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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen. Rådmannens svar
vedlegges kontrollutvalgets svar til de som har henvendt seg til kontrollutvalget.

Vedlegg
Til alle politikere i Frosta[1359].pdf
Tilsvar Toril Nåvik.pdf
Fradeling av to tomter i 100-meterssonen i Småland.pdf
Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
Bakgrunn for saken
Ved behandling av sak 12/18 "Orientering fra ordfører og rådmannen" fattet kontrollutvalget i
møte den 26.04.18 slikt vedtak:
1. "Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen. Rådmannens svar
vedlegges kontrollutvalgets svar til de som har henvendt seg til kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget vil avholde et ekstraordinært møte den 3.5.18 for nærmere diskusjon
av saken. Brev til politikerne i Frosta kommune sendes medlemmene."
De angitte brev følger som vedlegg til saken.
Kontrollutvalget har mottatt orienteringene fra ordfører og rådmann. Vedleggene fra sak
12/18 vedlegges også for ordens skyld.

Saksutredning
Sak vedr. fradeling av 2 hyttetomter på Småland, jf. Planutvalgets sak 2/18, har fått en del
omtale i TrønderAvisa. Kontrollutvalget har også mottatt henvendelse fra 2 av naboene i det
angjeldende området, se vedlegg.
Kontrollutvalget har på denne bakgrunn anmodet ordføreren og rådmannen om en
orientering om saken. Det er særlig 3 forhold som kontrollutvalget ønsker berørt:
1. Hvordan sikres kunnskap om de gjeldende reguleringsplaner og disses grenser?
2. Er den inntegnede vernesonen fastsatt av kulturminnemyndigheten? I så fall - har
kulturminnemyndigheten truffet vedtak hvor deler av båndleggingen oppheves?
3. Hva er gjort/gjøres for å sikre gode rutiner og prosesser knyttet til plan og
bygningssaker som ikke forårsaker unødig støy?
Dersom ordfører og/eller rådmannen mener at også annen informasjon vil være relevant for
kontrollutvalget, ber en også om denne.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget skal ikke utføre saksbehandling, herunder treffe vedtak, på rådmannens
ansvarsområdet. Kontrollutvalgets rolle og mandat i denne sammenheng er å påse at lovverk
og kommunale vedtak blir etterlevd, og at saksbehandlingen skjer i samsvar med alle faglige
krav.
Kontrollutvalget har derfor en viktig funksjon mht. til utviklingen i publikums tillit til den
kommunale forvaltning og derved mht. utviklingen i kommunens omdømme.

