
Fra: Paul Ivar Stenstuen
Til: anders.nordmeland@t-a.no
Kopi: anders.reitan@backe.no; Frode Revhaug (frode.revhaug@frosta.kommune.no);

Endre.Skjervo@frosta.kommune.no
Emne: VS: NY/ Trønder-Avisa/ spm vedr sak i kontrollutvalget på Frosta
Dato: 30. april 2021 12:06:00
Vedlegg: image001.png

Viser til nedenstående epost. Kontrollutvalgets leder har bedt meg svare på vegne av
kontrollutvalget:
 
Alle som ønsker det kan henvende seg til kontrollutvalget og kontrollutvalget tar alle henvendelser
på alvor. Kontrollutvalget har imidlertid ikke omgjøringsmyndighet og er ikke et klageorgan.
Kontrollutvalgets mandat og myndighet er å kontrollere kommunens forvaltning på
kommunestyrets vegne, og det rapporterer resultatene av sin kontroll direkte til kommunestyret.
 
Kontrollutvalget har holdt seg orientert om status gjennom løpende orienteringer fra
kommunedirektør. Basert på den informasjon kontrollutvalget har fått har ikke utvalget funnet det
nødvendig å treffe ny egne vedtak.
 
 

 
 
 

Fra: Anders Nordmeland <anders.nordmeland@t-a.no> 
Sendt: 29. april 2021 14:27
Til: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Emne: NY/ Trønder-Avisa/ spm vedr sak i kontrollutvalget på Frosta
 
Hei igjen!
 
Jeg fant protokollen fra møtet (vedlagt), men spørsmålet fortsatt hvordan kontrollutvalget har fulgt
opp vedtaket fra 15.8.19:
 
1. Kontrollutvalget finner det beklagelig at innbyggeren har opplevd mange av møtene med
kommunen på en negativ måte.
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om den personalmessige behandling i lys av
innbyggerens henvendelse.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen gå igjennom sine rutiner i lys av denne saken.
4. Kontrollutvalget ber rådmannen om å ta kontakt med innbygger og øvrige parter i saken med det
formål å bidra til en omforent løsning.
 
Fint med svar innen i morgen fredag klokka 12.00.
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Kundeservice: 07412
 

---------- Forwarded message ---------
Fra: Anders Nordmeland <anders.nordmeland@t-a.no>
Date: tor. 29. apr. 2021 kl. 14:01
Subject: Trønder-Avisa/ spm vedr sak i kontrollutvalget på Frosta 
To: <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
 

Hei!
 
Viser til telefonsamtale idag. Saken handler om henvendelse fra en innbygger, behandlet senest i
kontrollutvalget 15.8.19 (se vedlagte protokoll)
 
Spørsmål:
 
1. Hva ble utfallet av behandlingen av saken, som handlet om innbyggerens opplevelser med
Frosta kommune?
 
2.I din vurdering i saksframlegget sier du at  "Etter saksbehandlers vurdering er det beklagelig at
innbyggeren har opplevd mange av møtene med kommunen på en negativ måte."
Hva ligger det i denne vurderingen?
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