
 

 

Kontrollutvalget i Tjøme 

Dato:  16.10.2017 09:00 

Sted: Kommunestyresalen  

Notat: 

 

   

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491345 evt.  

på e-post hwj@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Revetal 13.10.2017 

For leder i Kontrollutvalget i Tjøme, Dag Erichsrud 

 

Heidi Wulff Jacobsen 

Rådgiver 

 



Saksliste
 

Saker til behandling
25/17 Godkjenning av protokoll fra 05.10.17 3 

26/17 Orientering om pressemeldingen - BDO-rapport 9 

27/17 Forslag til prosjektplan for undersøkelse av behandling av byggesaker i Tjøme kommune 11 

28/17 Eventuelt 29

 



25/17 Godkjenning av protokoll fra 05.10.17 - 16/00232-41 Godkjenning av protokoll fra 05.10.17 : Godkjenning av protokoll fra 05.10.17

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00232-41 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 16.10.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 05.10.17 

 

Forslag til vedtak: 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 5. oktober 2017. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet  05.10.17 

 
Saksframstilling: 
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 MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 05.10.2017 kl. 09:00 
Sted: Tjøme rådhus 
Arkivsak: 16/00232 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud, kontrollutvalgsleder 

Per Ove Width, medlem  
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jørn Fuglår 

  
Forfall:  Anne Marie Indseth, nestleder 
  
Andre: Tjøme kommune, ordfører Bente Kleppe Bjerke 

Tjøme kommune, konstituert rådmann Johnny Steinsvåg 
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, rådgiver Anja Ottervang Eriksen 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen. 
Innkalling og saker ble godkjent. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

22/17 
16/00232-
32 

Godkjenning av protokoll 12.09.17 2 

23/17 
17/00111-
18 

Gransking av byggesaksavdelingen, behandling av 
rapporten fra BDO 

2 

24/17 16/00247-9 Eventuelt 4 
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Saker til behandling 

22/17 Godkjenning av protokoll 12.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 05.10.2017 22/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 12.09.17 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 12.09.17 godkjennes. 
 
 
 
 

23/17 Gransking av byggesaksavdelingen, behandling av rapporten 
fra BDO 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 05.10.2017 23/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar granskingsrapporten fra BDO datert 20.09.2017 om 
byggesaksbehandling m.v. i Tjøme kommune til orientering.  
 
Kontrollutvalget er tilfreds med at rapporten ikke inneholder bevis eller 
dokumentasjon på korrupsjon.  
 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn og forhold som er beskrevet i rapporten når 
det gjelder kommunens byggesaksbehandling. 
 
Kontrollutvalget viser til formannskapets vedtak i sak 23/17, og forutsetter at 
rådmannen snarest utarbeider en plan for videre oppfølging av rapporten fra BDO.  
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av rapporten på neste 
kontrollutvalgsmøte 
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Møtebehandling 
Ordfører informerte om saken og prosessen. Det ble vist til mandatet i saken. 
Ordfører delte ut og gjennomgikk kortversjonen av granskingsrapporten. Konstituert 
rådmann la frem hvilke tiltak som er satt i gang i lys av manglende internkontroll og 
systemsvikt. Kontrollutvalget stilte mange spørsmål som ble besvart. Advokat Tor 
Erik Heggøy fra Advokatfirma Tenden ble invitert inn i kontrollutvalget for å svare på 
spørsmål.  Kommunalsjef Gunnar Rougnø ble invitert inn til kontrollutvalget og svarte 
på spørsmål om rutiner og praksis i byggesaksavdelingen vedrørende 
saksbehandlingen. Kontrollutvalget diskuterte saken grundig.  
 
Kontrollutvalgsmedlem Per Ove Width la frem følgende forslag til vedtak: 
«Kontrollutvalget mener granskingsrapporten fra BDO er mangelfull. Kontrollutvalget 
ser imidlertid på deler av rapporten som omhandler kommunens byggesaksavdeling 
og de funn som er gjort som svært alvorlig. Kontrollutvalget oversender saken til 
kommunestyret som selv igangsetter ny gransking basert på kommunestyrets 
mandat.» 
 
Kontrollutvalgsmedlemmene Dag Erichsrud og Jørn Fuglår fremmet i fellesskap 
følgende forslag; 
«Kontrollutvalget tar granskingsrapporten fra BDO datert 20.09.2017 om 
byggesaksbehandling m.v. i Tjøme kommune til orientering.  
 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn og forhold som er beskrevet i rapporten når 
det gjelder kommunens byggesaksbehandling. 
 
Kontrollutvalget ber kommunens revisor KPMG, om å utarbeide en juridisk vurdering 
av korrupsjonsspørsmålet knyttet til sakene om Abrahamsen og  
Svendsen i granskingsrapporten. 
 
Kontrollutvalget ber videre om en vurdering av hvordan administrasjonens ansvar er 
ivaretatt vedrørende etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i 
kommunen. 
  
Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen snarest utarbeider en plan for videre 
oppfølging av rapporten fra BDO. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om 
oppfølgingen av rapporten på neste kontrollutvalgsmøte.» 
 
 
Votering 
Dag Erichsrud og Jørn Fuglårs forslag ble vedtatt med 2 mot 1 stemme som ble 
avgitt for Per Ove Widths forslag. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar granskingsrapporten fra BDO datert 20.09.2017 om 
byggesaksbehandling m.v. i Tjøme kommune til orientering.  
 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn og forhold som er beskrevet i rapporten når 
det gjelder kommunens byggesaksbehandling. 
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Kontrollutvalget ber kommunens revisor KPMG, om å utarbeide en juridisk vurdering 
av korrupsjonsspørsmålet knyttet til sakene om Abrahamsen og  
Svendsen i granskingsrapporten. 
 
Kontrollutvalget ber videre om en vurdering av hvordan administrasjonens ansvar er 
ivaretatt vedrørende etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i 
kommunen. 
  
Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen snarest utarbeider en plan for videre 
oppfølging av rapporten fra BDO. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om 
oppfølgingen av rapporten på neste kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 

24/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 05.10.2017 24/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget blir fastsatt når KPMG har sin plan for å svare på 
oppdraget som kontrollutvalget bestilte i sak 23/17. 
 
Revetal, 05.10.17 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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Arkivsak-dok. 17/00196-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 16.10.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 26/17 
ORIENTERING OM PRESSEMELDINGEN - BDO-RAPPORT  

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Pressemeldingen av 09.10.17. 

 
Saksframstilling: 
Det ble kjent at administrasjonen og politisk ledelse hadde sendt 
granskingsrapporten fra BDO til politiet for en vurdering 09.10.17. Kommunens 
ledelse har konkludert med at Sør-Øst politidistrikt bør vurdere om det foreligger 
mulige straffbare forhold i byggesaksavdelingen i Tjøme kommune.  
 
Etter anmodning fra leder er ordfører invitert til kontrollutvalgsmøtet 16.10.17 for å 
redegjøre om videre utvikling i saken.  
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Arkivsak-dok. 17/00196-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 16.10.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/17 
FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN FOR UNDERSØKELSE AV 
BEHANDLING AV BYGGESAKER I TJØME KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
 Den juridiske vurderingen av korrupsjonsspørsmålet avventes på bakgrunn av 

at saken nå er oversendt politiet for vurdering av hvorvidt det er grunnlag for 
etterforskning. 
 
Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å avklare når politiets 
vurdering kan forventes. 
 

 Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Administrasjonens ansvar for 
etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i Tjøme 
kommune» godkjennes.  
Revisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 

 
1. I forhold til byggesaker, i hvilken grad er det etablert en betryggende 
internkontroll etter kommunelovens § 23 hva angår:  

a. Klarhet i roller, ansvar og myndighet.  

b. Risikovurderinger for etterlevelse av mål og regelverk.  

c. Risikoreduserende kontrollaktiviteter i form av retningslinjer, prosedyrer og 
rutiner.  

d. Kommunikasjonsflyt oppover, nedover og på tvers av virksomheten som er 
nødvendig for effektiv og kvalitetsmessig god behandling av byggesaker.  

e. Systematikk for løpende oppfølgingsaktiviteter og evalueringer av om 
internkontrollen er til stede og fungerende. Dette som grunnlag for forbedring.  

 
2. I hvilken grad etterleves delegasjonsreglementet i praksis i 
byggesaksbehandlingen hva angår: 
a. Fullmakt til å avgjøre sak?  
b. Saker av prinsipiell art?  

 
3. I hvilken grad har administrasjonen etterlevd kommunestyrevedtak etter 
gjennomført forvaltningsrevisjon i 2013? 
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Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer rapporten innen utgangen av januar 
2018 for behandling i kontrollutvalget i Færder kommune.  
 
Rapporten utarbeides med bruk av inntil 110 timer og kr 30.000,- som dekkes av 
budsjettet for tilsyn og kontroll i 2017. 
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om tilleggsmidler tilsvarende 216 timer for 
gjennomføringen av prosjektet. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Kontrollutvalget søker om tilleggsmidler tilsvarende 216 timer for gjennomføringen av 
forvaltningsprosjektet «Administrasjonens ansvar for etterlevelse av regelverket 
knyttet til behandling av byggesaker i Tjøme kommune».  
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag fra KPMG til prosjektplan «Administrasjonens ansvar for etterlevelse av 
regelverket knyttet til behandling av byggesaker i Tjøme kommune» oktober 2017 
Oversendelsesbrev fra KPMG, datert 11.10.17 
 

 
Saksframstilling: 
Her er et kort resymé av kontrollutvalgets befatning med saken: 
 
12.09.17 
Ordfører var invitert til kontrollutvalget den 12.09.17 for å redegjøre for prosessen og 
saksgangen vedrørende granskingsarbeidet av byggesaksavdelingen i Tjøme 
kommune. Varaordfører orienterte kontrollutvalget om prosessen og saken. 
Spørsmål ble besvart. Følgende vedtak ble fattet: 
 

«Kontrollutvalget ber om at rapporten fra BDO oversendes fra 
administrasjonen til behandling i kontrollutvalget før den behandles i 
formannskapet/kommunestyret.» 

 
20.09.17 
Granskningsrapporten fra BDO ble fremlagt for formannskapet. Rapporten ble 
forsinket og kontrollutvalget mottok rapporten 21.09.17. 
 
05.10.17 
Grunnet forsinkelsen ble det berammet et nytt kontrollutvalgsmøte 05.10.17. Ordfører 
og konstituert rådmann var invitert for å informere om granskingsrapporten utført av 
BDO. Umiddelbart før kontrollutvalget skulle fatte sitt vedtak, nevnte ordfører at 
dersom kontrollutvalget lukket møtet kunne kontrollutvalget motta 
tilleggsopplysninger fra advokat Tor Erik Heggøy fra Advokatfirma Tenden. 
Kontrollutvalget besluttet å ikke lukke møtet. Følgende vedtak ble fattet på bakgrunn 
av de opplysninger som var kommet frem under møtet: 
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«Kontrollutvalget tar granskingsrapporten fra BDO datert 20.09.2017 om 
byggesaksbehandling m.v. i Tjøme kommune til orientering.  
 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn og forhold som er beskrevet i rapporten 
når det gjelder kommunens byggesaksbehandling. 
 
Kontrollutvalget ber kommunens revisor KPMG, om å utarbeide en juridisk 
vurdering av korrupsjonsspørsmålet knyttet til sakene om Abrahamsen og  
Svendsen i granskingsrapporten. 

 
Kontrollutvalget ber videre om en vurdering av hvordan administrasjonens 
ansvar er ivaretatt vedrørende etterlevelse av regelverket knyttet til behandling 
av byggesaker i kommunen. 
  
Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen snarest utarbeider en plan for videre 
oppfølging av rapporten fra BDO. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om 
oppfølgingen av rapporten på neste kontrollutvalgsmøte.»  

 
09.10.17 
Det ble sendt ut en pressemelding fra kommunens ledelse 09.10.17 om at saken var 
oversendt til politiet for vurdering. Politiet vil bli gitt fullt innsyn i granskingsmaterialet. 
Både konstituert rådmann og ordfører har uttalt seg i pressemeldingen. 
 
Konstituert rådmann varslet sekretariatet om pressemeldingen samme dag den ble 
publisert. Sekretariatet orienterte umiddelbart kontrollutvalgsmedlemmene. 
 
 
13.10.17 
Kontrollutvalgets bestilling om utredning angående juridisk vurdering av 
korrupsjonsspørsmålet knyttet til sakene og administrasjonens ansvar ble mottatt i et 
oversendelsesbrev og prosjektplan fra KPMG 13. oktober 2017. 
 
KPMG anbefaler at den juridiske vurderingen av korrupsjonsspørsmålet avventes på 
bakgrunn av at saken nå er oversendt politiet for vurdering av hvorvidt det er 
grunnlag for etterforskning.  
 
KPMG har videre foreslått at vurderingen av hvordan administrasjonens ansvar er 
ivaretatt gjennomføres som en forvaltningsrapport med følgende problemstillinger: 

1. I forhold til byggesaker, i hvilken grad er det etablert en betryggende 
internkontroll etter kommunelovens § 23 hva angår: 

a. Klarhet i roller, ansvar og myndighet.  

b. Risikovurderinger for etterlevelse av mål og regelverk.  

c. Risikoreduserende kontrollaktiviteter i form av retningslinjer, 
prosedyrer og rutiner.  

d. Kommunikasjonsflyt oppover, nedover og på tvers av virksomheten 
som er nødvendig for effektiv og kvalitetsmessig god behandling av 
byggesaker.  
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e. Systematikk for løpende oppfølgingsaktiviteter og evalueringer av om 
internkontrollen er til stede og fungerende. Dette som grunnlag for 
forbedring.  

 
2. I hvilken grad etterleves delegasjonsreglementet i praksis i 
byggesaksbehandlingen hva angår:  
a. Fullmakt til å avgjøre sak?  
b. Saker av prinsipiell art?  
 
3. I hvilken grad har administrasjonen etterlevd kommunestyrevedtak 
etter gjennomført forvaltningsrevisjon i 2013? 

 
 
Rapporten forutsettes ferdig for oversendelse til kontrollutvalget innen utgangen av 
januar 2018.  
 
Til disposisjon for kontrollutvalget er det 110 timer i avtalen og kr 30.000,-  i 
budsjettet for tilsyn og kontroll i 2017. Kontrollutvalget må derfor anmode 
kommunestyret om tilleggsmidler tilsvarende 216 timer for gjennomføringen av dette 
prosjektet. 
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Kontrollutvalget i Tjøme kommune 
v. sekretær H. W Jacobsen 
 
 
 

Deres ref 
 
Vår ref 

 
 
 

   

11. oktober 2017   

   

 
 
Oppfølging av kontrollutvalgets bestillinger i sak 23/17 

I møte 5.10.17, sak 23/17, bestilte kontrollutvalget i Tjøme kommune to leveranser fra KPMG: 
 

- "Kontrollutvalget ber kommunens revisor KPMG, om å utarbeide en juridisk vurdering av 
korrupsjonsspørsmålet knyttet til sakene om Abrahamsen og Svendsen i granskingsrapporten." 

 
- "Kontrollutvalget ber videre om en vurdering av hvordan administrasjonens ansvar er ivaretatt 

vedrørende etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i kommunen." 
 
Kontrollutvalget ba om en plan for hvordan KPMG ville svare ut bestillingene. Denne planen skal så 
vurderes av kontrollutvalget i deres neste møte, jfr. KU sak 24/17. 
 
I etterkant av møtet 5.10 har KPMG gjennomført samtaler med bla. kontrollutvalgets leder og sekretær, 
konstituert rådmann og ordfører. Dette til bakgrunnsinformasjon til plan for hvordan vi foreslår å svare ut 
bestillingene.  
 
KPMG anbefaler følgende: 
 

1) Den juridiske vurderingen av korrupsjonsspørsmålet avventes på bakgrunn av at saken nå er 
oversendt politiet for vurdering av hvorvidt det er grunnlag for etterforskning.  
 
Dersom Kontrollutvalget har en forventning om at det faktum som er beskrevet i BDO rapporten (i 
det store og hele) er tilstrekkelig til å foreta en forsvarlig og best mulig korrupsjonsvurdering hva 
gjelder hhv Abrahamsen og Svendsen, er det etter vårt syn ganske klart at det bør innhentes mer 
informasjon som grunnlag for korrupsjonsvurderingene. Imidlertid bør dette ikke iverksettes før 
etter nærmere avklaring med politiet.   
 
Dersom politiet bestemmer seg for å ikke etterforske saken fremstår følgende utforming av et 
eventuelt fremtidig mandat som mest riktig:  
 
Kontrollutvalget ber KPMG om å utarbeide en juridisk vurdering av om de forhold som er 
beskrevet i BDOs granskingsrapport av 20. september 2017 knyttet til henholdsvis Hans Petter 
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Abrahamsen og Harald Svendsen utgjør straffbar korrupsjon. KPMG skal ta utgangspunkt i 
faktum slik det er beskrevet i granskingsrapporten og også innhente ytterligere informasjon i den 
utstrekning det anses nødvendig. 
 
Det anbefales uansett å gjennomføre et avklaringsmøte med kommunen og Advokatfirmaet 
Tenden AS, samt kontakt med politiet for å avklare hvilken tidshorisont de ser for seg. Det vil 
være naturlig å stille spørsmål om KPMG får tilgang til noe av underlagsmaterialet til BDO 
rapporten. 

 
 

2) Vurderingen av hvordan administrasjonens ansvar er ivaretatt gjennomføres som en revisjon iht. 
revisjonsstandard RSK 001. Prosjektplan for kontrollutvalgets vurdering er vedlagt. 

 
 
 
  
 
 
Vennlig hilsen 
for KPMG AS 
 
 
Jan Erik Gran Olsen 
Partner 
 
 
Vedlegg: 
Prosjekplan 
 
 
cc: 
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Administrasjonens ansvar for etterlevelse av regelverket 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

KPMG er revisor for Tjøme kommune. Med utspring i revisjonsavtalen, har kontrollutvalget i Tjøme kommune 
har i møte 05.10.17, sak 23/17, gitt KPMG i oppdrag og gi en vurdering av hvordan administrasjonens ansvar 
er ivaretatt verdørende etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i kommunen. 
Kontrollutvalget ba videre om en plan for hvordan KPMG ville svare ut bestillingen. Denne prosjektplanen 
utgjør KPMG sin plan for ivaretakelse av bestillingen.  

 

1.2 Forarbeid 

1.2.1 Prosess og avklaringer 
KPMG har gjort et forarbeid for å kunne operasjonalisere bestillingen i formål og problemstillinger, herunder:  
 

• Samtale med kontrollutvalgsleder i Tjøme kommune angående fortolkning av bestilling, samt 
metodisk rammeverk for revisjonen.  

• Samtaler med kontrollutvalgssekretær for fortolkning av bestilling, samt metodisk rammeverk for 
gjennomføring av revisjonen. 

• Samtaler med konstituert rådmann for bakgrunnsinformasjon rundt gjennomført granskning og 
administrasjonens oppfølging av denne. 

• Innhentet og gjennomgått granskningsrapporten fra BDO "17 / 6008 – Granskning, 20. september 
2017" og forvaltningsrevisjonsrapporten "Saksbehandlingspraksis innenfor Plan, teknikk og miljø, 
2013". 

• Vurdert relevante kilder for revisjonskriterier. 

 
Etter samtaler og KPMGs vurdering, anbefales at revisjonen gjennomføres etter annerkjent 
revisjonsmetodikk, RSK 001. Det er videre avklart at revisjonen rettes inn mot kommunens 
internkontrollssystem for byggesaksbehandling; hvordan administrasjonen sikrer etterlevelse av lovkrav og 
interne føringer. Ansvaret for at det er etablert en betryggende kontroll ligger til rådmannen etter 
kommuneleovens § 23.  

1.2.2 Kort om enheten som håndterer byggesaker 

Organisatorisk er Tjøme kommune delt inn i tre hovedområder som hver ledes av en kommunaldirektør: 
Helse og velferd, oppvekst og kultur, og plan, teknikk og miljø. Plan, teknikk og miljø er organisert i fire 
enheter, som hver ledes av ulike personer under kommunaldirektør. En av disse enhetene er "Forvaltning", 
som blant annet håndterer byggesaker. Enheten benytter websak i dette arbeidet.  

1.2.3 Tilnærming til revisjon av internkontrollsystem for byggesaksbehandlingen 
 
I det følgende beskriver vi nærmere vårt forslag til tilnærming og aktuelle kilder til revisjonskriterier som 
revisjonens vurderinger vil bygge på. 
 
 
Om internkontroll, innhold og ansvar 
Kravet om internkontroll følger av kommuneloven § 23: 

 
" (…) Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter 
og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll." 
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Kommunelovens ordlyd setter ikke formelle form- eller innholdskrav til internkontrollen. Det fremgår imidlertid 
av lovforarbeidene1 at det bør etableres rutiner og system som skal bidra til å sikre at kommunen når de 
målene som er satt og etterlever kravene som gjelder. 
 
Rådmannen har etter kommuneloven et selvstendig ansvar for å føre kontroll med kommunens virksomhet. 
Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for å etablere et tilfredsstillende internkontrollsystem.  

Internkontroll blir definert i videste forstand som en prosess, satt i verk og gjennomført av virksomhetens 
ledere og ansatte med formål å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse på følgende områder: Målrettet og 
effektiv drift, pålitelig ekstern rapportering, og virksomhet som er i tråd med gjeldene lover og regler2. 

Forenklet uttrykt består internkontroll av fem hovedkomponenter som henger sammen med hverandre3: 

 Internt kontrollmiljø - De standarder, prosesser og strukturer som gir grunnlaget for internkontroll, fra 
"tonen fra toppen" og etiske retningslinjer, til fordeling av myndighet og ansvar, krav og incentiver. 

 Risikovurdering - Identifisering og vurdering av risiko forbundet med de ulike mål virksomheten ønsker å 
nå / regelverk virksomheten ønsker å samsvare med. Her er det en forutsetning om at virksomheten har 
satt ned tydelige målsettinger. 

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

 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 internkontrollkomponenter er 
til stede og fungerer, som kommuniseres til ledelsen og gir grunnlag for forbedring av komponentene. 

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 
svært sentrale i dette arbeidet. Fra et mer operasjonelt perspektiv dreier det seg om de faste prosesser og 
praktiske aktiviteter i tjenesteproduksjonen og i støtteprosesser. Enheten som behandler byggesaker har det 
daglige ansvaret for driften og gjennomføring av god kontroll innenfor de oppgaver som ligger til byggesak. 
Dette er et daglig og løpende ansvar. Internkontroll utføres typisk innenfor de forutsetninger og rammer som 
er lagt for enheten. Herunder anvendes systemer som er felles for plan, teknikk og miljø, og for hele 
kommunen, men også enhetens egne rutiner skal følges og kontrollhandlinger utføres. 
 
KS veilederen "Rådmannens internkontroll" gir en veiledning til kommuner i hvordan en betryggende kontroll 
i tråd med kommuneloven § 23 kan sikres. Fra veilederen kan det eksempelvis trekkes frem at internkontrollen 
bør dokumenteres, at det etableres tiltak for god løpende informasjon og kommunikasjon mellom ledere og 
medarbeidere, og at internkontrollen følges systematisk opp samt at man reagerer ved avvik og brudd.  
 
 
Observasjoner fra tidligere rapporter 
Granskningsrapport 17 / 6008 påpekte at rådmann er delegert kompetanse til å fatte vedtak i saker etter plan- 
og bygningsloven som ikke er av prinsipiell betydning, og at hvilke saker som er av prinsipiell betydning åpner 
for skjønn. Gjennomgangen identifiserte ikke dokumenterte retningslinjer for vurderingen av hvilke saker som 
er av prinsipiell betydning, og stilte videre spørsmål ved hvorvidt saksbehandler hadde fattet vedtak uten 
tilstrekkelig kompetanse i tre saker.  

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av saksbehandlingen innenfor plan, teknikk og miljø i 2013. I 
forhold til byggesaksbehandling, anbefalte denne at kommunen: 

                                                           
1 Frå Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) kap. 4.3. 
2 Fra 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. 
3 Fra COSO rammeverket for internkontroll.  
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 Vurderer aktuelle tiltak som kan redusere sårbarheten knyttet til at det er få saksbehandlere som 
behandler byggesaker 

 Ferdigstiller og tar i bruk saksbehandlingsrutiner knyttet til behandling av byggesaker, inkludert rutiner 
for klagesaksbehandling 

 Iverksetter system for å holde oversikt over byggesakenes status i forhold til frist 

 Utarbeider målbare parametre knyttet til de overordnede målene som er satt for virksomheten og 
etablerer rutiner for rapportering av måloppnåelse 

 
Anbefalt tilnærming 
Med bakgrunn i kravene til internkontroll og observasjoner fra tidligere rapporter,  funn i tidligere rapporter, 
anbefales at revisjonen innrettes som en systemrevisjon, i motsetning til en detaljert revisjon av prosessen 
for byggesaksbehandling. Det fokuseres på tre hovedområder: 
 

1) Undersøkelser knyttet til etablering av grunnleggende komponenter for internkontroll (i tråd med 
rammeverket som beskrevet ovenfor).  

2) Tester av i hvilken grad internkontrollsystemet etterleves i praksis hva angår behandlingsnivå og 
behandlingsmyndighet etter delegasjonsreglementet.  

3) Endringer og tilpasninger av internkontrollrammeverket som følge av erfart praksis, innspill, 
anbefalinger mv. 

 
Hovedområdene er operasjonalisert i problemstillinger nedenfor, pkt. 2.2. 
 
 

.  

 



27/17 Forslag til prosjektplan for undersøkelse av behandling av byggesaker i Tjøme kommune - 17/00196-1 Forslag til prosjektplan for undersøkelse av behandling av byggesaker i Tjøme kommune : Prosjektplan Tjøme_Internkontroll byggesak V6

Tjøme kommune, Forvaltningsrevisjon  
 
 

3 
 

2. Formål, problemstillinger og kriterier  

2.1 Formål og avgrensning 
Formålet med revisjonen er å gi en "vurdering av hvordan administrasjonens ansvar er ivaretatt verdørende 
etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i kommunen." 4 
 
Med "administrasjonens ansvar" forstås rådmannens systemansvar for at det er etablert en betryggende 
kontroll. Dette ansvaret er delegert videre i kommuneorganisasjonen, slik at revisjonen av 
"administrasjonens ansvar" vil omfatte hele den organisatoriske linjen som ivaretar byggesaker.  
Reguleringssaker faller utenfor revisjonens område. 
 
Revisjonen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom 
forvaltningsrevisjonen avdekker avvik eller mulige forbedringsområder 
 
 

2.2 Problemstillinger 
På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått: 

1. I forhold til byggesaker, i hvilken grad er det etablert en betryggende internkontroll etter 
kommunelovens § 23 hva angår: 

a. Klarhet i roller, ansvar og myndighet. 
b. Risikovurderinger for etterlevelse av mål og regleverk. 
c. Risikoredusernede kontrollaktiviteter i form av retningslinjer, prosedyrer og rutiner.   
d. Kommunikasjonsflyt oppover, nedover og på tvers av virksomheten som er nødvendig for 

effektiv og kvalitetsmessig god behandling av byggesaker.  
e. Systematikk for løpende oppfølgingsaktiviteter og evalueringer av om internkontrollen er til 

stede og fungerende. Dette som grunnlag for forbedring.  

2. I hvilken grad etterleves delegasjonsreglementet i praksis i byggesaksbehandlingen hva angår: 

a. Fullmakt til å avgjøre sak?  
b. Saker av prinsipiell art?  

3. I hvilken grad har administrasjonen etterlevd kommunestyrevedtak etter gjennomført 
forvaltningsrevisjon i 2013?

Eventuelle avvik eller mulige forbedringsområder vil bli identifisert og analysert mht. konsekvens og årsak.  

2.3 Revisjonskriterier 
Til problemstillingene oppstilles det revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand 
og/eller praksis i kommunen måles mot. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være: 

• Kommuneloven, §23 
• Forvaltningsloven 
• Kommunestyrevedtak 
• Delegasjonsreglement for Tjøme kommune
• God praksis for internkontroll. Vi vil her bygge på det anerkjente COSO-rammeverket5 for 

internkontroll og KS sin veileder, "Rådmannens internkontroll, 2013".  
                                                           
4 Sitat fra Kontrollutvalgets protokoll, sak 23/17. 
5 COSO er en forkortelse for The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, en 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 
hvordan organisasjoner kan etablere egnede effektive styrings- og kontrollstrukturer. I 1992 publiserte COSO rammeverket 



27/17 Forslag til prosjektplan for undersøkelse av behandling av byggesaker i Tjøme kommune - 17/00196-1 Forslag til prosjektplan for undersøkelse av behandling av byggesaker i Tjøme kommune : Prosjektplan Tjøme_Internkontroll byggesak V6

 

4 
 

 
 

                                                           
Intern kontroll – et integrert rammeverk. Rammeverket er oppdatert av 2013 og er i dag trolig fortsatt det mest internasjonalt 
aksepterte utgangspunktet for utvikling av intern styring og kontroll. 
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3. Tilnærming, team og honorar 

3.1 Metode  
Revisjonen vil bli gjennomført ved hjelp av dokumentanalyse og intervju. Det vil bli samlet inn dokumentasjon 
fra kommunen som vil bli gjennomgått og analysert opp mot revisjonskriteriene. Innledningsvis vil vi 
gjennomgå bla. følgende dokumenter:  

 Detaljert organisasjonskart plan, teknikk og miljø, enhet forvaltning 

 Delegasjonsreglement og videredelegert myndighet, politisk og administrativt, 

 Funksjonsbeskrivelser/rollebeskrivelser/oppgavebeskrivelser 

 Liste over byggesaker 2017 som har vært administrativt avgjort, som grunnlag for å gjøre utvalg av 
saker til kontroller 

 1) Overordnede mål og vurderinger av risiko/utfordringer for plan, teknikk og miljø, og enheten 
forvaltning, 2) målbare parametre som er satt for virksomheten/byggesaksbehandlingen, 3) 
handlingsplaner, og 4) rapportering av måloppnåelse/status på handlingsplaner gjennom året og ved og 
årsmelding.  
– Herunder ønsker vi dokumentasjon som viser mal/bestilling/krav fra rådmann til plan, teknikk og 

miljø, og evt. fra kommunaldirektør til leder forvaltning, om å sette mål, risikovurdere, beskrive 
utfordringer e.l., og om rapportering på status gjennom året. 

– Eventuell dokumentasjon på annen type oppfølging  og rapportering av utførte forbedringer i 
etterkant av forvaltningsrevisjon i 2013 

 Beskrivelse av saksgang/flytskjema  

 Skriftlige retningslinjer, rutiner, prosedyrer og maler som regulerer og benyttes i 
byggesaksbehandlingen av ulike typer saker inkl. politisk behandling dispensasjonssaker.  
– For veiledning og informasjon 
– For mottak 
– For behandling, inkludert for sidemannskontroller, fellesmøter og evt. andre interne kontrolltiltak 
– For tilbakemelding og svar (vedtak) 

 Dokumentasjon på system for å holde oversikt over byggesakenes status i forhold til frist 

 Beskrivelse av avvikssystem og dokumentasjon på hvordan innmeldte avvik har blitt håndtert. 

 Rutiner for og resultater av brukerundersøkelser  
 
Som ledd i revisjonen skal det gjøres test av i hvilken grad kommunen etterlever kommunens 
delegeringsreglement i behandling av byggesaker, jfr. problemstilling 2. Dette gjøres gjennom test av et 
utvalg av saker som er behandlet administrativt, i størrelsesorden 10 saker. Utvalget gjøres tilfeldig innenfor 
saker som har vært sluttbehandlet i 2016 og 2017. 
 
Om intervju, verifisering av data samt kontradiksjon 

I tillegg til dokumentanalyser, vil det bli gjennomført intervjuer med et utvalg av ledere og ansatte. Vi vil 
vektlegge intervju med personer som innehar fag- og/eller systemansvar. Endelig valg av respondenter vil 
bli gjort etter dokuemntanalysen. Før gjennomføring av intervju vil det bli utarbeidet intervjuguider som 
tilsendes respondent på forhånd.  

Fra hvert intervju vil det bli skrevet referat som blir sendt til respondentene for, rettelser, tilføyelser og 
verifisering. Det er verifiserte intervjudata som vil bli benyttet i trapporteringen.  

Intervjudata vil bli sammenstilt med innhentet dokumentasjon og dette vil utgjøre faktagrunnlaget som vil bli 
vurdert opp i mot revisjonskriteriene. Det er denne vurderingen som danner grunnlag for besvarelsen av 
problemstillingene.  
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Utkast til rapport vil i tråd med revisjonsstandard sendes til administrasjonen. Rapporten vil bli utformet i 
henhold til revisjonsstandard og inneholde: 

• Sammendrag 
• Bakgrunn, problemstillinger og metode 
• Revisjonskritrerier 
• Faktabeskrivelser 
• Vurderinger av fakta opp imot revisjonskriterier 
• Svar til problemstillinger 
• Administrasjonens kommentarer 
• Oversikt over dokumenter og respondenter 

Det understrekes at administrasjonen vil motta utkast til rapport. Her vil det bli åpnet opp for kontradiksjon i 
form av 1) verfisering av fakta og 2) tilsvar og uttalelse til rapportutkastets innhold og vurderinger. Tilsvar og 
uttalelse vil i sin helhet bli tatt inn i sluttrapport som sendes kontrollutvalget ved sekretær. 

 

 

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 
Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan: 

        Oktober November Desember Januar 

  Faser + aktiviteter Ansvar Timer 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 
1 Forberede    45                   

Jul og nyttår 

        
1.1 Forundersøkelse KPMG 20                    
1.2 Etablere prosjektplan KPMG 10                    
1.3 Godkjenning prosjektplan i KU KPMG 15                          

2 Starte opp   28                             
2.1 Sende oppstartsbrev KPMG 3                     
2.2 Oppstartsmøte KPMG  10                     
2.3 Dokumentliste KPMG  5                     
2.4 Intervjuplan KPMG  10                        

3 Gjennomføre   230                             
3.1 Dokumentanalyse KPMG  30                    
3.2 Intervjuguide KPMG  15                    
3.3 Intervjuer og kontroller KPMG 50                    
3.4 Analyse  KPMG 50                    
3.5 Verifisering og kontradiksjon KPMG 20                    
3.6 Kvalitetssikring KPMG 35                    
3.7 Rapportutkast  KPMG 30                       

4 Rapport   47                             
4.1 Ferdigstille rapportutkast  KPMG 15                     
4.2 Høring rapportutkast  KPMG 10                      
4.3 Oversending av rapport KPMG 2                      
4.4 Presentasjon KU KPMG 20                      

      350                             

Aktivitets- og framdriftsplanen viser at arbeidet med revisjonen kan starte opp i oktober-november, etter at 
prosjektplanen er vedtatt i kontrollutvalget. I tidsrommet november- desember vil vi samle inn og analysere 
data. Rapportskriving og høring av rapporten vil skje i januar, med levering av endelig rapport til 
kontrollutvalgets sekretariat ultimo januar 2018.  

Foreslått fremdriftsplan forutsetter at KPMG får tilgang på respoendenter og etterspurt dokumentasjon 
innen de frister som gis kommunen. 



27/17 Forslag til prosjektplan for undersøkelse av behandling av byggesaker i Tjøme kommune - 17/00196-1 Forslag til prosjektplan for undersøkelse av behandling av byggesaker i Tjøme kommune : Prosjektplan Tjøme_Internkontroll byggesak V6

 

Haugesund kommune, Forvaltningsrevisjon 7 
  

3.3 Prosjektteam 
KPMG sitt team i revisjonen består av: 

• Partner: Jan Erik GranOlsen 
• Prosjektmedarbeidere:  

o Ole Willy Fundingsrud 
o Lena Davik Fjørtoft 
o Kaia Grahm-Haga 
o Erik Arvsnes 

 
I tillegg vil KPMG innhente juridisk kvalitetssikring fra Wikborg Rein advokatfirma. 
 

3.4 Honorar  
I henhold til avtale. 
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International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor 
does KPMG International have any such authority to obligate or bind 
any member firm. 
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