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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge undersøke utbyggingen av Rabben
I for å klarlegge hvem som har betalt for sanering/omlegging av
slamavskiller.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å undersøke et utvalg dispensasjonssaker
for å vurdere om disse er tilstrekkelig utredet før de har blitt fremmet for
politisk behandling.
3. Kontrollutvalget ber om at resultatene legges fram for utvalget til utvalgets
neste møte, 28.6.2017. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne
undersøkelsesopplegget, inkludert ressursbruk og leveringstidspunkt.
Saksutredning
Kommunestyret behandlet i sak 9/17 hovedplan avløp2017-2027. I debatten ble det
både stilt spørsmål ved om administrasjonen følger lov- og regelverket, og det ble
satt fram påstander om at så ikke er tilfelle:
·

Det ble det hevdet at kommunen over år har gitt dispensasjoner fra
gjeldende reguleringsplaner og tillatt bygging av flere boenheter enn
forutsatt. Konsekvensen av denne praksisen er at deler av avløpssystemet
nå må dimensjoneres opp for å ha tilstrekkelig kapasitet.

·

Det ble også hevdet at dispensasjonssakene ikke har vært tilstrekkelig
utredet når det gjelder de økonomiske konsekvensene av at vann- og
avløpssystemet blir overbelastet når flere boenheter koples på eksisterende
nett.

·

Det ble også stilt spørsmål om kommunen har krevd betaling fra utbyggere
som har bidratt til overbelastning av avløpssystemet, eller om utgiftene til
oppgradering av avløpssystemet i stedet har blitt lagt på kommunens
innbyggere over de kommunale avgiftene.

Det ble gitt politiske signaler om at rådmannen må få klarhet i hvilke utgifter
dispensasjonssakene har hatt for kommunens innbyggere, Rabben I ble nevnt
spesielt. Kommunestyret samlet seg om en omforent protokolltilførsel, denne er også
bakgrunnen for at saken nå fremmes for kontrollutvalget:

Kommunestyret stiller spørsmålstegn ved omlegging/sanering av slamavskiller
ved Rabben I. Hvordan er kostnader for dette fordelt på utbygger og Frøya
kommune. Kommunestyret ønsker at kontrollutvalget ser på denne saken.
Debatten i kommunestyret viste ingen uenighet mellom administrasjon og politikere
om at enkelte dispensasjonssaker har påført kommunen merutgifter i form av
kostnader til oppdimensjonering av deler av avløpsnettet.
Protokolltilførselen er en bestilling fra kommunestyret om å få avklart
kostnadsfordelingen ved omlegging/sanering av slamavskiller ved Rabben I.
Sekretariatet mener at kontrollutvalget også kan vurdere å be revisjonen undersøke
saksbehandlingen av dispensasjonssakene med henblikk på om disse er tilstrekkelig
utredet før de ble fremmet for politisk behandling.
Etter at kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon av kvalitet i opplæringen har
det en gjenstående tilgjengelig timeressurs hos revisjonen på 120 timer. Hvorvidt
revisjonen mener dette er tilstrekkelig til å belyse saken er ikke klart.
Rådmannen er bedt om å redegjøre skriftlig for saken og vil legge redegjørelsen fram
i møtet. Revisjon Midt-Norge vil også være til stede for å få eventuelle innspill til
undersøkelsen og vurdere om også andre sider av saken bør belyses.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget ber revisjonen gå gjennom utbyggingen
av Rabben I med henblikk på å klarlegge om utbygger eller kommunens innbyggere
har dekket utgiftene til omlegging/sanering av slamavskiller. Kontrollutvalget bør
vurdere å få en gjennomgang av saksbehandlingen av et utvalg dispensasjonssaker
for å vurdere om disse er tilstrekkelig utredet.

