Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Rapporteringsordning for påståtte
ulovlige byggetiltak

Interpellasjon
Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak

Møtedato

Arkivsaknr.: 2020/3003-2

Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:

Den 03.02.2020 har rådmannen opprette en nettside for innrapportering av påståtte ulovlige
byggetiltak. Rapporteringsordningen legger til rette for anonym rapportering.
https://askoy.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/melding-ommulig-ulovlighet

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5594&resultSetIndex=1&externalid=4627

På bakgrunn av ovenfor nevnte har interpellanten følgende spørsmål til ordfører:


Hvilket politisk eller administrativt vedtak ligger til grunn for opprettelsen av denne
nettsiden?



Hvem har bestemt kriteriene for rapporteringen, herunder at rapportering kan gjøres
anonymt? Finnes det en juridisk vurdering av ordningen?



Finnes det en oversikt/rutine for hvilke innrapporteringer som er mottatt og hvordan
disse er blitt behandlet?



Hvilke kostnader og merarbeid medfører denne ordningen for kommunen?



Hvilke inntekter er det beregnet at denne ordningen medfører?
Er ordningen finansiert etter selvkost?



Medfører ordningen behov for oppbemanning på byggesaksavdelingen, eller kan det
reduseres et antall stillinger på byggesak, dersom ordningen avvikles?

Ordfører vil gi følgende svar:

Hensikten med å opprette skjemaet «melding om mulig ulovlighet» var å redusere antall
telefonhenvendelser til kommunen, samt gjøre mest mulig informasjon tilgjengelig elektronisk
for publikum.
Det foreligger ikke et politisk eller administrativt vedtak som bakgrunn for skjema.
Tidligere har ulovlige tiltak blitt meldt ved å ringe til kommunen eller ved å sende epost.
Det er fullt lovlig å varsle anonymt. Dersom man velger å være anonym, medfører det at man
ikke får noen informasjon om hvordan saken følges opp. Meldere som ønsker å være anonym
har som regel ringt inn melding, det er da saksbehandler som må nedtegne meldingen.
Det er ingen kriterier for rapportering. Da det tidligere, og fremdeles, er mulig å melde
ulovligheter anonymt, er det også slik på nettsiden. Håndtering av ulovlighetssaker handler ikke
om hvem som melder inn ulovligheten, men om hvor alvorlig overtredelsen er og om det er
holdepunkter for at meldingen innebærer riktighet.
Med dette skjemaet registreres antall saker på en enkel og hensiktsmessig måte. Antall
meldinger om mulig ulovligheter blir rapport i forbindelse med KOSTRA rapportering.
Innrapporteringer behandles på linje med rapporteringer ellers som kommer via telefon eller
epost. Utgangspunktet er at vi behandler ut fra alvorlighetsgrad og kapasitet i avdelingen.
Utarbeidelse av skjema vurderes ikke å medføre økte kostnader eller merarbeider, utover
opprettelse av skjema og vedlikehold av dette.
Kommunen plikter å følge opp ulovligheter etter plan- og bygningsloven § 32-1. Utgiftene til
tilsyn dekkes inn i de vanlige gebyrene for søknadsbehandling og belastes ikke den enkelte
tilsynssak.
Formålet med tvangsmulkt er å sikre gjennomføring av pålegg om retting for å bringe ulovlige
forhold til opphør. Hverken tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr skal eller blir benyttet for å
sikre kommunen inntekter. Overtredelsesgebyr er en sanksjon som benyttes som reaksjon på
brudd på plan- og bygningsloven.
Formålet med skjema er å motta henvendelser om mulige ulovligheter på en mer hensiktsmessig
måte. Det medfører som utgangspunkt ikke behov for oppbemanning eller nedbemanning.

Kleppestø, 28.04.2020

Siv Høgtun
Ordfører

