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Adresseprosjektet - endring i prosjektbeskrivelse, ad-hoc-komite.
Rådmannens forslag til vedtak:
Komité utvikling overtar som styringsgruppe for adresseringsprosjektet med samme mandat som
den av kommunestyret tidligere nedsatte ad-hoc-komiteen. Det med begrunnelse i at Komite
utvikling har jevnlige møter og i sin helhet forankring i kommunestyret, jf. sak 5/16.

Vedlegg
1 Adresseprosjektet - prosjektbeskrivelse.
Bakgrunn for saken:
Komité utvikling fikk i møte 1.02.16 en orientering om progresjon og organisering av
adresseprosjektet i Frosta kommune, jf. sak 5/16. Komitéen var omforent om å be om å få overta
styringsgruppejobben i stedet for den av kommunestyret nedsatte ad-hoc-komiteen, jf.
prosjektbeskrivelsen. Det med begrunnelse i at Komite Utvikling har jevnlige møter og er forankret
i kommunestyret, jf. sak 5/16.
Saksopplysninger/vurdering:
Organiseringen av adresseringsprosjektet ble vedtatt av kommunestyret 18/13 herunder
nedsetting av en ad-hoc-komité som styringsgruppe med gitt mandat til å vedta prosjektplanen
mv.:
1. Det nedsettes en ad-hoc komite (Styringsgruppe) som får i oppgave å lede prosessen med
adressering på Frosta.
2. På bakgrunn av administrasjonens forslag til veg- og adresseinndeling, som forutsettes
gjennomført innen 31.10.2013, utarbeider ad-hoc komiteen et høringsforslag til vegnavn
innen 31.01.2014.

3. Etter gjennomført høring fremmer ad-hoc-komiteen sitt endelige forslag til vegnavn på
Frosta for kommunestyret innen utgangen av april 2014.
4. Gjennomføring av skilting iverksettes innen utgangen av 2014.
5. Ad-hoc komiteen vedtar prosjektplan for gjennomføring av arbeidet
6. På bakgrunn av forslag fra valgnemnda velges følgende til medlemmer i ad-hoc-komiteen:
 Berit Kristin Brenne Moksnes, leder
 Olav Galtvik, nestleder
 Jan Bakken
 Torun Nesse
 Hans Erik Veien
En endring av personell i styringsgruppen fra ad-hoc-komitéen til Komité utvikling vil ikke ha
noen forutsigbare økonomiske konsekvenser da antall personer og godtgjørelser er de samme.

Konklusjon:
Komité utvikling overtar som styringsgruppe for adresseringsprosjektet med samme mandat som
den av kommunestyret tidligere nedsatte ad-hoc-komiteen. Det med begrunnelse i at Komite
utvikling har jevnlige møter og i sin helhet forankring i kommunestyret, jf. sak 5/16.
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Rådmann

