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1 Sammendrag 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om Tjøme kommune har rutiner, system og 
prosedyrer som sikrer at politiske vedtak og planer blir effektuert og fulgt opp på en tilstrekkelig måte. 
 

Vurderinger 

Vår hovedvurdering er at administrasjonen har et godt system for oppfølging av saker og planer. Internt 
i administrasjonen er roller og ansvar avklart og det er etablert gode, og etter vårt skjønn praktiske, 
kontrollrutiner for å sikre at alle vedtak blir fanget opp, fortolket og iverksatt.  
 
Systemet er kommunisert og forstått på en enhetlig måte og den politiske rapporteringen, og 
grunnlaget for denne, utgjør i praksis en fortløpende evaluering av virksomheten. Dette gir grobunn for 
læring og forbedring. Tilsammen ivaretar dette helt sentrale komponenter for et godt 
internkontrollsystem som etterlever kommunelovens krav etter §23.  
 
I kommunen er det ikke utbredt å sette frister for effektuering av vedtak. Det er heller ikke en utbredt 
praksis at politiske organ aktivt blir involvert i prosessen med oppfølging av vedtak og planer. Samtidig 
har Tjøme gode samarbeidsrutiner for samspillet mellom politikk og administrasjon. Det er etablert og 
kommunisert tydelige ansvarfordelinger og det er utviklet klare møteplasser for kommunikasjon og 
gjensidig kvalitetssikring. I samspillet har kommunen knesatt noen særlige viktige prinsipper, herunder 
en profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon, administrativ kommunikasjon med politikere 
går via rådmannen og en systematisert dialog mellom rådmann og ordfører. 
 
Ser en så til den mer konkrete oppfølgingen av vedtak og saker i kommunen, så fremstår denne som 
god. I de to konkrete sakene som er undersøkt, er oppfølgingen fra administrativ side i tråd med føringer 
og ønsker.  
 
Når det gjelder rapportering på saker og planer så ivaretas dette i hovedsak gjennom den tertialvise 
driftsrapporten. Denne er omfattende og gir etter vår vurdering mye og relevant informasjon innenfor 
hele den kommunale virksomheten. 
 

Anbefalinger 

Etter vår vurdering har Tjøme kommune et godt system for oppfølging av politiske vedtak og planer. 
Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, iverksette, samt rapportere på den faktiske 
oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette 
den etablerte praksis.  
 
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, er det vår 
anbefaling at Tjømes praktisering av forholdet mellom poltikk og administrasjon tas inn. Dette gjelder 
særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipper som per i dag praktiseres: 
 
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon 
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen 
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører 
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring 
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2 Bakgrunn og formål 

2.1 Bakgrunn  
Kontrollutvalget har i møte valgt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet "Oppfølging av 
kommunale planer/vedtak".   
 
Temaet for forvaltningsrevisjonen ble foreslått under kommunestyrets behandling av overordnet 
analyse og plan for forvaltningsrevisjon 16.3.2015, sak 24/16. Under behandlingen kom det opp forslag 
fra MDG om at "oppfølging av kommunale planer/vedtak" ble tilføyd innstillingen på prioriterte områder 
for forvaltningsrevisjon. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Tjøme kommune har rutiner, system og 
prosedyrer som sikrer at politiske vedtak og planer blir effektuert og fulgt opp på en tilstrekkelig måte. 
 
Forvaltningsrevisjonen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak 
dersom forvaltningsrevisjonen avdekker avvik eller mulige forbedringsområder. Revisjonen vil i 
utformingen av eventuelle anbefalinger ta hensyn til den kommende sammenslåingen av Tjøme og 
Nøtterøy kommuner. 
 

2.1.1 Problemstillinger 

Følgende problemstillinger er undersøkt i forvaltningsrevisjonen: 
 

1. Er det etablert system for registrering, iverksetting og oppfølging av politiske vedtak og planer? 

2. I hvilken grad er det etablert prosessuelle rutiner for effektuering og oppfølging av politiske vedtak 
og planer? 

2.1  I hvilken grad er det satt frister for innspill til forslag til vedtak / planelement 

2.2. I hvilken grad er det satt frister for effektuering av vedtak og planelement? 

2.3  I hvilken grad er det etablert prosessuelle rutiner/prinsipper for å avklare/ tolke politiske 
vedtak/planer? 

2.4  Er det rutiner for tilbakemelding til politisk nivå, blant annet når det inntreffer uventede 
forhold som virker inn på effektueringen av vedtakene/planene? 

2.5  I hvilken grad blir politiske organ involvert i prosessen med oppfølging av vedtak/planer? 

3. I hvilken grad blir kommunestyret og/eller andre politiske organer orientert om eventuelle avvik i 
gjennomføringen av vedtak/planer?  

 

2.2 Avgrensning 
Prosjektet er avgrenset til oppfølging av politiske vedtak. Administrative vedtak som er vedtatt etter 
delegasjonsreglementet er ikke omfattet av dette prosjektet. 

 

2.3 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krav i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon.  
 
Følgende teknikker er benyttet for å samle inn data: 
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Dokumentanalyse    

Til grunn for rapporten ligger gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter. Mottatt og gjennomgått 
skriftlig dokumentasjon er lister opp i vedlegg 2.  

 

Intervju 

I forbindelse med forvaltningsrevisjon er det gjennomført åtte intervjuer. Vi har intervjuet rådmann, 
personalsjef, økonomisjef, kommunalsjef for helse og velferd, kommunalsjef for oppvekst og kultur, 
kommunalsjef for plan, teknikk og miljø, samt ordfører. Vi har i tillegg hatt samtaler med 2 
saksbehandlere. 
 
Intervjuene har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet 
informasjonsverdi, personers erfaring og formelt ansvar i forhold til definert formål og problemstillinger. 
Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs. at respondentene har fått anledning til å lese 
igjennom referatene og gjøre eventuelle korrigeringer. 
  
Datainnsamlingen ble avsluttet 13.12.2016.  
 
Rapporten har vært sendt rådmannen til uttalelse. 

 

Revisjonskriterier 

Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier:   
 

Kommunelovens § 23, 2. og 3. ledd: 

”2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer 

er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 

den er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine 

underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak 

av kontrollutvalget.” 

 

Revisjonskriteriene er utdypet i vedlegg 1. 
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3 Fakta 

3.1 Politisk organisering 
 
Etter valget i 2015 er den politiske organiseringen i Tjøme slik: 
 

 
  

Kommunestyret består av 19 medlemmer (6 Ap, 4 Frp, 3 H, 2 TL, 2 V, 2 MDG). Formannskapet består av 5 
representanter og har også funksjon som 4 andre utvalg.  

Det er 3 hovedutvalg; Hovedutvalg for Levekår behandler saker fra oppvekst, kultur, helse og velferd. 
Hovedutvalg for Miljø og teknikk behandler saker fra teknisk sektor. Hovedutvalg for Plansaker behandler 
saker vedrørende kommunens planer. 

 

3.2 Administrativ organisering 
Kommunens administrasjon er organisert i områder ledet av en kommunalsjef. De tre områdene er: 
helse og velferd, oppvekst og kultur og plan, teknikk og miljø. Det er en målsetting at organiseringen 
skal gi bedre helhetlig styring og kontroll med kommunens virksomhet. Rådmannens stab omfatter 
følgende funksjoner: økonomi, personal, skatt og kommunikasjon. Illustrert er kommunen organisert 
slik: 
 
 
 

 
Kommunestyre 

 
Kontrollutvalg 

Formannskap 
Kommuneplanutvalg
Valgstyre
Klagenemd  
Admin. utvalg 

 
Arbeidsmiljøutvalg 

Hovedutvalg 
Levekår 

Hovedutvalg 
Miljø og teknikk 

Hovedutvalg 
Plansaker 
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3.3 Formalisering av oppgave- og ansvarsdeling 
 
Gjennom delegasjonsreglementet for Tjøme kommune er er utøvelsen av myndighet i kommunen 
fastlagt. Rent praktisk beskriver delegasjonsreglementet kommunestyrets delegeringer: 
 

- Hva som ligger til kommunestyret 
- Delegert myndighet til formannskap 
- Delegert myndighet til hovedutvalg 
- Delegert myndighet til ordfører 
- Delegert myndighet til rådmannen 

 
Delegasjonsreglementet omfatter delegering etter kommuneloven og særlover. I tillegg stadfester også 
delegasjonsreglementet rollen til klagenemnda, kontrollutvalget og valgstyret, slik dette fremgår av 
lovverket, heri kommuneloven, valgloven forvaltningsloven.  

Ordfører opplever å ha har god dialog med de tre hovedutvalgslederne som er ansvarlig for hvert sitt 
område (Oppvekst og kultur, Pleie og velferd, Plan, teknikk og miljø). På dette nivået mener ordfører at  
lederne har en god kommunikasjon og dialog og samarbeid med administrasjonen. Ordfører poengeterer at 
det er "viktig at ordfører har en god dialog med utvalgsledere for å holde seg orientert. Det vil alltid være 
rom for forbedring, men i dag fungerer dette godt."  

Hovedutvalgslederne har som regel formøter med administrasjonen før utvalgsmøter. Innspill fra politisk 
hold går via hovedutvalgsleder og så tas dette inn i formøtene og så tas det opp for bestilling fra utvlaget. 
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3.4 Forholdet politikk og administrasjon 
 
Det fattes mange politiske vedtak i løpet av et år og en valgperiode. Administrasjonen har ansvaret for 
å følge opp alle vedtakene. I tillegg til å iverksette et vedtak, er det ofte og et spørsmål om vedtakets 
intensjon blir iverksatt og effektuert.  
 
Prosessen rundt vedtak er således også av stor betydning. For å kunne iverksette er det vesentlig at 
prosessen i for- og etterkant av vedtak er god. Eksempelvis vil det være svært vanskelig å iverksette 
etter intensjon, der nødvendig utredning og finansiering ikke er gjennomført og klarlagt på fullgod måte. 
Dette vil kunne resultere i urealistiske forventninger. Dette gjenspeiler noe av utfordringene i forholdet 
mellom politikk og administrasjon i en kommune. 
 
For at politiske vedtak skal bli fulgt opp på en god måte, er kommunen avhengig av gode systemer og 
prosesser, som både ivaretar en oversikt og klarhet i ansvar, realisme i forventninger, og ivaretakelse 
av at administrasjonen har tilstrekkelig informasjon rundt prosessen fram til og i selve vedtaket 
 
KS beskriver i boken "Folkevalgt 2011-2015 i kommunen"1 rådmannens rolle, i forhold til å tolke 
bestillinger fra politikerne, beskrives slik2: 

"Når de folkevalgte har politisk kompliserte saker til behandling, kan det være lett å bli 
mindre presise i sine vedtak. Bestillingen kan bli utydelig. Rådmannens oppgave blir så å 
fortolke og omsette vedtaket til en faglig mulig oppgave" 

 
Videre står det: 

"En rådmann må (…) søke intensjonen bak vedtaket – hva de folkevalgte ønsker å oppnå 
med sitt vedtak. Det er denne intensjonen som må formidles i organisasjonen og som 
rådmannen løpende må vurdere for å finne grensesnittet for hva som er administrasjon og 
hva som er politikk" 

 
I boken blir det videre pekt på at hovedregelen er at styringssignal til administrasjonen skjer i formelle 
kanaler: 

"(…) politikk i dag er mer enn vedtak. Vel så viktig er prosessen. Svært mye er allerede 
gjort når en sak kommer som skriftlig fremlegg til politisk behandling. Det kan derfor være 
hensiktsmessig at politikerne i enkelte saker og temaer kommer tidligere inn i prosessen,  
slik at de er med på utformingen av saken i samspillet med brukerne, administrasjonen. 
 
(…) Politiske styringssignaler gis til rådmannen i formelle folkevalgte organer. Videre kan 
arbeidsordre til administrasjonen bare gis av kommunestyret eller folkevalgte organer 
som kommunestyret har gitt slik fullmakt. 
 
(…) Når den politiske meningsutvekslingen er over, bør lederen for utvalget/ordføreren 
oppsummere diskusjonen og trekke ut essensen. Da unngår man at dette overlates til rådmannen 
uten at det er klargjort hva flertallet mener om saken. " 

 
 

3.4.1 Tjøme kommunes skille på politikk og administrasjon 
 
Ordfører opplever at det i kommunen er en veldig god rolleforståelse i møtet mellom politikk og 
administrasjon. I dette møtet er det ordfører og rådmann som samspiller, ellers har en "hvert sitt 

                                                           
1 Kommuneforlaget 2011 
2 Side 77 - 79 
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område" (politikk og administrasjon). Kommunikasjon og henvendelser går alltid via rådmann og 
ordfører 
 
Ordfører har også en ombudsrolle og ordfører får henvendelser fra innbyggere. Denne rollen opplever 
ordfører at administrasjonen utviser full forståelse for; når ordfører videreformidler henvendelser til 
administrasjonen, så følges dette opp av rådmannen, sammen med saksbehandlere og 
kommunalsjefer. 
 

Dialog mellom politikere og administrasjonen i kommunen skjer fra administrasjonen gjennom 
rådmannen og rådmannen opplever at en i kommunen har en profesjonell forståelse av dette. 
Rådmannen opplever videre at ordfører og rådmannen har et veldig profesjonelt og godt forhold.  
 

Rådmannen har fast møte med ordfører og ledergruppen (i den rekkefølgen) hver mandag. Det betyr 
også at ordfører tar opp saker som kommer fra "hennes hold" – dette fungerer godt etter rådmannens 
vurdering. Ordfører opplever at hun og rådmannen har et systematisert samarbeid. Ordfører uttrykker: 
 

"Dette er viktig, da systematikk "smitter" videre inn i organisasjonen. Rådmann og ordfører har 

ukentlige møter, omfatter saker til/fra utvalg og kommunestyret og saker rundt den generelle 

forvaltningen, samt saker knyttet til eierskap av interkommunale selskaper. Opplever å ha 

gode rutiner. Samspillet fungerer godt, begge er strukturerte og det brukes tilstrekkelig tid på 

dette møtet." 

 

I kommunen er det tydelighet rundt at det er rådmannen som har innstillingsrett og 
tolkningskompetansen i forhold til vedtak. Politikerne har vedtaksrett. Rådmannen opplyser at hun 
også bruker ledergruppen for fortolkning. Ordfører opplyser at rådmannen har ukentlige møter med 
sin ledergruppe. Her gjennomgås saker, til/fra politiske fora. Ordfører er trygg på at rådmannen har 
gode rutiner og struktur på sine møter og oppfølging, ordfører føler ikke behov for å ettergå dette. 
Ordfører har egne sjekklister som dobbelsjekker at man ikke glemmer saker til/fra poltiske fora. 
 

Det opplyses å ha vært tidligere tilfeller der ansatte har gått direkte til politikere, men det er 
rådmannens vurdering at i det "store bildet" opptrer administrasjonen profesjonelt. Rådmannen 
opplever at relasjonen fungerer veldig bra, både fra politisk og administrativt hold. Samtidig er den 
profesjonelle avstanden mellom politikk og administrasjon en utfordring i en liten kommune, blant 
annet i forhold til hvordan saker fremmes. I en større kommune vil den profesjonelle avstanden øke, 
noe som vurderes som korrekt og viktig.  
 
Det opplyses i intervju at det kommer direktehenvendelser fra politikere, eksempelvis ønske om 
informasjon. Dette går gjerne også direkte på saksbehandlere. Dette er noe utfordrende, kan bety 
mye arbeid for administrasjonen. Dersom det kommer mange av disse, binder det opp mye ressurser 
og skaper forventningsgap.  
 
I kommunen er det ikke tradisjon for, eller utbredt, at politikere trekkes inn i saksbehandling og 
saksoppfølging. Kommunen har ikke politiske tilsetningsutvalg. En har hatt noen arbeidsgrupper hvor 
politikere deltar, eksempelvis for Tjøme 2020 og nå for Mågerø. For Mågerø er det kun rådmannen 
som deltar fra administrasjonen. Dette har, ifølge rådmannen, vært et bevisst valg. 
 
Kommunen gjennomfører folkevalgt opplæring gjennom folkevalgtprogrammet. Det har vært en del 
frafall fra opplæringsprogrammet.   
 
I intervju opplyser kommunalsjef for plan, teknikk og miljø at en har opplevd forskjellige politiske 
sammensetninger, men at han generelt har hatt et ryddig og greit forhold til politikere. Det har vært en 
grei rollefortåelse og en grei rolleavklaring. Kommunalsjefen forholder seg først og fremst til 
hovedutvalget for miljø og teknikk. I noen perioder har det vært formøter med leder av utvalget med 
fokus på gjennomgang av sakslister. I inneværende periode er det ikke formøter med utvalgsleder. 
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Samspillet fungerer greit uten formøter, og der det dukker opp forhold som krever avklaring, tas dette 
pr. e-post. 
 
Det opplyses fra kommunalsjefen at det er rådmannen som fronter administrasjonen i formannskap 
og kommunestyre, noe som oppleves å fungere godt. Det oppleves og at kommunen har en tydelig 
leder i rådmannen, noe som er med på å gi klare "kjøreregler". 
 
For Hovedutvalg Levevilkår har komunalsjefene formøter med utvalgsleder. Her er det fokus på saker 
som skal opp og saker som er kommet ut, herunder informasjon fra administrasjonen. I møtene tas 
også eventuelle avklaringer til sakene. Møtene oppleves som nyttige.  
 
I intervju opplyser økonomisjef at hun oppfatter at rådmannen har satt klare regler for hvordan en 
samspillet med politikere skal være. Økonomisjefen praktiserer også en tydelig linje, både for 
kommunikasjon og samhandling; informasjon og avklaringer gis til det aktuelle politiske fora som 
helhet. Der hvor ansatte innefor økonomi direkte kontaktes, så skal dette formidles til og håndteres av 
økonomisjefen, som igjen informerer hele det politiske forumet. Denne praksis gjelder hele 
administrasjonen. 
 
Det hender at politiske vedtak kan være vanskelig å fortolke og/eller at de gir liten føring for hvordan 
gjennomføringen skal skje. Dette kan avklares av rådmannen i dialog med ordfører, men det hender 
og at det lages en ny politisk sak som tydeliggjør gjenomføringen. Eksempel var vedtak på ny 
utredning for ruspolitisk handlingsplan. 
 
 

3.5 System og rutiner for oppfølging av vedtak og planer 

3.5.1 Rutiner for oppfølging av vedtak og planer 
 
Alle politiske saker skrives og registreres i arkivsystemet Websak, herunder også  møtebehandlingen 
og vedtak. All dokumentasjon ligger i Websak. Sakslister oppstår på administrativt plan og på bakgrunn 
av forepørsler fra politisk ledelse.  

 
Kommunalsjefene har ansvar for saker innen eget område og saksbehander er ansvarlig for egne saker. 
Hvem som er ansvarlig følger av Websak.  
 
Økonomisjefen poengterer at hun praktiserer prinsippet om at administrasjonen har innstillingsrett, 
ikke vedtaksrett. Opplever at hele ledergruppen er tydelig på dette.  

 
Innenfor alle områder gjennomgås saker til/fra politiske fora i avdelingsmøter. Her gjennomgås sakene 
i forkant og i etterkant av politiske møter.    
 
Rådmannen opplyser at det kan være tvil i forhold til oppfølging av saker og da konfererer rådmann og 
kommunalsjef og rådmann sammen. Rådmannen bruker også ledergruppen i saker hvor det er naturlig 
å innhente flere syn, vinklinger og vurderinger. 
 
I kommunen oppleves en tydelighet på at det er rådmannen som innstiller i politiske saker. 

 
Etter politisk vedtak er rutinen at saksbehandler følger sakene opp. Rådmannen føler seg trygg på at 
oppfølgingen fungerer.  
 
Der hvor det er tvil knyttet til saksoppfølgingen, tas saken inn i ledergruppen. Kommunen har en svært 
erfaren lederguppe, noe som oppleves å lette arbeidet med forberedlese og oppfølging av saker.  

 
Det foreligger saksbehandlingsrutiner, eksemplevis for byggesak. Ellers opplyses at det er prinsippet 
for fullført saksbehandling som gjelder, dvs at den som har forberedt saken også avslutter den. 
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Rådmannen gjennomgår også alle vedtak fra kommunestyret for å dobbeltsjekke at vedtak fanges og 
følges opp.  
 
Kommunalsjef for plan, teknikk og miljø opplever at kommunen har gode rutiner for oppfølging av vedtak 
og planer; saksbehandler holder i saken gjennom hele saksforløpet. På alle områder har en egne 
ledermøter som blant annet brukes der det eventuelt er behov for å fortolke vedtak, samt oppfølging. 
Det forekommer også at en løfter saken til rådmannens ledergruppe, og eventuelt også - unntaksvis - 
løftes saken tilbake til politisk behandling. Denne praksisen vurderes som god. 
 
I kommunen er det sjelden det blir satt frister i de politiske vedtakene. I intervju opplyses at frister 
overholdes der det blir satt frister. Det opplyses videre at det forekommer at saker skal tilbake til 
utvalget og da gjerne innenfor en angitt tidsfrist.  
 
Økonomisjefen utdyper i intervju: 
 

"Ved innstilling på vedtak i politiske saker, skisseres ofte et gjennomføringstidspunkt. Der hvor 
endelig vedtak fraviker innstilling, så fremmes ofte en ny sak med revurdert 
gjennomføringstidspunkt. Dette følger kommunal praksis; siste vedtak er gjeldende. Denne 
praksisen er et bevisst valg fra kommunen sin side. Eksempel på dette er bla. saken for 10 nye 
omsorgsboliger og ny gang og sykkelvei på østveien. 
 
 
Ved fristoversitelser i saker der dette medfører økominske avvik foretas rebudsjetteringer. Ved 
skasbehandlingen får en ofte spørsmål rundt avvik og administrasjonen gir da svar. Årsaksbildet er 
forskjellig. Kan være knyttet til kapasitet, føringer/avklaringer utenfor kommunen, uforutsette 
hendelser blant annet." 

 
I intervju påpekes at det ikke oppleves at politikere går inn i detaljene i personrettede vedtak.  

 
. 

Planverk 

Tjøme kommune har per i dag drøyt 20 planer som kan sies å være del av kommunens planverk. Ser 
en til når planene er vedtatt, spenner dette fra 1999 og frem til 2015. Samlet kan planverket listes slik: 
 
 
Plan  Siste Vedtaksår  
Kommuneplan  
- Arealdel  
- Samfunnsdel  

 
2015  
1999  

Økonomiplan 2015 
Pleie og omsorgsplan  2012  
Kultur- og friluftsanlegg  2014 Er under rullering.  
Tjøme Sentrum  2008 Er under utarbeidelse/Regulering  
Klima-Energiplan  2011  
Trafikksikkerhetsplan  2011  
Kulturplan  2013  
Strategisk Næringsplan  2011  
Hovedplan Avløp  2014  
Kystsoneplan  2001  
Forvaltningsplan Ormø_Færder  2012 Erstattes av forvaltningsplan for 

Færder  
Nasjonalpark i 2016  

Beredskapsplan  2012  
Ruspolitisk handlingsplan  2015  
Pandemi- og smittevernplan  2009  
Psykiatriplan  2007  
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IKT-plan  2011  
Forvaltningsplan for friluftsområder  2010  
Opplæringsplan  Rulleres årlig  
Plan for seniorpolitikk  2011  
Helsemessig og sosial beredskapsplan  2013  
Atomberedskapsplan  2012  
 
 
Alle planer ligger i kommunens planprogram som i tabellarisk form lister rulleringstidspunkter. Denne 
oppleves å gi en god oversikt. 
 
Kommunalsjef for oppvekst og kultur opplyser at "Tjøme er en kommune som ikke har så mange planer. 
Ikke alltid nødvendig at det skal foreligge mange planer, men vedtatte planer er et gode i form av 
politiske styringssignal til administrasjonen. Dette er ikke etterspurt politisk i kommunen. Opplever at 
dette etterspørres i større grad i andre kommuner. Dette kan nok bli annerledes i Færder kommune."  
 
 

3.5.2 Rapportering på vedtak og planer 
 
Det rapporteres politisk gjennom driftsrapportene. Driftrsrapportene følger egen rutine. Ledergruppen 
går igjennom alle områder månedlig og det utformes driftsrapporter tertialsvis. Alle avvik blir kvittert ut 
av kommunalsjefene og dette er  gjenstand for behandling i ledergruppen.  
 
Rådmannen opplever nok at noen folkevalgte leser driftsrapportene grundig, mens andre har et noe 
mer overordnet fokus. Det rapporters ikke på oppfølging av kommunale planer i driftsrapportene. 

 
Ordfører opplyser at "fra politisk hold kan det av og til føles at det kan gå lang tid før en får tilbakemelding 
på vedtak, men slik vil det ofte være i forhold til "utålmodige politikere". Men dette er del av samspillet 
mellom ordfører og rådmann. Rådmannen er flink til å gi tilbakemeldinger til politikere, og tidsfrister 
oppleves å bli overholdt i stor grad. Det er dessuten også viktig at en er ansvarlig fra poltisk hold." 
 
Innenfor helse og velferd, i hovedutvalget for Levevilkår, er en times innledning hvor det gjennomgås 
status på hvor en står og hva en ønsker. Dette er og praksis i kommunestyret, men da i noe mindre 
grad/skala. 
 
Kommunalsjef for helse og velferd har formøter med hovedvalgsleder og kommunalsjefen uttrykker: 
 

"Dette fungerer veldig bra. En årsak er at dette gir en mulighet for å gjennomgå kompliserte 
saker og håndtere eventuelle uklarheter. 
 
Svært uvanlig at poltiske vedtak er uklare. Dersom det er tilfelle, innhentes avklaringer i møte – 
men dette er ikke noe problem i hovedutvalget. 
 
Som en liten kommune, kan en oppleve at en i større og større grad må en inngå avtaler med 
eksterne om utføring av oppgaver og tjenester. Her er en avhengig av rapportering fra utfører. 
Stort sett går dette greit, men det er ikke sikkert at en "vet alt" som foregår. Dette kan bli bedre 
etter sammenslåingen – blir da en større kommune og mindre behov for å innhente tjenester 
eksternt." 

 
Kommunalsjef for oppvekst og kultur opplyser at rapportering tilbake til politiske fora skjer gjennom  
driftsrapporteringen 3 ganger i året (2 tertial og årsrapportering). Dette er en fyldig rapportering. 
Driftsrapporter har erstattet en hyppigere rapportering som en hadde før og i store trekk opplever en at 
nåværende form for rapportering har vært positiv. Der det er avvik mellom vedtak og oppfølging, ser 
kommunalsjefen ikke "faste gjengagere" i årsaksbildet til avvik. 
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Tertialrapporteringen omfatter enhetenes utfordringer i perioden, økonomiske og øvrige utfordringer. 
En har og egne økonomirapporter internt i administrasjonen, dette behandles i ledergruppen og det 
fungerer som et ledelsesverktøy. 

 
Kommunalsjef for plan, teknikk og miljø har inntrykk av at kommunestyret er fornøyd med måten en 
rapporterer på. De opplever også at en fra politisk hold er flinke til å etterspørre rapportering på områder 
en ønsker ytterligere informasjon om. 
 
Økonomisjefen viser til at den økonomiske rapporteringern er relativt gjennomregulert. Driftsrapportene 
har et format som er bevisst valgt og administrasjonen opplever at disse blir lest, merker det blant annet 
på respons og spørsmål fra politisk hold. Rapportene er tilgjengelige for alle på kommunens nettside.  
 

Planer 

Administrasjonen opplever å ha god oversikt over de kommunale planene. Det forekommer at planer 
blir for gamle før de blir rapportert på og revideret. Normal saksgang er at en først rapporteres på 
eksistrende plan, så lages ny plan. Der hvor en har rapportert på planene, oppleves god mottakelse av 
rapporteringen.  Varierer i hvilken grad en rapporterer i tide på planer 

Kommunalsjef for helse og velferd opplyser at en ikke rapporterer systematisk på kommunale planer; 
plan for plan, men kommunen rapporterer på prosjekter i driftsrapportene blant annet. I budsjett- og 
økonomiplan sammenheng vises det til kommunale planer og beskriver hva status er på disse. 

Økonimisjef presiserer at når det gjelder rapportering på kommunale planer, fremgår dette også av 
driftsrapportene indirekte ved at planene er førende for driften i kommunen og rapportering på driften 
vil da også gjenspeile oppfølgingen av planene.  
 
For langsiktige handlingsplaner, poengterer kommunalsjef for plan, teknikk og miljø at en rapporterer 
eventuelle tiltak i årsrapporten. I den grad planene har tiltak som medfører kostnader så rapporteres det 
i driftsrapportene. Videre opplyses at det "hender også at en har planer hvor tiltak ikke er gjennomført 
– rapporteres i årsrapporten i form av orientering om at tiltak ikke er gjennomført."  

 
Innenfor kultur og oppvekst rapporteres det på kvalitetsplan skole, faglige resultater og læringsmiljø i 
tilstandsrapporten. Denne legges frem til fagutvalget og kommunestyret på våren.  
 

 
 

 

3.6 Faktisk oppfølging av vedtak og planer 
Ovenfor er kommunens system for oppfølging av vedtak og planer beskrevet. Nedenfor beskrives 
faktisk oppfølging: 
 
- Oppfølging av vedtak i planutvalget om igangsetting av kommuneplanens samfunnsdel 
- Oppfølging av prosess i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2017 

 

Oppfølging av vedtak i planutvalget – kommuneplanens samfunnsdel 
 
 
Planutvalget vedtok på sitt møte 27. januar 2016, sak 002/16, å igangsette arbeid med 
kommuneplanens samfunnsdel. Administrasjonen ble bedt om å legge fram en plan for prosess for 
dette arbeidet. Planen skulle fremlegges på møte 17. mars 2016. Administrasjonen ble også bedt om 
å se dette i sammenheng med det arbeid Nøtterøy kommune igangsetter for sitt overordnede planverk.  
 
Vedtaket i sak 002/16 lød slik: 
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1. Arbeidet m/samfunnsdelen av kommuneplanen igangsettes. Første etappe består i å finne 
utviklingstrender som kan gi fremtidige utfordringer for tjømesamfunnet. Det må også legges 
vekt på Tjøme kommunes tradisjoner, fortrinn og sterke sider.  
 
2. Adm. bes fremlegge til møte 24.02.16 en oversikt over hvilke av kommunens delplaner som 
vil stå i et gjensidig forhold til k-planens samfunnsdel, samt hvilke tema til delplanene som har 
betydning for samfunnsdelen.  
 
3. Forslag til planstrategi og planprosess for Tjøme kommune for perioden 2016-2017 legges 
frem til 17.03.16. Så vidt mulig fremlegges tilsvarende strategi og prosess for Nøtterøy 
kommune.  

 
 
 

Faktisk oppfølging fra administrasjonen 

Til møte i planutvalget 24.2.16 la administrasjonen frem saksutredning og forslag til vedtak for punkt 2 
og 3 i vedtaket fra januarmøtet. Fra saksutredningen heter det:  
 

"Administrasjonen ønsker å forsere dette arbeidet, og vil gjennom denne saksutredningen 
fremme forslag for to mulige prosesser fram mot et dokument med anbefalte mål og tiltak for 
samfunnsutviklingen for Tjøme som del av fremtidige Færder kommune.  
 
Det har vært kontakt med Nøtterøy kommune. De har ingen planer om å rullere sin 
kommuneplan. Nøtterøys samfunnsdel ble vedtatt i 2014, og de regner den for å være 
tilstrekkelig oppdatert fram til Færder kommune igangsetter arbeid med sin første 
kommuneplan. Dermed ligger det ikke til rette for samarbeid om felles planverk før etablering 
av Færder kommune, slik kommunal og moderniseringsdepartementet anbefaler." 

 
 
Vedtaket i sak 4/16, 24.2.16 lød slik: 
"Følgende prosess skal lede fram til en forenklet samfunnsdel der formålet er å tydeliggjøre ønsket 
utvikling for at gamle Tjøme kommune skal forbli en vital og viktig del av nye Færder kommune: 

 

 

 

Oppfølging av prosess i forbindelse med budsjett og økonomiplan, 2017. 
 
I arbeidet med budsjett- og økonomiplan for 20017 ble det lagt opp til en prosess som innebar et 
betydelig samspill mellom politikere og administrasjon. Prosessen var som følger: 
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Måned Aktivitet Ansvarlig (a),  
utførende (u) og  
Deltakere (d) 

Behandling Frist 

April Økonomiplanseminar Rådmannen (a) 
Ledergruppen (u) 
Formannskap og  
gruppeledere HPS 
(d) 
 

Politisk 
behandling vår 
2016 

Seminar 1.4.16 
 
Frist for innspill: 
1.7.16 

April Forberedende arbeid og oppstart Økonomisjef (a) 
Ledergruppen (u) 

18.4 og 25.4  

Mai RNB og kom.prob 2017 Regjeringen 
fremlegger RNB, 
nytt 
inntektssystem 
og kom. Prop. 
2017 

 11.5.16 

Juni Produksjon av modeller Økonomisjef (a)  Uke 26 
Juli Frist innspill til budsjett 2017 og 

økonomiplan 2017-2020 
Politisk ledelse og 
politiske 
gruppeledere (U) 

 1.7.16 

August «Kick off» for arbeidet i områdene. 
Modeller og grunnlagsinformasjon 
legges ut på fellesområdet K: 

Økonomisjef (A) 
Kommunalsjefer 
og Enhetsleder 
(U)  
Økonomisjef (A) 

Enhetsledermøtet 
17. august 
 
Arbeid ute i 
områdene fra uke 
31. 

Uke 31 

September Frist for innspill til budsjett 2017 
og økonomiplan 2017-2020. 

  20.9.16 

Oktober Statsbudsjettet 2017  
 
Stasbudsjettkonferanse hos 
Fylkesmannen 
 
 
 
 
Informasjonsmøte tillitsvalgte 
 
 
 
Behandling av budsjett og 
økonomiplan 
 
Døftingsmøte tillitsvalgte 
 
 
 
 
Behandling av budsjett og 
økonomiplansaldering 

Regjeringen 
 
Fylkesmannen (A) 
Rådmann (D) 
Ordfører (D) 
Økonomisjef (D) 
 
 
Rådmannen (A) 
Tillitsvalgte (D) 
Ledergruppen (D) 
 
Ledergruppen 
 
 
Rådmannen (A) 
Tillitsvalgte (D) 
Ledergruppen (D) 
 
 
Ledergruppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvidet 
ledermøte 
 
 
 
 
 
 
Utvidet 
ledermøte 

6.10.16 
 
 
14.10.16 
 
 
 
 
11.10.16 
 
 
 
24.10.16 
 
 
25.10.16 
 
 
 
 
31.10.16 

November Ferdigstille sak til politisk 
behandling 
 
Innstilling til partssammensatt 
utvalg i Færder Innstilling i 
Fellesnemda for Færder kommune 

Økonomisjef (a) 
Kommunalsjefer 
(u) 
 
Rådmann Færder 
(a) 

 
 
 
 
Fellesnemnda 

15.11.16 
 
 
 
24.11.16 

Desember Vedtak i formannskapet 
Vedtak i komunestyret 

Ordfører (a) 
Ordfører (a) 

 7.12.16 
21.12.16 
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Som det går frem ble prosessen innledet med økonomisk planseminar 1. april. Her var det fokus på 
rammer og forventninger, heri at kommunalsjefene presenterte sine forventninger. Rammene og 
forventningsbildet ble ikke formelt vedtatt. 
 
Frist for innspill til budsjett og plan ble satt til 1 juni, men utsatt til til 1. juli. Det ble ikke mottatt noen 
innspill eller tilbakemeldinger fra politisk hold innenfor frist. Imidelrtid kom det innspill og 
tilbakemelding fra poltisk hold mot slutten av spetember. 
 
Tilbakemeldinger fra politisk hold kom i september. Sett fra økonomisjefens ståsted, innebar dette 
utfordringer i forhold til å kunne rokkere såvidt sent i prosessen. Gjennomføringsprosessen til da har 
og vært tatt opp med alle politiske gruppeledere, herunder avvikene fra lagt løp. 
 
I formannskapets behandling av budsjett og økonomiplan, 7.12.16, kom det benkeforslag på 
investering til rundt 15 millioner. Forslaget har ikke vært konsekvensutredet, noe som bryter med 
intensjonen ved prosessen. Intensjonen om at innspill, ønsker og prioriteringer i budsjettet skal kunne 
være konsekvensanalysert. 
 
Økonomisjefen opplyser at en så langt har lært av årets prosess. I nye Færder kommune har en 
allerde lagt opp en budsjett- og økonomiplanprosess hvor læring fra de to kommiunene er tatt inn. I 
forespeilet prosess ligger at økonomiplanseminar vil bli gjennomført, samt at det der vil bli vedtatt et 
utfordringsdokument før juni. Det som ikke ligger i utfordringsdokumentet, vil i utgangspunktet ikke 
bli videreført i prosessen.   

I intervju opplyses at prosessen for Tjøme i 2016 oppleves som god, men at lydigheten til prosessen 
ikke har vært optimal. 
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4 Vurderinger 

Som det går frem av kapittel 3, har Tjøme kommune et system for hvordan administrasjonen følger opp 
politiske vedtak og planer. Rent teknisk så registreres saker og oppfølgingsansvarlige i Websak, mens 
de styringsmessige prosedyrer og rutiner bygger på skriftlige rutiner og nedfelt praksis.  
 
Etter vår vurdering har administrasjonen et godt system for oppfølging av saker og planer. Internt i 
administrasjonen er roller og ansvar avklart og det er etablert gode, og etter vårt skjønn praktiske, 
kontrollrutiner for å sikre at alle vedtak blir fanget opp, fortolket og iverksatt. I så henseende utgjør 
ledermøtet og innrettingen av driftsrapporteringen viktige funksjoner. Vi har og merket oss at 
administrasjonen er svært samstemt og konsistente i hvordan de oppfatter systematikken for 
oppfølging av saker og planer. Etter vår vurdering understøtter dette at systemet er kommunisert og 
forstått på en enhetlig måte. Det er og å bemerke at driftsrapporteringen, og arbeidsprosessgrunnlaget 
for denne, i praksis utgjør en fortløpende evaluering av virksomheten. Dette gir grobunn for læring og 
forbedring. 
 
Til sammen ivaretar det nevnte helt sentrale komponenter for et godt internkontrollsystem som 
etterlever kommunelovens krav etter §23. Etter samme bestemmelse er det ikke et eksplisitt krav at 
internkontrollsystem skal være skriftliggjort, men skriftlig etterprøvbarhet kan utledes av prinsippet om 
god forvaltningsskikk. Det er vår vurdering at det aller viktigste ved internkontroll er velfungerende 
systematikk. Det er ivaretatt for det undersøkte området. I tillegg har kommunen en svært erfaren 
ledergruppe, noe som reduserer behovet for at absolutt alle prosedyrer og rutiner skal være nedtegnet. 
Det er videre vår vurdering at den nærliggende sammenslåingen med Nøtterøy kommune medfører at 
et eventuelt arbeid med å nedtegne alle rutiner ikke bør prioriteres. I Færder kommune må nye rutiner 
kodifiseres og etableres. 
 
En sentralt område for iverksetting av vedtak og planer, er samspillet mellom administrasjonen og 
politikere. Etter KPMGs erfaring, tilordnes dette samspillet på noe ulikt vis i de enkelte kommuner. De 
samarbeidsrutiner og prinsipp som er nedfelt i Tjøme, er etter vår vurdering gode. Det er etablert og 
kommunisert tydelige ansvarfordelinger og det er utviklet klare møteplasser for kommunikasjon og 
gjensidig kvalitetssikring. Etter vår vurdering har kommunen knesatt noen særlige viktige prinsipper, 
herunder: 
 
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon 
- Kommunikasjon med politikere går via rådmannen 
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører 
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring 

 
Alle de intervjuede er svært samstemte i at samspillet mellom administrasjon og politikk fungerer godt 
og de gir uttrykk for en felles forståelse av hvordan samarbeidet skal fungere i kommunen. Etter vår 
vurdering er det svært positivt.  
 
Ser en så til den mer konkrete oppfølgingen av vedtak og saker i kommunen, så fremstår denne som 
god. I de to konkrete sakene som er undersøkt, er oppfølgingen fra administrativ side i tråd med føringer 
og ønsker. Saken for budsjett og økonomiplan 2017, er etter vår vurdering interessant da den belyser 
samspillet mellom politikk og administrasjon, og en ser viktigheten av å være lojal mot vedtatte prinsipp 
og prosessmilepæler.   
 
Når det gjelder rapportering på saker og planer så ivaretas dette i hovedsak gjennom den tertialvise 
driftsrapporten. Denne er omfattende og gir etter vår vurdering mye og relevant informasjon innenfor 
hele den kommunale virksomheten. Rapporteringen er hensiktsmessig bygd opp rundt noen 
hovedpunkter; generelt, personal, fellesposter, investering og særskilt status pr. hovedområde og 
administrasjonen.   
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Det er videre vår vurdering at kommunen har en ryddig praksis mht. å fremme ny sak der endelig vedtak 
fraviker innstillingen og der dette påvirker opprinnelig skissert gjennomføringstidspunkt  
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5 Anbefalinger 

Som det går frem av vurderingen, har Tjøme kommune et godt system for oppfølging av politiske vedtak 
og planer. Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, iverksette, samt rapportere på den faktiske 
oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette 
den etablerte praksis.  
 
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, er det vår 
anbefaling at Tjøme sin praktisering av forholdet mellom poltikk og administrasjon tas inn. Dette gjelder 
særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipp som per i dag praktiseres: 
 
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon 
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen 
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører 
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring 
 



 

TJØME KOMMUNE, FORVALTNIGSREVISJON 20 

 
 

6 Uttale fra rådmannen 

 
 
Forvaltningsrevisjon er et positivt virkemiddel til korreksjoner og oppfølging. Rådmannen tar til 
etterretning at det ikke er funnet vesentlige mangler ved dagens praksis for oppfølging av kommunale 
vedtak/planer. Det er også slik at det tas på alvor og vil bli formidlet i organisasjonen at KPMG 
konkluderer med å anbefale at dagens praktisering av forholdet mellom politikk og administrasjon tas 
med inn i Færder kommune. Det er videre slik at rådmannen vil fremdeles ha løpende fokus på de fire 
sentrale prinsipper som trekkes frem i rapporten: 
 

1. Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon 
2. Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen 
3. Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører 
4. Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring. 
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Vedlegg 1 - Revisjonskriterier 

 
 
Kommuneloven  
 
Kommuneloven § 23 andre ledd, andre punkt: 
 

 ”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.” 

 
I lovforarbeidene3 går det fram at det er i tråd med allment aksepterte lederprinsipp at en leder av en 
viksomhet etablerer rutiner og system som skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er 
satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. Rådmannen har et selvstendig ansvar for 
å føre kontroll med kommunen sin virksomhet. Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for 
å etablere et tilfredsstillande internkontrollsystem.  
 
Internkontroll blir definert i videste forstand som en prosess, satt i verk og gjennomført av virksomheten 
sine ledere og ansatte med formål å gi rimeleg sikkerhet for måloppnåing på følgende områder: Målretta 
og effektiv drift, pålitelig ekstern rapportering og  i tråd med gjeldane lover og regler. 

Internkontrollen består grovt sett av fem komponenter som heng sammen med hverandre4: 

 Internt kontrollmiljø - Deistandarder, prosesser og strukturer som gir grunnlaget for internkontroll, 
frå "tonen frå toppen" og etiske retningslinjer, til fordeling av mynde og ansvar, krav og incentiv. 

 Risikovurdering - Identifisering og vurdering av risiko knyttet til de ulike mål virksomheten ønsker å 
nå. Tydelige målsettinger er en forutsetning. 

 Kontrollaktiviteter - Handlinger etablert gjennom retningslinjer, prosedyrer og rutiner som reduserer 
risiko, gjennomført på alle nivå. 

 Informasjon og kommunikasjon - Innhenting og bruk av relevant informasjon/ rapportering av høy 
kvalitet, og god kommunikasjonsflyt oppover, nedover og på tvers av virksomheten, samt eksternt. 

 Oppfølgingsaktiviteter - Løpende eller frittstående evalueringer av om alle komponentene er til stede 
og fungerer, som kommuniseres til ledelsen og gir grunnlag for forbedring av komponentene. 

 
Fra et strategisk perspektiv handler internkontroll om de etablerte, felles styringssystem og verktøy 
som ledelsen har innført for å nå virksomhetens mål. Fra et mer operasjonelt perspektiv dreier det seg 
om de faste prosessene og praktiske aktivitetetene i tjenesteproduksjonen og støtteprosessene. 
Internkontroll er et ansvar som hviler  på rådmannen i enhver kommune. Det å sørge for tilstrekkelige 
og gode system, rutiner og prosedyrer blir som oftest i stor grad delegert ut i organisasjonen. 
Støtteenheter er ofte sentrale i dette arbeidet. 
 

Kommuneloven § 39. Reglement. Arkiv.  

1. Kommunestyret 1 og fylkestinget 1 fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte 
organer.  

                                                           
3 Fra Ot.prp.nr.70 (2002-2003) kap. 4.3 
4 Frå COSO rammeverket for internkontroll. COSO er ei forkorting for The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, ei arbeidsgruppe av fem organisasjoner (American Institute of Certified Public Accountants, American 
Accounting Association, The Institute of Internal Auditors, Institute of Management Accountants og Financial Executives 
Institute) som har engasjert seg i å strukturere korleis organisasjonar kan etablere egna effektive styrings- og kontrollstrukturar. 
I 1992 publiserte COSO rammeverket Intern kontroll – et integrert rammeverk. Rammeverket er oppdatert av 2013 og er i dag 
truleg fortsatt det mest internasjonalt aksepterte utgangspunktet for utvikling av intern styring og kontroll. 
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2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett 
innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre 
vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.  
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  Vedlegg 2 Gjennomgått dokumentasjon 
 
 

• Økonomiplan 2016-2019. 
• Driftsrapport regnskap pr. 31.08.2015 / kommunestyresak 72/15 
• Internt dokument: Økonomiplanprosess 2016-2019 og budsjett 2016. Prosess og frister 
• Budsjett 2016, Tjøme kommune 
• Delegasjonsreglement for Tjøme kommune 
• Sak 2/16 – Hovedutvalg for plansaker: Kommunal planstrategi 2016 
• Sak 4/16 - Hovedutvalg for plansaker: Kommuneplanens samfunnsdel, planstrategi og planprosess 
• Justis- og beredskapsdepartementet: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven), LOV-1967-02-10. Sist endra: LOV-2009-06-19-90 fra 2011-11-01. 
• Kommunal- og regionaldepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 

LOV-1992-09-25-107. Sist endra: LOV-2012-05-25-28 fra 2012-07-01. 
• Kommunenes Sentralforbund (KS): Folkevalgt 2011-2015 i kommunen, Kommuneforlaget 2011 
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