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Hei

Vurdere å sette inn tiltak for å sikre at flere søknader behandles innenfor de
lovpålagte saksbehandlingsfristene.

Den umiddelbare løsningen ble å kjøpe tjenester for å få tatt unna saker innen byggesak.
Vi lyktes med å ta ned saksbehandlingstiden til fornuftig nivå (1-3 uker) på en drøy
måned i perioden april-mai 2021.

Prioritere ytterligere veiledning til søkere forut for søknadsbehandlingen, for å
hindre at søknader sendes inn til kommunen med mangler.
         Dette er gjort ved å omprioritere ressurser fra drift/driftsleder til veiledning innen
byggesaksbehandling.

Vi har fått svart ut de veiledningsbehovene som har vært fra medio 2021 til d.d., og har
inntrykk av at de aktuelle brukerne er fornøyd.

Foreta en erfaringsutveksling mellom forvaltningsenhetene i de samarbeid som denne
rapporten omtaler. Det omhandler klargjøringen av ansvar, roller og utfordringer i
samarbeidene.

Vi har hatt møter mellom landbruk og byggesak/delesak, og blitt enig om en
mottakskontroll som beskriver/kvalitetsikrer rutiner og prosedyrer i saksgang mellom disse
fagene. Denne mottakskontrollen er vedlagt.
Erfaringsutvekslingen opp mot Nasjonalparkstyret er vi ikke i mål med. Det har vært på
trappene å innkalle til møte et par ganger, men er blitt utsatt i påvente av vi kan samles fysisk.
Selvfølgelig kunne vi kjørt møter digitalt, og det vil nok skje om ikke det snart løsner mht.
«koronarestriksjonene». Det er likevel viktig å bemerke at dialogen mellom
nasjonalparkforvalter og våre saksbehandlere innen henholdsvis byggesaker, motorferdselsaker
og utvalgte kulturlandskapssaker oppleves som god av våre saksbehandlere.

Vi kjøper fremdeles tjenester innen byggesak, men det har pr. i dag at vi bruker mer av våre egne
ressurser på kommuneplanens arealdel.

Med vennlig hilsen,
Inge Ryen
Virksomhetsleder - Landbruk og Kommunalteknikk
952 66 503
inge.ryen@os.kommune.no
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Det gjøres oppmerksom på at e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.

