Kontrollutvalget i Frøya kommune – saker til oppfølging pr. 18.5.2016
Rådmannens orientering om internkontroll
KU 4/16
Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber rådmannen redegjøre for status i
utvalgets første møte høsten 2016.

***
***
Status KU
Til oppfølging i sept.
2016

Kommunestyrets vedtak

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Helhetlig innsats overfor barn og unge - forvaltningsrevisjon
KU 13/14
Kontrollutvalgets vedtak 25.6.2014
1. Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende behovet for
kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i løpet av høsten om
hvordan kompetansenivået i sektoren kan heves.
2. Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til orientering.
KST 113/14
Kommunestyrets vedtak 25.9.2014
1. Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende behovet for
kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i løpet av høsten om
hvordan kompetansenivået i sektoren kan heves.
2. Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til orientering.
3. Kommunestyret utfordrer oppvekstsektoren til å gå nye veier for å fremme samhandling med
foreldrene. Det ønskes en tilbakemelding på hvordan oppvekstsektoren jobber med dette
fremover.
4. Kommunestyret henstiller til at det jobbes videre for å realisere ideen bak Famliens Hus.
Status KU
Kontrollutvalgssekretarietets vurdering
Til oppfølging i sept. Pkt. 1, 3 og 4 i kommunestyrets vedtak skal følges opp. Så langt ingen
2016
tilbakemelding?

Trønderenergi AS - selskapskontroll
KU 2/14
Kontrollutvalgets vedtak
1. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til orientering.
Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen skal drive eierstyring
slik at hensynet til habilitetsreglene og god eierstyring kan ivaretas best mulig.
2. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.
3. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste
fremlegging av eierskapsmelding.
4. Kommunestyret tar for øvrig rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi til orientering.
KST - 40/14
Kommunestyrets vedtak
Som kontrollutvalgets innstilling.
Status KU
Kontrollutvalgssekretarietets vurdering
18/5: Fortsatt
Pkt. 3 følges opp ved neste behandling av kommunens eierskapsmelding.
oppfølging
9/6: Fortsatt
Eierskapsmelding lagt fram 26/5 uten orientering om oppfølging av rapporten.
oppfølging
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Plan-, delings- og byggesaksbehandling – forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets vedtak
KU 11/12, 20/13,
3/14
Kontrollutvalgets vedtak
2012
1. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
2. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse, innen utgangen av
2012, om hvordan alle anbefalingene i rapporten er fulgt opp.
4. Kvalitetssikring av rutiner og praktisk gjennomføring av tilsyn med byggesaker prioriteres.
Fysisk kontroll må gjennomføres i løpet av høsten 2012 og rapporteres senest sammen med
oppfølgingen av øvrige anbefalinger innen utgangen av året.
*****
2013
1. Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens tilbakemelding på oppfølging av
kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i Frøya kommune.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny skriftlig tilbakemelding om erfaringer knyttet til
oppfølging av byggesaker innen utgangen av 2013.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Saken tas til orientering.
*****
2014
1. Kontrollutvalget konstaterer at Frøya kommune fortsatt ikke innfrir lovpålagte krav om tilsyn
av byggeprosjekt.
2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalgets første møte i 2015.
3. Saken oversendes kommunestyret til orientering.
Saksnr. KST
81/12, 50/13, 39/14
2012: Som innstilling fra kontrollutvalget.
*****
2013: Saken tas til orientering.
*****
2014: Saken tas til orientering.
Status rådmann
Status KU
Kontrollutvalgssekretarietets vurdering
Til oppfølging i sept. Frøya kommune har over flere år manglet kapasitet til å drive tilsyn med
2016
byggesaker. Administrasjonens oppfølging av rapporten har vært behandlet i
kontrollutvalget ved flere anledninger.

