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Orientering om status for ny stall og driftsbygning på Oddentunet
Saksdokumenter:
- Notat fra kommunedirektør fra 07.01.2022 om status for stall og driftsbygning på
Oddentunet, vedlegg 1
- Dispensasjonssøknad for midlertidig fredning av Oddentunet GBNR. 97/60, vedlegg 2
- Tilbakemelding på revidert fasadetegning og detaljtegninger, vedlegg 3
- Kommunestyrets sak 28/21 av den 20.mai 2021. Revidert budsjett og finansieringsplan
stall og driftsbygning på Oddentunet, vedlegg 4

Saksframlegg:
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne
av kommunestyret.
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser
som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets
medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om
taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.
Kontrollutvalgets leder har bedt om en orientering om status for ny stall og driftsbygning
på Oddentunet.
Kommunedirektør Marit Gilleberg har sendt et skriftlig svar til sekretariatet den 7.januar
2021 på hva som er årsak til hendelsen. Det kan leses i vedlegg 1, og
kommunedirektøren peker på følgende punkter:
Innlandet Fylkeskommune la ned midlertidig fredning på Oddentunet den 23. juni
2021 grunnet uenighet om vinduer i publikumsbygget.
Dette vedtaket har stoppet framdrifta som igjen betyr at det lafta bygget som var
klart til å settes opp, må ligge på lager.
• Os kommune søkte om dispensasjon fra vedtaket den 2. september 2021 – dette
etter diverse samtaler og møter med fylkeskommunen.
Kommunedirektøren viser til tilsvar fra Innlandet fylkeskommune, og det er status for
situasjonen pr i dag.
•

Etter kommunedirektørens syn griper fylkeskommunen langt inn det
lokalpolitiske/kommunale handlingsrommet og detaljstyrer. Hun peker videre på at Os
kommune har brukt arkitekt som har jobbet med kulturminnevern i over 30 år, men at
det ikke er tilfredsstillende for fylkeskommunen. Hun opplyser pr telefon til sekretariatet
at det er dialog med fylkeskommunen for å komme frem til en løsning.
Kommunedirektøren viser videre til revidert budsjett og finansieringsplan for stall og
driftsbygning på Oddentunet som ble behandlet i kommunestyret den 20.05.21. i sak
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Kommunedirektøren har ikke anledning å delta på møtet på grunn av møtekollisjon.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som legges frem vurdere om de tar saken til
orientering eller om de ønsker andre alternativer.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar orienteringen om status for nytt servicebygg på Oddentunet til
orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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