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Bakgrunn:
I møte 24. mai 2017, sak 3/17 ble det vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt –
«Plan og Byggesaksbehandling» følgende vedtak foreligger:
Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i fra revisjonens tilrådning med
tillegg fra sekretariatet vedrørende endring i foreslåtte avgrensning i undersøkelsen, og vedtar
følgende endringer i avgrensning for undersøkelsen:
Undersøkelsen også tar for seg Planarbeidet i Kvalsund kommune med bakgrunn i
opplysninger vedrørende fokusområder for prosjektet.
Kontrollutvalget vedtar oppstart av Forvaltningsrevisjonsprosjekt og prosjektet endrer navn til
«Plan og Byggesaksbehandling», videre at det tilføyes en underproblemstilling vedrørende
planarbeid. pkt. c)
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstilling i pkt. c) Forslag fra
kontrollutvalget til underproblemstilling pkt. c):
«Er det utarbeidet Planstrategi, planprogram for kommuneplan, samt reguleringsplaner og
finnes det et forsvarlig Planarkiv i kommunen?»
Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling og tilhørende
underproblemstillinger a) og b) for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan og
Byggesaksbehandling»:
Hovedproblemstilling:


Er saksbehandlingen vedrørende Plan og Byggesaker tilfredsstillende?
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Underproblemstillinger:
a) Foregår saksbehandlingen i henhold til det regelverket virksomheten er satt til å
forvalte?
b) Holder virksomheten tidsfristene for saksbehandlingstid?

2) Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstilling for pkt. c) ut i fra
forslag, og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til hovedproblemstillingen.
c)Er det utarbeidet Planstrategi, planprogram for kommuneplan, samt
reguleringsplaner og finnes det et forsvarlig Planarkiv i kommunen?

Saksopplysninger:
VEFIK IKS ved oppdragsansvarlig revisor har i email av 7. september innmeldt en
problemstilling i forbindelse med prosjekt som må avklares med kontrollutvalget.
Følgende problemstilling er tatt opp:
«Prosjektet er igangsatt, og det er sendt oppstartsbrev til rådmannen. I den forbindelse ønsket
vår prosjektleder et møte med kommunen i forbindelse med innsamling av datamateriale.
Som en følge av dette har vi per e-post blitt orientert om at teknisk sjef og rådmannen stiller
seg «undrende» til at denne undersøkelsen blir igangsatt på nåværende tidspunkt all den tid
Kvalsund kommune har «outsourcet» kommunens byggesaksavdeling til Hammerfest
kommune fra 1. juli 2017.
Videre vet vi nå med sikkerhet at Kvalsund kommune skal slås sammen med Hammerfest fra
1. januar 2020.
Disse forholdene gjør at revisjon stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten bak å gjennomføre
det nevnte forvaltningsrevisjonsprosjektet. For å forsikre oss om at dette er et prosjekt som
kontrollutvalget i Kvalsund ønsker å få gjennomført, så ber revisjon kontrollutvalget om å
avklare dette.
Dersom kontrollutvalget fortsatt ønsker at dette prosjektet skal gjennomføres, så forholder vi
oss selvfølgelig til det, og gjennomfører undersøkelsen som vedtatt og planlagt.»
Prosjektet er avgrenset til å gjelde perioden 2013-2016.
Følgende alternativ bør diskuteres:
 Vedtaket opprettholdes og gjennomføres som planlagt.
 Kontrollutvalget opprettholder vedtaket men endrer avgrensningsperioden.
 Prosjektet utgår
Sekretariatets tilrådning:
Saken legges frem som en diskusjonssak.
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