerksom på risikoen for å bli anklaget for 
myndighetsmisbruk slik det fremkommer i brev fra advokatfirmaet Frøynes. 

Rådmannens innstilling: . 

1. Fylkesmannens vedtak i klagesak over sak 13/2441 basert på kommunestyrevedtak 23/13 tas
til etterretning.

2. Vedtak 5 i sak 23/13 oppheves. Administrasjonen behandler saker knyttet til gnr 147 bnr 3 og
30 etter samme delegeringsregler som andre eiendommer i kommunen.



Aurskog-Høland kommune 

P R O T O K O L L 
FOR 

KOMMUNESTYRET 
Møtested: Kommunestyressalen 
Møtedato:  16.06.2014   Fra kl. 18.00 Til kl. 19:30 
Fra saknr.: 32/14  
Til saknr.:  42/14 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte  35  av 35. 
Faste medlemmer: 
Aina P. Sletner Kari Mikkelrud Trond Granerud 
Jan A. Mærli Thor Haugerudbråten Arnfinn Wennemo 
Espen Moe Olsen         Anne-Cathrine F. Nilsen          Hans Aanerud Sauge 
Kine Asper Lasse Berg Inger Lise Nøstvik 
Jan Rune Fjeld Glenn Pedersen      Tor Einar Torre 
Per B. Jacobsen Knut Magnesen Simen Solbakken 
Nina Sæther Knut Roger Grøtli Erik Gangnæs 
Roger Evjen              Lars Henrik Sundby John Arne Dalby 
Lars Kristian Henriksen Jarle Bergsjø Trond Ydersbond 
Stein Lie Henriette Engh
Ove Merli Lars Even Gangnes 
Solveig Steinskog Jon Vollset 
Odd Gunnar Holtet Ragnhild Holmedahl 
Forfall meldt fra følgende medlemmer: 
Nina Sæther, Stein Gunnar Lie, Lasse Berg, Knut Magnesen, Lars Even Gangnæs 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Grethe Bangfield, Rune Werner Karlsen, Aage Gangnes, Øystein Fosskaug, Siri Hidle 
Dessuten møtte (fra administrasjonen): 
Rådmannens ledergruppe, Ungdomsrådet: forfall Helene Vestreng 
Inhabilitet: 
Jan Rune Fjeld i sak 42/14 
Underskrifter: 

……………………………… 
Leder: Jan A. Mærli  

…………………………… 
(g.f.FRP): Kari Mikkelrud 

………………………………. 
(g.f.SP): Lars Henrik Sundby 
……………………………… 
(g.f.KRF): Ragnhild Holmedahl 

Rett utskrift: 

Vedlegg 3 til sak 6/2015



Bjørkelangen, 17.06.2014 
Rune Holter 
sekretær 



• Orienteringer om fremdriften i arbeidet med oppfølging av Digernessaken legges frem som
egen sak for kommunestyret, og sendes ut sammen med de øvrige sakene.

• Rådmannens svar på henvendelsen fra Simen Solbakken oversendes kommunestyret.

SAK NR.: 41/14  
SAK FRA KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - 
POLITIATTESTER  

Kontrollutvalgets innstilling:    . 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapporten.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om status for oppfølging av

rapporten første halvår 2015.

Behandling i KOMMUNESTYRET: 

Spørsmål fra FrP v/ Kari Mikkelrud om regler for politiattester også gjelder for kommunens AS og 
kommunale selskaper.   

Svar: 
Rådmannen / administrasjon sjekker regelverket. 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak i KOMMUNESTYRET: 
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapporten.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om status for oppfølging av

rapporten første halvår 2015.

SAK NR.: 42/14  
OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET INFORMASJON TIL 
KOMMUNESTYRET 

Rådmannens innstilling: . 

1. Fylkesmannens vedtak i klagesak over sak 13/2441 basert på kommunestyrevedtak 23/13 tas
til etterretning.

2. Vedtak 5 i sak 23/13 oppheves. Administrasjonen behandler saker knyttet til gnr 147 bnr 3 og
30 etter samme delegeringsregler som andre eiendommer i kommunen.



Behandling i KOMMUNESTYRET: 

Jan Rune Fjeld erklærte seg inhabil i saken. 

Vedtak i KOMMUNESTYRET: 

1. Fylkesmannens vedtak i klagesak over sak 13/2441 basert på kommunestyrevedtak 23/13
tas til etterretning.

2. Vedtak 5 i sak 23/13 oppheves. Administrasjonen behandler saker knyttet til gnr 147 bnr 3
og 30 etter samme delegeringsregler som andre eiendommer i kommunen.

INTERPELLASJONER 

Interpellasjon nr. 1 - kommunestyremøte 16.06.2014 

Svar til Trond Ydersbond / komite for helse og rehabilitering 

INTERPELLASJON OM LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHUS 

På vegne av hele komiteen vil vi ta opp planleggingen av helsehus (heretter kalt HH). Vi mener at 
dette svært viktige tiltaket ikke ser ut til å bli bredt nok utredet til å gi et tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag om rammene, samtidig som at det er viktig at framdriften i prosjektet ikke sinkes 
unødig. Derfor mener vi at mulighetsstudien bør utvides noe, ikke minst ved at aktuelle framtidige 
utbygginger/bruksendringer sees i sammenheng med det som hittil er planlagt. 

1. Nivå på pleiefaktor i omsorgsbolig.
Ønsket fra endel pårørende om vesentlig høyere pleieinnsats på Ulvehaugen viser det økende og 
udekkede behovet for tilpassede boligtilbud under sykehjemsstandard. Skal vi unngå unødvendige 
innleggelser, både på sykehus og sykehjem, må vi ha et solid tilbud, og HH er vår realistiske mulighet 
for å lage det nå. Det kan etter hvert bli mange som trenger et større hjelpetilbud enn de kan få 
hjemme eller på steder som Ulvehaugen, uten at de er kvalifisert til fast sykehjemsplass. Derfor er det 
viktig at vi dimensjonerer for behovet det er rimelig å regne med og ikke dagens etterspørsel – som vi 
for øvrig heller ikke kjenner nøyaktig. 

2. Dimensjonering av sykehjemsplasser.



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 18.3.15 

Saksbehandler 

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18.3.15 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland, med jnr. 1 til 10 -
2015. 

2. Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Aurskog-Høland kommune.

3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 11.3.15.
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 11.3.15.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil få en orientering om er:  

 Kontrollutvalget vil få utdelt en kopi av skatteoppkreveren i Aurskog-

Høland sin virksomhetsplan 2015.

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 



Postliste for kontrollutvalget i Aurskog-Høland 2015 

Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold Arkiv Merknader 

1 2.12.2014 2.12.2014 x Birger Søby Henvendelse til kontrollutvalget. 411.2.2 

2 16.1.2015 16.1.2015 x Birger Søby Svar på henvendelse til Birger Søby. 411.2.2 

3 19.12.2014 19.12.2014 x Aurskog-Høland kommune Notat fra rådmann vedrørende varsling og 
mislighetssaker. 

411.6.4 

4 28.1.2015 28.1.2015 x Romerike Revisjon IKS Skjema fra eksternt varslingspunkt om 
varsling og mislighetssaker i 2014. 

411.6.4 

5 23.12.2014 23.12.2014 x Aurskog- Høland kommune Særutskrift fra sak 73/14 i kommunestyret. 411.1.4 

6 3.2.2015 3.2.2015 x Aurskog-Høland kommune Skriv vedr. utdeling av iPad til 
kommunestyrets medlemmer. 

411.e-
post. 

7 19.1.2015 19.1.2015 x Aurskog-Høland 
skatteoppkreverkontor 

Skatteoppkreverens årsrapport og 
årsregnskap for 2014 

411.5.1 

8 17.2.2015 17.2.2015 x Aurskog-Høland kommune Særutskrift i KU sak 2/2015 – Årsrapport for 
kontrollutvalget 2014. 

411.1.5 

9 16.2.2015 16.2.2015 x Aurskog-Høland kommune Innkalling av rådmannen til møte 18.3.15. 411.2.2 

10 10.3.2015 10.3.2015 x Aurskog-Høland kommune Skriftlig svar fra rådmannen i sak 6/2015. 411.5.1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Vedlegg 1 til sak 8/2015



Vedlegg 2 til sak 8/2015







KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

11.2.15 1/2015  Orientering ved rådmannen.  Kontrollutvalget vil be rådmannen gi en orientering vedrørende 

«Odin- saken» når fylkesmannens rapport foreligger. For øvrig tas 

saken til orientering. 

Innkaller 

rådmannen når 

FM rapport 

foreligger. 

11.2.15 2/2015 Årsrapport for kontrollutvalget 

2015. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til

orientering.

Sendt til 

behandling i 

kommunestyret 

12.2 

Avventer 

kommunestyrets 

behandling 

11.2.15 3/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 

Saken tas til orientering. 


11.2.15 4/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


11.2.15 5/2015 Eventuelt. 


18.3.15 6/2015 

Vedlegg 3 til sak 8/2015



TILTAKSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I  

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Oppdatert 11.3.15 

Vedlegg 4 til sak 8/2015



Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
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Faste saker hvert møte 
 Orientering/rapportering fra revisjonen

 Oversikt over saker behandlet/til oppfølging i kontrollutvalget

 Referatsaker

 Eventuelt

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
11.2.15  Tips/varslinger 2014, samt fylkesmannsrapport Aursmoen skole.

18.3.15  Orientering ved rådmannen vedrørende oppfølging av Digerneset-saken.

23.4.15  Orientering om omstillingsprosjektet jf. Behandling av Økonomiplan 2014 – 2017.

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  Opplæring av nytt kontrollutvalg.

25.11.15  

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  

25.11.15  Orientering om plan for revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsåret 2015.

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  Leveranse FR Kriterier for tildeling av sykehjemsplass

 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

 Følge opp FR Politiattester (Første halvår 2015)

2.9.15  Behandle prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

21.10.15  

25.11.15  Overordnet analyse.

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  

25.11.15  Overordnet analyse.



Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon for 2015.

21.10.15  

25.11.15  Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet.

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
11.2.15  

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for

kontrollutvalget.

21.10.15  

25.11.15  

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering 
11.2.15  Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.

18.3.15  

23.4.15  

27.5.15  

2.9.15  

21.10.15  

25.11.15  Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas, og sendes kommunestyret til orientering.



KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Eventuelt. 18.3.15 

Saksbehandler 

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

Torsdag 23.4.2015, kl. 18.00. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak

Sign. Utskrift 




