
Rådmannen orienterer november 2019 

 

Spørsmål knyttet til elevundersøkelsen 

På bakgrunn av orienteringssaken gitt i Hovedutvalg Folk den 22. oktober 2019, orienterer 

rådmannen om den årlige elevundersøkelsen og valg av eventuelle tilleggsspørsmål. Hensikten med 

denne orienteringen er å gi Hovedutvalg Folk et grunnlag for å kunne velge ut spørsmål som kan gi 

svar på spørsmål/problemstillinger relatert til Akset Kultur- og skolesamfunn. 

 

Vedlagt finner man spørsmålene i elevundersøkelsen. Rådmannen ber hovedutvalget om å vurdere 

hvor vidt disse spørsmålene er dekkende for de problemstillingene man ønsker å få belyst 

 

 

Nærmere utdyping av rådmannens forslag om å nedklassifisere kommunale veger. 

Bakgrunn: 

 Kommunen skal i løpet av vinteren 2019/2020 ut med et nytt anbud på vinterdrift for rodene 
Trongsundet, Straumen, Røra og Sandvollan. I den forbindelse er det gunstig å gjøre 
endringer i omfanget av kommunale veger før man går inn i en ny kontraktsperiode på 3-5-
år. 

 Det er per i dag ikke noe system for hva som er kommunal veg i Inderøy. Det er mer et 
resultat av tilfeldigheter og historie 

 Det er i dag ingen kobling mellom det som betales i skatt, og om en har kommunal veg til 
eiendommen sin eller ikke. Noen er heldige, andre ikke. 

 Å drifte kommunal veg er ikke en lovpålagt oppgave for kommunene, men et gode 
kommunen velger å yte. 

 

Lovverk: 

 Det rettslige utgangspunkt er veglovens §7, tredje ledd hvoretter kommunen kan treffe 
vedtak om at kommunal veg kan legges ned.  

§ 7.Etter at fylkeskommunen – i Oslo kommunen – har uttala seg, kan departementet gjere 
vedtak om at riksveg skal leggjast ned eller gjerast om til fylkesveg eller til kommunal veg. 

Etter at kommunen har uttala seg, kan fylkeskommunen gjere vedtak om at fylkesveg skal 
leggast ned eller gjerast om til kommunal veg. 

Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned. 

Vedtak etter første og andre ledd kan likevel ikkje settast i verk utan at vegen oppfyller tekniske 
krav etter nærare retningsliner gitt av departementet. 

 

Krav til saksbehandling 



 Et vedtak om nedlegging av offentlig veg etter veglovens §7 er ikke ansett som et 
forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven, men som et politisk vedtak om at kommunen ikke 
leger vil påta seg omkostningene, og ansvaret med å holde vegen åpen som kommunal veg. 

 Kommunal veg er å anse som et offentlig gode, og ikke forbundet med enkeltpersoners 
rettigheter eller plikter. Kommunen stiller vegen til rådighet for allmennheten å bruke.  

 Dette innebærer blant annet at de av kommunens innbyggere som berøres av vedtaket, ikke 
har rett til forhåndsvarsel eller klagerett på vedtaket.  

 Likevel vil man ha mulighet for innspill når rådmannens forslag til budsjett legges ut til 
offentlig ettersyn. 

 Dette innebærer at kommunen står nokså fritt til å bestemme om, og i tilfelle hvilke veger 
som kan legges ned.  

 Kommunen vil likevel være bundet av alminnelige prinsipper om saklighet. Hensynet til 
kommunens økonomi vil utvilsomt være et saklig hensyn ved vurderingen om kommunal veg 
skal legges ned 

Bundet av gamle avtaler og kjøp av kommunale tomter? 

 Det skal mye til for at kommunen er bundet til en eventuell skriftlig avtale om å holde en veg 
åpen som kommunal veg for all framtid.  

 På samme måte er ikke kommunen bundet i all framtid til å drifte veger i boligfelt som 
kommunen har bygd ut og solgt tomter i. Tomtekjøper har i disse tilfellene betalt for 
opparbeidelsen av veg og annen infrastruktur, ikke driften av dette i all framtid. 

Anbefalinger 

I en juridisk utredning av en norsk kommunes handlingsrom i forbindelse med nedklassifisering av 
kommunal veg fra Steenstrup og Stordrange i 2013, anser de det som mest hensiktsmessig å vurdere 
nedleggelse av veger som: 

 Ikke er regulert til offentlig kjøreveg i reguleringsplan 
 Ligger utenfor tettbygd strøk 
 Har liten trafikk 
 Betjener få eiendommer 
 Ikke inngår i et gjennomgående vegnett med mye gjennomkjøring 
 Ikke tjener allmenne brukerinteresser eller offentlige formål og virksomheter 
 Veger med langt vegstrekk som betjener få brukere 

 

Forpliktelser før nedleggelse? 

 Etter loven vil ikke kommunen ha noen forpliktelser til å oppruste vegen til en viss standard 
før den nedlegges som kommunal veg. 

 På samme måte er ikke kommunen forpliktet til et minimumsvedlikehold av kommunale 
veger generelt 

 

Videre prosess: 



 Det legges opp til at alle vegene driftes som kommunale gjennom vinteren 2019/2020, og at 
kommunal drift av vegene opphører før sommerferien.  

 Dette vil gi de berørte tid til å organisere seg i veglag og planlegge driften av vegen sin 
framover, og gjøre avtaler for vinterdriften 2020/2021.  

 Kommunen vil legge til rette for opprettelsen av veglag, og bidra med kunnskap og 
kompetanse til disse.  

 Kommunen vil og, så langt man har myndighet til, sørge for vegretter for fremtidige tomter 
langs vegene, og rettigheter til allmenn ferdsel langs vegene. 

 

Hjem for en 50-lapp 

Se vedlegg 

 
Tildelingskriterier utleie av kommunale boliger 
 

Se vedlegg 

 

 

 
 

 


