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SAK 11/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I 
KONTROLLUTVALGET 7.FEBRUAR 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7.februar 2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 07.02.2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 07.02.2017 kl. 18:00 
Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling 
Arkivsak: 16/00243 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder 

Live Jetlund, nestleder 
Willy Krøgli, medlem 
Inge Grav, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Harald Kvinnsland Dollst 

  
Forfall:  Kjersti Michaelsen 
  
Andre: Rune Høiseth, ordfører, sak 2/17 

Jan Arvid Kristengård, rådmann 
Ingvild Aartun, kommuneadvokat 
Paul Hellenes, økonomisjef, sak 1/17-4/17 og 6/17 
Atle Nilsen, spesialkonsulent, sak 1/17-4/17 og 6/17 
Kirsti Torbjørnsson, leder forvaltningsrevisjon TKR 
Gerd Smedsrud, forvaltningsrevisor TKR 
Birgitte Holmberg, regnskapsrevisor TKR 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Møteleder: 
 
 
Protokollfører: 

Gjert Gjertsen 
 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 16/00243-1 
Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 
15.november 2016. 

3 

2/17 17/00016-1 Dialog med politisk ledelse. 3 

3/17 15/00133-6 Henvendelse til kontrollutvalget. 4 
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4/17 
16/00138-
13 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Selvkost på kommunale 
gebyrer" 

4 

5/17 17/00041-3 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon. 7 

6/17 16/00233-1 Revisor orienterer. 7 

7/17 16/00234-2 Uavhengighetserklæring. 8 

8/17 15/00138-5 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Larvik kommune. 8 

9/17 16/00236-1 Referater. 9 

10/17 16/00237-1 Eventuelt. 10 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og saker. 
 
Før behandlingen av den ordinære sakslisten, orienterte rådmann og 
kommuneadvokat om en konkret sak. Møtet ble lukket under denne orienteringen i 
medhold av Kommuneloven §31. 
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Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 
15.november 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 1/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 15.11.2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 15.11.2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

2/17 Dialog med politisk ledelse. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Framlegges uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører Rune Høiseth ga en en fyldig orientering om status for fellesnemndas 
arbeid med kommunesammenslåing. Rådmannen supplerte med informasjon om 
status for en del av de viktigste enkeltprosjektene som er under arbeid.Sekretæren 
orienterte kort om noen problemstillinger vedr. kontroll og tilsyn i forbndelse med 
kommunesammenslåinger.Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering. 
 
 
 
 
 

3/17 Henvendelse til kontrollutvalget. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. Det ble foreslått å utsette behandlingen til neste møte. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget. 
 
 
 
 
 

4/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Selvkost på kommunale 
gebyrer" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 4/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkost på kommunale gebyrer» om at kommunen bør 
 

 Sikre at  
o alle direkte utgifter som inngår i selvkostberegningen er relatert til 

gebyrlagte tjenester 
 

o alle indirekte utgifter er med i beregningen 
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o de indirekte utgiftene er beregnet på en hensiktsmessig måte 
 

 Sørge for bedre skriftlig dokumentasjon av grunnlaget for differensieringen av 
gebyrene på plansak, byggesak og oppmåling 

 Sørge for at kommunen enten bruker av eller avsetter til bundet fond, ikke 
begge deler i løpet av ett regnskapsår 

 Sikre at det framkommer av årsregnskapet hvor store fond det er på det 
enkelte tjenesteområdet 
 

Kontrollutvalget ber om å få en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkost på kommunale gebyrer» om at kommunen bør 
 

 Sikre at  
o alle direkte utgifter som inngår i selvkostberegningen er relatert til 

gebyrlagte tjenester 
 

o alle indirekte utgifter er med i beregningen 
 

o de indirekte utgiftene er beregnet på en hensiktsmessig måte 
 

 Sørge for bedre skriftlig dokumentasjon av grunnlaget for differensieringen av 
gebyrene på plansak, byggesak og oppmåling 

 Sørge for at kommunen enten bruker av eller avsetter til bundet fond, ikke 
begge deler i løpet av ett regnskapsår 

 Sikre at det framkommer av årsregnskapet hvor store fond det er på det 
enkelte tjenesteområdet 

 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Gerd Smedsrud gikk igjennom hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål. 
Paul Hellenes og Atle Nilsen kommenterte et par forhold i rapporten og besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkost på kommunale gebyrer» om at kommunen bør 
 

 Sikre at  
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o alle direkte utgifter som inngår i selvkostberegningen er relatert til 
gebyrlagte tjenester 

 
o alle indirekte utgifter er med i beregningen 

 
o de indirekte utgiftene er beregnet på en hensiktsmessig måte 

 

 Sørge for bedre skriftlig dokumentasjon av grunnlaget for differensieringen av 
gebyrene på plansak, byggesak og oppmåling 

 Sørge for at kommunen enten bruker av eller avsetter til bundet fond, ikke 
begge deler i løpet av ett regnskapsår 

 Sikre at det framkommer av årsregnskapet hvor store fond det er på det 
enkelte tjenesteområdet 

 
Kontrollutvalget ber om å få en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkost på kommunale gebyrer» om at kommunen bør 
 

 Sikre at  
o alle direkte utgifter som inngår i selvkostberegningen er relatert til 

gebyrlagte tjenester 
 

o alle indirekte utgifter er med i beregningen 
 

o de indirekte utgiftene er beregnet på en hensiktsmessig måte 
 

 Sørge for bedre skriftlig dokumentasjon av grunnlaget for differensieringen av 
gebyrene på plansak, byggesak og oppmåling 

 Sørge for at kommunen enten bruker av eller avsetter til bundet fond, ikke 
begge deler i løpet av ett regnskapsår 

 Sikre at det framkommer av årsregnskapet hvor store fond det er på det 
enkelte tjenesteområdet 

 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
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5/17 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 5/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Framlegges i møtet.   
 
 
Møtebehandling 
En skisse til prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på plan/byggesak ble utdelt. Kirsti Torbjørnsson 
gjennomgikk hovedpunktene i skissen. Kontrollutvalget hadde dermed 4 alternative 
muligheter for valg av nytt forvaltningsprosjekt. 
 
Saken ble drøftet. 
 
Det ble foreslått å utsette behandlingen av saken til et nytt møte torsdag 23.februar 
2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Saken utsettes til nytt møte i kontrollutvalget torsdag 23.februar 2017, 
 
 
 
 
 

6/17 Revisor orienterer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 6/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Birgitte Holmberg orienterte om bl.a. følgende forhold: 
Rollen som revisor for fellesnemnda, møter med administrasjonen om rutiner for 
rapportering/budsjettkontroll, attestasjonsoppdrag og besøk i flere 
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virksomheter/foretak. Økonomisjefen opplyste at forslag til nytt finansreglement vil bli 
framlagt til politisk behandling i nær framtid. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

7/17 Uavhengighetserklæring. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 7/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, 
Telemark Kommunerevisjon IKS, for 2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kirsti Torbjørnsson orienterte kort om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, 
Telemark Kommunerevisjon IKS, for 2017 tas til orientering. 
 
 
 
 

8/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Larvik kommune. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 8/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det framlagte forslag til årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Larvik kommune vedtas. 
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Årsrapporten oversendes til kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Det framlagte forslag til årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Larvik kommune vedtas. 
 
Årsrapporten oversendes til kommunestyret. 
 
 
 
 
 

9/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 9/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling  
Referatsakene ble drøftet og kommentert. Det ble foreslått å invitere rådmannen til å 
orientere kontrollutvalget om kommunens oppfølging av de hendelsesbaserte 
tilsynene. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. Rådmannen inviteres til å orientere kontrollutvalget 
om kommunens oppfølging av de hendelsesbaserte tilsynene. 
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10/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 10/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Live Jetlund fremmet flg. forslag: 
 
«Kontrollutvalget ber Telemark Kommunerevisjon IKS undersøke om kommunens 
ordinære rutiner og prosedyrer ble fulgt ved ansettelse av nåværende 
virksomhetsleder for kommunalteknikk. Resultatet av undersøkelsen framlegges på 
kontrollutvalgets møte 25.april 2017.» 
 
Gjert Gjertsen tok opp sin habilitet før behandlingen av forslaget, og kontrollutvalget 
besluttet at han var inhabil, jfr. forvaltningsloven §6, andre ledd. Gjert Gjertsen 
fratrådte deretter møtet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
«Kontrollutvalget ber Telemark Kommunerevisjon IKS undersøke om kommunens 
ordinære rutiner og prosedyrer ble fulgt ved ansettelse av nåværende 
virksomhetsleder for kommunalteknikk. Resultatet av undersøkelsen framlegges på 
kontrollutvalgets møte 25.april 2017.» 
 
 
Møtet slutt kl.21.45. 
 
Revetal 8.februar 2017 
 
For leder i Kontrollutvalget, Gjert Gjertsen 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær  
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00042-4 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.03.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/17 
HENVENDELSE FRA HANS WELDINGH 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar henvendelsene fra Hans Weldingh til orientering. Henvendelsene 
tas med i kontrollutvalgets vurdering av behovet for en eventuell forvaltningsrevisjon 
av kommunens byggesaksbehandling. 
 
Vedlegg:  
Henvendelser fra Hans Weldingh datert 20.januar og februar 2017. 

 
Saksframstilling: 
Henvendelse fra Hans Weldingh datert 20.1.2017 ble lagt fram for kontrollutvalget i 
møte 7.februar 2017, sak 03/17, og det ble fattet slikt vedtak: 
 

«Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget». 
 
På selve møtet ble ytterligere et brev fra Weldingh utdelt til medlemmene i 
kontrollutvalget. Begge henvendelsene følger vedlagt.  
 
Kontrollutvalget behandler normalt ikke enkeltsaker og er heller ikke klageinstans. 
Klager har påklaget den konkrete saken til Fylkesmannen, og det er opplyst at 
planutvalget skal behandle klagen 14.februar 2017.  
 
Klagers brev må derfor sees på som generell informasjon til kontrollutvalget. 
Kontrollutvalgets handlingsrom er å vurdere om det eventuelt er grunnlag for å se 
nærmere på saksbehandlingsrutiner på systemnivå. 
 
Bakgrunnen for utsettelsen var at kontrollutvalget ønsket å se henvendelsen i 
sammenheng med en eventuell forvaltningsrevisjon av kommunens 
byggesaksbehandling. 
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Kontrollutvalget i Larvik kommune

v/ uWalgets leder Giert Giertsen

Postboks 2020,

3255 tarvik.

Ad Klage pl saksbehandlingen i Plan, byggesak, landbruk og geodata.

Denne saken gjelder en soknad om i fi bygge p5 eiendommen Gbnr. 4A44166 i Stavern som tilhorer
Hanna Wildenvey. N6r saken ni endelig kommer til behandling i Planuwalget den !4. februar 2O1-l

har det gdtt noyaktig ett 5r siden den forste soknaden. Det er etter min mening nOdvendig 5 ta
hensyn til lovgivningen i landet og denne saken har ikke fitt den hjelp og behandling som det gir
frem av forvaltningslovens S 11 og 11a.

leg$or rede for sakens gang i den folgende oversikten der dato angis for hva som er gjort fra meg og
fra kommunen:

14. februar 2016:

Sendt soknad om 5 fi bygge p5 tomten.

29.februar 2016:

Svar fra kommunen: Svarer med 3 linjer: Tomten kan ikke bebygges.

29.februar 2OL6:

Mail til kommunen: SpOrsm6l: Hva kan jeg gjOre?

3. mars 2015:

Svar fra kommunen: Tomten kan ikke bebygges- (Helt likt war som 29. februar. N5 burde
saksbehandler wart slik det skal gjOres iht. S LL i Forvaltningsloven.)

Mars. April, Mai og Juni: Tiden er brukt til diverse kontakter i kommunen med Rune Hoiseth, Steinar
Nyland og Bjarne steen. Jeg tok ogsi kontakt med vegvesenet ironsberg og fikk mote L0. mars der
jeg fant en vedtatt reguleringsplan av L970 med innlagt og godkjent av- og pikjoring til fldkesveien
fra tomten. Etter flere moter med Ordforeren skulle saken muligens blitatt opp i formannskapet men
det skjedde ikke.

20. juni2OL6:

Sendt ny soknad med 7 bilag.

8. august 20L5:

Purret pd svar.

16. august 2016:

Mail til Ordforeren:- Han vil sende purring til <rette vedkommende>.

30. august 2016:
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Nytt svar fra ordforeren: Sender purringen videre til administrasjonen. Han sier at Forvaltningsloven
blir ikke fulgt,

31. august 2016:

Svar: Henvendelsen vil bli besvart innen utgangen av september.

1. september2O16:

Tilsaksbehandler: Dette er ikke holdbart!- Mer enn 3 mdneder pi 5 svare p5 en spknad!

3. september 2015:

Til saksbehandler: Fowaltningsloven f6lges ikke. Jeg sier at jeg vil sende saken til <<rette

myndigheter>r dersom det ikke snart blir wart.

12. september 2015:

Sendte purring til lngvild Aartun: Svarte at saken ikke hOrte hjemme hos henne. Henvendelsen

videresendt til Planavdelingen.

13. september 2OL6;

Svar fra Areal og Teknikk v/ Hege Eick og Janne Balberg Kvisvik: SOknaden ikke riktig utformet. - Mi
sokes om dispensasjon fra arealformSlet i kommunedelplanen. Mi ogsi nabovarsles og sendes si til
< Byggesak>.

19. september 2076:

Skriver s0knaden pe nytt. - Sender nabovarsel etc.: Henviser til sOknaden av 14. februar som skulle
blitt besvartSom i brev av 13. september. Herwiser til Forvaltningsloven.

23. oktober 2016:

Oversender soknaden til kommunen med alle nodvendige vedlegg.

L8. november 2OL6.

Fikk svar med vedtak om avslag p5 soknaden.

29. november 2016.

Sendte klage pi avslagettil Fylkesmannen. Ber om at saken behandles i Planutvalget den 13.

desember.

30. november 2Ot6:

Fikk bekreftelse pi mottak av klagen.

13. desember 2OL6;

Saken ikke pi sakslisten.

17. januar 2O!7:

lnnkalling til mote 24.1anuar i Planutvalget sendt. - Saken ikke med i innkallingen.

18. januar 2017:
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Ringte saksbehandler og spurte om hvorfor saken ikke var med i innkallingen. Svarte at saken

kommer pi neste m@te som er 14. februar 2017.

L8. januar 2017:

Saksbehandleren ringte og sa at siden jeg ikke er eier av tomten m6 jeg ha fullmakt fra eier.

Svar: Fullmakten ligger ved i soknaden som kommunen fikk oversendt 23. oktober 2016. - Har ikke

saksbehandleren lest s@knaden?

Denne miten 5 behandle sOknader p5 er ikke tilfredsstillende og m5 endres. Jeg ber om at
Kontrollutvalget tar nodvendige skritt for 6 bedre kommunens saksbehandlinger.

Stavern, 20. januar 2077

Med vennlig hilsen

Postboks 47, 329L Stavern.

Tel.: 997 79 O75

E-mail: hans(oweldingh.se eller hwel@broadpark.no
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Arkivsak-dok. 17/00060-3 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/17 
FORSLAG TIL MANDAT FOR UNDERSØKELSE AV  
"BYGGESAKSBEHANDLING LARVIK KOMMUNE." 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslag til mandat fra Telemark Kommunerevisjon IKS datert 
22.mars 2017 for undersøkelse av «Byggesaksbehandling i Larvik kommune». 
 
Følgende hovedspørsmål bes undersøkt: 
 
1.I hvilken grad har Larvik kommune betryggende kontroll med behandlingen av 
byggesaker? 
 
2.I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak? 
 
Kontrollutvalget ber om at forslag til prosjektplan med anslag på ressursbruk og 
endelig leveringsfrist framlegges på neste møte. 
 
Kontrollutvalget ber om fortløpende statusoppdateringer på arbeidet med 
undersøkelsen på hvert møte fram til endelig levering. 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til mandat fra TKR datert 22.04.2017. 

 
Saksframstilling: 
 
På kontrollutvalgets møte 7.februar d.å. ble Telemark Kommunerevisjon IKS bedt om 
å utarbeide et forslag til mandat for en undersøkelse/forvaltningsrevisjon av 
byggesaksbehandling i Larvik kommune. 
 
TKR har 22.februar d.å. oversendt forslag til mulig mandat med følgende to 
hovedspørsmål: 
 
1.I hvilken grad har Larvik kommune betryggende kontroll med behandlingen av 
byggesaker? 
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2.I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak? 
 
Det er foreslått å gjennomføre oppdraget som en undersøkelse, men i samsvar med 
de ordinære retningslinjer for en forvaltningsrevisjon. 
 
Ressursbruk og endelig prosjektplan forutsettes behandlet når kontrollutvalget har 
fastsatt mandatet og avklart endelig omfang på undersøkelsen. 
 
Det vises for øvrig til revisjonens forslag til mandat. 
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Utarbeidet dato/sign. 

22.2.17 

Kirsti Torbjørnson 

Kommune: 

Larvik 

17/381/709023/tork 

Utsatt offentlighet, jf. offl § 5 

andre ledd. 

Prosjekt 

Byggesaksbehandling 

 

 
Forslag til mandat - byggesaksbehandling 

Bestilling  
Vi viser til kontrollutvalgets møte 7.2.17 der vi ble bedt om å utarbeidet et forslag til mulig mandat 

for undersøkelse/forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i Larvik. Vi har lagt til grunn at 

kontrollutvalget ønsker at Telemark kommunerevisjon IKS skal gjennomføre undersøkelsen. 

 

Bakgrunn 
Bakgrunnen for forslaget om mandat er innspill om kommunens byggesaksbehandling fra publikum 

til kontrollutvalgets medlemmer og en skriftlig henvendelse til kontrollutvalget som ble drøftet i 

kontrollutvalgets møte 7.2.17, oppsummert i følgende punkt: 

- Manglende svar på henvendelser og lang saksbehandlingstid  

- Tilbakemeldinger om dårlig service og veiledning fra enheten 

- Svak tillit til riktig saksbehandling/likebehandling 

Videre danner orientering fra rådmannen i samme møte også grunnlag for forslaget til mandat. 

 

Undersøkelsesform og metode 

Foreløpig framstår det som hensiktsmessig å gjøre en systemrettet undersøkelse, og vi ser for oss at 

den gjøres som forvaltningsrevisjon. Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) foreskriver 

framgangsmåter som sikrer uavhengighet, stiller krav til god dokumentasjon, og at vurderingene 

gjøres opp mot autoritative/allment anerkjente kriterier.  

Vi vil tilpasse metodikken etter behov, om nødvendig etter avklaring med kontrollutvalget og 

innenfor de rammene RSK 001 setter. 

Datainnsamling vil i hovedsak skje ved: 

 Intervju med sentrale ledere og ansatte og evt. politisk utvalg/leder av utvalg. 

 Dokumenter, herunder politiske vedtak, strategi- og plandokumenter, rutiner/prosedyrer. 

 Saksgjennomgang av et utvalg av byggesaker, enten tilfeldig utvalg eller bestemte saker. 
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 Statistikk 

 Kartlegging/gjennomgang av sak/arkivsystemet 

 

Kilder for revisjonskriterier  

Vi vil utlede revisjonskriterier fra kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og plan- og 

bygningsloven med tilhørende forskrifter og lovforarbeider.  

Kriterier hentes videre fra veiledere og håndbøker utgitt av anerkjente kilder:  

 Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjonsarbeid fra KS og Transparency International, 

 Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus? fra KS,  

 COSO – internasjonalt anerkjent rammeverk for internkontroll 

 etikkportalen.no som publiseres på regjeringen.no.  

 

Omfang og leveranse  
Arbeidsomfanget av de undersøkelsespunktene som er beskrevet nedenfor kan gjennomføres 

innenfor de forvaltningsrevisjonsressursene som kommunen har til gode i 2017 (ca 700 t). Vi kan gi et 

sikrere ressursestimat når mandatet er klarlagt og prosjektplan behandlet av kontrollutvalget.  

Leveransetidspunkt avklares senere. 
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Mandat - forslag 

 

Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS om å undersøke følgende hovedspørsmål: 

I hvilken grad har Larvik kommune betryggende kontroll med behandlingen av 

byggesaker? 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeider problemstillinger som dekker følgende punkt: 

- organisering, delegering, styring og ledelse og rapportering 

- kompetanse, kapasitet, finansiering 

- rutiner for risikovurdering og gjennomførte risikovurderinger  

- tiltak for å sikre byggesaksbehandling i samsvar med gjeldende rett 

 saksbehandlingstid og foreløpig svar 

 veiledningsplikt, saksutredning og begrunnelse 

 informasjon om og organisering av klagesaksbehandling 

 tiltak for å sikre habilitet: kartlegging, kompetanse og rutiner for 

vurdering og dokumentasjon  

 særskilte tiltak for å sikre likebehandling i skjønnsutøvelsen, både  

administrativt og på politisk nivå (herunder oppfølging av 

rapporterte tiltak etter forvaltningsrevisjon 2013) 

- tiltak for å sikre at kommunen fører tilsyn 

 tilsynsplan 

 organisering og rutiner 

- i hvilken grad rutiner og retningslinjer blir fulgt 

 

I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak? 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeider problemstillinger som dekker følgende punkt: 

- kontrollmiljø, herunder etiske retningslinjer/etikkarbeid og klima for varsling 

- vurderinger av risiko for korrupsjon innenfor byggesaksbehandlingen 

- forebyggende tiltak: 

 ansettelsesrutiner 

 bierverv – regler og praksis 

 tiltak ved mottak og fordeling av saker (herunder 

saksbehandlingssystem, post- og arkivrutiner og praksis) 

 tiltak ved behandling og saksutredning (herunder 

saksbehandlingssystem, dokumentasjon og post- og arkivrutiner) 

 tiltak ved vedtaksfastsettelse, administrativt og politisk  

 tiltak ved klagebehandling 

 tiltak knyttet til gebyrfastsetting og innkreving 
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Dersom det er ønskelig kan vi ta med ytterligere spørsmål/underpunkt: identifisering av feil og 

mangler, årsaksforklaringer, gjennomgang av enkeltsaker som det er ønskelig at vi skal se nærmere 

på.  
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Arkivsak-dok. 16/00237-3 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.03.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/17 
EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak: 
. 
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