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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 06.06.2018 kl. 18:00 
Sted: Adalsborgen 
Arkivsak: 17/00240 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Ingvar Kjørum, nestleder 
Anne Lise Olafsen, medlem 
Heidi Ørnlo, medlem 
Trond Nauf, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Karlsvik  

Vestfold kommunerevisjon, leder for forvaltningsrevisjon 
Hanne Britt Nordby Sveberg 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
  
Møteleder: Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen  

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller sakslisten. Sak 22/18 ble behandlet etter sak 19/18. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

19/18 
17/00240-
18 

Godkjenning av protokollen 02.05.2018 2 

20/18 
17/00207-
19 

Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Byggesaksbehandling - Horten kommune" 

2 

21/18 18/00093-3 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 6 

22/18 18/00099-1 Henvendelse av 01.05.2018, Paulsen Eiendom AS 7 
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23/18 
18/00050-
11 

Eventuelt 8 

    

 
 
Saker til behandling 

19/18 Godkjenning av protokollen 02.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 06.06.2018 19/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.05.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.05.2018 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 

20/18 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Byggesaksbehandling - Horten kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 06.06.2018 20/18 

 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksavdelingen – Horten kommune»: 
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Brukerundersøkelsen  
• Horten kommune bør gjennomgå brukerundersøkelsen, og vurdere 

resultatene opp mot avdelingens målsettinger. Det bør deretter defineres 
hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette i oppfølgingen av denne.  

 
Byggesaksbehandling  

• Byggesak bør iverksette tiltak for å redusere antall ikke-komplette søknader. 
Tiltak revisor anser aktuelle er f.eks. dialogmøter og deltakelse på aktuelle 
samlingsarenaer, for å sikre dialog med ansvarlige søkere.  

• Byggesak bør vurdere å etablere tiltak for å forenkle saksbehandlingen, 
eksempelvis utarbeide standardiserte tekster til mangelbrev, for å sikre effektiv 
og tydelig kommunikasjon.  

• Kommunen bør iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning 
og redusere sårbarheten i byggesaksavdelingen.  

 
Internkontroll / korrupsjonsforebyggende tiltak  

• Byggesak bør gjennomføre ytterligere opplæring i avvikssystemet, og sørge 
for å ta systemet i bruk - i tråd med kommunens retningslinjer og målsetninger.  

• Horten kommune bør minimum årlig innføre stikkprøvekontroller av 
byggesaksbehandlingen.  

• Byggesak bør sørge for at vurderinger av habilitet blir dokumentert i 
saksbehandlingssystemet. 

 
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølging av forvaltningsrapporten på sitt 
møte 05.12.2018. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksavdelingen – Horten kommune»: 
 
Brukerundersøkelsen  

• Horten kommune bør gjennomgå brukerundersøkelsen, og vurdere 
resultatene opp mot avdelingens målsettinger. Det bør deretter defineres 
hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette i oppfølgingen av denne.  

 
Byggesaksbehandling  

• Byggesak bør iverksette tiltak for å redusere antall ikke-komplette søknader. 
Tiltak revisor anser aktuelle er f.eks. dialogmøter og deltakelse på aktuelle 
samlingsarenaer, for å sikre dialog med ansvarlige søkere.  

• Byggesak bør vurdere å etablere tiltak for å forenkle saksbehandlingen, 
eksempelvis utarbeide standardiserte tekster til mangelbrev, for å sikre effektiv 
og tydelig kommunikasjon.  

• Kommunen bør iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning 
og redusere sårbarheten i byggesaksavdelingen.  

 
Internkontroll / korrupsjonsforebyggende tiltak  

• Byggesak bør gjennomføre ytterligere opplæring i avvikssystemet, og sørge 
for å ta systemet i bruk - i tråd med kommunens retningslinjer og målsetninger.  
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• Horten kommune bør minimum årlig innføre stikkprøvekontroller av 
byggesaksbehandlingen.  

• Byggesak bør sørge for at vurderinger av habilitet blir dokumentert i 
saksbehandlingssystemet. 

 
 
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget orienteres om oppfølgingen av rapporten 
på sitt møte 05.12.2018. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Statsautorisert revisor Linn Karlsvik og leder for forvaltningsrevisjon Hanne Britt 
Nordby Sveberg orienterte om rapporten. Det ble delt ut en presentasjon som ble 
gjennomgått. Saken ble diskutert grundig, og spørsmål ble besvart. 
Det ble foreslått enkelte tilleggspunkter til vedtaket som ble diskutert og tatt med.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksavdelingen – Horten kommune»: 
 
Brukerundersøkelsen  

• Horten kommune bør gjennomgå brukerundersøkelsen, og vurdere 
resultatene opp mot avdelingens målsettinger. Det bør deretter defineres 
hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette i oppfølgingen av denne.  

• Horten kommune bør definere sin målsetning om ønsket score i samsvar med 
revisjonens spørsmålstillinger. 

Byggesaksbehandling  
• Byggesak bør iverksette tiltak for å redusere antall ikke-komplette søknader. 

Tiltak revisor anser aktuelle er f.eks. dialogmøter og deltakelse på aktuelle 
samlingsarenaer, for å sikre dialog med ansvarlige søkere.  

• Byggesak bør vurdere å etablere tiltak for å forenkle saksbehandlingen, 
eksempelvis utarbeide standardiserte tekster til mangelbrev, for å sikre effektiv 
og tydelig kommunikasjon. Kommunen bør utarbeide et minimumskrav som 
må medtas i søknaden. 

• Kommunen bør iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning 
og redusere sårbarheten i byggesaksavdelingen.  

• Med bakgrunn i det store antall søknader med mangler/feil anbefales at 
kommunen inviterer brukere, søkere, konsulenter og utbyggere til et 
fellesseminar for å drøfte forbedringspotensialet og feilkilder. 

Internkontroll / korrupsjonsforebyggende tiltak  
• Byggesak bør gjennomføre ytterligere opplæring i avvikssystemet, og sørge 

for å ta systemet i bruk - i tråd med kommunens retningslinjer og målsetninger.  
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• Horten kommune bør minimum årlig innføre stikkprøvekontroller av 
byggesaksbehandlingen.  

• Byggesak bør sørge for at vurderinger av habilitet blir dokumentert i 
saksbehandlingssystemet. 

 
Kontrollutvalget vil berømme ansatte og ledelse med det omfattende og tidkrevende 
arbeidet som gjøres i avdelingen i en vanskelig bemanningssituasjon som har vart 
over tid. Kontrollutvalget er klar over den anstrengte situasjon det er i 
arbeidsmarkedet for kvalifiserte byggesaksbehandlere. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølging av forvaltningsrapporten på sitt 
møte 05.12.2018. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksavdelingen – Horten kommune»: 
 
Brukerundersøkelsen  

• Horten kommune bør gjennomgå brukerundersøkelsen, og vurdere 
resultatene opp mot avdelingens målsettinger. Det bør deretter defineres 
hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette i oppfølgingen av denne.  

• Horten kommune bør definere sin målsetning om ønsket score i samsvar med 
revisjonens spørsmålstillinger. 

 
Byggesaksbehandling  

• Byggesak bør iverksette tiltak for å redusere antall ikke-komplette søknader. 
Tiltak revisor anser aktuelle er f.eks. dialogmøter og deltakelse på aktuelle 
samlingsarenaer, for å sikre dialog med ansvarlige søkere.  

• Byggesak bør vurdere å etablere tiltak for å forenkle saksbehandlingen, 
eksempelvis utarbeide standardiserte tekster til mangelbrev, for å sikre effektiv 
og tydelig kommunikasjon. Kommunen bør utarbeide et minimumskrav som 
må medtas i søknaden. 

• Kommunen bør iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning 
og redusere sårbarheten i byggesaksavdelingen.  

• Med bakgrunn i det store antall søknader med mangler/feil anbefales at 
kommunen inviterer brukere, søkere, konsulenter og utbyggere til et 
fellesseminar for å drøfte forbedringspotensialet og feilkilder. 

 
Internkontroll / korrupsjonsforebyggende tiltak  

• Byggesak bør gjennomføre ytterligere opplæring i avvikssystemet, og sørge 
for å ta systemet i bruk - i tråd med kommunens retningslinjer og målsetninger.  

• Horten kommune bør minimum årlig innføre stikkprøvekontroller av 
byggesaksbehandlingen.  

• Byggesak bør sørge for at vurderinger av habilitet blir dokumentert i 
saksbehandlingssystemet. 

 
Kontrollutvalget vil berømme ansatte og ledelse med det omfattende og tidkrevende 
arbeidet som gjøres i avdelingen i en vanskelig bemanningssituasjon som har vart 
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over tid. Kontrollutvalget er klar over den anstrengte situasjon det er i 
arbeidsmarkedet for kvalifiserte byggesaksbehandlere. 
 
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget orienteres om oppfølgingen av rapporten 
på sitt møte 05.12.2018 
[Lagre]  
 
 
 

21/18 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 06.06.2018 21/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan med problemstillinger fra Vestfold 
Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema ……… .  
 
Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 5. september 2018 for behandling i 
kontrollutvalgsmøtet 19. september 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsmedlemmene hadde fra forrige møte forberedt seg på en diskusjon 
om alternative, hensiktsmessige områder og spissing av problemstillinger til et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innen helsestasjon og skolehelsetjeneste. Saken ble 
grundig belyst og diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan med problemstillinger fra Vestfold 
Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema «Skolehelsetjeneste i et 
tverrfaglig perspektiv»  
 
Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 5. september 2018 for behandling i 
kontrollutvalgsmøtet 19. september 2018 
 
[Lagre]  
 
  



 7  

 

22/18 Henvendelse av 01.05.2018, Paulsen Eiendom AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 06.06.2018 22/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget inviterer administrasjonssjefen for å orientere om henvendelsen fra 
Paulsen Eiendom AS. 
 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder mottok en henvendelse 01.05.2018 fra Paulsen Eiendom , og 
det ble opplyst om henvendelsen på kontrollutvalgsmøtet 02.05.2018. Sekretariatet 
orienterte om reglene kontrollutvalget har å forholde seg til ved henvendelser fra 
innbyggere. 
 
Henvendelsen omhandler eiendomsstrategi og salg av kommunens arealer, fast 
eiendom vedrørende Indre Havneby. Paulsen Eiendom AS nevner GNR/BNR 
129/339 og GNR/BNR 129/487. I henvendelsen ble det stilt enkelte spørsmål.  
 
Henvendelsen ble diskutert.   
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget er opptatt av at saksbehandlingen og fullstendigheten av 
opplysninger er til stede under politisk behandling. Kontrollutvalget går ikke inn i 
enkeltsaker, men vil invitere administrasjonssjefen for å orientere om salget av 
Bromsjordet for å få avklart om eventuell mulig systemsvikt. 
 
 
[Lagre]  
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23/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 06.06.2018 23/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 19. september 2018. 
 
 
 
Revetal 7. juni 2018 
For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærsnes 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær 
 
 
 


