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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Henvendelse med påstander om brudd på likebehandlingsprinsippet, bygningsloven med 
tilhørende forskrifter og god forvaltningsskikk mv. 
Henvendelse med påstander om brudd på likebehandlingsprinsippet, bygningsloven med 
tilhørende forskrifter og god forvaltningsskikk mv. 
Angående brannsikring på Sodin skole. 
Henvendelse med påstander om manglende ansvarsrett og samsvarserklæring for deler av 
byggeprosjekt 
Vedlegg - Brev med påstander om manglende ansvarsrett og samsvarserklæring for deler 
av byggeprosjekt 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet i sak 46/20 Henvendelse med påstander om brudd på 
likebehandlingsprinsippet, bygningsloven med tilhørende forskrifter og god forvaltningsskikk 
mv. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber rådmannen svare ut de påstander som er fremmet i henvendelsen. 

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere kontrollutvalget på generelt grunnlag om 
rutiner for saksbehandling der kommunen selv er tiltakshaver, herunder de lovkrav som 
stilles til dokumentasjon for godkjenninger, tiltaksklasser, fagkompetanse, ansvarsrett, 
samsvarserklæringer mv. 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra sivilarkitekt Aage Sørlie som omhandler bl.a. 
påstander om brudd på likebehandlingsprinsippet, brudd på bygningsloven (ansvarsrett og 
samsvarserklæring) og med tilhørende forskrifter.  

Henvendelsen med vedlegg ligger vedlagt. For innsenders syn på saken vises det i sin 
helhet til disse vedleggene. 

Vurderinger 
Kontrollutvalget realitetsbehandler ikke enkeltsaker, men kontrollutvalget har plikt til å påse 
at alle saker, også enkeltsaker, er underlagt forsvarlig saksbehandling som er i tråd med lov 
og forskrift. Kontrollutvalget vil derfor måtte anlegge et kontrollperspektiv som ser på rutiner, 
system og etterlevelse av lover og forskrifter i denne og lignende saker. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget oppfordres til å ta rådmannens redegjørelse til orientering.  
Kommer det frem opplysninger eller enkelte påstander ikke svares ut, kan utvalget vurdere  
på selvstendig grunnlag behovet for ytterligere oppfølging. 
 
 


