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Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018 og 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet,
Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget første halvår 2019 tas til etterretning.
2. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet og
Plan og eiendomsutvalget som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering tas til
etterretning.
3. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste
rapportering.

Vedlegg
1

2016 Vedtak i Kommunestyret

2

2017 Vedtak i Formannskapet

3

2017 Vedtak i Kommunestyret

4

2017 Vedtak i Plan og eiendomsutvalget

5

2018 Vedtak i Plan og eiendomsutvalget

6

2018 Vedtak i Formannskapet

7

2018 Vedtak i Kommunestyret

8

2019 Vedtak i Levekårsutvalget

9

2019 Vedtak i Plan og eiendomsutvalget

10

2019 Vedtak i Formannskapet

11

2019 Vedtak i Kommunestyret

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret, Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget gjør i løpet
av et år vedtak i saker som er lagt frem av administrasjonen. Etter at vedtaket er gjort går
saken tilbake til administrasjonen for utførelse av vedtaket i den aktuelle saken. Rådmannen
ønsker å rapportere tilbake til politikerne hva som er gjort i disse sakene, om vedtaket er
utført eller fortsatt er under utførelse.
I de tilfeller der samme sak er behandlet i flere ledd, er vedtaket kun med i siste instans,
f.eks. er saker som er behandlet i Formannskapet og avgjort i Kommunestyret, kun med i
Kommunestyrets oversikt.
Vurdering:
Til denne saken er det laget vedlegg i som viser møtedato, saksnummer, tittel på saken,
arkivsaksnummer, saksbehandler, vedtak og oppfølging.
Kommuneloven§ 23 2. ledd sier «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge
for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er
gjenstand for betryggende kontroll». Det fremgår av § 23.2.ledd 1. setning at det er rådmannens
ansvar at saker som legges frem skal være forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Disse bestemmelsene er videreført i ny kommunelov §§ 13-1 og 25-1
Sakene som legges frem for politiske behandling i Gildeskål er etter rådmannens syn forsvarlig
utredet. Rådmannen legger i tillegg vekt på at formuleringen av selve forslaget til vedtak skal være
handlingsorientert. Det betyr at vedtaket som regel gjør bruk av verb. Dette fordi administrasjonen skal
utføre en handling når vedtaket skal effektueres/følges opp eller iverksettes slik loven formulerer dette.
Når vedtaket er fattet finner administrasjonen støtte i selve saksfremlegget og i selve vedtaket om
hvordan administrasjonen skal jobbe for å få gjennomført det kommunestyret eller utvalget har
besluttet.
De sakene fra 2016 og 2017 som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering gis det nå ny
tilbakemelding for.
Alle saker som ble behandlet i politisk første halvår 2018 er enten utført/gjennomført eller under
arbeid.
De vedlagte rapportene kvitterer ut utførte saker i kolonnen «oppfølging», der det også er beskrivelser
om hva som er gjort. For de sakene som ikke er 100% ferdige, vil vi komme tilbake med ny status ved
neste rapportering. Disse sakene er merket med rødt i siste kolonne.

Konklusjon:

De sakene fra 2016, 2017 og 2018 som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering gis det nå ny
tilbakemelding for.
Alle saker som ble behandlet politisk og første halvår 2019 er enten utført/gjennomført eller under
arbeid. Det fremgår av rapportene hvilke saker som er under arbeid og hva som er status på endelig
sluttføring.

