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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget ser ikke behov på nåværende tidspunkt til å gå videre med saken.
Kontrollutvalget tar ellers henvendelsen til orientering.
Vedlegg
Henvendelser fra innbygger - saksbehandling Jaktkoie
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått oversendt en henvendelse fra innbygger. Det er i henvendelsen ikke
skrevet eksplisitt hva kontrollutvalget skal se nærmere på.
Det fremgår dog av første side at saksgangen for oppføring av jaktkoie har vært lang og det
ble innledningsvis gitt informasjon om at tiltaket ikke er søknadspliktig. Dette ble senere
endret som følge av at det er avdekket at en sårbar art har etablert seg i det området som
jaktkoien ønskes oppført. Den videre dialogen mellom søker og kommunen har vært preget
av opphold av ulike grunner. Dette er for så vidt ikke, i denne sak, klanderverdig, men et
resultat av en uavklart situasjon, mellom kommunen og annen forvaltningsmyndighet.
Som det kommer frem av fremlagt informasjon er saken heller ikke ferdigbehandlet av
kommunen, men kommunen har i et tilsvar forskuttert hvordan kommunens vedtak vil bli, om
en søknad sendes inn.
Kontrollutvalget realitetsbehandler ikke enkeltsaker, det vil si at kontrollutvalget, hverken kan
behandle klager, oppheve, endre eller kjenne vedtak ugyldig, men kontrollutvalget kan se på
om kommunens rutiner og systemer for saksbehandling, overholdelse av frister,
veiledning/opplysningsplikt samt opplyse om klageadgang mv er overholdt i henhold til
enhver tid gjeldene lovverk og kommunens egne retningslinjer.
Vurdering
Sekretariatet kan vanskelig se at kontrollutvalget har en rolle i denne saken. Kontrollutvalget
kan se på saksbehandlingsrutiner på generelt grunnlag.
At saken har tatt lang tid, skyldes forhold som må avklares ikke bare internt i kommunen,
men også med annen forvaltningsmyndighet. Slike saker tar erfaringsmessig dessverre lang
tid og saken er heller ikke ferdigbehandlet. Selv om kontrollutvalget ikke går inn i en
realitetsbehandling av enkelt saker, kan kontrollutvalget heller ikke ha en rolle i å
«fremskynde» saksbehandlingen.
I tilfelle det fattes et endelig enkeltvedtak kan søker klage på vedtaket i henhold til
forvaltningslovens bestemmelser.
Konklusjon
Kontrollutvalget behandler ikke enkeltsaker, og det selv om kontrollutvalget kan se på
saksbehandlingsrutiner, oversittelse av frister og om saksbehandlingen er forsvarlig, er det
ikke tilstrekkelig holdepunkter for at det er et videre kontroll eller oppfølgingsbehov på
generelt grunnlag av kommunens saksbehandling på nåværende tidspunkt.

