
Kontrollutvalget i Nesbyen kommune 
  

     MØTEINNKALLING 
 

 Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen, Trøimsvegen 9A - 3560 Hemsedal 
                   E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no        

              Mobil: +47 91 60 51 08  /  Org.nr: 917 356 246 MVA  /  Firma e-post: hanne@hwengen.no 
 

 
Til Kontrollutvalget i Nesbyen kommune:  
Ståle Eggestøl, Anne Marie Kollhus, Audun Aasheim, Magne Medgard, Astrid Brattested 
 

Møtetid:  Onsdag 19. mai 2021, kl. 09.00-12.00 

Møtested: Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Nesbyen 

Behandling:  Sak 09/21 

 
 

DAGSORDEN:  
 

  
Godkjenning av innkallingen og sakslisten 
 
 

Orienteringer: 
Kl. 09.00 – 09.15 Orientering fra ordfører om aktuelle saker/temaer. 

 Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24. 
Kl. 09.15 – 09.30 Orientering fra rådmann om aktuelle saker/temaer.     
  Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24. 
 
 

Saksliste: 
Sak 09/21 Forvaltningsrevisjonsrapport «Reguleringsplaner og byggesaker»  

 
 
Annet: 
 Formell godkjenning og signering av møtebok fra 25.02.2021 

 Neste møte: 01.06.2021 
 
 
 
Eventuelle forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet. 
 
 
 
Nesbyen, 12.05.2021 
 
 
For kontrollutvalgsleder 
 
 
Hanne Heen Wengen (sign.) 
Kontrollutvalgssekretariat for Nesbyen kommune 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi sendt: Ordfører, rådmann, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS 

 
 

mailto:hanne.wengen@gol.kommune.no
mailto:hanne@hwengen.no


Kontrollutvalget i Nesbyen kommune 

MØTEINNKALLING 
 

2 
 

 
 

SAKSLISTE:  
 

 
 

 

Sak 09/21 Forvaltningsrevisjonsrapport Reguleringsplaner og byggesaker  
  

Dokumenter: 

 Forvaltningsrevisjonsrapport Reguleringsplaner og byggesaker. Ettersendes 
 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget hadde i 1. halvår 2020 mottatt flere henvendelser fra innbyggere og utbyggere om manglende 
svar på henvendelser til teknisk sektor.  
I henhold til forskrift og lov har alle som henvender seg til kommunen krav på et svar og oppfølging av sin 
henvendelse der dette er nødvendig. 
 
K-utvalget valgte å følge saken videre med rådmannen, som ble invitert til møtet 16.06.2020 – sak 12/2020 for å 
redegjøre. 
Under drøftingen av saken fremkom det bl.a.: 

 Klare tilbakemeldinger fra innbyggere og utbyggere om dårlig og manglende kommunikasjon, som bl.a.; 
gjentagende henvendelser pr. epost blir ikke besvart, vanskelig å få kontakt med saksbehandlere pr.  
telefon og når saksbehandler skal ringe opp igjen, skjer det ikke. 

 I enkle saker kan opptil 3 saksbehandlere være inne i saken, og ingen har besvart henvendelser. 

 Har sektoren god nok kompetanse, ressurser og struktur? 

 Utbyggere (entreprenører og arkitekter) kvier seg til å ta oppdrag i Nesbyen. De erfarer at enkelte 
byggesaker/reguleringsplaner blir problematisert og plukket fra hverandre, og i stedet for å se løsninger 
fokuseres det på problemene. 

 Saker blir ikke utredet i henhold til saksbehandlingsregler i kommunen. Forvaltningsloven har klare regler for 
saksbehandlingsfrister og veiledningsplikt, som kommunen plikter å følge. 

 
K-utvalget anså at fremkommet informasjon fra innbyggere og utbyggere, ift. manglende kommunikasjon og 
besvarelser på henvendelser som alvorlig.  
 
K-utvalget anså det som mer hensiktsmessig å foreta en forvaltningsrevisjon av arealplaner og byggesaker på 
teknisk sektor.  
I henhold til kontrollutvalgets «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll», vedtatt i møte 17.02.2020, er 
arealplaner og byggesaker et prioritert område k-utvalget ønsker å foreta en forvaltningsrevisjon av i 
inneværende periode 
 
Kontrollutvalget vedtok i sak 12/2020: 
«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget anser det som hensiktsmessig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av arealplaner og 
byggesaker på teknisk sektor. 
Kontrollutvalget bestiller forslag til prosjektplan vedrørende forvaltningsrevisjon av arealplan og byggesaker på 
teknisk sektor, fra Viken kommunerevisjon IKS, til utvalgets neste møte 03. september 2020.» 
 
I k-utvalgsmøte 03.09.2020 – sak 15/2020 orienterte forvaltningsrevisor fra Viken kommunerevisjon IKS,  
Ann Heidi Jebsen, om prosjektplanen og dens beskrivelse av gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, herunder  
bl.a. metode og fremdriftsplan, herunder; 

 dokumentanalyse 

 samtale med nøkkelpersonell, ledere og saksbehandlere på ulike nivåer 

 mappegjennomgang, undersøkelse av saksbehandlingen i utvalgte saker 

 spørreundersøkelse til brukere og konsulenter. 
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Vedtak i sak 15/2020:  
«Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på området; reguleringsplaner og byggesaker teknisk sektor, av 
Viken kommunerevisjon IKS, basert på fremlagt prosjektplan, datert 17.08.2020. 
Revisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget i deres møte i februar 2021.» 
 
 
Prosjektets formål var å undersøke om kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrift 
på området, om den gir brukere god service i slike saker og om kommunen har utviklet en god internkontroll på 
området. 
 
I utgangspunktet skulle forvaltningsrevisjonsrapporten fremlegges for kontrollutvalget i møtet 25. februar 2021. 
Grunnet den pågående pandemien og smittesituasjonen har prosjektet blitt forsinket.  
 
Plan for møtet: 
Forvaltningsrevisor Hanne Ingeborg Tømte og Ann Heidi Jebsen gjennomgår forvaltningsrevisjonsrapporten og 
dens konklusjon. 
 
Revisor må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål i møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


