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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Skriftlig redegjørelse 05.03.2021 
Skriftlig redegjørelse 18.05.2021 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 22.03.2021 (sak 08/21) fikk kontrollutvalget en skriflig redegjørelse 
fra rådmannen vedrørende bruk av delegert myndighet etter plan og bygningslov (vedlagt). 
Utvalget ønsket en mer utfyllende orientering fra rådmannen og fattet følgende vedtak i 
saken: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til foreløpig orientering.  
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny og mer spesifisert redegjørelse.  

a. Kopi av skriftlige rutiner for delegert saksbehandling etter plan og 
bygningslov. 

b. Hvordan sikres at presidensgivende avgjørelser hensyntas i senere 
avgjørelser.  

c. Antall fristbrudd fordelt på tidsbruddenes lengde innenfor plan og 
bygningslov og matrikkellov, og antall fristoverskridelser som har medført 
redusert gebyr.  

d. Rutine for å sikre at adminstrative avgjørelser settes opp på referatlisten til 
overordnet organ.  

e. Den administrative forståelse og praktisering av dispensjoner fra plan og 
bygningsloven §1-8, jf. kommunens delegeringsreglement.  

3. Kontrollutvalget ber også rådmannen om en redegjørelse for hvordan kommunen 
utøver ulovlighetsoppfølging innenfor teknisk område. 

 
I kontrollutvalgets møte 28.06.2021 (sak 19/21) fikk utvalget en ny redegjørelse fra 
rådmannen (vedlagt). Kontrollutvalget vedtok følgende i møtet: 
 

1. Kontrollutvalget forventer at rådmannen griper tak i de avdekkede mangler.  
2. Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse fra rådmannen etter at Acos er blitt 

implementert 1. halvår 2022. 

 
I kontrollutvalgets møte 21.03.2022 (sak 18/22) ble rådmannens oppfølging av saken 
diskutert og kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en redegjørelse om oppfølging av sak 19/21 og 
delegert myndighet etter plan og bygningslov i neste kontrollutvalgsmøte 23.05.2022. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 31.03.2022 bedt rådmannen om å gi en orientering 
om det ovennevnte.  



Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte 23.05.2022.  
 
Vurdering 
Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til 
orientering 
 
 


