
  
Henvendelse med påstander om brudd på 
likebehandlingsprinsippet, bygningsloven med tilhørende 
forskrifter og god forvaltningsskikk mv.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.12.2020 46/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/140 - 16 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
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 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget vurderte videre oppfølging av henvendelsen. 
Omforent forslag 
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. 
 
Vedtak: 
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. 
Kontrollutvalget ber rådmannen svare ut de påstander som er fremmet i henvendelsen. 
 
Saksopplysninger 
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. 
Kontrollutvalget må ta stilling til om henvendelsen (saken) skal behandles i kontrollutvalget. 
Vedtar kontrollutvalget videre oppfølging vil en slik oppfølging legges frem som egen sak til 
et fremtidig møte.  
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. 
Vurdering 
Kontrollutvalget må ta stilling til om saken skal følges opp videre. I tilfelle kontrollutvalget ikke 
avviser saken, kan det være hensiktsmessig å gi rådmannen anledning til å komme med et 
tilsvar i kontrollutvalgets neste møte før kontrollutvalget vurderer en eventuell videre 
oppfølging. 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag ta stilling til den videre saksbehandling. Gitt at 
kontrollutvalget kan avvise saken, ta saken til orientering eller be om videre oppfølging 
gjennom orientering, undersøkelser med videre, legges saken frem uten forslag til vedtak. 
 
 


