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1. Godkjenning av referat Drangedal 08.09.17

2. Diskutere innføring av artikkelnummer
Porsgrunn bruker p.t. Agresso, der det er en begrensning på maks 30 tegn. Viktig med artikkelnummer på
byggesaksgebyrene, da dette gir bedre oversikt for fakturamottakere og gjør det lettere å føre statistikk.

3. Plan for gjennomgang av gebyrer 2018
Alle bør i utgangspunktet legge inn artikkelnummer i sitt gebyrregulativ (se e-post fra Annette 23.10).
Det viktigste i forhold til en eventuell revisjon, er å kunne vise til at det er gjort en vurdering av de ulike
gebyrene og ikke nødvendigvis at gebyrets størrelse er korrekt i forhold til faktisk tidsforbruk. Viktig å ha ett
godt og vurdert bakteppe, både i forbindelse med klagesaker og overfor politikken. Skien avtaler en
gjennomgang av regulativet med Momentum (2019?). Skien sjekker også ut hvor mye ekstraarbeid en
gjennomgang uten artikkelnummer medfører. Vi setter en videre fremdriftsplan for arbeidet i neste møte.

4. Status e-byggesak
Skien sendte ut forslag til samarbeidsavtale i september. Savner tilbakemelding. Bruker samme
kostnadsfordeling som i 360-prosjektet. Samtlige melder tilbake at de ønsker å være med på forprosjektet.
Dersom det blir veldig store kostnader på hovedprosjektet, kan kost-/nytteverdien for Siljan fort bli for høy.
Viktig at samtlige sender inn undertegnet avtale snarlig, slik at vi kommer i gang med forprosjektet.
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5. Kort info om samarbeid mellom Porsgrunn og Skien
Skien og Porsgrunn "ser hverandre litt i korta". Tilsyn på 3 saker fra hver av kommunene. I denne omgang er
det valgt ut 3, 3-ukers saker fra ulike saksbehandlere og med sammenfallende vedtaksdato. Ett slikt "tilsyn" vil
virke forebyggende, og gi rom for læring. Porsgrunn setter av en dag, der flere saksbehandlerne ser på Skiens
saker sammen. Intensjonen e å få dette unna før Jul.
Skien har tatt til seg Porsgrunns rutine, der alt arkivverdig skal gå via postmottak. Forvaltninggsrevisjonen
applauderer en slik løsning.
Lurt å ta ut rapport på hva som er sendt av gebyr eksempelvis hver 14 dag.
Kragerø kjører jevnlige stikkprøver. Her bør kommunene samarbeide og lære av hverandre.
Prøver å lage vanntette systemer, men dette er vanskelig!

6. Status rutinearbeid (Porsgrunn)
Annette gikk gjennom status for rutinearbeid på plan, geodata og byggesak.
Faste møtepunkter hver uke. Litt om KLART-språk og fokus på dette. Går gjennom alt av maler, rutiner og
sjekklister. Viktig å spille inn mot de ulike arbeidsgruppene i plan- og byggesakforum. Endringer vedtas i planog byggesakforum.
En del diskusjon rundt delegasjonsmyndighet og to underskrifter i vedtak. Ulik praksis fra kommune til
kommune, men enighet om at det er fornuftig med to underskrifter.

7. Eventuelt
Politisk innblanding/påvirkning i saker. Generell drodling med eksempler.
Lurt å vurdere mere aktiv bruk av settekommune.

Neste møte
Gjennomgang av forvaltningsrapport og erfaringer fra de kommunene, som nylig har vært under revisjon (Siljan
og Kragerø).
Gjennomgang av tilsynskontorets tertialrapport.
Be fylkesmannen til neste møte og utfordre ham på dispensasjonstemaet (Porsgrunn kommune tar kontakt)

Baard Gonsholt
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