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Ressource til byggesagsbehandling jf. ØK’s vedtagne effektmål (vedtaget
august 2018)

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:
Økonomiudvalget vedtog på deres møde den 22. august 2018 et effektmål om forbedring af
sagsbehandlingstiden for byggesager. Specifikt ønskes en forbedring på 10 % i opfyldelsesgraden, så flere
byggesager bliver afgjort inden for de nationale servicemål for gennemsnitlig sagsbehandlingstid.
Det er vanskeligt at vurdere nøje på fremtidige sagsbehandlingstider, især grundet indførelsen af væsentlige
ændringer i sagsbehandlingen med ikrafttræden af Bygningsreglement 2018.
Imidlertid skønnes det, at såfremt effektmålet skal opfyldes fra 2020 og fremadrettet, vil det være nødvendigt
med en fast opnormering på området ved tilførsel af ressourcer til en ekstra byggesagsbehandler.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
VesthimVIVE
Smnl.
Region
Hele
merlands
Budget 2019
Kommun
gruppen Nordjyll. landet
e
Administration mv. kr. pr.
indb. (ekskl. lønpuljer,
6.395
6.382
6.971
6.048
tjenestem.pension og interne
forsikringspuljer)
En udvidelse af udgifterne med årligt 0,540 mio. kr. vil påvirke Vesthimmerlands Kommunens nøgletal fra
6.395 kr. pr. indbygger til 6.410 kr. pr. indbygger.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Sagsbehandlingstiden kan i et vist omfang have betydning for vækst og udvikling.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ønsket om driftsudvidelsen fremsættes med henblik på at kunne opfylde Økonomiudvalgets effektmål som
vedtaget den 22. august 2018.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Der er dårlig plads i administrationsbygningen til at etablere flere arbejdspladser.
Konsekvenser for service til borgerne:
Der vil kunne opleves kortere sagsbehandlingstid for byggesager.
Personalemæssige konsekvenser:

Der er tale om tilførsel af ressource, hvorfor der også forventes at opnås en bedre balance mellem ressourcer
og arbejdsmængde.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området:

