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Kystadsaken – utilbørlig påvirkning?
Forum for kontroll og tilsyn, onsdag 5. juni 2019

Rolf Jarle Brøske (H), leder av kontrollkomiteen i Trondheim kommune
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Agenda
 Kontroll og tilsyn i Trondheim kommune
 Adresseavisens serie om «gulltomtene»
 Rådmannen, Kommuneadvokaten og 

kontrollkomiteen
 ØKOKRIMs etterforskning 
 Åpen høring og behandling i 

kontrollkomiteen
 Endelig punktum – med hvilke konsekvenser?
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Kontroll og tilsyn i Trondheim 
kommune

 Ap har hatt flertall og ordføreren siden 
2003

 Kontrollkomiteen
 5 medlemmer (denne perioden H, FrP og AP)
 Opposisjonen har lederen

 Eget sekretariat og egen 
kommunerevisjon
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Adresseavisens serie om 
«gulltomtene»
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Samarbeids- og opsjonsavtale 
på Være 
 Serien avslørte at Rune Olsøs

selskap Rokap hadde 
eierinteresser i sentralt 
tomteområde.

 Overordnet mål med avtalen 
og samarbeidet er at området 
skal endres til bolig- og/eller 
næringsareal i KPA. 

 Rokap skal i henhold til avtalen 
være ansvarlig for arbeidet 
med omreguleringsprosessen 
og kan knytte til seg den eller 
de man måtte ønske for å 
oppnå dette målet. 
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Avsløringene som rystet en hel 
landsdel
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Rådmannen vil ha vurdering av 
mulig lovbrudd
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Rådmannen oversender saken 
til kontrollkomiteen
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Ekstraordinært 
kontrollkomitemøte
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Iverksatte egne undersøkelser

1) En forvaltningsrevisjon av hvorvidt regler rundt 
habilitet er fulgt i forbindelse med behandlingen av 
Grønn strek, samt Kystad-saken spesifikt. 
Habilitetsreglene undersøkes både for den 
administrative og den politiske behandlingen av 
saken.

2) En forvaltningsrevisjon om de etiske retningslinjene
er fulgt i Kystad-saken og behandlingen av denne, 
herunder på bakgrunn av funnene peke på områder 
for forbedring i det etiske regelverket.
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Komiteen delt om 
politianmeldelse
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Anmeldelse – ØKOKRIM 
 31. mars 2017: formannskapet vedtar 

enstemmig å anmelde Olsø 
 ØKOKRIM besluttet etterforskning

 7. februar 2018: ØKOKRIM henlegger  
saken etter bevisets stilling
 Det foreligger ikke tilstrekkelig bevist at Olsø 

har krevd, mottatt eller akseptert tilbud om 
”utilbørlig” fordel
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Revisjonen fikk tilgang til alt 
etterforskningsmateriale
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Undersøkelsen viser at det er avdekket følgende brudd på 
de etiske retningslinjene i den politiske behandlingen av 
Grønn strek-saken: 

 Olsø deltok aktivt i utformingen av både merknad og endelig 
vedtak i Grønn strek-saken, selv om han hadde fordeler av 
utfallet i Grønn strek-saken. Han hadde også SMS-kontakt og 
e-post kontakt med partikollegaer i tilknytning til saken. 

 I forberedelsene til merknaden (før høring) var det Olsø som 
først foreslo at Kystad skulle unntas Grønn strek – uten at han 
hadde informert noen om sin og sin arbeidsgivers interesser i 
saken.

 Olsø var ikke åpen om hvilke konkrete områder hans 
arbeidsgiver og han selv hadde interesser i da han meldte seg 
inhabil i Ap sin behandling av Grønn strek. 

 Waage var ikke åpen til sine partikollegaer om at han hadde 
mottatt innspill fra Olsø, som hadde økonomiske fordeler av 
utfallet i saken. 
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Revisjonens vurderinger 

 Revisjonen er svært kritisk til Olsøs rolle i behandlingen 
av denne saken. Han meldte seg inhabil i den interne 
behandlingen av saken, og burde derfor ikke vært med 
på å formulere verken merknad eller vedtak som ville gi 
han og hans arbeidsgiver økonomiske fordeler. 

 Revisjonen mener dette er i strid med kommunens 
etiske retningslinjer om å unngå å komme i situasjoner 
som kan medføre konflikt mellom kommunens og egne 
interesser. 

 Det er ikke avdekket brudd på habilitetsreglene i 
Byplankontorets behandling av kommuneplanens 
arealdel (KPA) og Grønn strek.
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Ti timer åpen høring
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Knallhard kritikk fra kontrollkomiteen –
debatt om lederansvar
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Endelig punktum – med hvilke 
konsekvenser?
 En rekke folkevalgte er ute av Aps liste til 

høstens valg
 Bystyret har vedtatt å innføre 

lobbyregister
 Rådmannen er bedt om å vurdere om 

utilbørlig påvirkning av ansatte i 
tilstrekkelig grad er dekket i dagens etiske 
retningslinjer
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