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Saksbehandler Torbjørn Berglann 
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Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Orientering til kommunestyret 7.12.20. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og 
byggesaksbehandlingen i møte 27.05.19, sak 20/19. Kommunestyret vedtok innstillinga fra 
kontrollutvalget med et tillegg, punkt 4 i vedtaket, sak 45/2019. Hovedpunktene i 
kommunestyrets vedtak var at rådmannen skulle: 

• Iverksette tiltak for å få oversikt over og utnytte kapasitet til målrettet og 
forsvarlig plan- og byggesaksbehandling. 

• Utarbeide plan for målrettet kompetanseutvikling. 
• Iverksette tiltak for å forbedre dialog mellom ledelse, ansatte og brukere. 
• Forbedre mottak og kategorisering av søknader. 
• Utarbeide plan for ulovlighetsoppfølging innafor byggesak. 

I tillegg ble rådmannen bedt om å foreta en brukerundersøkelse innenfor plan- og byggesak 
for å få brukernes innspill til forbedring. Kommunestyret ba også rådmannen utarbeide en 
oversikt over frister for behandling av saker for å sikre en felles forståelse blant ansatte, 
brukere og politikere om hva som er gjeldende krav til virksomheten. 

Rådmannen rapporterte om oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalget (sak 01/20) og 
kommunestyret (sak 5/20). Kommunestyret ba om ytterligere en rapportering om 
oppfølgingen, rådmannen orienterte kommunestyret 07.12.20, sak 118/20. Denne 
orienteringen til kommunestyret følger vedlagt. Kommunestyret tok saken til orientering. 

Kommunalsjef Ann Irene Enge kommer i møtet og orienterer kontrollutvalget om arbeidet 
med oppfølgingen.  

Vurdering 
Kontrollutvalget bør forsikre seg om at rådmannen har satt i verk de tiltakene som 
kommunestyret ba om i sak 45/19, og at tiltakene har hatt den tilsiktede effekten.  

Våren 2020 ble kontrollutvalget kontaktet av flere innbyggere som påpekte alvorlige mangler 
i kommunens håndtering av plan- og byggesaker, se sak 10/20 og 11/20 behandlet i møte 
28.04.20. Tiltakene som er iverksatt bør forhindre at lignende saker ikke dukker opp. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget kan avslutte dersom det er tilfreds med rådmannens oppfølging, alternativt 
kan det ta saken til orientering og få en ny orientering i juni 2021. Saken blir derfor lagt fram 
uten forslag til vedtak 
 
 

http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=861&sourceDatabase=EPHORTE
http://www.konsek.no/kontrollutvalg/malvik/
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=899&sourceDatabase=EPHORTE
http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=20653&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=371615&sourceDatabase=EPHORTE
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/01/0012-10_20-Orientering-om-henvendelser-til-kontrollutvalget.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/01/0015-11_20-Henvendelse-om-manglende-behandling-av-klagesaker.pdf

