Frosta kommune

Arkiv:

210

Arkivsaksnr:

2017/2288-1

Saksbehandler:

Tove Rolseth Bratsvedal

Saksframlegg
Utvalg
Formannskapet

Møtedato
06.06.2017

Kommunestyret

13.06.2017

Utvalgssak

Tilbakemelding på ikke gjennomførte kommunestyrevedtak 2015
og 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tilbakemeldingen til orientering.

Vedlegg
1 2015 Kommunestyrevedtak
2 2016 Kommunestyrevedtak
Bakgrunn for saken:
Rådmannen skal rapportere hvorvidt politiske vedtak i kommunestyret er gjennomført Jfr.
Kommunelovens §23 pkt. 2.
Saksopplysninger:
Rådmannen har foretatt en gjennomgang på status på kommunestyrevedtak i 2015 og 2016, ved
å gjennomgå møteprotokollene fra og med kommunestyremøtet den 27.01.15 til og med
kommunestyremøtet den 12.12.16. Den enkelte saksbehandler og leder har rapportert tilbake før
saken endelig er forberedt. Totalt er det behandlet 199 saker, 104 i 2015 og 99 i 2016. Inkludert
i de 199 sakene er det 21 referatsaker, 10 i 2015 og 10 i 2016.
I tillegg er det sett på om sakene som ble rapportert i 2013 og 2014 er utført.
Vurdering:
For flere av de sakene som ikke er effektuert gjelder det at de er under arbeid, eller venter på
endelig behandling av kommuneplanens areadel.
Rådmannen må nå som tidligere redegjort for i ulike styringsdokumenter (Budsjett/økonomiplan,
årsrapporter, Årsregnskap og tertialrapporter) også trekke frem at det er kapasitetsutfordringer og at
noen saker derfor tar lengre tid enn ønsket.

Av de (199-21 =) 178 sakene med ett eller flere vedtakspunkt er det tatt med saker som ikke er
effektuert fullt ut. Av dette er det 5 saker fra 2016 og 5 saker fra 2015 som pågår, og 6 saker i
2013-2014. Årlige budsjett- og økonomiplanvedtak rapporteres det på i tertialrapporter
underveis i året, og endelig i årsrapport det enkelte år.
Det vises til skjema A ,B og C nedenfor.
SKJEMA A – 2016
Sak nr. Tittel
3/16

4/16

45/16
64/16

82/16

Søknad om ekspropriasjon og
forhåndstiltredelse av retten til å
legge og ha liggende ledninger over
eiendommen gnr. 95 bnr. 1
Søknad om ekspropriasjon og
forhåndstiltredelse av retten til å
legge og ha liggende ledninger over
eiendommen gnr. 94 bnr. 1
Skilting av bygninger, Fremtidsrettet
skole
Felles kompetansemiljø i
Værnesregionen innen plan, miljø og
landbruk

Kommunens arealdel 2015-2017

Status

Forventes
effektuert

Utsatt i påvente av progresjon i
utbyggingen av hovedanlegget

2017

Utsatt i påvente av progresjon i
utbyggingen av hovedanlegget

2017

Prosjektet følges opp

2017

Vedtak i kommunestyret:
«Frosta kommune henvender seg
til andre for å undersøke
interessen for et mulig
administrativt samarbeid på
området PLM og hvordan dette
eventuelt kan løses. «

2017

Utredning vil skje i siste halvår
2017 i samarbeid med Levanger
kommune
Legges ut til ettersyn uke 21 og
sluttbehandling i
kommunestyremøte i august 2017

2017

SKJEMA B – 2015
Sak nr. Tittel

Status

Forventes
effektuert

19/15

Avventes i påvente av arealplanen

2017/2018

Avventes i påvente av arealplanen

2017/2018

Avventes i påvente av arealplanen

2017/2018

Avventes i påvente av arealplanen

2017/2018

Avventes i påvente av arealplanen

2017/2018

28/15
31/15

46/15
105/15

Detaljregulering, Asklundtoppen
boligområde. 1.gangs behandling
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse
Småland, sluttbehandling
Gnr. 81 bnr. 3 Lein Mellem, vurdering
om videre saksgang basert på
innsendte illustrasjonsskisser med
beskrivelse
Restaurering eller omlegging av
vegen til skaret
Sluttbehandling – Forskrift om
fartsbegrensning i sjøen i området
Tautra med Svaet naturreservat og

fuglefredningsområde og
Hyndøyvågen

SKJEMA C – IKKE GJENNOMFØRT 2013-2014
Sak
Tittel
Status
nr.

Forventes
effektuert

18/13
43/13

Adresseringsprosjektet
Prioritering av tiltak innenfor
investeringsrammen avsatt til uteareal
Frosta skole 2013

Prosjektet er startet opp i 2015
Sluttføring av byggetrinn som
vedr. 2013 er gjort, men saken
følges opp ift senere
budsjettvedtak som gjelder deler
som igjenstår, og samordning ift
trafikksikkerhet

2017

45/13

Eierskapsmelding for Frosta kommune
2013
Avløpsanlegg Mostad, Mebygda,
Brenne og Liavatnet.

Årlig rullering eller i det minste en
gang i valgperioden
Anbudsgrunnlag for første
byggetrinn Mostad er vedtatt av
kommunestyret 5.5.2015.
Mebygda påstartes.

2017

69/13

Skilting og fartsreduserende tiltak
kommunale veger og boligfelt

Arbeid påbegynt, samordnes med
trafikale forhold skolen 2015

2017

40/14

Gjennomgang av utbygginga ved
Hovdalsvatnet

VA-normen er Vedtatt i 2018.
Å utarbeide rutiner for
kvalitetssikring av framtidige
utviklings- og
utbyggingsprosjekter igjenstår.
Kommunestyret har bedt om å få
fremlagt rutinene

2017

60/13

Konklusjon:
Rapporteringen viser at det er et begrenset antall saker som ikke er fulgt opp.

Arne Ketil Auran
Rådmann

2017/2018

2017

