Oppfølging av kommunestyrets vedtak etter forvaltningsrevisjon plan og byggesaksbehandling
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.01.2020

Saknr
01/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/229 - 11
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksopplysninger
En av kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver er å påse at administrasjonen setter i verk
kommunestyrets vedtak etter forvaltningsrevisjon (jf. kommuneloven paragraf 23-2 e).
Kommunestyret behandlet 17.6.2019 en rapport fra forvaltningsrevisjon med tema plan- og
byggesaksbehandling, sak 45/2019. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt, med tillegg av
nytt punkt 4:
1. Kommunestyret tar rapport over forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling
til orientering.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen:
•
•
•
•
•

Iverksetter tiltak for å få oversikt over og utnytte kapasitet til målrettet og
forsvarlig plan- og byggesaksbehandling.
Utarbeider plan for målrettet kompetanseutvikling.
Iverksetter tiltak for å forbedre dialog mellom ledelse, ansatte og brukere
innafor plan- og byggesak.
Forbedrer saksbehandlingen når det gjelder mottak og kategorisering av
søknader.
Utarbeider plan for ulovlighetsoppfølging innafor byggesak.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget og kommunestyret skriftlig
tilbakemelding om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp innen 15.01.2020.
4. Rådmannen bes opprette en brukerundersøkelse innenfor plan- og byggesak for å
kartlegge brukernes innspill til forbedring, og dermed få et grunnlag for et langsiktig og
målrettet forbedringsarbeid innenfor feltet.
Rådmannen bes utarbeide en oversikt over gjeldende frister for behandling av saker,
jfr. Gjeldende lovverk, som sikrer en felles forståelse blant ansatte, brukere og
politikere i Malvik kommune om hva som til enhver tid er gjeldende krav til
virksomheten.
Som det går fram av vedtaket skal rådmannen nå orientere kontrollutvalget om oppfølgingen.
Rådmannen kommer i møtet for å orientere kontrollutvalget om dette. Den skriftlige delen av
orienteringen ettersendes.

Vurdering
Rapporteringsfristen i vedtaket gjelder punkt 2, som angår rapportens anbefalinger. Tillegget
i vedtakets punkt 4 er ikke en del av rapportens anbefalinger, det ligger derfor utenfor
rapporteringsfristen. Kontrollutvalget har likevel plikt til å følge opp denne delen av vedtaket.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget i dialog med rådmannen kommer fram til et tidspunkt for
oppfølging av punkt 4. Utvalget bør ikke anse seg som ferdig med saken før det har fått
tilfredsstillende tilbakemeldinger også på dette punktet.
Konklusjon
Sekretariatet legger til grunn at vedtakets punkt 2 er iverksatt og anbefaler derfor at
kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

