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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I kommunestyrets møte 1. mars under sak 19/18, ble følgende vedtatt:
Frøya kommune dekker deler av kostnader for omlegging av vannledninger, samt etablering
av ny lokalitet for ventilkammeret på Nordskag industriområde. Frøya kommune sin andel vil
være inntil 2.000.000,Kostnad på inntil 2.000.000,- dekkes ved omdisponering av VAR prosjektmidler.
Under kontrollutvalgets møte 22. august (under sak 28/18) ble det stilt spørsmål ved
vedtakets lovlighet og om kommunestyret har mulighet til å dekke utgiftene knyttet til flytting
av vannledning.
I forbindelse med utvidelse av sitt fabrikkanlegg har Nutrimar vært i kontakt med Frøya
kommune og vist til utfordringer knyttet til vannledninger og eksisterende ventilkammer for
vannledninger. Ventilkammeret er et viktig knutepunkt for vannledning til næringsparken med
fordeling av vann til de forskjellige produksjonsenhetene/byggene.
Rådmannen foreslo at kommunen dekker utgifter for den delen av nytt ventilkammer som er
over bakkenivå, det vil si nytt bygg med nødvendige tekniske komponenter som ventiler og
pumper for trykkøkning. Kommunen sine kostnader til flytting av lokalitet for ventilkammer på
Norskag er av Rambøl beregnet å være 2 MNOK.
Rådmannen foreslo at kostnader knyttet til omlegging av vannledningen skulle dekkes av
kommunens disposisjonsfond, som per 31.12.17 var på kr. 24.273.160. Forslaget falt med 13
mot 7 stemmer. Formannskapets innstilling om at kostnaden skulle dekkes gjennom VARprosjektmidler (vann avløp og renovasjon), ble vedtatt med 13 mot 7 stemmer.
I kommunestyrets sak 26/18 ble det foretatt endringer i investeringsbudsjettet til Frøya.
Budsjettmidler fra 2017 ble overført til 2018. I vedtaket ligger det blant annet et prosjekt
knyttet til vannforsyning Sistranda-Nordskag med overføring av 10,9 MNOK som ikke er
brukt tidligere år. Videre er rådmannen blitt bedt av kommunestyret å utarbeide et reglement
for anleggsbidrag, men dette er enda ikke på plass.
Rådmannen stiller i kontrollutvalgsmøtet for å orientere og svare på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget må
vurdere om det er behov for videre oppfølging med bakgrunn i informasjonen som er gitt i
forbindelse med orienteringen.

