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SAK 43/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
29.05.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 29.05.2018 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 29.05.2018.  

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 29.05.2018 kl. 17:00 
Sted: @pi-parken i Hammerdalen (vis-a-vis Larvik museum), Nedre 

Fritzøegate 2, 
Arkivsak: 18/00006 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder  

Live Jetlund, nestleder  
Kari Stensholt, medlem 
Inge Grav, medlem 
Anders Assev, medlem 

 Willy Krøgli, medlem  
Kjersti Michaelsen, medlem 

Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder:  

Jon Mathisen, skatteoppkrever i Larvik, sak 36/18 
Marit Johansen, kvalitetsleder i Larvik kommune, sak 36/18-
37/18 
Paul Hellenes, økonomisjef i Larvik kommune, sak 36/18 -
40/18 
Anne Hagen Stridsklev, forvaltningsrevisor Telemark 
kommunerevisjon, sak 36/18 – 39/18 
Birgitte Holmberg, regnskapsrevisor Telemark kommunrevisjon 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen 

  
  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
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33 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
17.04.2018 
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37/18 18/00100-1 
Orientering fra skatteoppkreveren i Larvik vedrørende 
skatterestanser 

3 

38/18 18/00100-2 
Orientering fra kvalitetsleder vedrørende avviksystemet 
TQM 

4 

39/18 18/00078-5 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Larvik 
Havn KF" 

4 

40/18 18/00016-5 Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor 6 

41/18 
18/00044-
12 

Referatsaker 29.05.2018 6 

42/18 
18/00043-
14 

Eventuelt 29.05.2018 7 

    

 
 
I forkant av det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble det gjennomført et 
virksomhetsbesøk hos iFokusbarnehagene i @pi-parken. Fra kl. 17:00 og frem til 
møtestart fikk kontrollutvalget en orientering av daglig leder i iFokus AS, Hans Jørgen 
Johnsen, og leder for iFokusbarnehagene, Anja Sterner. Kontrollutvalget fikk blant 
annet informasjon om virksomheten til iFokus AS og iFokus-barnehagene, herunder 
historikken til selskapene, struktur, forholdet til Larvik kommune, arbeidsmetoder og 
prosjekter, samt informasjon om de ulike avdelingene og bruken av @pi-parken. 
Kontrollutvalget sa seg godt fornøyd med orienteringen.  
 
Det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til 
innkalling og saksliste, og ingen saker ble meldt til «Eventuelt».  
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Saker til behandling 

36/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.04.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 29.05.2018 36/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 17.04.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 17.04.2018 godkjennes.  
 
 
 
 

37/18 Orientering fra skatteoppkreveren i Larvik vedrørende 
skatterestanser 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 29.05.2018 37/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Skatteoppkreverens informasjon om skatterestanser tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Skatteoppkrever i Larvik, Jon Mathisen, orienterte kontrollutvalget om 
skatterestanser og delte ut oversikt over utestående skatterestanser i Larvik. Videre 
orienterte Jon Mathisen om de utfordringer for skatteoppkreveren står ovenfor i 
forbindelse med arbeidslivskriminalitet og skattesvindel. Kontrollutvalgets spørsmål 
ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
 



43/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 29.05.2018 - 18/00006-40 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 29.05.2018 : Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Larvik 29.05.2018, sign

 4  

Vedtak  
Skatteoppkreverens informasjon om skatterestanser tas til orientering 
 
 
 
 

38/18 Orientering fra kvalitetsleder vedrørende avviksystemet TQM 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 29.05.2018 38/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kvalitetsleders informasjon om avvikssystemet TQM tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kvalitetsleder i Larvik kommune, Marit Johansen, presenterte oppbygningen av 
kvalitetssystemet TQM, samt hvordan avvik blir registrert i systemet. Larvik kommune 
har som eneste kommune implementert TQM i hele kommunen, uavhengig av 
virksomhetenes organisering. Kvalitetssystemet har blitt tatt i bruk i kommunen, og 
man ser at det blir iverksatt tiltak på de innmeldte avvikene. Kontrollutvalgets 
spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kvalitetsleders informasjon om avviksregistrering i kvalitetssystemet TQM tas til 
orientering.  
 
 
 
 

39/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Larvik Havn 
KF" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 29.05.2018 39/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Larvik havn KF» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som besvarer følgende 
problemstilling:  
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Har Larvik Havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret 
har gitt? Herunder eller avgrenset til:  

• Hvilke fullmakter har foretaket?  

• Hvilke aktiviteter har foretaket? 

• Har foretaket opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når det 
gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og kontrakt om drift 
av containerterminal? 

 
Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 12.10.2018 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 30.10.2018.  
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev fra Telemark kommunrevisjon presenterte 
prosjektplanen. De foreslåtte problemstillingene ble grundig diskutert av 
kontrollutvalget. Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen foreslo at prosjektet bestilles med 
følgende problemstilling:  
 
Har Larvik havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret 
har gitt? Herunder:  

• Hvilke fullmakter har foretaket?  

• Har foretaket opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når det 
gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og kontrakt om drift av 
containerterminal?  

 
Det var enighet om å legge kontrollutvalgsleders forslag til grunn.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Larvik havn KF» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som besvarer følgende 
problemstilling:  
 
Har Larvik havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som kommunestyret 
har gitt? Herunder:  

• Hvilke fullmakter har foretaket?  

• Har foretaket opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når det 
gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og kontrakt om drift av 
containerterminal?  

 
Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 12.10.2018 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 30.10.2018. 
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40/18 Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 29.05.2018 40/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon, Lisbet 
Fines, og oppdragsrevisor, Birgitte Holmberg, tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon, Lisbet 
Fines, og oppdragsrevisor, Birgitte Holmberg, tas til orientering. 
 
 
 
 

41/18 Referatsaker 29.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 29.05.2018 41/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble behandlet:  

• Kontrollrapporter fra Skatteetaten 

• E-post vedrørende mulig makeskifte i Stavern 

• Kopihenvendelse vedrørende klagesak om støy fra Larvik havn 

• Engasjementsbrev fra Telemark kommunerevisjon 

• Oppfølging av informasjon på nettsidene til Larvik kommune 
 
Referatsakene ble kommentert. Sekretariatet kommenterte e-post fra Flatstrand 
velforening knyttet til klagesak om støy fra Larvik havn som ble oversendt 
kontrollutvalgsmedlemmene i forkant av møtet.  
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

42/18 Eventuelt 29.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 29.05.2018 42/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor Birgitte Holmberg informerte om at kontrollutvalgets uttalelse ikke 
var vedlagt da Larvik og Lardal kommuners årsregnskap skulle behandles i 
kommunestyremøtet 02.05.2018. Behandling av sakene vedrørende årsregnskapene 
er derfor utsatt til neste kommunestyremøte, 13.06.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:30.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 04.09.2018.  
 
 
Revetal, 30.05.2018 
 
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen  
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
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Arkivsak-dok. 17/00060-32 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 04.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 44/18 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
"BYGGESAKSBEHANDLING I LARVIK KOMMUNE" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar Larvik kommunes tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Larvik kommune» til 
orientering. Rådmannen inviteres til det første kontrollutvalgsmøtet i 2019 for å 
orientere om oppfølgingen som det skal jobbes videre med høsten 2018.  
 
Vedlegg:  

 Notat fra Larvik kommune – Forvaltningsrevisjonsrapport 
«Byggesaksbehandling i Larvik kommune» - Oppfølging, datert 26.06.2018 

 Vedlegg 1 – Delegasjon fra rådmannen til kommunalsjef for Areal og Teknikk  

 Vedlegg 2 – Delegasjonsreglement fra kommunalsjef for Areal og Teknikk til 
virksomhetsledere og miljøvernsjef 

 Vedlegg 3 – Delegasjon tilsyn  

 Vedlegg 4 – Rutine sidemannskontroll 

 Vedlegg 5 – Rutine ved bytte av saksbehandler  

 Vedlegg 6 – Sjekkliste for komplett byggesøknad 

 Vedlegg 7 – KST 158-18 Evaluering av tilsyn med byggesaker i Larvik 
kommune 2017 

 Vedlegg 8 – Tilsynsstrategi 2018 

 Vedlegg 9 – Orientering om ulovlighetsoppfølging i planutvalget 17.04.2018 

 Vedlegg 10 – Melding om status byggesak 01.03.2018 

 Vedlegg 11 – Melding om status byggesak 20.03.2018 

 Vedlegg 12 – Melding om status byggesak 17.04.2018 

 Vedlegg 13 – Melding om status byggesak 08.05.2018 

 Vedlegg 14 – Melding om status byggesak 29.05.2018 

 Vedlegg 15 – Melding om status byggesak 19.06.2018  
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Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget i Larvik fikk fremlagt rapporten «Byggesaksbehandling i Larvik 
kommune» i kontrollutvalgsmøte 10.10.2017. Rapporten ble levert av Telemark 
kommunerevisjon, og besvarte følgende problemstillinger:  
 

 Hva mener innbyggere som har fått søknader behandlet om kommunens 
byggesaksbehandling? 

 I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å sikre riktig behandling av 
byggesaker? 

 I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for 
byggesaksbehandlingen? 

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble realitetsbehandlet i kontrollutvalgsmøte 
25.10.2017. Kontrollutvalget sluttet seg til revisors anbefalinger og anbefalte samtidig 
at kommunestyret fattet tilsvarende vedtak. Kommunestyret behandlet saken i møte 
13.12.2017, sak 071/17 og fattet følgende vedtak:  
  

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling I Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør: 
 · 
- delegere myndighet på tilsyn skriftlig,  
- tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at 
ordningen bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak,  
- sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig 
informasjon om saksforløpet i foreløpig svar,  
- vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og 
begrunnelse i vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann,  
- sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra 
tilsynsarbeidet  
- sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at ledelsen 
følger opp arbeidet med internkontroll.  
- sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og 
rutiner knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i 
styrevervregisteret som medlemmer i kommunestyret, og  
- vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig 
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av 
forvaltningsrapporten innen 1.juli 2018, og at kommunestyrets medlemmer får en 
papirversjon av nevnte "Strategiplan. Tilsyn byggesak 2017". Årsrapporten 
behandles av kommunestyret. Post- og sakslister fra Byggesaker, Oppmåling, VA 

og Plansaker legges ut for åpent og tilgjengelig innsyn så snart som mulig. 
 

Larvik kommune har 29.06.2018 oversendt sin skriftlige tilbakemelding på 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten. Tilbakemeldingen tar for seg og 
beskriver oppfølgingen av alle anbefalingene fra rapporten. Videre beskrives også 
andre forbedringer det jobbes med, herunder søkernes vurdering av 
byggesaksbehandlingen og tiltak gjort i forbindelse med den krevende 
bemanningssituasjonen våren 2018. Konklusjonen i den skriftlige tilbakemeldingen er 
som følger:  
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«Rådmannens vurdering er at kommunestyrets vedtakspunkter i stor grad er fulgt 
opp i løpet av våren 2018 og vil bli ytterligere fulgt opp i løpet av høsten 2018. 
Rådmannen legger stor vekt på at spørsmål om habilitet og etikk i 
byggesaksbehandling og annen kommunal myndighetsutøvelse må vies 
oppmerksomhet slik at bevisstheten om hvor viktig dette er for kommunens tillit og 
omdømme holdes levende i organisasjonen. Det er også viktig at folkevalgte i 
planutvalget får god opplæring i de samme tema etter lokalvalget i 2019». 

 
Sekretariatets vurderer at Larvik kommune i stor grad har fulgt opp anbefalingene fra 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Larvik kommune». Noen av 
oppfølgingspunktene vil bli fulgt opp og iverksatt i løpet av høsten 2018. Det 
beskrives også at byggesaksavdelingen har hatt en utfordrende 
bemanningssituasjon og er i prosess med å blant annet få ansatt nye teamleder. Det 
tilrås derfor at kontrollutvalget får en ny oppdatering på oppfølgingen av 
anbefalingene samt bemanningssituasjonen i kontrollutvalgets første møte i 2019.  
 
I henhold til kontrollutvalgets vedtak av 25.10.2018 må kontrollutvalget vurdere om 
det skal foretas en oppfølgingsrevisjon.  
 
Rådmannen har bekreftet at han kommer til kontrollutvalgsmøtet 04.09.2018 for å 
presentere den skriftlige tilbakemeldingen.  



44/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesaksbehandling i Larvik kommune" - 17/00060-32 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesaksbehandling i Larvik kommune" : Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling i Larvik kommune  - Oppfølging

 

  

Avdeling: Rådmannen  

 

   
 

Notat 

 
 
Til: Anja Ottervang Eriksen, VIKS 
Kontrollutvalget i Larvik kommune 
 
Kopi til: Hilde Bøkestad,Ingvild Aartun,Mona Bartnes Fardal 
 
Saksbehandler: Jan Arvid Kristengård / Rådmann 
Vår referanse: 18/19688 - 1 /  
Dato: 26.06.2018 

 

Emne: Forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesaksbehandling i 
Larvik kommune " - Oppfølging  

 

BAKGRUNN 
Forvaltningsrevisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i Larvik i sak 13/17 og 20/17. 
 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 10.10.17, sak 40/17. 
 
Kommunestyret behandlet saken i møte 13.12.17, sak 071/17. 
Kommunestyret fattet følgende vedtak;  
 

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling I Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør: ·  
- delegere myndighet på tilsyn skriftlig, ·  

- tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at ordningen 

bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak, · 

- sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig informasjon 

om saksforløpet i foreløpig svar, · 

- vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og begrunnelse i 

vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann, · 

- sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra tilsynsarbeidet · 

- sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at ledelsen følger 

opp arbeidet med internkontroll. ·  

- sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og rutiner 

knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i styrevervregisteret 

som medlemmer i kommunestyret, og ·  

- vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig  
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Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av 

forvaltningsrapporten innen 1.juli 2018, og at kommunestyrets medlemmer får en 

papirversjon av nevnte "Strategiplan. Tilsyn byggesak 2017". Årsrapporten behandles av 

kommunestyret. Post- og sakslister fra Byggesaker, Oppmåling, VA og Plansaker legges ut 

for åpent og tilgjengelig innsyn så snart som mulig. 

 
I dette notatet svarer rådmannen opp vedtakspunktet om at kontrollutvalget blir orientert om 
oppfølgingen av forvaltningsrapporten innen 1. juli 2018. 
 

 

OPPFØLGINGSPUNKTENE 
 
1. delegere myndighet på tilsyn skriftlig  

I delegeringsreglementet i ny kommune av 1.1.2018 er rådmannens delegering til kommunalsjef 
(vedlegg 2) og fra kommunalsjef til virksomhetsledere (vedlegg 3) innenfor det kommunale 
tjenesteområdet Areal og Teknikk ivaretatt og lagt inn i kommunens kvalitetssystem TQM. Det er i 
tillegg opprettet et eget delegeringsreglement for tilsyn og ulovlighetsoppfølging datert 16.04.2018. 
(vedlegg4) 
 
2. tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at ordningen bidrar 

til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak 

Som et ledd i å tydeliggjøre roller og ansvar er det foruten tilsynsteamet, besluttet å innføre 2 team 
for behandling av byggesaker. Team 1 behandler sakstyper med kort saksbehandlingsfrist (3-ukers 
saker), og Team 2 behandler klagesaker og sakstyper med lang saksbehandlingsfrist (12-ukers saker). 
Inndelingen av virksomheten i de to teamene ble innført i løpet av våren 2018. To personer har blitt 
tildelt funksjonen som teamledere i en interimfase inntil nye teamlederstillinger er besatt. Det er 
fullført en rekrutteringsprosess med ekstern utlysning, og det er forventet at teamledere vil kunne 
fungere ordinært fra rett over sommerferien.  
Teamlederne har ansvar for å ha oversikt over sakene, sørge for at sakene blir fordelt på 
saksbehandlerne og følge opp håndteringen av sakene. Sakene sendes til sidemannskontroll i 
henhold til liste. Saker av prinsipiell karakter og saker som skal til politisk behandling kvalitetssikres 
av saksbehandler utpekt av teamleder, før de sendes til virksomhetsleder/kommunalsjef for 
godkjenning. Sidemannskontrollen er elektronisk sporbar i arkivsystemet. Rutiner for dette er 
utarbeidet og lagt inn i kommunens kvalitetssystem (vedlegg 5). Det er også lagt inn en rutine ved 
bytting av saksbehandler (vedlegg 6). 
 
3. sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig informasjon om 

saksforløpet i foreløpig svar 

Nye saker blir registrert og fordelt på teamene ut fra sakstype. Slik klarer teamlederne å holde 
oversikt over saksmengde og tidsfrister. Grunnet situasjonen med innføringen av nytt sakssystem i 
forbindelse med kommunesammenslåingen, et unormalt høyt sykefravær våren 2018 er 
virksomheten ikke a-jour med håndteringen av etterslepet som hadde oppstått. Virksomheten er per 
i dag ikke bemannet for å ivareta en mer omfattende mottakskontroll, derfor må det gjøres en ny 
vurdering på dette når virksomheten har fått en styrket bemanning.  Det er likevel fokus på raskere 
mottakskontroll og det er innført et mål om å gjennomføre mottakskontroll av 12-ukers saker innen 
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fem uker og 3-ukers saker innen tre uker når det ikke er helligdager og ferier. Det er opprettet maler 
for foreløpig svar som er knyttet til sakstypene og som opplyser om videre saksforløp når foreløpige 
svar sendes ut. I 12-ukers sakene gis det beskjed om antatt saksbehandlingstid.  
Mottakskontroll er krevende og grensen mot dobbel saksbehandling er utfordrende. Samtidig er 
mangelfulle søknader en kontinuerlig utfordring. For å forbedre veiledningen ut mot brukerne og 
stimulere søkere til å levere komplette og utfyllende søknader, er det opprettet en sjekkliste for 
komplett byggesøknad som ligger tilgjengelig på nett (vedlegg 7). Sjekklista brukes også som 
grunnlag for saksbehandlerne ved mottakskontroll, noe som gir bedre forutsigbarhet for brukerne. 
 
4. vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og begrunnelse i 

vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann 

Administrasjonen har i perioden etter nyttår vært bevisste på å opplyse i planutvalget at saker bør 
utsettes eller sendes tilbake til administrasjonen i tilfeller der: 

 planutvalget ikke følger rådmannens innstilling og det ikke er lagt fram et alternativt vedtak 

fra administrasjonen 

 der det framkommer nye opplysninger i møtet som har betydning for forståelsen av saken 

 der det oppstår uklarheter eller tvil om saksgrunnlagets innhold   

Hensikten er at man får kvalitetssikret vedtakets ordlyd slik at det blir korrekt formulert, at man 
sikrer at saken er tilstrekkelig utredet og/eller sikrer at beslutningen blir godt nok begrunnet. 
 
5. sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra tilsynsarbeidet 

Kommunestyret behandlet sak 058/18 «Evaluering av byggetilsyn 2017» 13.6.2018 (se vedlegg 8) og 
Sak 064/18 «Orienteringssak - Tilsynsstrategi 2018» 4.4.2018 (se vedlegg 9). I forbindelse med 
behandlingen ble det bedt om en orientering om tilsynsarbeidet. Dette ble utført som en grundig 
muntlig redegjørelse i planutvalgets møte den 17.4.2018, som ble supplert med en skriftlig versjon 
oversendt til utvalgets medlemmer i etterkant av møtet (se vedlegg 10).  
Byggesak har hatt et økt fokus på å få til et mer systematisk arbeid med tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging i tråd med vedtatt tilsynsstrategi. Tilsynsgruppen har hatt et særlig stort fokus 
på dette. I tillegg har det blitt utarbeidet en veileder for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, samt en 
veileder for ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr som viser interne rutiner for 
saksbehandlingen på tilsyn og i ulovlighetssaker.  
 
6. sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at ledelsen følger opp 

arbeidet med internkontroll 

Virksomhet Byggesak gjennomførte 24.1.2018 en samling med en gjennomgang av risiko for 
korrupsjon. Som en oppfølging av dette og innføring av TQM som avvikssystem ble det gjennomført 
to halvdagsseminarer 7. 2. og 13.2.2018 der ulike risikomomenter ble avdekket og rutiner og tiltak 
for å motvirke hendelser foreslått. Disse er oppsummert og er lagt inn i TQM (vedlegg11) slik at de 
inngår i virksomhetens kontinuerlige rutineoppfølging og avvikshåndtering. Som et eget tiltak mot 
korrupsjon er det innført åpen saksfordeling og rutine om å avklare med teamleder ved eventuell 
overføring av en sak fra en saksbehandler til en annen og anføre en kort begrunnelse for dette på 
saken. Rådmannen vil, etter politisk vedtak, legge fram «Plan mot korrupsjon» til kommunestyrets 
møte i september. Korrupsjon er også tatt inn som et særskilt emne i alle tjenestenes risikovurdering 
i kvalitetssystemet TQM. 
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7. sikre at alle medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og rutiner 

knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i styrevervregisteret som 

medlemmer i kommunestyret 

For å gi folkevalgte i utvalgene økt kompetanse ble det 19.4.2018 gjennomført et halvdagsseminar i 
samarbeid med KS om «Folkevalgtes roller, ansvar og arbeidsformer».   
Politisk og administrativ ledelse ut over medlemmene i planutvalget deltok også i samlingen.  
 
Det jobbes med en elektronisk løsning for signering av etiske retningslinjer for medlemmer i 
kommunestyret samt for planutvalget, kontrollutvalget for alkoholomsetning og klagenemnda. Dette 
vil være på plass innen medio september. 
Kommunestyrets medlemmer, samt medlemmer av Planutvalget, Kontrollutvalget for 
alkoholomsetning og Klagenemnda meldes inn i styrevervregisteret. 
 
For ansatte utarbeider Larvik kommune, som første kommune i landet, et opplegg der nye etiske 
retningslinjer blir sendt ut elektronisk sammen med skjema for egenerklæring knyttet til taushet, 
etikk og bierverv (bierverv, styreverv og bijobber). Den valgte løsning skal sikre at ved elektronisk 
signering så legges dokumentene automatisk inn i personalmapper, og den enkelte ansatte må 
bekrefte at dokumentene  er mottatt og lest.  Leder må ta stilling til om eventuelt bierverv er forenlig 
med etiske retningslinjer og arbeidsreglementet. 
Administrative ledere på styrenivå 1 og 2 meldes inn i styrevervregisteret. 
 
8. vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig 

Det ble lagt stor vekt på å tydeliggjøre punktet om bierverv i etiske retningslinjer for ny kommune. 
Denne endringen ble deretter tydeliggjort videre inn i arbeidsreglementet, vedrørende bierverv, for 
ny kommune. 
 
9. post- og sakslister fra Byggesaker, Oppmåling, VA og Plansaker legges ut for åpent og 

tilgjengelig i innsyn så snart som mulig 

Innsynsløsninger for post- og sakslister for Byggesaker, Oppmåling, VA og Plansaker må tilpasses nye 
personvernregler, derfor har en åpen løsning for dette ikke blitt innført ennå. Det jobbes nå med å 
etablere en ordning som er spesiell for plan- og byggesaker som er koblet til plandialogen. Denne 
planlegges iverksatt i løpet av høsten. Til orientering jobbes det også nasjonalt med å innføre e-
byggesøknad som også vil kunne ivareta dette, men løsningen er forsinket og vil ikke foreligge før i 
2019 eller 2020. 
 
  

ANDRE FORBEDRINGER DET JOBBES MED 
 
Søkernes vurdering av byggesaksbehandlingen (fra spørreundersøkelse gjort av revisjonen):  
 
«Flertallet av de som har svart mener at de blir behandlet med høflighet og respekt, og de opplever 
også at de får nødvendig informasjon i vedtaket. De er mindre fornøyd med informasjonen de får, 
særlig informasjon om behandling av egen sak, saksbehandlingstid og opplevelse av forutsigbarhet i 
saksbehandlingen. Undersøkelsen viser også at mange av de som har svart, opplever at 
saksbehandlerne generelt er lite tilgjengelige.» 
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For å forbedre saksbehandlingen ble det 5.4.2018 innført et system der det sammen med vedtak 
sendes ut et kort spørreskjema til brukeren for å få tilbakemelding på saksbehandlingen og 
servicenivået i den enkelte saken. Dette vil bli gjennomgått for å innhente kunnskap for å kunne se 
på framtidige forbedringstiltak. Det er satt søkelys på god service blant saksbehandlerne. Dersom 
brukerunderundersøkelsen ved utsendelsen av vedtak besvares, vil det også gi tilbakemeldingen på 
servicenivået på saksbehandlingen i den enkelte sak. 
Det er innført en ordning med skjermet dag på onsdager. Ut over dette skal saksbehandlerne være 
tilgjengelige dersom de har full stilling. Før revisjonsgjennomgangen ble det gjennomført et kurs i 
bedre kundebehandling rettet mot saksbehandlerne på Byggesak, men mange nye er ansatt etterpå 
slik at et nytt kurs bør avholdes. Økt bemanning vil gjøre det enklere for saksbehandlerne å prioritere 
kontakten med brukerne. Samtidig vil digitaliseringen kunne føre til at det blir lettere for brukeren å 
følge med på framdrift og aktivitet knyttet til egen sak på nett. 
Mange ønsker at kommunen skal forplikte seg til en gitt framdrift, men erfaringsmessig dukker det 
opp mange hensyn og problemstillinger underveis som skal vurderes faglig og avveies før det kan 
konkluderes på en forsvarlig måte i den enkelte sak i tråd med forvaltningslovens prinsipper. En sak 
som i utgangspunktet kan synes enkel, kan vise seg å bli komplisert og vise versa. Gode søknader 
med tydelig tegninger og illustrasjoner og dokumentasjon av konsekvenser gjør saksbehandlingen 
lettere. Da blir det også lettere for både naboer, folkevalgte og andre å forstå saken, slik at færre 
spørsmål må besvares av kommunen. 
 
Tiltak gjort i forbindelse med den krevende bemanningssituasjonen på virksomheten våren 2018: 
Virksomheten har lagt et svært krevende halvår bak seg. Ikke bare har virksomheten strevd med stort 
langtidssykefravær, en utfordrende ledersituasjon og et nytt sakssystem som ikke har fungert som 
det var tiltenkt i den nye sammenslåtte kommunen, men det har også vært store og krevende saker, 
stort medietrykk og mange nye medarbeidere som skulle få oppfølging for å komme inn i 
saksbehandingen. For å sikre god kommunikasjonsflyt besluttet rådmannen å innføre 6 strakstiltak  

1. Det innføres en periode fra 1.3-1.6.2018 der det tilrettelegges for økt kapasitet med sikte på 

å komme ajour i byggesaksbehandlingen.  

2. Det legges ut en sak på kommunes hjemmesider som forklarer situasjonen som har oppstått, 

hvilke tiltak som gjøres og hvordan man kan henvende seg til kommunen.  

3. For å ha tilstrekkelig oversikt over antall saker, type saker, tidsfrister og milepeler, registreres 

saker parallelt i nytt sakssystem og gammelt system på byggesak, inntil man har fått på plass 

en god nok løsning innenfor nytt sakssystem som ivaretar behovene innenfor 

byggesaksbehandlingen.  

4. Det vil bli gjort en nøye prioritering av rekkefølgen på behandlingen av sakene. I henhold til 

kommunens overordnede målsettinger vil nærings- og større boligprosjekter bli prioritert.  

5. Det innføres redusert åpningstid for publikumshenvendelser for å sikre at saksbehandlere får 

mer sammenhengende arbeidstid for å håndtere innkomne saker.  

6. Rapportering under eventuelt i planutvalgets møter fram til sommeren om utviklingen i 

sakshåndteringen.  

Disse og andre forhold er det blitt gjort jevnlige rapporteringer på til Planutvalget, Miljø- og 
teknikkomiteen og Formannskapet. (vedlegg 12-17) 
 
Andre tema som kan ha betydning for byggesaksbehandlingen 
Ved sammenslåingen av Lardal og Larvik fra 1.1.2018 ble det innført nytt avvikssystem i TQM. Alle 
virksomheter får opplæring i systemet. Avvikssystemet er det viktigste redskapet kommunen har for 
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å registrere avvik og forbedre kvaliteten på sine tjenester. En mer offensiv bruk også i 
byggesaksbehandlingen ville kunne gi økt lærings- og forbedringsverdi. 
Byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven er bare et lite ledd i prosessen med å bygge gode 
fysiske omgivelser. Kommunen kan ta en mer aktiv rolle ved å bidra til økt bevissthet rundt 
betydningen gode fysiske omgivelser har for samfunnsutviklingen. Kommunen kan for eksempel, i 
samhandling med andre, i større grad bidra ved å arrangere kurs og seminarer for å heve 
kompetansenivået til de som skal realisere byggeprosjekter.  
I kommunens Klima- og energiplan er det definert 5 tema og en handlingsplan for periode 2017-2020 
som setter søkelys på tilpasninger til klimaendringer, areal- og transport og energiforbruk. I flere 
kommuner er det valgt å gi gebyrreduksjon for prosjekter som kan dokumentere tiltak som ivaretar 
gode klima- og miljøtiltak. Kommunen kan ta en mer aktiv rolle for å tydeliggjøre hva som skal til for 
å oppnå en slik reduksjon, og å heve kompetansenivået til de som skal realisere byggeprosjekter.   
 

KONKLUSJON 
 
Rådmannens vurdering er at kommunestyrets vedtakspunkter i stor grad er fulgt opp i løpet av våren 
2018 og vil bli ytterligere fulgt opp i løpet av høsten 2018.  
Rådmannen legger stor vekt på at spørsmål om habilitet og etikk i byggesaksbehandling og annen 
kommunal myndighetsutøvelse må vies oppmerksomhet slik at bevisstheten om hvor viktig dette er 
for kommunens tillit og omdømme holdes levende i organisasjonen.  
Det er også viktig at folkevalgte i planutvalget får god opplæring i de samme tema etter lokalvalget i 
2019. 

 
 
 
Vedlegg: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

117307 Vedlegg 1 - 10905_Delegasjon fra rådmannen til kommunalsjef for Areal og Teknikk  

117308 Vedlegg 2 - Delegasjonsreglement fra kommunalsjef for Areal og teknikk til virksomhetsledere 

og miljøvernsjef  

117309 Vedlegg 3 - 9489_Delegasjon Tilsyn  

117310 Vedlegg 4 - 11038_Rutine sidemannskontroll  

117311 Vedlegg 5 - 11039_Rutine ved bytte av saksbehandler  

117312 Vedlegg 6 - 9476 Sjekkliste for komplett byggesøknad  

117313 Vedlegg 7 - KST 158-18 Evaluering av tilsyn med byggesaker i Larvik kommune 2017  

117314 Vedlegg 8 - KST 164-18 Tilsynsstrategi 2018  

117315 Vedlegg 9 - Orientering om ulovlighetsoppfølging i planutvalget 17.04.2018  

117317 Vedlegg 10 - MELDING OM STATUS BYGGESAK 01.03.18  

117318 Vedlegg 11 - MELDING OM STATUS BYGGESAK 20.03.18  

117319 Vedlegg 12 - MELDING OM STATUS BYGGESAK 17.04.18  

117320 vedlegg 13 - MELDING OM STATUS BYGGESAK 08.05.18  

117321 Vedlegg 14 - MELDING OM STATUS BYGGESAK 29.5.2018  

117322 Vedlegg 15 - MELDING OM STATUS BYGGESAK 19.6.2018_til PU-MTK-FSK  
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1. GRUNNLAGET FOR DELEGASJONEN

Kommunestyrets kompetanse

I henhold til kommunelovens (Lov 1992-09-25-107) § 6 er ”Kommunestyret og 
fylkestinget de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på 
vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller 
delegasjonsvedtak.” 
Kommunestyret kan ikke delegere sin myndighet videre når det i loven er brukt 
betegnelsen ”kommunestyret selv”. 

Delegering av myndighet fra kommunestyret

Kommunestyret har vedtatt sin delegering til rådmannen i k-sak 019 i møte 26.10. 
2017; «Delegeringsreglement nye Larvik kommune».

KST-019/17 Vedtak:

Kommunestyret har i henhold til dette reglement delegert myndighet til følgende:

 Formannskapet

 Ordfører

 Andre politiske organ

 Styrene i de kommunale foretakene

 Rådmannen

Delegering av myndighet til rådmannen

Generell vedtaksmyndighet

Rådmannen gis i samsvar med kommuneloven § 23 pkt. 4 myndighet til å treffe vedtak i 
enkeltsaker og saker av ikke prinsipiell karakter som ikke er delegert til andre.    

Bestemmelsen vil omfatte enkeltsaker som gjelder driften av kommunen, service og 
omsorgstilbud, institusjoner, bygninger, eiendommer mv.   

Delegeringen omfatter rett til å ta avgjørelser vedrørende begjæring av påtale og kreve 
erstatning ved straffbare forhold forvoldt mot kommunen som fornærmet, eller av 
offentlige hensyn. Dette gjelder også inngåelse av avtaler om erstatning for inngrep som 
kommunen gjør etter forutgående vedtak.   

Rådmannen gis fullmakt til å representere kommunen som grunneier. Fullmakt gjelder 
med de begrensninger som følger av de til enhver tid gjeldende vedtak fattet av 
kommunestyret.    
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Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte saksanlegg og anvende rettsmidler i 
saker etter lov om barneverntjenester, arbeidsmiljøloven og lov om helse- og 
omsorgstjenester §§ 10-2 og 10-3.   
I klagesaker tilknyttet byggesaker delegeres rådmannen myndighet til å behandle saker 
som gjelder prosessledende beslutninger og saker som gjelder avvisning av klager på 
gebyrileggelse.

Fullmakt ved krisehåndtering

I krisesituasjoner i fred og krig har rådmannen fullmakt til:

 Å omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, 
og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 

 Å stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter (hvor dette er nødvendig for å 
omdirigere ressurser til redningsinnsats mv.). 

 Å pålegge overtids- og ekstraarbeid.

 Nødvendig kommunal myndighetsutøvelse, som situasjonen krever.

Innstillingsrett

Rådmannen gis rett til å avgi innstilling til samtlige politiske utvalg og komiteer i 
kommunen dersom ikke annet følger av kommuneloven.   

Personal

Rådmannen gis i samsvar med kommuneloven § 24 pkt. 1 myndighet til å treffe 
avgjørelse i personalsaker som ikke er delegert til andre. Dette inkluderer bl.a. 
ansettelser. Det forutsettes at hovedavtalens intensjon om ansattes 
medbestemmelse/medinnflytelse ivaretas.  

Rådmannen delegeres myndighet til å inngå forlik i saker etter arbeidsmiljøloven, dersom
beløpet ikke overstiger 500.000,-.   

Øvrig lovgivning

Rådmannen delegeres for øvrig all mulig myndighet med hjemmel i lovgivningen, jf. 
utredning og kommentarer i utredning.  

Rådmannen delegeres den myndighet som kan delegeres etter brann- og 
eksplosjonsvernloven.  

I henhold til plan-og bygningsloven §12-14 delegeres rådmannen myndighet til å gjøre 
små endringer i reguleringsplaner.   
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Økonomi

Budsjettendringer
Rådmannen delegeres myndighet til å disponere vedtatte budsjetterte 
bevilgningsrammer for det enkelte virksomhetsområde (se vedlagt oversikt over 
virksomhetsområder samt i Strategidokumentet), herunder foreta detaljerte 
budsjettendringer innenfor de bevilgede rammer pr. virksomhetsområde.   

Det er en forutsetning for fullmakten at:

 Endringene ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjett/ økonomiplan eller
andre politiske vedtak. 

 Endringer ikke er av prinsipiell betydning.

 Vedtatt samlet nettoramme for det enkelte virksomhetsområde skal ikke endres med 
unntak for fellesområdene Lønnsreserve/tilleggsbevilgninger og Fellesutgifter. 
For slike typer fellesutgifter gis rådmannen fullmakt slik at midler kan fordeles til de 
virksomhetsområdene som hører inn under tilsvarende formål og som er 
en konsekvens av kommunestyrets føringer på mål og tiltak i Strategidokumentet. For
lønnsreserven gjelder fullmakten fordeling til alle virksomhet/rapporteringsområder til 
oppfølging av tariffoppgjør. 

 Rådmannen gis fullmakt til å bruke innsparte midler i driftsbudsjettet til å finansiere 
innkjøp av maskiner og utstyr eller tiltak av investeringsmessig karakter som skal 
posteres i investeringsregnskapet. Posten for overføring til investeringsbudsjettet 
økes mot at bevilgningen på driftsbudsjettet reduseres tilsvarende. Tilsvarende økes 
posten «Overføringer fra driftsbudsjettet» i investeringsbudsjettet og det aktuelle 
tiltaket.   

Fordringer utenom utlån
Rådmannen gis myndighet til å avskrive tap på krav når:

 Inkasso er forsøkt uten resultat.

 Akkord er stadfestet.

 Kravet er foreldet.

 Utleggsforretning ikke har ført fram.

 Debitor har fått en gjeldsordning utenfor eller innenfor gjeldsordningsloven.

 Debitor er konkurs, død eller utvandret.

 Debitors adresse er ukjent i mer enn 2 år.

 Inkasso ikke er forsøkt, men det etter gitte kriterier er overveiende sannsynlig at 
inkasso vil gi negativt resultat, begrenset til 20.000 kr pr krav.  

Rådmannen gis myndighet til øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år for krav uten 
tvangsgrunnlag, og tilsvarende tvangsgrunnlagets varighet for krav med tvangsgrunnlag. 

For krav som behandles som inkassosak, gis rådmannen myndighet til å inngå 
akkordløsning eller avtale om delvis sletting av krav, maksimalt 25 % av beløpet 
begrenset oppad til 20.000 kr.
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Bevillinger

Følgende bevillinger/tillatelser i alkoholloven og serveringsloven er delegert til 
rådmannen. I henhold til serveringsloven: Innvilge serveringsbevillinger i henhold til 
serveringsloven § 3 

I henhold til alkoholloven:

 Bevilling for en enkelt anledning i henhold til alkoholloven § 1-6.

 Ambulerende skjenkebevilling i henhold til alkoholloven § 4-5.

 Bevilling for å skjenke brennevin for en enkelt anledning til sluttet selskap for 
bevillingshaver som har alminnelig bevilling for gruppe 1 og 2 i henhold til 
alkoholloven § 1-6. 

 Utvidet skjenketid for en enkelt anledning i henhold til alkoholloven §§ 4-2 og 4-4

 Utvidet skjenkeområde for en enkelt anledning i henhold til alkoholloven § 4-2.

 Godkjenning av styrer og stedfortreder i henhold til alkoholloven § 1-7c.

Videredelegering

Rådmannen kan videredelegere den myndighet rådmannen har i henhold til dette 
reglement. Slik delegasjon skal gjøres skriftlig.  

Når det gjelder økonomisaker gjelder følgende forutsetninger:

 Vedtatte rammer innen vedkommende virksomhet ikke endres.

 Endringer ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjett/ økonomiplanen, 
eller andre politiske eller administrative vedtak. 

 Endringer ikke er av prinsipiell betydning.

Forutsetninger for delegering til rådmannen og videredelegering fra 
rådmannen

Det er en forutsetning for delegering til og fra rådmannen til ledere at:

 saken ikke er av prinsipiell betydning og rådmannen har myndighet til å treffe 
avgjørelser, 

 utøvelse av ovennevnte myndighet ikke er i konflikt med angjeldende lover eller 
forskrifter, 

 avgjørelsen ikke medfører økonomiske forpliktelser som ikke er budsjettert,

 avgjørelsen ikke får konsekvenser for andre virksomheter eller fagområder og

 vedtak truffet etter fullmakt gitt i punktene over skal refereres skriftlig for det 
respektive politiske utvalg så snart som mulig, såfremt ordfører bestemmer det.   
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2. DELEGERING AV MYNDIGHET TIL KOMMUNALSJEF 
FOR AREAL OG TEKNIKK

Delegasjon til kommunalsjefene

Følgende ledere har delegert myndighet fra rådmannen i tillegg til assisterende 
rådmann:
- Kommunalsjef for areal og teknikk
- Kommunalsjef for eiendom
- Kommunalsjef for helse og omsorg
- Kommunalsjef for kultur og oppvekst

Disse lederne er øverste myndighet for sitt tjenesteområde og utøver på vegne av 
rådmannen arbeidsgiverrollen innen sitt tjenesteområde. De er også sammen med 
assisterende rådmann en del av rådmannens ledergruppe.

Myndighet til å treffe avgjørelser

Rådmannen delegerer myndighet til å treffe vedtak etter følgende generelle lover når 
det gjelder sitt respektive tjenesteområde:

Offentlighetslova 19.05.2006 nr. 16

Personopplysningsloven 14.04.2000 nr. 3

Forvaltningsloven 10.02.1967

Arbeidsmiljøloven

Lov om offentlige anskaffelser 16.07.1999 nr. 69

Arkivlova 04.12.1992 nr 126

Rutiner og retningslinjer

Rådmannen forutsetter at delegert myndighet utøves innenfor

 Forskrifter og rundskriv som er knytta til de lover som er nevnt

 Rutiner og retningslinjer som er vedtatt i Larvik kommune
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Økonomi og budsjett

Rådmannen delegerer videre følgende fullmakt:

Fullmakt til å disponere nettorammen for det enkelte rapporteringsområde 
/virksomhetsområde som inngår i tjenesteområdet.

Gjøre endringer i detaljbudsjett for hvert rapporteringsområde/virksomhetsområde 
under følgende forutsetninger:

 Nettorammen for hvert rapporteringsområde/virksomhetsområde ikke endres.

 Endringer ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i 
årsbudsjett/økonomiplanen, eller andre politiske eller administrative vedtak.

 Endringer ikke er av prinsipiell betydning

Fullmakten gjelder innenfor ett og samme budsjettår.

Kommunalsjefen skal rapportere månedlig i Månedsrapporten om tjenesteområdets 
økonomiske stilling.

Personalsaker

Det vises i dette kapittel generelt til ”Personalhåndboka”,

Ansettelser
Delegering av ansettelsesmyndighet er fastsatt i særskilt reglement.

Permisjoner

Myndigheten til å gi medarbeider permisjoner er fastsatt i særskilt reglement.

Løpende personalansvar og ledelse
Det løpende personalansvar og ledelse av det enkelte tjenesteområde delegeres til 
kommunalsjefen i samsvar med fastsatte retningslinjer og rutiner for Larvik 
kommune.

Faglige spørsmål av ikke-prinsipiell betydning

Fullmakt til å avgjøre enkeltsaker av ikke – prinsipiell betydning i henhold til følgende 
lover med tilhørende forskrifter delegeres slik:

Jordlova 12.05.1995 nr 23
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Stadnamnlova 15.05.1990 nr 11

Dyrevelferdsloven 19.06.2009  nr  97

Naturmangfoldloven, 19.06.2009 nr 100, med unntak av § 18 fjerde ledd som er 
delegert til Viltnemnda

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) LOV-2017-06-16-65

Beiteloven 16.06.1961 nr 12

Matloven 19.12.2003 nr 124

Forpaktingslova 25.06.1965 nr 1

Lov om skogbruk (skogbrukslova) LOV-2005-05-27-31

Hanndyrloven 06.03.1970 nr 5

Konsesjonsloven 28.11.2003 nr 98

Odelslova 28.06.1974 nr 58

Svine- og fjørfeproduksjonsloven 16.01.2004 nr 5

Friluftsloven 28.06.1957 nr 16

Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag 10.06.1977 nr 82

Kulturminneloven, sist endret 01.01.2018

Matrikkellova 17.06.2005 nr. 101

Kart- og delingsloven 23.06.1978 nr 70 Saker krevd før 01.01.2010

Forurensningsloven 13.03.1981 nr 6

”Gammel” Plan- og bygningslov 14.06.1985 nr 77

 Saker krevd før 01.07.2010 ”bygningsdelen”

 Saker krevd før 01.07.2009 ”plandelen”

Plan- og bygningsloven 27.06.2008 nr. 71

Laksefiske- og innlandsfiskeloven. 15.05.1992 nr 47
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Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg LOV-2012-03-16-12

Veglova 21.06.1963 nr 23

Vegtrafikkloven 18.06.1965 nr 4

Hundeloven  14.07.2003 nr. 74, med unntak av § 6 punkt f som er delegert til 
Viltnemnda.

Brann og eksplosjonsvernloven 14.06.2002 nr. 20

Lov om eiendomsmegling (eiendomsmeglingsloven) LOV-2007-06-29-73

Andre delegeringer

I klagesaker tilknyttet byggesaker delegeres kommunalsjefen myndighet til å 
behandle saker som gjelder prosessledende beslutninger og saker som gjelder 
avvisning av klager på gebyrileggelse.

Anvisning

Kommunalsjefenes fullmakt til å anvise utbetalinger er gitt særskilt.

Andre fullmakter

Kommunalsjefen gis fullmakt til å innstille på rådmannens vegne i saker som skal 
avgjøres politisk, og som ligger innenfor kommunalsjefens ansvarsområde.

Kommunalsjefen godkjenner saker og saksliste til den komité de er ansvarlig for på 
vegne av rådmannen.

Videredelegering

Kommunalsjefen kan videredelegere sine fullmakter. Slik delegering skal alltid være 
skriftlig.

Larvik 03.01.2018

Jan Arvid Kristengård Hilde Bøkestad
Rådmann Kommunalsjef areal og teknikk
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VEDLEGG 3  

ANSVAR OG RUTINER 

BYGGESAKSTILSYN 

 

Myndighet: 

Medarbeidere på tilsyn har fullmakt til å avgjøre alle enkeltsaker av ikke-prinsipiell betydning i 

henhold til følgende lover med tilhørende forskrifter:  

 plan- og bygningsloven  

 forurensningsloven  

 naturmangfoldloven  

 friluftsloven  

Sidemannskontroll gjennomføres ved  at vedtak sendes til virksomhetsleder, eventuelt annen jurist 

på byggesak utpekt av virksomhetsleder. 

Klager på vedtak i tilsyn- og ulovlighetssaker behandles av tilsynsjurist som skriver saksfremlegg til 

planutvalget. Annen jurist kan behandle slike saker etter virksomhetsleders beslutning. 

Saksfremlegget skal sendes virksomhetsleder for godkjenning eller dennes stedfortreder.   
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Rutine sidemannskontroll: 

 

Alle vedtak skal kontrolleres gjennom sidemannskontroll. Dette for å sikre mest mulig lik 

saksbehandling og best mulig kvalitet på vedtakene. 

Dokumentet sendes fra saksbehandler til teamleder eller den som er utpekt av teamleder i henhold 

til liste. Bruk send til godkjenning i websak. Deretter: 

 

- Den som utfører sidemannskontrollen skal gjøre eventuelle endringer/rettelser ved å 

opprette ny versjon av dokumentet. 

- Hvis dokumentet ikke godkjennes sendes dokumentet tilbake til saksbehandler som «ikke 

godkjent.» På merknadsfeltet må det skrives hva som skal endres/eventuelle mangler. 

Saksbehandler må da rette og gjenta prosess med sidemannskontroll. 

- Ved godkjenning settes dokumentet klar for ekspedering av den som har utført 

sidemannskontrollen.  

- Når vedtaket er godkjent skal sidemannskontrollen låse vedtaket. Opprinnelig saksbehandler 

kan da ikke jobbe videre i dette dokumentet, men ekspedere dokumentet slik det er mottatt 

fra den som har utført sidemannskontrollen. 

 

Det er viktig at opprinnelig saksbehandler ser over vedtaket før utsendelse. 

 

Punkter sidemannskontrollen skal inneholde: 

1. Sjekke at tittelen på dokumentet inneholder hva søknaden omfatter inkl. om det er en 

dispensasjon, adresse og gbnr.  Tittelen må synliggjøre godkjenning eller avslag.  

2. Sjekke at vilkår er tilpasset tiltaket. 

3. Sjekke plangrunnlag og at antall boenheter er korrekt.  

4. Sjekke at evt. nabomerknader er kommentert. 

 

 

Ikke sett inn interne merknader eller kommentarer i selve brevet før oversendelse til 

sidemannskontroll. Er vi uoppmerksomme kan vi da sende ut brev med intern tekst eller røde 

merknader. 
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ID: 11039-1

Rutine ved bytte av saksbehandler Areal og teknikk

Prosess Byggesak / Saksbehandling / Sjekkliste

Godkjent dato Nei

Endret dato 21.06.2018 (Cathrine Wærvågen (werca2309))

22.06.2018 16:49:49 1/1

Godkjent versjon av dette dokumentet finnes kun elektronisk i Larvik kommunes kvalitetssystem.

Rutine ved bytte av saksbehandler:

Ved bytte av saksbehandler må dette påføres i merknadsfeltet i saken. Årsaken til bytte av 

saksbehandler må skrives inn.
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ID: 9476-1

SJEKKLISTE FOR KOMPLETT BYGGESØKNAD Areal og teknikk

Prosess Byggesak / Oppstart / Byggesøknad

Godkjent dato 03.10.2017 (Janne Balberg Kvisvik (balja2706))

Endret dato 02.10.2017 (Cathrine Wærvågen (werca2309))

22.06.2018 17:05:42 1/3

Godkjent versjon av dette dokumentet finnes kun elektronisk i Larvik kommunes kvalitetssystem.

SJEKKLISTE FOR KOMPLETT BYGGESØKNAD

Gnr. Bnr. Fnr.
Adresse: Tiltak:

Plansjekk JA Ikke
aktuelt

Er eiendommen regulert?

Er tiltaket i samsvar med reguleringsplanen?

Er tiltaket i samsvar med bebyggelsesplan der slik plan foreligger?

Er tiltaket i samsvar med kommuneplanens arealdel?

Nabovarsling
Husk at varselet skal gis senest 2 uker før søknaden sendes inn.

JA Ikke
aktuelt

Er alle berørte naboer og gjenboere varslet (varselet må ikke være eldre 
enn 1 år)?

Er velforening/sameie varslet?

Nabosamtykke/avstandserklæring iht. pbl. § 29-4?

Er det innkommet nabomerknader/protester?

Er merknader/protester kommentert i eget brev?

Er nabo varslet om evt. dispensasjonssøknader?

Søknadsskjema JA Ikke
aktuelt

Er alle relevante rubrikker utfylt?

Har man husket å vise grad av utnytting og utregningen av dette?

Er søknaden undertegnet av tiltakshaver/søker?

Dersom vann/avløp skal tilkobles – er det sendt inn sanitæranmeldelse?

Ansvarsrett/gjennomføringsplan
Gjelder for tiltak med krav til ansvarsrett

JA Ikke
aktuelt

Er gjennomføringsplan fylt ut med alle relevante ansvarsområder i 
tiltaket og med korrekt tiltaksklasse?

Er datoer for samsvarserklæringer fylt ut?

Situasjonskart JA Ikke
aktuelt

Er kartet gyldig (ikke eldre enn 1 år), tydelig og i målestokk?

Er tiltaket tydelig tegnet inn? (gjerne fargelagt)
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Er minste avstand til nabogrense målsatt?

Er avstand til nærmeste bygning på annen tomt målsatt?

Er avstand regulert veikant og/eller veimidte målsatt?

Vil tiltaket gi endret avkjørsel? Er ny avkjørsel påtegnet situasjonskartet 
med siktlinjer?

Er det vedlagt utomhusplan/situasjonsplan som viser uteoppholdsareal, 
lek og parkering? 

Tegninger
Har du husket…

JA Ikke
aktuelt

Alle fasadetegninger? (også naboseksjoner bør være påtegnet)

Snitt-tegning(er)?

Alle plantegninger?

Plantegningene er målsatt?

Angitt bruk av rom, stue, sov, kjøkken mm? («disponibelt» ikke tillatt)

Eksisterende og nytt terreng målsatt i forhold til hverandre frem til 
tomtegrensen? (påført fasade/snitt)

Himmelretning påført fasader? (nord, øst, syd og vest?)

Høyde overkant ferdig gulv e.l.? (påført snitt)

Gesimshøyde? (påført fasade/snitt)

Mønehøyde? (påført fasade/snitt)

I målestokk? (helst 1:100)

Kommer det tydelig frem hva som er eksisterende og hva som er nytt?

Suppler gjerne tegningene med foto

Skriftlig redegjørelse JA Ikke
aktuelt

Er det vedlagt eget brev som beskriver tiltaket?

Estetisk redegjørelse/beskrivelse av arkitektonisk utforming?

Ved dispensasjon JA Ikke
aktuelt

Er det søkt om dispensasjon der dette er nødvendig?

Er dispensasjonssøknaden begrunnet?

Dersom eiendommen ligger innenfor 
aktsomhetsområde for marine avsetninger e.l.

JA Ikke 
aktuelt

Er det foretatt en kartlegging/utredning av byggetomten (utarbeidet av 
fagkyndig) som er vedlagt søknaden og som bekrefter at det er 
tilstrekkelig sikkert å tillate bygging?

Dersom kartleggingen har avdekket at tiltaket betinger kompenserende 
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tiltak, er det søkt om ansvarsrett for kartlegging og prosjektering av 
geoteknikk?

Diverse informasjon

Dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens (pbl) §§ 19-1 og 19-2.
En del søknader er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplan, bebyggelsesplan, 
kommuneplanens arealdel eller fra regler i pbl, f. eks. om avstand til nabogrense eller høyde 
(§29-4). Før en byggesøknad sendes inn må du undersøke om tiltaket ditt er avhengig av at det 
også søkes om dispensasjon. Generelt er det ikke kurant å få dispensasjon og man oppfordres 
til, om mulig, å endre prosjektet for å unngå dispensasjon. 

Nabovarsling.
Naboliste kan fås på kommunens servicesenter. Nabovarselet og side 1 på Opplysninger gitt i 
nabovarsel må fylles ut med samme opplysninger. Husk å krysse av for dispensasjon og angi hva
det søkes dispensasjon fra dersom tiltaket betinger dispensasjon. Nabovarselet leveres/sendes 
til den enkelte nabo senest 2 uker før søknaden sendes inn. Sendes nabovarsel på e-post må 
mottaker bekrefte tilbake på e-post at varselet er mottatt og e-posten må vedlegges søknaden 
til kommunen.
Skjemaene Opplysninger gitt i nabovarsel og Kvittering for nabovarsel skal følge søknaden til 
kommunen. 
NB! Nabovarslingslisten som følger situasjonskartet er kun veiledende og søker har selv ansvar 
for at alle berørte naboer og gjenboere er varslet. I enkelte tilfeller kan det være behov for 
utvidet varsling dersom tiltaket vil berøre flere enn de nærmeste naboene/gjenboerne.

Tilleggsinformasjon.
Til orientering kan kommunen be om tilleggsopplysninger der dette er nødvendig for å belyse 
søknaden ytterligere. 

Byggereglene, søknadsskjemaer og andre skjemaer finner du på nettsidene til Direktoratet 

for byggkvalitet (DiBK): www.dibk.no
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

158/18 Kommunestyret 13.06.2018 

 
 

EVALUERING AV TILSYN MED BYGGESAKER I LARVIK KOMMUNE 
2017 
 

 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Fremlagt evaluering tas til orientering. 

 
 
SAKSBEHANDLER: Tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen 
 
13.06.2018 Kommunestyret 
Møtebehandling: 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt. 
 
 
KST- 158/18 Vedtak: 
 
Fremlagt evaluering tas til orientering. 

 
 
 
SAMMENDRAG: 
Evalueringen gjennomgår tilsynsstrategi, ressursbruk og de utfordringer som tilsynsgruppen har hatt 
i løpet av 2017, og har som formål å ivareta kravet til rapport over tilsynsvirksomhet for 2017. Videre 
danner evalueringen grunnlaget for tilsynsstrategien i 2018. 
 
 
HANDLINGSROM: 
I henhold til byggesaksforskriften (SAK 10) § 15-1, skal kommunen utarbeide en årlig rapport over 
tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien. Denne evalueringen har 
som formål å vise til samme oversikt som en rapport ville gjort, og danner grunnlaget for 
utarbeidelsen for kommunens tilsynsstrategi for 2018.  
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Kommunens plikt til å føre tilsyn og forfølge ulovligheter følger av plan og bygningsloven (pbl.)  
kap. 25 og 32. 
 
 
FAKTISKE OPPLYSNINGER: 
Tilsyn med byggesaker etter plan- og bygningsloven har som formål å sikre det offentliges interesser i 
at bygningene holder god standard og beskytter brukerne mot skade og ulempe. I tillegg til å være 
viktig for kvalitetsutviklingen, er tilsyn viktig for seriøsiteten i foretakene. Tilsyn skal også påse at 
tiltakshavere etterlever normer fastsatt ved lov, forskrift eller enkeltvedtak, samt følge opp 
ulovligheter med reaksjoner og eventuelt sanksjoner. 
 
Bestemmelsene om tilsyn og ulovlighetsoppfølging har sitt grunnlag helt tilbake til Lov om 
bygningsvesenet av 1924. Bestemmelsene har blitt utvidet og endret siden den gang. Med plan- og 
bygningsloven av 2008 ble reglene om tilsyn og ulovlighetsoppfølging effektivisert i håp om å øke 
kommunenes arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  
 
Kommunens tilsynsplikt omfatter ikke bare tiltak som er søknadspliktige. Også tiltak som er unntatt 
søknadsplikt og tiltak som er igangsatt ulovlig, f.eks. ulovlig bygging eller ulovlig bruk skal det føres 
tilsyn med. Det kan også føres tilsyn med styring av underleverandører (underrådgivere eller 
underentreprenører).  
 
Gjennom ansvarsrettsreglene i plan- og bygningsloven, pålegges aktørene i den enkelte byggesak et 
omfattende ansvar. Dette ansvaret bygges på tillit og erklæringer om at regelverket skal følges. Ved å 
erklære ansvar, bekrefter foretaket at det skal brukes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner 
og kvalitetssikringsrutinger for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. I tillegg forplikter foretaket seg 
til å utføre arbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven.  
 
Selv om et foretak påtar seg ansvar i en byggesak, vil tiltakshaver alltid ha hovedansvaret i alle 
byggesaker. I de tilfeller der et foretak har påtatt seg ansvar som ansvarlig søker, vil imidlertid søker 
være mellomleddet mellom tiltakshaver og kommunen, og dermed også kommunens kontaktperson 
i byggesaken. 
 
Ved utføring av tilsyn forsikrer kommunen seg om at både foretak og private følger regelverket. I de 
tilfeller der foretaket ikke er kvalifisert for oppgaven, ikke har etterkommet kommunale pålegg eller 
har unnlatt å ivareta sin funksjon i tiltaket, kan kommunen frata ansvarsretten. Dette gjelder også 
der alvorlige overtredelser har blitt begått. På denne måten vil kommunen ved å foreta tilsyn med 
foretak, påse at bransjen forblir seriøs, samt bidra til hovedsiktemålet om kvalitativt gode byggverk i 
samsvar med kravene i plan- og bygningslovgivningen. 
 
Kun 40 % av kommunene i Norge utfører tilsyn. I 2010 trådte bestemmelser om overtredelsesgebyr i 
kraft som et verktøy for å få flere kommuner til å utføre tilsyn med byggesaker. Overtredelsesgebyr 
er en administrativ sanksjon som er innført i en rekke forvaltningsrettslige lover, særlig de siste 10 år. 
Ett av hovedformålene med dette er å effektivisere sanksjonssystemet, med mindre bruk av straff. 
 
Larvik kommune er en av kommune i Norge som har god kunnskap og gode rutiner for 
tilsynsarbeidet. Høsten 2017 ble tilsynsgruppen invitert til å bidra med sin kunnskap i prosjektet ”Økt 
tilsyn i kommunene” i regi av NKF og DIBK, men på bakgrunn av ressursmangelen på 
byggesaksavdelingen lot det seg ikke gjennomføre.  
 
Etter byggesaksforskriften (SAK 10), skal kommunen utarbeide en strategi for tilsynet. I denne skal 
det tas stilling til målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet, organisering, ressursbruk og 
finansiering, samt utvelgelse og prioritering. Videre skal det utarbeides en årlig rapport over 
tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien. 
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Denne evalueringen har som formål å ivareta kravet til rapport over tilsynsvirksomheten for 2017.  
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen konsekvenser. 
 
 
KONSEKVENSER FOR BEFOLKNINGSVEKST, VERDISKAPING OG ØKT KOMPETANSE 
Ingen konsekvenser. 
 
 
MILJØFAKTORER: 
Ingen konvekvenser. 
 
 
KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: 
Ingen konsekvenser. 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER: 
Det foreligger ingen alternative løsninger. 
 
 
VURDERINGER OG KONSEKVENSER: 
Ressursbruk 2017 
Tilsynsgruppen ved byggesaksavdelingen fikk ny medarbeider i 2016, og økte fra én saksbehandler til 
to. Av denne grunn har 2017, på mange måter, vært et år beregnet på å få på plass rutiner. 
Evalueringen av året har vært nødvendig for å se hvordan tilsynsgruppen skal utføre sitt arbeid 
videre. Nye rutiner har blitt utarbeidet, og gamle har blitt revidert.   
 
Etter forvaltningsrevisjonen av byggesak høsten 2017, ble følgende uttalt om kommunens 
tilsynsstrategi: 
 

”Kommunen har en tilsynsstrategi, men den er ikke fulgt opp så langt i år fordi mye av tilsynsressursene er brukt opp 
på oppfølging av innmeldte saker. Dette gir en risiko for at arbeidet med tilsyn blir for ad hoc preget og at en ikke 
sikrer et systematisk arbeid for å ivareta tilsynsplikten.” 

 
 
Tilsynsstrategien for 2016 ble utarbeidet i den tro at den var gjennomførbar. I løpet av året har 
tilsynsgruppen derimot håndtert flere tunge og tidkrevende saker, herunder ”hjortegjerdesaken” 
som gjaldt oppføring av viltgjerde i strid med vilkår i tillatelse og som har pågått i flere år, og 
”Breidalsaken” som omhandlet overtredelsesgebyr og således noe nytt for Larvik kommune. Saken er 
hos Fylkesmannen for behandling og derfor ikke avsluttet.  
 
I tillegg har tilsyn med leilighet A0401 i kvartal 8 tatt opp en del tid, etter ønske fra planutvalget.  
Kommunen har også måtte håndtere ulovlig sprengning og rivning av hytte innenfor 100-
metersbeltet i Ula, og oppføring av garasje i strid med planutvalgsvedtak og stadfestelse fra 
Fylkesmannen. Tilsynsgruppa har også brukt mye tid og ressurser på å veilede driver av Meløstranda 
camping etter gjentatte overtredelser på campingplassen. 
 
De nevnte sakene er kun et lite utvalg av saker tilsynsgruppa har måtte håndtere i 2017, men er 
likevel en indikasjon på omfanget av, og variasjoner i, saker som tilsyn skal behandle. I alt har 
kommunen ført i underkant av 100 tilsyn. Flere av disse har vært doble tilsyn, enten for å foreta mål, 
eller fordi tiltakshaver selv har ønsket ny befaring. Kun 42 av sakene har medført tilsynsrapport. 
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Tilsynsrapport utarbeides i hovedsak der det foreligger avvik eller overtredelse av plan- og 
bygningslovgivningen, reguleringsplaner eller tillatelser. Videre har det blitt sendt ut 32 varsel om 
pålegg, og kun 18 pålegg etter pbl. § 32-3. Dette viser at de fleste innretter seg etter lover og regler 
etter at de har hatt tilsyn på eiendommen. Kun 7 av tilsynssakene har vært hos planutvalget 
(klagesaker, der to har omhandler ileggelse av overtredelsesgebyr). Tilsynsgruppen har også hatt fire 
orienteringssaker i planutvalget. 
 
Av særskilte reaksjoner og sanksjoner har kommunen kun ilagt én tvangsmulkt i 2017, og vedtatt 10 
stoppordrer etter pbl. § 32-4 (ilegges kun i særlige tilfeller direkte på stedet, uten varsel). I tillegg har 
kommunen ilagt ett overtredelsesgebyr. Gebyret er derimot påklaget og saken er til behandling hos 
Fylkesmannen. 
 
I tillegg til å håndtere saker, består en stor del av tilsynsgruppens arbeid av å veilede og informere 
publikum. Både etter at tilsynssak har blitt opprettet, men også i forkant av en eventuell byggesak. 
Grovt regnet blir ca. 500 av 1762 timer brukt til telefonsamtaler med publikum. Timeantallet er en 
gjennomsnittsberegning av tilsynsgruppens bruk. Til sammenligning blir 433 timer brukt på selve 
tilsynet. Av de 1762 timene blir 620 brukt på ren saksbehandling, mens 209 av disse blir brukt til 
møter, både internt (på avdelingen og i planutvalget), men også eksternt med kunder som har behov 
for hjelp og veiledning), samt kurs, både som avdelingen holder selv, eller til faglig påfyll. 
 
Tidsbruken er grovt regnet med det formål å illustrere ressursbruken til tilsynsgruppen i løpet av et 
kalenderår. 
 
 
Tilsynsgruppen bistår også andre avdelinger internt i kommunen med råd og veiledning, samt 
besvarer henvendelser og spørsmål fra kunder og bekymrede naboer som avlastning for 
saksbehandlere, og som avlastning for servicetorget. Dette er i hovedsak ikke noe som faller inn 
under tilsynsgruppens arbeidsoppgaver, men det anses som en viktig del av det servicetilbudet 
tilsynsgruppen ønsker å levere. 
 
Utfordringer 
Som tidligere nevnt har tilsynsgruppen økt bemanningen. Året har vært preget av å få på plass og 
innarbeide rutiner. På grunn av omorganiseringer intern på byggesaksavdelingen har 
informasjonsflyten fra byggesak og til tilsyn blitt endret. Dette har igjen ført til at tilsynsgruppen har 
mistet mye av oversikten over hva som skjer av byggeaktiviteter i kommunen. Mange saker kunne 
kanskje vært løst på et tidligere stadium dersom tilsynsgruppen hadde vært mer orientert om hvilke 
saker som diskuteres på byggesaksavdelingen. Det er en felles forståelse på byggesaksavdelingen at 
det foreligger et forbedringspotensial her, og det jobbes med å finne ut en løsning på hvordan 
informasjonsflyten kan bedres mellom byggesaksavdelingen og tilsynsgruppen.  
 
Flere av tilsynene som har vært tatt inn i strategien for 2017, har vært basert på byggesaker som er 
til behandling. Slike saker må meldes inn til tilsynsgruppen slik at tilsyn kan gjennomføres. 
Evalueringen viser at rutiner for å melde inn, samt mottak av disse henvendelsene, kan bli bedre 
Byggesaksavdelingen vil se på dette og utarbeide gode rutiner for innmelding av saker, samt mottak 
av disse, slik at flere foretakstilsyn kan gjennomføres i 2018. Det foreligger flere forslag som det 
arbeides med for å forbedre rutinene på området. 
 
Ved tilsetting av en jurist har også tilsynsgruppen behandlet saker som tidligere har vært behandlet 
av saksbehandlere på byggesak.  Mange av disse sakene har vært store og omfattende, og det har 
gått med mye ressurser for håndtering av disse.  
 
Når det gjelder foretakstilsyn, viser det seg at kommunen har lagt feil forståelse av bestemmelsen til 
grunn. Det er i utgangspunktet direktoratets oppgave å føre tilsyn med foretak med sentral 
godkjenning, og kommunen hadde dermed ikke ført tilsyn med slike foretak. Først i november ble 
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kommunen gjort oppmerksom på at tilsyn med kvalifikasjoner også kunne føres med foretak med 
sentral godkjenning, men kun i de tilfeller foretaket hadde en sak til behandling hos kommunen. 
 
Tilsynsgruppen ved byggesaksavdelingen har god kjennskap til de fleste lokale foretak som har sendt 
inn søknader i 2017. Av den grunn har man ikke sett et stort behov for å foreta tilsyn med disse i året 
som har vært.  
 
En av de største utfordringene tilsynsgruppen møter, er henvendelser eksternt og internt. Det virker 
til at tidligere tilsynspraksis har skapt en forventning om at tilsyn kan utføres på «bestilling». Dette er 
et økende problem som bidrar til at det blir vanskelig å følge tilsynsstrategien, og med det fører til at 
tilsyn blir for ad hoc-preget. Når det er sagt, er det ønskelig med henvendelser både eksternt og 
internt. Således er det nødvendig å bemerke at det er tilsynsgruppen, med virksomhetsleder, som 
står fritt ved valg av fremgangsmåte ved utøvelse av tilsynsvirksomhet. Kommunen har ingen plikt til 
å undersøke mulige ulovligheter i alle byggesaker, og vil prioritere henvendelser etter 
prioriteringsliste som fremkommer av den til en hver tid gjeldende strategiplan for tilsyn. 
 
Tilsyn med byggesaker skal avdekke brudd på plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter.  
Formålet er å påse at tiltak i kommunen oppføres med god kvalitet i samsvar med bestemmelsene i 
medhold av plan- og bygningslovgivningen. Mange av henvendelsene kommunen får inn er av 
privatrettslig karakter, og således ikke i kommunens interesse.  
 
Konklusjon 
Erfaringer fra 2017 tilsier at det er nødvendig med gode rutiner og en klar plan for hva som skal 
gjøres for å kunne gjennomføre tilsyn i henhold til det som fremmes i strategiplanen. Det vil likevel 
være nødvendig med en viss fleksibilitet for de tilfeller der uventede hendelser oppstår, for eksempel 
saker som viser seg å være store, eller komplekse. Dette forutsetter en forståelse fra bl.a. publikum 
om at det ikke kan ”bestilles” tilsyn. Tilsynsstrategien forankres også politisk for å få en tilsvarende 
forståelse der. 
 
Ved å følge en slik plan, vil det i mange tilfeller ta lengre tid før en henvendelse følges opp med tilsyn. 
Dette vil medføre at saker vil kunne bli avsluttet uten oppfølging. Av denne grunn vil tilsynsgruppen 
se på hva som bør gjøres for å imøtekomme slike henvendelser, slik at de som melder fra blir 
ivaretatt på en ordentlig måte. 
 
Det vil også bli sett på hvilke løsninger som vil være hensiktsmessige for å få bedret 
informasjonsflyten mellom byggesak og tilsynsgruppen. 
 
Larvik kommune utfører tilsyn og ulovlighetsoppfølging på en målrettet og god måte, og ligger langt 
fremme i forhold til flertallet av andre kommuner. Kommunen innehar god kompetanse på området, 
og jobber med å sikre god praksis som ivaretar viktige samfunnshensyn. 
 
Denne evalueringen danner grunnlaget for utarbeidelse av tilsynsstrategien for 2018, og 
Rådmannens innstilling er dermed at kommunestyret tar evalueringen til orientering.  
 
 
 
 

Vedlegg: 
Evaluering av tilsyn med byggesaker i Larvik kommune 2017 
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Tilsynsstrategi 2018-2019 for Larvik kommune - 
tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven 

1 Formål 
Tilsynsstrategien er et retningsgivende styringsdokument som skal gi en oversikt over de mål 
og prioriteringer som er gitt innenfor tilsynsområdet etter plan- og bygningsloven, av statlige og 
kommunale myndigheter. Videre gjør strategiplanen rede for hvilket tema, fagområder, 
sakstyper, m.m. tilsynet vil følge opp inneværende år, og hvordan disse prioriteres. 

2 Kommunens tilsynsplikt. (pbl § 25-1. SAK10 § 15-1, 1.ledd) 
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker. Ved kommunestyrets godkjennelse av denne 

tilsynsstrategien, er den forpliktende både politisk og administrativt. 

3 Målsetting. (SAK10 § 15-1,a) 

3.1 Mål. 
a) Sikre god kvalitet på byggetiltak og at de er i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser i 

plan- og bygningslovgivningen. 

b) Stimulere foretakene til økt kvalitet på alle deler av byggeprosessen.  

c) Økt foretakstilsyn skal bidra til at det leveres inn flere komplette søknader. 

d) Det skal føres tilsyn med 10 % av alle mottatte byggesaker. 

e) Alle henvendelser skal besvares innen 14 dager. 

3.2 Rutiner. Tilsynets rolle. Tilsynsform. 

a) Tilsynet skal gjennomføres i samsvar med vedtatt tilsynsstrategi og pbl. kap. 25 med 

hovedvekt på foretakstilsyn, både som dokumenttilsyn og byggeplasstilsyn. 

b) Tilsynet skal utarbeide tilsynsrapporter for gjennomført tilsyn i samsvar med lovverk. 

c) Kommunale retningslinjer for tilsyn- og ulovlighetsoppfølging skal være ferdig utarbeidet 

innen 01.03.18 

d) Kommunal veileder for overtredelsesgebyr skal være ferdig utarbeidet innen 01.03.2018 

e) I saker der tilsynet selv avdekker lovbrudd, skal tilsynet følge opp sakene etter pbl. kap. 32.  

f) Tilsynet skal utarbeide årsplan for hvert år.  

g) I saker som skal til politisk utvalg, skal tilsynet forberede saken administrativt med innstilling 

fra rådmannen. 

h) Tilsynets arbeid vil gjelde alle bygg samt pågående byggesaker inntil 5 år etter ferdigattest 

(pbl § 23-3, 7.ledd). 

i) Tilsynet kan avstå fra å forfølge overtredelser (pbl § 32-1,2.ledd), og skal prioritere 

oppfølging ut fra grad av alvor. Dette for å sikre at kommunens ressurser brukes effektivt, 

der det gir størst effekt, og ut fra valgt prioritering. 
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4 Organisering. (SAK10 § 15-1, b)   
a) Tilsynet er organisert under byggesaksavdelingen med virksomhetsleder som nærmeste 

overordnede. 

b) Tilsynsgruppen består en bygningsinspektør og en tilsynsjurist. 

c) Tilsynskontoret har fag- og kompetanseansvar for tilsyn, utarbeider mål og rutiner, 

organiserer og gjennomfører tilsyn - samt har ansvar for rapportering. 

4.1 Delegering 

a) Tilsynet har delegert ansvar fra kommunestyret til å fatte vedtak i enkeltsaker som ikke er av 

prinsipiell karakter.  

b) Tilsynet skal årlig orientere antall delegerte sanksjon- og klagesaker til planutvalget.  

4.2 Finansiering/Økonomi. 

a) Tilsynet er en del av kommunens forvaltning av plan- og bygningsloven og finansieres 

gjennom ordinære byggesaksgebyr.  

b) Ulovlighetsoppfølgingen skal være selvfinansierende gjennom utstedelse av tvangsmulkt og 

overtredelsesgebyr. 

5 Prioritering. 

5.1 Generelt 

 Saker med mulig fare for liv og helse, miljø og sikkerhet. 

 Forhold som kan få samfunnsmessige konsekvenser. 

 Ulovlig arbeid/tiltak som er under oppføring  

 Oppfølging av vedtak fra Planutvalg/Fylkesmann 

5.2 Tidsavgrensede krav om tilsyn (SAK 10 § 15-3) 

 Tilsyn med at krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket – kvalifikasjoner og ansvar 

o Utdanning 

o Praksis 

o Kvalitetssikringssystemer 

 Tilsyn med at krav til produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt. 

o våtrom – membran og rør-i-rør 

o vinduer 

o Isolasjon 

o Radonmembraner 

o Brannsikre fugemasser 

o Prefabrikkerte vegger i tre 

5.3 Særlige tilsyn i 2018 

 8 foretakstilsyn (kvalifikasjoner/KS-rutiner) 

 2 områdetilsyn 

 3 tilsyn på større prosjekter/ tiltak med samfunnsmessig betydning før ferdigattest gis. 

5.4 Fokusområder tilsyn 2018-2019 

 Tilsyn med prosjektering og utførelse på boliger med  flere enn 4 boenheter og der det stilles 

krav til universell utforming 

 Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest på større bygg med 

publikumsinteresse 
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5.5 Ved foretakstilsyn 

 Foretak med gjentatte mangler i søknadsprosesser. 

 Foretak uten sentral godkjenning. 

 Foretak med gjentatte innkomne klager på seg, f.eks. fra arbeidstilsynet eller skatt. 

 Følge opp vilkår i midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 

5.6 Ved avdekking av lovbrudd 

 Tiltak under oppføring og i strid med pbl. §§ 1-8 og 20-2 

 Større ulovlige tiltak etter pbl § 20-2  

o F.eks.: brudd på søknadsplikt og i strid med plan 

 Mindre ulovlige tiltak etter pbl § 20-2  

o F.eks.: i strid med plan 

 Tiltak av mindre betydning, jf. pbl § 32-1, 2.ledd  

o F.eks.: tiltak av bagatellmessig karakter   

Mindre ulovlige tiltak vil bli fulgt opp når kommunen har kapasitet i henhold til gitte fokusområder, 

se punkt 3.2, bokstav i). 

Privatrettslige tvister/ nabokonflikter vil ikke bli tatt hånd om av kommunen. Dette reguleres av 

eget lovverk. 

6 Rapportering. (SAK10 § 15-1, 2.ledd) 
a) Tilsynet skal utarbeide årlig rapport over tilsynsaktiviteten ved utgangen av hvert år jf. SAK10 

§ 15-1 nr.(2).  

b) Rapporteringen skal tilpasses KOSTRA. 
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Saksbehandler: Linn-Ida Ellingsen 
Dato:  17.04.2018 

 
 
Orientering om ulovlighetsoppfølging i planutvalget, 17.04.2018 
 

Planutvalget ber om en orientering hvor ulovlighetsoppfølging og størrelsen på 

overtredelsesgebyr synliggjøres og kommenteres fra rådmannens side. 

Plan- og bygningsloven er som vi alle vet en “Ja-lov”. Det betyr at tiltakshavere skal ha rett til 

å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med lov, forskrift eller plan.  

For å forstå viktigheten med at kommunen følger opp ulovligheter og ilegger 

overtredelsesgebyr, er det nødvendig å se til de overordnede hensynene som loven skal søke å 

ivareta og som ligger til grunn for vår jobb. For selv om tiltakshavere i utgangspunktet skal få 

lov til å utføre tiltak på egen eiendom, er det viktig med et lovverk som regulerer denne 

adgangen.  

Plan- og bygningslovens overordnede målsetting er å fremme bærekraftig utvikling til det 

beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Dette skjer gjennom planlegging 

ved at man legger til rette for at arealer og naturressurser skal kunne brukes til å fremme 

verdiskapning og næringsutvikling, og for at viktige vernehensyn blir ivaretatt. Gjennom 

arealplanleggingen trekkes det opp rammer for arealbruk og utbyggingsvirksomhet som er 

bindende for både offentlige og private rettssubjekter. 

Videre følger det av lovens formål at byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i samsvar 

med lov, forskrift og planvedtak, og at det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Dette blir 

ivaretatt ved krav til dokumentasjon, søknadsbehandling og andre kontrollrutiner i forbindelse 

med utførelsen av det enkelte tiltak, og de materielle krav som stilles til byggverk og 

byggematerialer. Dette skaper også et godt samfunn med gode bygg. 

Plan- og bygningsloven søker også å ivareta de demokratiske og rettssikkerhetsmessige 

prinsipper ved å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interessenter og 

myndigheter. Dette fremkommer også av grunnlovens miljøparagraf som skal verne miljøet, 

men også gi borgerne rett til informasjon om miljøet. 

Videre skal hensynet til barns og unges oppvekstvilkår særskilt ivaretas, både gjennom 

planleggingen og gjennom de krav som stilles til det enkelte byggetiltak.  
 

Det er dette som ligger til grunn når vi behandler søknader, og det er dette som ligger til 

grunn for vår utøvelse av forvaltningens skjønn.  
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Kort fortalt betyr dette at det foreligger tre kriterier for at tiltakshaver skal få oppfylt sin 

bolig- eller hyttedrøm: 

- Tiltaket må ikke være i strid med vedtatte planer 

- Tiltaket må tilfredsstille de tekniske krav 

- Byggesaksprosessene må være fulgt 

 

Vi sitter daglig og legger føringer for hvordan fremtiden til våre barn og barnebarn kommer 

til å se ut. Vil våre barnebarn komme til å ha den samme muligheten som vi har hatt til å leke 

i skogen eller i fjæra, og kommer de til å gå på en skole med godt innemiljø? 

For at de skal ha den muligheten, er det viktig at vi som kommune følger med på at 

innbyggerne våre etterlever regelverket slik at grøntområder forblir grønne og stranda forblir 

tilgjengelig for allmennheten, og ikke minst at byggene oppføres i henhold til de tekniske 

krav som er stilt. 

Kommunen er pålagt å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- 

og bygningsloven. Slike overtredelser kan for eksempel være bygging av terrasse i 

grøntområde i strid med kommuneplanens arealdel, eller oppføring av anneks i strid med 

avslag, riving av garasje uten tillatelse, bruk av lagerlokale som leilighet uten dispensasjon fra 

formålet i planen og tillatelse til bruksendring. Denne er veldig alvorlig da det kan medføre 

alvorlig fare for liv og helse med tanke på brannkrav som kommunen ikke vet om har blitt 

fulgt. 

Plikten til å følge opp ulovligheter inntrer straks kommunen blir kjent med et forhold det er 

rimelig grunn til å anta er ulovlig. Kommunens prioritering av oppfølgingen følger av 

tilsynsstrategien. Selv om kommunen er pliktig til å følge opp en ulovlighet, så gir ikke denne 

plikten en rettighet for andre. Det vil si at om naboen klager på at tiltakshaver har bygd en 

større levegg enn det han kan uten å søke, så har ikke naboen krav på at kommunen skal følge 

opp saken. Kommunen kan prioritere denne etter tilsynsstrategien. 

I de fleste tilfeller der kommunen blir klar over at det foreligger en ulovlighet, gis tiltakshaver 

anledning til å søke tiltaket godkjent. Terrassen kan bli søkt godkjent, og tiltakshaver får 

informasjon om at det også må søkes dispensasjon fra plan. Oppføring av anneks i strid med 

avslag kan vanskelig bli søkt godkjent ettersom det allerede foreligger et avslag, men 

tiltakshaver får som regel den muligheten. Dersom slik mulighet ikke anses kurant får 

tiltakshaver beskjed om dette samt pålegg om å rette det som er bygd ved å rive det. Retting 

er ingen sanksjon, men kan sammenlignes med at tyven må gi fra seg tyvegodset.  

For å motivere tiltakshaver til å rette tiltaket, eller sende inn en søknad blir det ofte vedtatt en 

tvangsmulkt. Tvangsmulkten er ikke ment som straff, men har som mål å motivere 

tiltakshaver til å rette seg etter pålegget. Beløpet på tvangsmulkten varierer fra sak til sak bl.a. 

med tanke på alvorlighet, men størrelsen må være egnet til å tvinge gjennom en oppfyllelse av 

pålegget og må ikke nødvendigvis stå i forhold til ulovligheten. Når tvangsmulkt vedtas har 

tiltakshaver anledning til å unngå å bli fakturert ved å rette seg etter pålegget. Dersom søknad 

har kommet inn til kommunen eller tiltaket er rettet innen fristen, påløper ingen tvangsmulkt. 
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Ulovlighetsoppfølging skal rette opp i forhold som ikke er i samsvar med plan- og 

bygningslovgivningen. De fleste tiltak som utføres er i all hovedsak av en slik art at de vil 

medføre tillatelse dersom de søkes om. I de tilfeller slik tillatelse ikke gis er det nettopp for å 

ivareta de hensynene som ble ramset opp i starten og som følger av lovens formål. At tiltak 

som er ulovlig bygd skal få lov til å stå selv om de er i strid med lovens formål, er svært 

uheldig av flere årsaker. Blant annet er dette uheldig ved at det gir en negativ signaleffekt som 

kan føre til at flere tar sjansen på å bygge uten å søke. Det vil også medføre at berørte ikke får 

anledning til å uttale seg. I tillegg bidrar ulovlig bygging i mange tilfeller til at arealer som er 

satt av til for eksempel grøntområder eller LNF-områder blir ”spist” opp av tiltak som i 

utgangspunktet ikke er ønsket der.  

Når et ulovlig tiltak er rettet, enten ved at det blir revet eller ved at tillatelse gis i ettertid, er 

ulovlighetsoppfølgningen over. På dette stadiet vil det bli vurdert om overtredelsen er av en 

slik art at overtredelsesgebyr bør vurderes. 

Muligheten til å kunne ilegge overtredelsesgebyr er ny av 2008-loven. Tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging har imidlertid vært regulert helt siden bygningsloven av 1965, og for så 

vidt lenge før den tid også. 

Overtredelsesgebyr karakteriseres ved at ”forvaltningen pålegger en person eller et foretak å 

betale et pengebeløp til det offentlige som følge av at personen eller noen som identifiseres 

med foretaket, har overtrådt en handlingsnorm (et forbud eller pålegg) fastsatt i lov eller i 

forskrift i medhold av lov eller individuell avgjørelse”1. Kort fortalt er overtredelsesgebyr en 

reaksjon på en overtredelse der formålet er å påføre et onde. Vi kan sammenligne det med å 

bøtelegges for å ha kjørt for fort. Plan- og bygningsloven er én av ca. 45 lover som hjemler 

ileggelse av overtredelsesgebyr.  

Ved vurdering om overtredelsesgebyr skal ilegges står avveiningen mellom effektiv 

håndheving av lovverket og kravet om rettssikkerhet for den enkelte. Reglene om 

overtredelsesgebyr er omfattende og skal sikre at ”Den ansvarlige” for overtredelsen får en 

rettferdig rettergang, jf. Den europeiske menneskerettskonvensjonen art. 6. 

Overtredelsesgebyr ilegges gjerne i de tilfeller der overtredelsene ansees som mer alvorlig i 

den forstand at overtredelsene får eller kunne fått større konsekvenser, både for andre aktører 

og for samfunnet, som for eksempel brudd på offentligrettslig reguleringslovgivning, 

herunder plan- og bygningsloven. 

At regler blir kjent og forstått, er en forutsetning for at de kan virke, men dette er ikke 

tilstrekkelig. Adressatene må også være motiverte til å følge reglene. De negative reaksjoner 

mot et pliktbrudd vil i stor grad ha betydning for etterlevelsen. Tanken på å bli bøtelagt for å 

kjøre for fort motiverer de fleste til å holde seg innenfor fartsgrensen. Hadde man derimot 

ikke blitt bøtelagt for å kjøre for fort, ville nok langt flere kjørt over fartsgrensen. Det er 

lettere å overholde regler når man vet at det kan være tapsbringende eller særlig byrdefullt å 

ikke overholde de.  

Dette er også grunnen til at det er viktig for kommunen å følge opp ulovligheter og ilegge 

overtredelsesgebyr. Ved at innbyggerne våre er bekymret for å bli ilagt overtredelsesgebyr, vil 
                                                           
1Sanksjonsutvalgets terminologi. NOU 2003: 15 side 169-170 
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det være enklere for de å overholde plan- og bygningsloven, og vi kan bruke tiden vår på å 

føre tilsyn med bransjen slik bransjen også etterspør. 

I tillegg til at ileggelse av overtredelsesgebyr bidrar til å opprettholde respekt for regelverket, 

opprettholder det også innbyggernes rettferdighetsfølelse 

For at overtredelsesgebyr skal kunne ilegges må kommunen finne det bevist at den mistenkte 

har utført en handling som rammes av ett av alternativene i pbl. § 32-8 første ledd, og at den 

ansvarlige har utvist skyld, enten forsett eller uaktsomhet. Dersom handlingen ikke dekkes av 

alternativene i pbl. § 32-8 første ledd, eller den ansvarlige ikke har utvist skyld, så kan ikke 

overtredelsesgebyr ilegges. 

Når dette er klarlagt må gebyrets størrelse fastsettes. Gebyret skal fastsettes individuelt og 

ikke etter standardiserte satser. Dersom det ville ha blitt fastsatt standardiserte satser ville 

overtredelsesgebyr hatt et mye større preg av straff, i tillegg til at faren for at gebyrene ville 

ha blitt innkalkulert i byggeprosjektene hadde økt. 

Overtredelsesgebyret tilfaller kommunen. For at ikke hensynet til kommunens egen økonomi 

blir en del av grunnlaget for avgjørelsen om å bruke overtredelsesgebyr, er det satt klare 

kriterier og rammer for myndighetsutøvelsen. 

I byggesaksforskriften §§ 16-1 og 16-2 fremkommer rammene for gebyrets størrelse. I § 16-1 

fremkommer de ulike alternativer overtredelsen kan falle inn under og som setter en ramme 

på 5 000,-, 25 000,- eller 100 000,- for privatpersoner. For foretak er rammen det dobbelte. 

Hvilket alternativ overtredelsen faller inn under avgjøres av overtredelsens alvorlighet.  

Overtredelsesgebyr kan ilegges for flere brudd i samme sak. Eksempelvis for bygging uten 

tillatelse, og bygging i strid med plan. Ved særlige alvorlige overtredelser kan det ilegges 

høyere overtredelsesgebyr enn disse rammene, men da skal det særlig legges vekt på forhold 

som er nevnt i momentene i § 16-2. Gebyrets størrelse kan derimot ikke overstige kr 

400 000,- for ett tiltak, verken for én overtredelse, eller sammenlagt for flere overtredelser. 

Når rammen er satt må det foretas en vurdering av de momentene som fremkommer av §16-2. 

I vurderingen må det legges vekt på overtredelsens grovhet og alvorlighet. Andre sentrale 

momenter i vurderingen er overtredelsens omfang og virkninger, eventuell fortjeneste 

oppnådd ved overtredelsen og utvist skyld. Også overtrederens økonomi kan være et moment.  

Ved utmålingen er det nødvendig å påse at overtredelsesgebyret står i rimelig forhold til 

ulovligheten. Det er også viktig at gebyret ikke blir satt så lavt at det kan innkalkuleres i 

byggeprosjektet. Overtredelsesgebyret er en sanksjon for en overtredelse og skal kjennes ut 

som straff. På lik linje som når du får bot for å ha kjørt for fort. 

I de alvorligste tilfellene kan også overtredelser av plan- og bygningsloven anmeldes til 

politiet. Kommunen er har en god dialog og et godt samarbeid med politiet i Larvik 

vedrørende alvorlige overtredelser. 

De fleste kommuner mangler kompetanse til å følge opp ulovligheter. Larvik kommune står i 

en særstilling ved at vi har denne kompetansen, i tillegg til at vi er kommet langt i dette 

arbeidet. I høst ble vi invitert til å bli med i en prosjektgruppe ledet av Direktoratet for 



44/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesaksbehandling i Larvik kommune" - 17/00060-32 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesaksbehandling i Larvik kommune" : Vedlegg 9 - Orientering om ulovlighetsoppfølging i planutvalget 17.04.2018

5 
 

byggkvalitet og Norsk Kommunalteknisk Forening . Formålet med prosjektgruppen var å øke 

tilsynene i kommunene. Dette måtte vi dessverre takke nei til på grunn av ressurssituasjonen 

på byggesak. I år er vi invitert til å holde innlegg på en tilsynskonferanse som skal være i 

november. Dette viser at Larvik kommunes arbeid med tilsyns- og ulovlighetsoppfølging blir 

lagt merke til i Norge og er noe som vi bør ta til oss og jobbe videre med for å utvikle til det 

beste for innbyggere i vår kommune.  

Ulovlighetsoppfølging og ileggelse av overtredelsesgebyr er et vanskelig område nettopp 

fordi det er strengt regulert i lov og forskrift. Årsaken til dette er at det er inngripende for de 

det gjelder, og som tidligere nevnt blir det foretatt en avveining mellom håndheving av 

lovverket og kravet om rettssikkerhet for den enkelte. Av denne grunn er det nødvendig å ha 

den rette kompetansen når slike saker skal avgjøres. I saker som omhandler 

overtredelsesgebyr er den faglige begrunnelsen for utmålingen viktig. Her skal faktum 

vurderes opp mot det juridiske, og dersom begrunnelsen er mangelfull vil Fylkesmannen 

kunne oppheve avgjørelsen. I tillegg kan det være greit å tenke på at Fylkesmannen også er en 

delegert klageinstans som skal sikre at innbyggerne får oppfylt eventuelle rettigheter de har 

krav på, men også påse at vi har utøvd vår myndighet i tråd med gjeldende regelverk. 
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Orientering under eventuelt i Planutvalget 6.3.2018 

 

STATUS FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER PER 1.3.2018 

Byggesaker utgjør om lag 9 % av journalførte inngående dokumenter i Larvik kommune, og er 

avhengig av raske og strømlinjeformede systemer og rutiner for å sikre rask og god sakshåndtering 

og ivaretakelse av angitte tidsfrister i henhold til Plan- og bygningslovens byggesaksdel. Larvik 

kommune behandler årlig i gjennomsnitt 1850 søknader om tiltak. 

Virksomhet Byggesak ledes av virksomhetsleder Janne Balberg Kvisvik, og som per i dag leder 13 

saksbehandlere, en sekretær og personell som fører tilsyn. I de to første månedene i 2018 har 

virksomheten hatt unormalt høyt sykefravær, og delvis vært uten fungerende virksomhetsleder. 

I forbindelse med etablering av ny kommune 1.1.2018 har kommunen innført nytt sakssystem 

(Websak) som har vist seg å være mer krevende å benytte enn først antatt for kommunens 

byggesaksbehandlere, fordi systemet ikke er godt nok tilpasset saksflyten i virksomheten. Nye 

rutiner, opplæring av både eksisterende og nytt personell og nye koblinger i tjenestereisen som også 

berører andre virksomheter i kommunen, har ført til mye ekstraarbeid og forsinkelser.   

Virksomhet Byggesak har per i dag 108 saker liggende som er innenfor tidsfrist, 124 saker har 

overskredet tidsfrist og 217 saker er satt på vent. Saker satt på vent innebærer at saksbehandling har 

startet men at det gitt tilbakemelding på at søknadene er mangelfulle slik at man venter på at søker 

skal supplere materialet. For de andre sakene er det mest sannsynlig at saksbehandling ikke er 

igangsatt. Oversikten omfatter alle søknader, både små og store, og saker med kort og lang 

saksbehandlingsfrist.  

 

I perioden 01.01.18-28.02.18 ble det behandlet 148 saker. Til sammenligning behandlet man 315 

saker i samme periode i 2017.  

Forsinket saksbehandling medfører konsekvenser i første rekke for de som venter på å få sine saker 

behandlet. Manglende tillatelser til tiltak kan forsinke framdrift i realiseringen både av offentlige og 

private bygg og anlegg, som i sin tur kan gi ytterligere ringvirkninger for involverte parter.  

For kommunen vil konsekvensen i tillegg til negativt omdømme, kunne medføre tap av 

gebyrinntekter grunnet oversittelse av saksbehandlingsfrister. Dette vil kunne påvirke årsresultatet 

for virksomheten i negativ retning.  

 

Rådmannen har til hensikt å gjennomføre følgende strakstiltak:  

1) Det innføres en periode fra 1.3-1.6.2018 der det tilrettelegges for økt kapasitet med sikte på 

å komme ajour i byggesaksbehandlingen. 

2) Det legges ut en sak på kommunes hjemmesider som forklarer situasjonen som har oppstått, 

hvilke tiltak som gjøres og hvordan man kan henvende seg til kommunen. 

3) For å ha tilstrekkelig oversikt over antall saker, type saker, tidsfrister og milepeler, registreres 

saker parallelt i nytt sakssystem og gammelt system på byggesak, inntil man har fått på plass 

en god nok løsning innenfor nytt sakssystem som ivaretar behovene innenfor 

byggesaksbehandlingen. 
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4) Det vil bli gjort en nøye prioritering av rekkefølgen på behandlingen av sakene. I henhold til 

kommunens overordnede målsettinger vil nærings- og større boligprosjekter bli prioritert.  

5) Det innføres redusert åpningstid for publikumshenvendelser for å sikre at saksbehandlere får 

mer sammenhengende arbeidstid for å håndtere innkomne saker. 

6) Rapportering under eventuelt i planutvalgets møter fram til sommeren om utviklingen i 

sakshåndteringen. 

 

Rådmannen ønsker å etablere prosjektet «Bedre Byggesak» der det både skal rettes søkelys på 

tiltak for oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport «Byggesaksbehandling i Larvik» datert 

2.oktober 2017, mulighet for å optimalisere prosessene ved å utnytte de digitale hjelpemidlene 

bedre og få mer fokus på service og kvalitet i saksbehandlingen bl.a. ved å innføre 

brukerundersøkelser slik at man kan vurdere tiltakenes virkning. Hensikten med prosjektet er at 

prosessene rundt utvikling av de bygde omgivelsene i Larvik kommune kan bli best mulig. Målet 

for prosjektet er å bidra til å heve kommunens anseelse som en effektiv og forutsigbar forvalter 

av Plan- og bygningsloven, at næringsliv og innbyggere opplever kommunen som profesjonell og 

imøtekommende som vil det beste for Larviksamfunnet og at kommunen oppnår gode resultater 

regionalt og nasjonalt sammenlignet med de kommunene det er naturlig å sammenligne oss 

med. 

 

Med hilsen      

Jan Arvid Kristengård     Hilde Bøkestad 

Rådmann      Kommunalsjef for Areal og Teknikk 

 

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 
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Orientering under eventuelt i Planutvalget 20.3.2018 

 

STATUS FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER PER 20.3.2018 

Viser til orientering under eventuelt i Planutvalget 6.3.2018, der dette er en orientering som ivaretar 

et av oppfølgingspunktene var løpende orientering til Planutvalget. 

Virksomhet Byggesak er uten fungerende virksomhetsleder, derfor har assisterende rådmann 

sammen med kommunalsjef og HR-ansvarlig for Areal og Teknikk i samarbeid jobbet med å håndtere 

situasjonen. Virksomheten har fortsatt unormalt høyt sykefravær. Det vil straks bli utlyst nye 

stillinger. I tillegg er det hentet inn forsterket bistand fra servicetorget og geodata. 

Virksomhet Byggesak har fått høyeste prioritet fra datakyndig personell i kommunen, og nytt 

sakssystem er nå i bedre gjenge selv om det fortsatt ses på hvordan saksflyten skal kunne bli bedre. 

Sidesystemet som Byggesak har brukt tidligere, og som gir oversikt over saker og tidsløp er nå 

oppdatert og vil bli brukt inntil man har funnet bedre ordninger. 

Virksomhet Byggesak har per i dag 97 saker (mot 108 per 1.mars) som er innenfor tidsfrist, 85 saker 

(mot 124 per 1. mars) har overskredet tidsfrist og 218 saker (mot 217 per 1. mars) er definert på vent 

hvorav flere av disse er henvendelser uten sak. For å ta igjen etterslepet ble det gjort en ekstra 

innsats sist uke der medarbeiderne behandlet 50 saker som er dobbelt så mange som samme uke i 

fjor. 

I perioden 01.01. -28.02.2018 ble det behandlet 148 saker. Per 01.01.-19.03.2018 er det behandlet 

246 saker og kommet inn 343 saker. Til sammenligning behandlet man 319 saker i samme periode i 

2017 og da kom det inn 416 saker.  

Forsinket saksbehandling medfører konsekvenser i første rekke for de som venter på å få sine saker 

behandlet, men også for offentlige aktører. Det er lagt ut informasjon på nett der vi forteller om 

status og om at vi prioriterer saker i tråd med kommunes mål. På denne siden er det er gitt mulighet 

for søkere å begrunne hvorfor deres sak bør prioriteres. Per 16.3.2018 har vi mottatt to 

henvendelser. 

Status på rådmannen strakstiltak er:  

1. Det innføres en periode fra 1.3-1.6.2018 der det tilrettelegges for økt kapasitet med sikte på 

å komme ajour i byggesaksbehandlingen.  

Tiltak om økt bruk av overtid, bistand fra andre deler i kommunen og noe redusert 

sykefravær forbedrer situasjonen noe. Det er i ferd med å utføres rekruttering. Det 

kan fortsatt ta noe tid før man har full kapasitet.  

2. Det legges ut en sak på kommunes hjemmesider som forklarer situasjonen som har oppstått, 

hvilke tiltak som gjøres og hvordan man kan henvende seg til kommunen.  

Dette er utført og oppdateres. 

3. For å ha tilstrekkelig oversikt over antall saker, type saker, tidsfrister og milepeler, registreres 

saker parallelt i nytt sakssystem og gammelt system på byggesak, inntil man har fått på plass 

en god nok løsning innenfor nytt sakssystem som ivaretar behovene innenfor 

byggesaksbehandlingen.  
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Byggesaksregisteret som sidesystem er nå oppdatert, og det jobbes videre med å 

forbedre de digitale prosessene. 

4. Det vil bli gjort en nøye prioritering av rekkefølgen på behandlingen av sakene. I henhold til 

kommunens overordnede målsettinger vil nærings- og større boligprosjekter bli prioritert.  

To medarbeidere er gitt særskilt ansvar for næringssaker og disse sakene fordeles 

direkte til disse. 

5. Det innføres redusert åpningstid for publikumshenvendelser for å sikre at saksbehandlere får 

mer sammenhengende arbeidstid for å håndtere innkomne saker.  

Det opprettholdes at onsdager er byggesak ikke tilgjengelig for henvendelser, 

vakttelefon avvikles til fordel for ny rutine i samråd med sentralbordet og 

servicetorget, og en tilbakemelding fra saksbehandler innen 24 timer. Dette 

kommuniseres på kommunens nettsider 

6. Rapportering under eventuelt i planutvalgets møter fram til sommeren om utviklingen i 

sakshåndteringen.  

Gjennomføres fortløpende. 

 

Vi jobber også med en ordning knyttet til utsendelse av vedtak der brukere får en mulighet for å 

gi byggesak en tilbakemelding som kan meldes inn via et digitalt skjema. Dette for å få innspill for 

å gjøre byggesakstjenestene bedre. 

 

Prosjektet «Bedre Byggesak» er under utvikling, og vil bli lagt fram i en egen sak i Miljø- og 

teknikkomiteen, Formannskapet og Kommunestyret.  

 

Med hilsen      

Jan Arvid Kristengård     Hilde Bøkestad 

Rådmann      Kommunalsjef for Areal og Teknikk 

 

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 
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Orientering under eventuelt i Planutvalget 17.4.2018 

 

STATUS FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER PER 17.4.2018 

Viser til til tidligere orienteringer under eventuelt i Planutvalget 6.3.og 20.3.2018 og følger opp med 

fortløpende orientering til Planutvalget, Miljø og teknikkomiteen og Formannskapet. 

Den 9.4.2018 ble det kjent at virksomhetsleder Janne Balberg Kvisvik har takket ja til en ny stilling. 

Allerede i forkant av dette hadde Cathrine Wærvågen takket ja til å være konstituert 

virksomhetsleder for virksomhet Byggesak f.o.m 1.3.2018-31.8.2018. Både virksomheten og 

konstituert leder får bistand fra assisterende rådmann og kommunalsjef for Areal og Teknikk i denne 

tiden.  

Virksomheten har fortsatt unormalt høyt langtidssykefravær. Det er utlyst engasjementstilling for 

byggesaksbehandler med søknadsfrist 13.4.2018, og et vikariat med oppstart 1.5.2018.Det er også 

utlyst to stillinger som teamledere med søknadsfrist 20.4.2018. Virksomheten drives i dag med ekstra 

bistand fra servicetorget og geodata. 

Per 12.4.2018 har virksomhet Byggesak 101 saker (mot 108 per 1.mars) som er innenfor tidsfrist, 71 

saker (mot 124 per 1. mars) har overskredet tidsfrist og 230 saker (mot 217 per 1. mars) er definert 

på vent hvorav flere av disse er henvendelser uten sak.  

I perioden 01.01.-28.02.2018 ble det behandlet 148 saker. Per 01.01.-12.04.2018 er det behandlet 

322 saker og kommet inn 432 saker. Til sammenligning behandlet man 523 saker i samme periode i 

2017 og da kom det inn 573 saker.  

Det er lagt ut informasjon på nett der vi forteller om status og om at vi prioriterer saker i tråd med 

kommunes mål. Det er gitt mulighet for søkere å begrunne hvorfor deres sak bør prioriteres. Per 

12.4.2018 har vi mottatt 5 henvendelser som er svart ut. 

Status på rådmannen strakstiltak er:  

1. Det innføres en periode fra 1.3-1.6.2018 der det tilrettelegges for økt kapasitet med sikte på 

å komme ajour i byggesaksbehandlingen.  

Tiltak om økt bruk av overtid, bistand fra andre deler i kommunen og noe redusert 

sykefravær forbedrer situasjonen noe. Selv om det er utlyst stillinger som vil forsterke 

virksomheten, vil det fortsatt ta noe tid før man har full kapasitet. Det er ikke satt i 

gang prosess for å rekruttere ny virksomhetsleder ennå. 

2. Det legges ut en sak på kommunes hjemmesider som forklarer situasjonen som har oppstått, 

hvilke tiltak som gjøres og hvordan man kan henvende seg til kommunen.  

Dette er utført og oppdateres jevnlig. I tillegg har Østlandsposten referert utførlig fra 

rapporteringen i redaksjonelle oppslag både 7.3 og 20.3.2018.  

3. For å ha tilstrekkelig oversikt over antall saker, type saker, tidsfrister og milepeler, registreres 

saker parallelt i nytt sakssystem og gammelt system på byggesak, inntil man har fått på plass 

en god nok løsning innenfor nytt sakssystem som ivaretar behovene innenfor 

byggesaksbehandlingen.  

E-byggesak er nå tatt i bruk, og det har vært egen opplæring og dialogmøte med IT-

ekspertisen i kommunen. Byggesaksregisteret som sidesystem følges opp fortløpende. 
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4. Det vil bli gjort en nøye prioritering av rekkefølgen på behandlingen av sakene. I henhold til 

kommunens overordnede målsettinger vil nærings- og større boligprosjekter bli prioritert.  

To medarbeidere har særlig fokus på næringssaker, og jobber konstruktiv med følge 

opp disse. 

5. Det innføres redusert åpningstid for publikumshenvendelser for å sikre at saksbehandlere får 

mer sammenhengende arbeidstid for å håndtere innkomne saker.  

Som tidligere informert vil onsdager være dager prioritert skjermet for henvendelser.  

6. Rapportering under eventuelt i planutvalgets møter fram til sommeren om utviklingen i 

sakshåndteringen.  

Gjennomføres fortløpende. 

 

Vi har etablert en ordning knyttet til utsendelse av vedtak der brukere får en mulighet for å gi 

byggesak en tilbakemelding som kan meldes inn via et digitalt skjema for å få innspill for å gjøre 

byggesakstjenestene bedre. Det er hittil kommet inn 1 svar. 

 

Prosjektet «Bedre Byggesak» er under utvikling, og vil bli lagt fram i en egen sak i Miljø- og 

teknikkomiteen i mai og Formannskapet og Kommunestyret i juni. 

 

Med hilsen      

Jan Arvid Kristengård     Hilde Bøkestad 

Rådmann      Kommunalsjef for Areal og Teknikk 

 

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 
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Orientering under eventuelt i Planutvalget 8.5.2018 

 

STATUS FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER PER 8.5.2018 

Viser til til tidligere orienteringer under eventuelt i Planutvalget 6.3., 20.3. og 17.4.2018 og følger opp 

med fortløpende orientering til Planutvalget, Miljø og teknikkomiteen og Formannskapet. 

Larvik kommune mottok oppsigelse fra Janne Balberg Kvisvik 7.5.2018. Det er besluttet at det skal 

settes i gang ansettelsesprosess for å få på plass en ny virksomhetsleder. Cathrine Wærvågen som er 

konstituert virksomhetsleder for virksomhet Byggesak i perioden f.o.m 1.3.2018-31.8.2018, er villig til 

å fortsette i rollen inntil ny virksomhetsleder på plass.  

Virksomheten har fått forsterket bemanningen med en vikar f.o.m. 1.5.2018. Til 

engasjementstillingen for byggesaksbehandler med søknadsfrist 13.4.2018 kom det inn 25 søknader 

og til teamlederstillingene kom det inn 8 søknader. Det vil bli innkalt til intervju i slutten av måneden. 

Selv om det fortsatt er unormalt høyt langtidssykefravær, er situasjonen i ferd med å bli bedre. 

Per 4.5.2018 har virksomhet Byggesak 104 saker (mot 101 per 12.april) som er innenfor tidsfrist, 73 

saker (mot 71 per 12.april) har overskredet tidsfrist og 247 saker (mot 230 per 12.april) er definert på 

vent hvorav ca. 20 % er henvendelser uten sak.  

I perioden 01.01.-28.02.2018 ble det behandlet 148 saker. Per 01.01.-4.5.2018 er det behandlet 430 

saker og det har kommet inn 558 saker. Til sammenligning behandlet man 636 saker i samme periode 

i 2017 og da hadde det kommet det inn 680 saker.  

Det er lagt ut informasjon på nett der vi forteller om status og om at vi prioriterer saker i tråd med 

kommunes mål. Det er gitt mulighet for søkere å begrunne hvorfor deres sak bør prioriteres. Per 

4.5.2018 har vi mottatt 5 henvendelser som alle er gjennomgått. Vedtak vedrørende tillatelse til 

tiltak, rammetillatelse, vedtak om fradeling og vedtak om sammenføyning sendes ut med mulighet 

for elektronisk tilbakemelding for evaluering av tjenesten (enkel brukerundersøkelse). Det har 

kommet inn fire tilbakemeldinger.  

Status på rådmannen strakstiltak er:  

1. Det innføres en periode fra 1.3-1.6.2018 der det tilrettelegges for økt kapasitet med sikte på 

å komme ajour i byggesaksbehandlingen.  

Det er satt i gang prosess for å få ny virksomhetsleder, teamledere og ansette i 

engasjement. Det vil fortsatt ta noe tid før man har full kapasitet, fordi det tar tid å 

gjennomføre ansettelsesprosessene. Det brukes fortsatt noe overtid for å håndtere 

situasjonen, og det er fra 4.5.2018 etablert et eget tilbud om å bistå hytteeiere med 

byggesaksspørsmål. Vi ser at vi ikke kommer til å klare å være ajour innen 1.6.2018 

siden det kommer flere saker inn enn bemanningen har kapasitet til å behandle. Det 

jobbes godt og effektivt, og vi vil komme tilbake med en ny frist i forbindelse med sist 

planutvalgsmøte i mai. 

2. Det legges ut en sak på kommunes hjemmesider som forklarer situasjonen som har oppstått, 

hvilke tiltak som gjøres og hvordan man kan henvende seg til kommunen.  

Dette er utført og oppdateres jevnlig. I tillegg har Østlandsposten referert utførlig fra 

rapporteringen i redaksjonelle oppslag både 7.3, 20.3. og 21.4.2018 
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3. For å ha tilstrekkelig oversikt over antall saker, type saker, tidsfrister og milepeler, registreres 

saker parallelt i nytt sakssystem og gammelt system på byggesak, inntil man har fått på plass 

en god nok løsning innenfor nytt sakssystem som ivaretar behovene innenfor 

byggesaksbehandlingen.  

E-byggesak er nå i ordinært bruk, og det er dialog med leverandør for å få til 

forbedringer slik at systemet blir enda mer funksjonelt. Ellers er status som sist rundt 

den løpende oppfølgingen av byggesaksregisteret som sidesystem. 

4. Det vil bli gjort en nøye prioritering av rekkefølgen på behandlingen av sakene. I henhold til 

kommunens overordnede målsettinger vil nærings- og større boligprosjekter bli prioritert.  

Næringssaker og større byggeprosjekt har fortsatt hovedprioritet, og følges opp 

spesielt. 

5. Det innføres redusert åpningstid for publikumshenvendelser for å sikre at saksbehandlere får 

mer sammenhengende arbeidstid for å håndtere innkomne saker.  

Som tidligere informert vil onsdager være dager prioritert skjermet for henvendelser.  

6. Rapportering under eventuelt i planutvalgets møter fram til sommeren om utviklingen i 

sakshåndteringen.  

Gjennomføres fortløpende. 

 

«Bedre Byggesak» som er annonsert at fremmes som egen sak i Miljø- og teknikkomiteen i mai 

og Formannskapet og Kommunestyret i juni er utsatt til etter at rådmannen har lagt fram sin 

rapport til kontrollkomiteen 1. juli om kommunenes oppfølging av Telemarks kommunerevisjons 

rapport.  

 

Med hilsen      

Jan Arvid Kristengård     Hilde Bøkestad 

Rådmann      Kommunalsjef for Areal og Teknikk 

 

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 
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Orientering under eventuelt i Planutvalget 29.5.2018 

 

STATUS FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER PER 29.5.2018 

Viser til tidligere orienteringer under eventuelt i Planutvalget 6.3., 20.3, 17.4. og 8.5.2018 og følger 

opp med fortløpende orientering til Planutvalget, Miljø- og teknikkomiteen og Formannskapet. 

Larvik kommune har påbegynt ansettelsesprosessen for å få på plass ny virksomhetsleder på 

Byggesak og vil være ferdig med intervju av teamledere og engasjementsansatte i løpet av denne 

uka. Langtidssykefraværet er på vei ned, og situasjonen i ferd med å bli bedre selv om det fortsatt er 

kapasitetsutfordringer. 

Per 28.5.2018 har virksomhet Byggesak 90 saker (mot 104 per 4.mai) som er innenfor tidsfrist, 65 

saker (mot 73 per 4.mai) har overskredet tidsfrist og 266 saker (mot 247 per 4.mai) er definert på 

vent hvorav ca. 20 % er henvendelser uten sak.  

I perioden 01.01.-28.5.2018 er det behandlet 529 saker og det har kommet inn 656 saker. Til 

sammenligning behandlet man 751 saker i samme periode i 2017 og da hadde det kommet det inn 

804 saker.  

Det er per 28.5.2018 kommet inn 5 henvendelser gjennom nettsiden der man kan begrunne hvorfor 

deres sak bør prioriteres. Alle er gjennomgått. Per 28.5.2018 har det kommet inn 5 elektroniske svar 

på vår enkle brukerundersøkelse som sendes ut samtidig med vedtak vedrørende tillatelse til tiltak, 

rammetillatelse, vedtak om fradeling og vedtak om sammenføyning av eiendommer.  

Status på rådmannen strakstiltak er:  

1. Det innføres en periode fra 1.3-1.6.2018 der det tilrettelegges for økt kapasitet med sikte på 

å komme ajour i byggesaksbehandlingen.  

Til tross for iherdig innsats blir ikke kommunen ajour med byggesakene per 1.6.2018. 

Det kreves økt kapasitet for å få dette til, derfor vil man først få redusert etterslepet 

når man har fått ferdigstilt ansettelsesprosessene og økt bemanningen. Rådmannen 

har derfor satt opp en ny frist for å komme ajour til 1.11.2018, da man forventer å ha 

på plass nyansettelsene. 

2. Det legges ut en sak på kommunes hjemmesider som forklarer situasjonen som har oppstått, 

hvilke tiltak som gjøres og hvordan man kan henvende seg til kommunen.  

Dette er utført og oppdateres jevnlig. I tillegg har Østlandsposten referert utførlig fra 

rapporteringen i redaksjonelle oppslag både 7.3, 20.3.,21.4. og 14.5.2018 

3. For å ha tilstrekkelig oversikt over antall saker, type saker, tidsfrister og milepeler, registreres 

saker parallelt i nytt sakssystem og gammelt system på byggesak, inntil man har fått på plass 

en god nok løsning innenfor nytt sakssystem som ivaretar behovene innenfor 

byggesaksbehandlingen.  

E-byggesak er nå i ordinær drift og oversikt over sakene følges opp fortløpende i 

byggesaksregisteret som sidesystem. 

4. Det vil bli gjort en nøye prioritering av rekkefølgen på behandlingen av sakene. I henhold til 

kommunens overordnede målsettinger vil nærings- og større boligprosjekter bli prioritert.  
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Næringssaker og større byggeprosjekt har fortsatt hovedprioritet, og følges opp 

spesielt.  

5. Det innføres redusert åpningstid for publikumshenvendelser for å sikre at saksbehandlere får 

mer sammenhengende arbeidstid for å håndtere innkomne saker.  

Som tidligere informert vil onsdager være dager prioritert skjermet for henvendelser.  

6. Rapportering under eventuelt i planutvalgets møter fram til sommeren om utviklingen i 

sakshåndteringen.  

Gjennomføres fortløpende. 

 

Rådmannen opplever oppmerksomhet fra media og henvendelser som antyder at det foregår 

uregelmessigheter i virksomheten. Dette er etter det vi kjenner til knyttet til eldre saker. Alle 

henvendelser blir undersøkt nøye, og man har ikke funnet at det er grunn til å rette kritikk av 

saksbehandlingen som utføres ved virksomheten i dag. Det er innført gode rutiner som gir bedre 

ansvarsstruktur, gjennomsiktig saksfordeling og tydelige anvisninger i kommunens kvalitets- og 

avvikssystem. I tillegg har det vært god oppfølging og sterkt fokus på etikk og habilitet som en del av 

oppfølgingen av kommunerevisjonens gjennomgang i 2017. Kommunen mener man i dag er godt 

rustet mot at det oppstår hendelser som kan bidra til å svekke tilliten til at kommunen forvalter sin 

rolle som myndighetsutøver etter Plan- og bygningsloven på en forsvarlig og god måte.  

 

Med hilsen      

Jan Arvid Kristengård     Hilde Bøkestad 

Rådmann      Kommunalsjef for Areal og Teknikk 

 

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 
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Orientering under eventuelt i Planutvalget 19.6.2018 

 

STATUS FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER PER 19.6.2018 

Viser til tidligere orienteringer under eventuelt i Planutvalget 6.3, 20.3, 17.4, 8.5 og 29.5.2018 og 

følger opp med fortløpende orientering til Planutvalget, Miljø- og teknikkomiteen og Formannskapet. 

Samlet kan man si at siden rapporteringen begynte har byggesaksvirksomheten tilnærmet håndtert 

saksmengden selv om bemanningssituasjonen har gitt redusert kapasitet. Det gjør at enkelte har 

strukket seg langt for å kompensere for dette. Fordelen er at det har kommet inn noe færre saker 

enn i fjor. Utfordringen gjennom hele våren har vært å få ned etterslepet fra begynnelsen på året, 

men saker med overskredet frist er nå redusert fra 124 til 58 dvs. en halvering. Selv om det er noe 

færre saker som har kommet inn har til gjengjeld virksomheten håndtert noen svært store og 

utfordrende byggesaker som har krevd mye oppmerksomhet. I tillegg har enkelte saksbehandlere 

hatt stort mediepress. Når ny bemanning kommer på plass, er det gode muligheter til å få forbedret 

situasjonen. Målet er at byggesak kommer tilbake i en normalsituasjon så raskt som mulig til høsten 

og kan yte gode tjenester for alle som har behov for kommunal byggesaksbehandling. 

Status på bemanningssituasjonen er konkret at det er sendt ut tilbud til to teamledere og to 

engasjementsansatte. To av disse er interne søkere. Det tas sikte på å utlyse 

virksomhetslederstillingen rett før ferien, med søknadsfrist rett over ferien. Det er fortsatt lavt 

korttidsfravær, men langtidssykefraværet har igjen tiltatt. Det er utfordrende å få opp kapasiteten 

med kortsiktige løsninger, og trykket før sommerferien er like høyt hos andre fagmiljø det er naturlig 

å forespørre. Konklusjonen er derfor at nå retter innsatsen mot å få nye medarbeidere raskt i 

produksjon.   

Per 18.6.2018 har virksomhet Byggesak 160 saker (mot 90 per 28.mai) som er innenfor tidsfrist, 58 

saker (mot 65 per 28.mai) har overskredet tidsfrist og 280 saker (mot 266 per 28.mai) er definert på 

vent hvorav ca. 11 % er henvendelser uten sak. Det må bemerkes at det er normalt at saksmengden 

tar seg opp før ferien. 

I perioden 01.01.-18.6.2018 er det behandlet 631 saker og det har kommet inn 777 saker. Til 

sammenligning behandlet man 874 saker i samme periode i 2017 og da hadde det kommet det inn 

923 saker.  

Det er per 18.6.2018 er det ikke kommet flere henvendelser gjennom nettsiden «Haster din byggesak 

– fortell oss hvorfor.» Det har kun kommet inn 3 flere elektroniske svar (totalt 8) på vår enkle 

brukerundersøkelse som sendes ut samtidig med vedtak vedrørende tillatelse til tiltak, 

rammetillatelse, vedtak om fradeling og vedtak om sammenføyning av eiendommer.  

Status på rådmannen strakstiltak er:  

1. Det innføres en periode fra 1.3-1.6.2018 der det tilrettelegges for økt kapasitet med sikte på 

å komme ajour i byggesaksbehandlingen.  

Rådmannen er forhåpningsfull til, dersom det ikke oppstår nye utfordringer i 

virksomheten, at man vil ha økt kapasiteten til høsten og være ajour med etterslepet 

på byggesakene per 1.11.2018.  
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2. Det legges ut en sak på kommunes hjemmesider som forklarer situasjonen som har oppstått, 

hvilke tiltak som gjøres og hvordan man kan henvende seg til kommunen.  

Dette er utført. I tillegg har Østlandsposten referert utførlig fra rapporteringen i 

redaksjonelle oppslag både 7.3, 20.3.,21.4, 14.5.og sist 30.5.2018 

3. For å ha tilstrekkelig oversikt over antall saker, type saker, tidsfrister og milepeler, registreres 

saker parallelt i nytt sakssystem og gammelt system på byggesak, inntil man har fått på plass 

en god nok løsning innenfor nytt sakssystem som ivaretar behovene innenfor 

byggesaksbehandlingen.  

Som tidligere jobber vi videre med E-byggesak samtidig som vi fører oversikt over 

sakene fortløpende i byggesaksregisteret som sidesystem. Vi jobber kontinuerlig med 

å avdekke tidstyver og forbedre alle deler av saksflyten. 

4. Det vil bli gjort en nøye prioritering av rekkefølgen på behandlingen av sakene. I henhold til 

kommunens overordnede målsettinger vil nærings- og større boligprosjekter bli prioritert.  

Næringssaker og større byggeprosjekt har fortsatt hovedprioritet, og følges opp 

spesielt.  

5. Det innføres redusert åpningstid for publikumshenvendelser for å sikre at saksbehandlere får 

mer sammenhengende arbeidstid for å håndtere innkomne saker.  

Som tidligere informert vil onsdager være dager prioritert skjermet for henvendelser. I 

perioden fra 4 mai til 15 juni har det vært en ordning hvor byggesaksbehandler har 

vært tilstede på servicetorget for å besvare spørsmål fra hytteeiere inn mot 

sommeren.   

6. Rapportering under eventuelt i planutvalgets møter fram til sommeren om utviklingen i 

sakshåndteringen.  

Dette er foreløpig siste rapport. Samtlige rapporteringer til planutvalget denne våren 

vil bli vedlagt som dokumentasjon når rådmannen leverer sin oppfølging av 

kommunerevisjonens rapport for byggesaksvirksomheten til kontrollutvalget.  

 

I forrige uke hadde NRK et nyhetsoppslag om en byggesaksbehandler i Larvik kommune. I intro til 

saken sa NRK at saksbehandler var under etterforskning. Dette stemmer ikke og ble avkreftet neste 

dag. Kort oppsummert handler saken om en saksbehandler i byggesaksavdelingen som hadde 

eierinteresser i et selskap som drev med eiendomsutvikling. Denne koblingen ble også gjort kjent 

gjennom en sak til planutvalget i 2011. Det ble i etterkant inngått en muntlig avtale med 

saksbehandler om at denne koblingen ikke ble akseptert. Saksbehandler har forholdt seg til avtalen. 

På bakgrunn av økonomiske forpliktelser trådte saksbehandler først formelt ut av firma i 2017, men 

det var ikke aktivitet i selskapet i Larvik i denne perioden, som avtalt. NRK satte søkelys på saker der 

saksbehandler har behandlet saker der forretningsforbindelser har vært involvert. Kommunen har 

gjennomgått de aktuelle sakene og finner ikke at relasjonene har hatt betydning for utfallet. 

Rådmannen legger stor vekt på at spørsmål om habilitet og etikk i byggesaksbehandling og annen 

kommunal myndighetsutøvelse må vies oppmerksomhet slik at bevisstheten om hvor viktig dette er 

for kommunens tillit og omdømme holdes levende i organisasjonen. NRK-saken har vært en viktig 

påminnelse om dette. 

 

Med hilsen      

Jan Arvid Kristengård     Hilde Bøkestad 
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Rådmann      Kommunalsjef for Areal og Teknikk 

 

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 
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Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 04.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 45/18 
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.344.000 i budsjett 2019 til 
tilsyn og kontroll i Larvik kommune: 
 
Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune- 
regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs  
tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon  
og særattestasjoner)      kr. 2.530.000 
 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr.    424.000 
 
Selskapskontroll       kr.      50.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse  kr.    340.000 
 
Tilsammen:        kr. 3.344.000 
 
Vedlegg:  
Forslag til budsjett for VIKS 2019 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse: 
 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 
fylkestinget». 
  

Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 
 

•Revisjonstjenester 
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•Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 
•Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
 

Revisjonstjenester 
Sekretariatet har fått oppgitt at representantskapet i Telemark kommunerevisjon IKS 
har vedtatt at Larviks driftstilskudd til Telemark kommunerevisjon for 2019 blir kr 
2.530.000. 
 
Sekretariatstjenester til kontrollutvalget  
Styret i VIKS behandler forslag til budsjett for 2019 i styremøte 27.08.2018. 
Totalbudsjettet har en kostnadsramme på kr. 2.500.000 mot 2.413.000 for 2017. Det 
er budsjettert med en bruk av kr 200.000 av selskapets disposisjonsfond.  
 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. 
Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp. For 2019 er grunnbeløpet 
kr. 80.000. Grunnbeløpet har vært uendret siden 2015.  Videre legges innbyggertallet 
i den enkelte kommune til grunn for fordelingen av de øvrige kostnadene. Larvik 
kommunes andel for 2019 er beregnet til kr 424.000.  
 
Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
Under denne posten inngår bl.a. fast møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets 
medlemmer, utgifter til kursdeltakelse og kjøregodtgjørelse. Posten har ikke vært 
regulert siden 2013, og er derfor høyere enn tidligere år. Dette skyldes også at 
kontrollutvalget fra 01.01.2018 har 7 medlemmer mot 5 medlemmer tidligere år.  
 
 
Forslag til budsjett for 2019 for tilsyn og kontroll i Larvik kommune blir dermed som 
følger: 
 
Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune- 
regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs  
tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon  
og særattestasjoner)      kr. 2.530.000 
 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr.    424.000 
 
Selskapskontroll       kr.      50.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse  kr.    340.000 
 
Tilsammen:        kr. 3.344.000 
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Arkivsak-dok. 18/00042-22 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 04.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 46/18 
REVISJONSSTRATEGI 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for overordnet revisjonsstrategi 2018 til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi fra Telemark kommunerevisjon IKS for Larvik kommune 
2018. 

 
Saksframstilling: 
Revisor har 23.08.2018 oversendt overordnet revisjonsstrategi for 2018 og vil 
redegjøre nærmere for denne i møtet.  
 
Revisjonsstrategien er utgangspunktet for at kontrollutvalget kan påse at kommunen 
har en forsvarlig revisjon. 
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Om Telemark kommunerevisjon IKS

Telemark kommunerevisjon IKS (1KR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 1$ kommunene i Telemark, Larvik kommune i Vestfold og
Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester
for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for fylkeskommunen og

fylkeskommunale foretak avgir 1KR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike

enheter i fylkeskommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskudds-givere

krever for tildeling og utbetaling av ulike former for tilskudd. Vi utfører også rådgiving

av ulik art og revisor møter i politiske utvalg, slik som kontrollutvalget og fylkestinget.

Etter særskilt bestilling påtar 1KR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og

utføre selskapskontroll knyttet til selskap der fylkeskommunen har eierinteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev.no.
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i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjonsa rbeidet.’

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. Vi omtaler ikke

forvaltningsrevisjon i dette dokumentet, med mindre de utførte rapportene har

direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for

gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med dokumentet er å gi

kontrollutvalget informasjon om de vurderingene og hensynene som revisor har lagt

vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden “Planlegging av

revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet, som sammen med

rapportering gjennom året, skal være et grunnlag for å oppfylle kontrollutvalgets

tilsyn s- og påseansvar.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i

kommunen. Dette omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,

kompetansen, eventuelt skifte av nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral

regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og

vesentlighet er også en del av planleggingen. Alt dette har betydning for de ressursene

vi planlegger å bruke på revisjonen av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres i løpet av revisjonsåret.

Årsoppgjørsrevisjonen starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram

til vi avgir revisjonsberetningen. Denne skal avgis så snart revisor er ferdig med

revisjon av årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor, reviderer TKR også andre regnskaper med nær

tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskaper for interkommunale

selskaper, legater/stiftelser, kirkelig fellesråd og menighetsråd. For revisjon av disse

regnskapene utarbeides det egne revisjonsstrategier og —planer. Det er særskilte lover,

forskrifter og instrukser som gjelder og kontrollutvalget har ingen rolle i å følge opp

revisjonen av disse regnskapene.

Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — SA)

4
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2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er avgitt i samsvar

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Vår revisjon er utført i samsvar

med god kommunal revisjonsskikk, som bygger på internasjonale revisjonsstandarder.

Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en måte som skal gi

betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommet fram i revisors beretning, hvor vi

uttaler oss om følgende fire temaer:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil dette

komme fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev fra

revisor med nærmere bakgrunn for merknaden, et såkalt nummerert brev.

I tillegg til revisors beretning, utarbeidet revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.

Denne er en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her

opp ulike forhold vi anser som viktige, men ikke er så alvorlige og vesentlige at de må

omtales i revisjonsberetningen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetningen

utdypes også, da revisjonsberetningen er forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også til kontrollutvalget om revisjonsarbeidet gjennom året. Dette

gjøres muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig karakter,

vil rapporteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det

foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å

avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det

er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig

regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer

misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til

kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.

Rådmannen skal ha kopi av innberetningene.

5



46/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018 - 18/00042-22 Overordnet revisjonsstrategi 2018 : overordnet revisjonsstrategi Larvik kommune 2018

Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Larvik kommune

3 Risikovurdering
Risiko handler om:

- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva som er konsekvensen.

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge eventuelle områder hvor

det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom

risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør

omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Den kommunale virksomheten må forholde seg til mange lover, forskrifter og

rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid være en viss risiko for at ikke alle

regler etterleves.

3.1 Kommunens organisering
Larvik kommune slo seg sammen med Lardal kommune 1.1.2018. Den nye kommunen

har etter sammenslåingen i overkant av 46 000 innbyggere.

Larvik kommune har en trenivåmodell for styring. Styringsnivå en består av rådmann,

assisterende rådmann og kommunalsjefer for følgende områder:

• kultur og oppvekst,

• helse og omsorg,

• areal og teknikk og

• eiendom.

Styringsnivå to består av ledergruppene til de som inngår i rådmannens ledergruppe,

dvs. virksomhetsledere og ledere i sentral stab/støtte. Styringsnivå tre består av

ledergruppene til virksomhetslederne. Rådmannen understreker at det har vært en

krevende prosess med å rigge en ny organisasjon, men at han er fornøyd med den

organiseringen som er nå. Kommunesammenslåingen griper også inn i mange andre

forhold, blant annet selskapsavtaler, eierskapsmeldinger osv. Mange

vertskommunesamarbeid forsvinner. Kommunen vurderer også å foreta endringer i

den politiske organiseringen i 2019.

Generelt er det økt risiko ved endret organisering, som innebærer endringer i

fullmakter og ansvarsforhold som må følges opp.

3.2 Kommunens økonomi
Larvik kommune har en stram økonomi med få reserver. Prioriteringene som

kommunestyret i Larvik har vedtatt i strategidokumentet for 2018-20121 er forankret i

kommuneplanens samfunnsdel for tidligere Larvik og Lardal kommuner for hhv. 2012-

2020 og 2014-2024 samt rammesak og ståstedsanalysen for 2018-2021 og budsjettet

6
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for de gamle kommunene. Strategidokumentet angir aktuelle tiltak for den kommende

4- årsperioden inklusiv årsbudsjettet.

Rammesaken og ståstedsanalysen for 2018-2021 ble behandlet av Fellesnemnda og

sendt som kopi til kommunestyrene i Larvik og Lardal. Saken er utarbeidet for å avklare

forventninger og ha en dialog mellom politisk ledelse og administrasjonen om de

kommende utfordringene for den nye kommunen og skal være med og danne

grunnlaget for strategidokumentet for den nye kommunen. Følgende økonomiske

utford ringer skisseres:

- Behov for å skape reserver

- Utvikling i tjenestebehov og i kommunens økonomi

- Folketall og sammensetning av befolkningen

- Rammer og handlingsregel for lånegjeld

Vi viser forøvrig til rammesaken og ståstedsanalysen.

Utfordringene var i stor grad sammenfallende i de to gamle kommunene. De siste

årene har det vært unormalt gode driftsresultater, primært som følge av større

skatteinntekter enn budsjettert, men også på grunn av god avkastning på

Primæroppgavefondet (Larvik) og Elverksfondet (Lardal) samt positivt premieavvik.

Rådmannen advarer derfor mot å legge opp driftsnivået etter disse unormalt høye

inntektene.

Kommunen har satt seg to hovedmål fram mot 2020; en årlig befolkningsvekst på 1,5%

og flere innbyggere over 16 år med høyere utdanning og faglig kompetanse. Dette er

fulgt opp av ulike delmål som det rapporteres på gjennom året. Det er en tydelig rød

tråd i denne rapporteringen.

Kommunen har få tallfestede mål utover nivået på netto driftsresultat. I rammesaken

utrykker rådmannen at han ønsker å innføre flere tallfestede mål. Det er i rammesaken

vedtatt et netto driftsresultat på 0,7%. Dette er under nivået KS anbefaler (1,75%),

men målet er å styrke nivået på netto driftsresultat i årene fremover, I

budsjettvedtaket reduserte kom mu nestyret netto driftsresultat til 0,3%.

Driftsbudsjettet:

Budsjetterte driftsinntekter for den nye kommunen er på omlag 3,3 milliarder kr.

Rammene for kommunens drift er i hovedsak avhengig av rammetilskuddet fra staten

og skatteinntektene, de såkalte frie inntektene. Kommunens frie inntekter utgjør om

lag 76% av kommunens samlede inntekter. Innbyggertallsutvikling og alders

sammensetning har stor betydning for nivået på rammetilskuddet. Samtidig er den

skattbare inntekten pr. innbygger i Larvik lav og det er en lav andel yrkesaktive i

prosent av befolkningen. Dette slår ut på skatteinntektene til kommunen. Siden
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skatteinntektene er forholdsvis lave, vil dette normalt slå ut på

inntektsutjevningstilskuddet fra staten. Kommunen lå for 2017 under

landsgjennomsnittet på de frie inntektene. Se presentasjon. Det legges i rammesaken

til grunn at veksten i de frie inntektene de nærmeste årene blir omtrent på det nivået

som har vært vanlig de siste årene. Kommunen har ikke innført eiendomsskatt, men

rådmannen har i sin innstilling til kommunestyret sagt at kommunen må vurdere dette

som en del av sitt inntekts-potensiale framover.

En reduksjon i driftsinntektene medfører at det må foretas reduksjoner på utgiftssiden.

Larvik kommune har hatt god budsjettdisiplin i virksomhetene, etter at man kom ut av

ROBEK- registeret i 2013, men det har vært en løpende utfordring å tilpasse aktiviteten

etter de rammene som gis, spesielt innenfor helse og omsorg. En tilsvarende situasjon

har man hatt de siste årene i tidligere Lardal kommune.

Pensjonskostnaden er en utfordring, fordi premieavviket (differansen mellom den

beregnede pensjonskostnaden og det som er innbetalt i pensjonspremie) aldri er kjent

før ved årets slutt. Det er særlig reguleringspremien som varierer fra år til år og som

det er vanskelig å forutsi/budsjettere. Kommunestyret har vedtatt å

amortisere/fordele premieavviket over 7 år, som er maksimal neddiskonteringstid.

Kommunen har ikke noe disposisjonsfond som kan demme opp for svingninger i

premieavviket.

Finansutgiftene øker, som følge av stor investeringsaktivitet de siste årene, som i

hovedsak har vært finansiert ved lån. Renter og avdrag belastes driften, som er sårbar

for endringer i rentenivået. Rentenivået har vært historisk lavt lenge og det er

forventet at det skal være slik også ut i økonomiplanperioden. Renteutgiftene

budsjetteres høyt, for å ta høyde for risiko i utvikling. Når det gjelder avdrag på lån,

beregner kommunen avdrag etter en vektingsmodell. Det er anledning til dette i

dagens kommunelov. I ny kommunelov, som trer i kraft 1.1.20, er det et krav om å

bruke en forenklet modell, som gir økte avdrag i driftsregnskapet, men som innebærer

at avdragene vil være mer i samsvar med kapitalslitet (avskrivningene).

Det er usikkerhet knyttet til avkastning i finansmarkedet, som Larvik kommunes

regnskap er påvirket av. Fondets avkastning og verdi pr. 31.12. er av stor betydning for

kommunens resultat det enkelte år. Budsjettert avkastning fra POF- fondet er tatt ut

av budsjettet, med begrunnelsen av det vil bidra til å redusere sårbarheten ved

svingninger i fondets inntekter og vil kunne gi en ekstra pluss i regnskapet i gode år. På

tilvarende vis er det også foreslått at avkastningen fra Elverksfondet i tidligere Lardal

tas ut. Det har til nå vært budsjettert med 5% avkastning fra dette fondet hvert år.

Det er et krav i kommuneloven at netto driftsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke

nødvendige avsetninger. Staten v/Teknisk beregningsutvalg har satt som mål på sunn

økonomi at kommunene samlet sett over tid har et nivå på netto driftsresultat på

8



46/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018 - 18/00042-22 Overordnet revisjonsstrategi 2018 : overordnet revisjonsstrategi Larvik kommune 2018

Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Larvik kommune

1,75 %. Larvik kommune budsjetterer langt under dette nivået. Kommunens netto

driftsresultat var for 2017 både under landsgjennomsnittet og under kommunegruppa.

For 201$ budsjetterer kommunen med et netto driftsresultat på 0,3%. Det gir lite

han dli ngsro m.

Oppsummert vil risikoen i driften være for høyt aktivitetsnivå i forhold til de rammene

som er til disposisjon samt endringer i de eksterne faktorene, altså faktorer som

kommunen selv ikke kan påvirke. Dersom rentenivået økes og netto premieavvik blir

negativt, vil det gå utover netto driftsresultat, som allerede er budsjettert lavere enn

det som er anbefalt.

lnvesteringsbudsjettet:

Kommunen har hatt en økning i investeringsnivået de siste årene, men dette går

nedover de neste årene, jf. strategidokumentet. Det er for 201$ budsjettert med

investeringer for omlag 495 millioner kr. Noen av prosjektene gjelder gjenbevilgninger

av bevilgninger gitt i tidligere Larvik og Lardal kommuner. Prosjektrammer gis for hele

prosjektets levetid. Framdrift i prosjektene er gjenspeilet i budsjettene for de

respektive årene og det rapporteres på framdriften gjennom året. Kommunen skal

følge veileder for budsjettering og regnskapsføring av investeringer, som innebærer at

kommunestyret i løpet av året må foreta en ned budsjettering av prosjekter som ikke

har hatt den framdriften som var forutsatt i budsjettet og gjenbevilge midlene året

etter, dersom dette fortsatt er aktuelt og ønskelig fra kommunestyrets side.

Så langt har egenfinansieringen av investeringene vært lav (overføring fra

driftsregnskapet, inntekter fra mva. kompensasjon, bruk av fond og salg av

bygg). Dette betyr at de fleste av investeringene finansieres med lån. En økning i

egenfinansieringen vil slå positivt ut på finansutgiftene i driftsregnskapet. Larvik

kommune har ikke satt seg nok tallfestet mål for hvor stor andel av

investeringsregnskapet som skal være finansiert ved egne midler, men det er utrykt at

egenfinansieringen bør økes.

Oppsummert vil risikoen på investeringssiden være rapporteringen knyttet til

investeringsprosjektene ikke er fullstendig og presis nok, slik at det kan foretas

nødvendige budsjettreguleringer der det er behov for dette.

Gjeld, likviditet og fondsmidler:

Larvik kommune har en høy og økende lånegjeld. Samlet lånegjeld etter

sammenslåingen med Lardal kommune er på 3,5 milliarder kr. Lånegjelden

representerer en belastning på kommunens driftsbudsjett, da renter og avdrag

utgiftsføres der. Netto lån egjeld (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og

ubrukte lånemidler) pr. innbygger har økt de siste årene og vil også øke i den

kommende 4- års perioden. Det er viktig å se gjelden i forhold til økningen
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i driftsinntektene. Lånegjelden var for tidligere gamle Larvik kommune på 115% av

driftsinntektene, mens tidligere Lardal kommune hadde tilsvarende tall på 53%. KS

mener at kommuner med lånegjeld over 75% av driftsinntektene har lite

handlingsrom. Tar man hensyn til at rentenivået er historisk lavt, innebærer dette en

risiko i forhold til framtidig renteoppgang. Kommunen har en strategi for forvaltning av

gjeldsporteføljen og rapporterer på status til kommunestyret gjennom året.

Fellesnemnda vedtok i rammesaken å innføre en handlingsregel for gjeld i den nye

kommunen og rådmannen gjentok dette i forbindelse med ny finansstrategi,

men kommunestyret vedtok å legge handlingsregelen på vent inntil ny kommunelov

inntrer i 2020. Kommunens gjeldssituasjon har vært gjenstand for diskusjon og

medieomtale det siste året. Fylkesmannen har i august sendt brev til alle kommunene i

Vestfold hvor det også er satt fokus på gjeldssituasjonen. Brevet er sendt til politisk og

administrativ ledelse og vil bli lagt fram for kommunestyret.

Larvik kommune har god likviditet. Dette skyldes i hovedsak ubrukte lånemidler, som

følge av forsinket framdrift på investeringsprosjektene.

Disposisjonsfondet øker, som følge av avsetninger av tidligere års mindreforbruk, men

det er fortsatt lite fond i kommunen. Rådmannen anbefaler at kommunen bygger opp

disposisjonsfondet slik at man over tid har frie reserver på 5% av driftsinntektene.

Kommunen har også et bufferfond fra tidligere Lardal kommune, som ble benyttet til å

demme opp for svingninger i rentenivå og avkastning på finansområdet.

Midler kommunen har mottatt i forbindelse med kommunereformen er skilt ut fra

kommunens ordinære drift. Ubrukte midler står på et bundet fond. Kommunestyret

har vedtatt bruken av resterende reformmidler.

33 Kommunens økonomiske internkontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i

kommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der

som “betryggende kontroll”. Det innebærer at kommunen skal ha dokumentert

økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og rutiner som

utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre at

kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet

og effektivitet i tjenestene og at kommunens omdømme og legitimitet ikke svekkes.

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet
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• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Revisor skal være oppmerksom på muligheten for at korrupsjon og misligheter kan

oppstå i virksomheten, I våre samtaler med kommunens ledelse understreker vi

viktigheten av etiske retningslinjer, strategi for anskaffelser, saksbehandlingsregler mv.

og at disse er kjent og anvendes riktig av ansatte og politikere.

Kommunen har iverksatt en rekke tiltak de siste årene for å sikre betryggende kontroll.

Risikostyring er godt forankret i ledelsen. Som en del av forberedelsene til

kommunesammenslåingen ble det foretatt en overordnet risikoanalyse samt at det ble

foretatt kartlegginger av tjenesteområder og risikoområder innenfor hver

kommunalsjef sitt område i eksisterende kommune. Kvalitetsleder rapporterer til

rådmannen om ulike tiltak det jobbes med og rådmannen rapporterer årlig til

kommunestyret om internkontrollen. Vi viser til omtale av de ulike tiltakene i

årsrapporten for 2017.

Kommunestyret har vedtatt mange reglementer det siste året, blant annet

delegasjonsreglement, reglement for folkevalgte og finansreglement. Det jobbes også

med et nytt økonomireglement. I løpet av året tester vi noen av kommunens rutiner

og kontrolltiltak, for å se om de fungerer slik de er beskrevet i gjeldende reglement og

rutiner. Vesentlige rutiner for vårt arbeid er knyttet til økonomi- og

regnskapsrapportering, finansrapportering, lønnsarbeid, innkjøp og

tilskuddsforvaltning.

Larvik kommune bruker TOM, et elektronisk kvalitetssikringssystem, som skal samle all

aktuell dokumentasjon på en felles plattform og sikre at rutiner er oppdatert og

tilgjengelig i hele organisasjonen. Det er også lagt til rette for at systemet skal brukes

til å registrere og følge opp avvik. Kvalitetslederen har det operative ansvaret for

implementeringen av TOM i kommunen og det er også etablert et eget

kvalitetsnettverk med representanter fra alle tjenesteområdene. Det rapporteres

kvartalsvis til fagkomiteene om ulike hendelser. Enhver form for endring av system og

overgang til nye plattformer representerer en risiko. Vi har inntrykk av at

kvalitetssystemet benyttes i varierende grad i kommunen. Risikoen er at de ansatte

ikke får god nok opplæring og at systemet ikke utnyttes fullt ut.

Kommunen bruker også Framsikt, som er et verktøy for analyse, budsjettering,

økonomiplanlegging og virksomhetsstyring. Ifølge rådmannen er det for tidlig å si noe

om nytteverdien av dette verktøyet.

Når det gjelder finansforvaltningen, har kommunen både kortsiktige og langsiktige

plasseringer, jf. finansstrategien. Kommunen gjennomgår den rapporteringen som
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kommer fra finansforvalteren før det rapporteres til kommunestyret.

Administrasjonen er også sekretariat for POF- fondet.

Rådmannen har ansvar for at saksforberedelsene til folkevalgte organer er forsvarlig

utredet og at vedtak blir gjennomført. Rådmannen rapporterer for 1. kvartal og for 1.

halvår, i tillegg til årsrapporteringen. Rapporteringen skal inneholde avvik fra

budsjettet, med forslag til eventuelle budsjettreguleringer, samt status på de ulike

verbalpunktene som er vedtatt i budsjettet mv. Kommunen har for noen år tilbake

gått vekk fra målstyring og mer over på kvalitetsiedelse. Den administrative

rapporteringen skjer fra tjenesteområdene til rådmannen hver måned. Vi har erfart at

det forekommer avvik mellom regnskapet og det regulerte budsjettet, blant annet

fordi budsjettet ikke har vært regulert der det kunne vært behov for det eller tiltak er

feil budsjettert. Det kan også være risiko for at rapporteringen ikke er fullstendig eller

presis nok.

Nye regler om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017. De nye reglene gir

kommunen økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal blant annet forbedre

konkurransevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Terskelverdien for å lyse ut på

Doffin har økt fra 500 000 til 1,1 mill, fra 1.1.2017. Kommunestyret har vedtatt en

innkjøpsstrategi som gjelder fra 01.01.18. Larvik kommune er medlem av Vestfold

offentlige innkjøpssamarbeid (VOlS). Det er viktig at de ansatte har tilstrekkelig

kunnskap om hvilke regler som gjelder ved anskaffelser og at man forholder seg til de

rammeavtalene som er inngått. Kommunen har en egen innkjøpsavdeling og har også

styrket kapasiteten hos kommuneadvokaten for å forbedre kvalitetssikringen av

rutiner for innkjøp og inngåelse av avtaler. Vi har derfor inntrykk av og erfaring med at

kommunen har både kapasitet og kompetanse på området, noe som vil kunne

redusere risikoen for brudd på regelverket.

EØS-avtalen forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet, med en rekke

unntak. Det er viktig at kommunen har kunnskap om lovverket for offentlig støtte og

hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Kommunen kan tildele støtte innenfor

de rammene og prosedyrekravene som følger av reglene om offentlig støtte.

Larvik kommune gir støtte til bl.a. næringsliv og eliteidrett. Kommunen driver også

med kjøp og salg av eiendom, fiberutbygging og boligutbygging. Dette er områder hvor

det kan være risiko for at kommunen ikke overholder reglene om offentlig støtte.

Kommunen må også være oppmerksom på reglene om offentlig støtte hvis kommunen

gir lån eller garantier. Ifølge rådmannen er kommunen i stand til å håndtere slike

utfordringer, ved at man har bygget opp juridisk kompetanse i administrasjonen. Vi

vurderer at det ikke foreligger særskilt risiko for kommunen på dette feltet.

Når det gjelder risiko for misligheter og korrupsjon, har kommunestyret vedtatt etiske

retningslinjer, som gjelder fra 2018. Arbeid med etikk og varsling er et fagområde som
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det må jobbes kontinuerlig med. Kommunens arbeid med etikk og varsling omtales

ikke i strategidokumentet, men i årsrapporten. Kommunen har også utarbeidet et

forslag til handlingsplan mot korrupsjon. Denne har vi fått gitt våre innspill til. Vi viser

for øvrig til vårt forvaltningsrevisjonsprosjekt om etikk og varsling, som ble utført på

bestilling fra kontrollutvalget i 2015.

Vårt hovedinntrykk er at det jobbes godt med tiltak for å sikre betryggende kontroll i

Larvik kommune, også i forhold til misligheter og korrupsjon.

3.4 Kommunale foretak

3.4.1 Larvik kulturhus Bølgen KF
Foretaket er opprettet med hjemmel i kommunelovens kapittel 11, har eget styre og

daglig leder og er utenfor rådmannens instruksjonsrett. Kommunestyret er Øverste

organ. Foretaket skal rapportere til kommunestyret minst to ganger pr. år. Bølgen

mottar drifts- og investeringstilskudd fra kommunen. Bølgen fører regnskapet etter

kommunale regnskapsprinsipper.

3.4.2 Larvik Havn KF
Foretaket er opprettet med hjemmel i kommunelovens kapittel 11, har eget styre og

daglig leder og er utenfor rådmannens instruksjonsrett. Kommunestyret er øverste

organ. Foretaket skal rapportere til kommunestyret minst to ganger pr. år. I

forbindelse med saken om økt samhandling mellom Larvik kommune og Larvik Havn

KF, er det vedtatt samhandlingspunkter som utløser behov for endring av vedtektene

til Havna. Havna fører regnskapet etter regnskapslovens prinsipper. Havna er

selvfi n ansiert.

Vårt inntrykk er at begge foretakene i hovedsak har iverksatt en del tiltak som sikrer

betryggende kontroll på økonomiområdet.

4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisjonsstandardene at revisor ved utarbeidelse av den

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet

totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon.

Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvordan vi skal håndtere

identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

på de ulike avsnittene i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi finner vesentlige feil får

det konsekvenser i form av ulike typer kommentarer i selve revisjonsberetningen, jf.

avsnitt 2.
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I en normal (ren) revisjonsberetn ing rapporterer revisor at: årsregnskapet avgitt i

samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen t1IABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet for regnskapsåret

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i

risikoanalysen, revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har

om kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

• Kommunens investeringsaktivitet

• Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen

• Økonomistyringen i kommunen

• Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

• Størrelsen på de kommunale virksomhetene

• Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

disposisjoner

• Kommunens økonomi- og lønnssystem

• Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger

• Skifte av nøkkelpersonell

• Kommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeider revisor planer for

revisjonen av oppdraget. Revisjonspianene angir de enkelte revisjonshandlingene som

revisor skal utføre. Detaljene i planene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal

ikke behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedpunktene i det vi skal se på i 2017.

5.1 Generelt:

• Moms og momskompensasjon

Dette er et område som generelt kan innebære høy risiko. Revisor bruker

derfor mye tid til å følge opp dette, blant annet ved attestasjon av

terminoppgaver for momskompensasjon. Vi anser kommunens rutiner og

kontroller på området som gode og vi finner sjelden store feil. Vi yter også

bistand i forhold til ulike momsspørsmål, særlig knyttet til justeringssaker, hvor

det er et komplisert regelverk.

Deler av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et

marked. I så fall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon.

Kommunen bør derfor ha rutiner som fanger opp når man eventuelt kommer i

en konkurransesituasjon.
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Økonomirapportering

o Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging

o Kontroll avfinansrapportering

o Kontroll av avtaler som er inngått med private aktører

o Gjennomgang av selvkostområdet

Vi vil som tidligere år besøke utvalgte virksomheter i henhold til en rulleringsplan.

5.2 Driftsregnskapet:

• Test av ulike kontrolltiltak innenfor lønnsområdet

• Kontroll av høye lønninger

• Kartlegging av rutiner for inntekter ved boligkontoret og SF0

• Kontroll av sosiale utbetalinger

• Kontroll av utvalgte oppgavepliktige ytelser

• Kontroll av vedtak om og bokføring av finansielle plasseringer

• Observasjon av innkjøpt inventar og utstyr på utvalgte virksomheter

• Kontroll av krav om mva. kompensasjon

5.3 lnvesteringsregnskapet:

• Kontroll av nedbudsjettering og gjenbevilgning i budsjettet

• Fakturakontroll og kostnadskontroll på utvalgte prosjekter

• Kontroll av skillet mellom driftsutgifter og investeringsutgifter

• Kontroll av avtaler med private utbyggere

• Kontroll av kommunens oppfølging av betingede tilskudd

• Kartlegging av rutinet for utleie av kommunale bygg

• Observasjon av innkjøpt inventar og utstyr på utvalgte virksomheter

• Kontroll av krav om mva. kompensasjon

5.4 Larvik kulturhus Bølgen KF:

• Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging

• lest av ulike kontrolltiltak innenfor inntektsområdet

• Kontroll av krav om momskompensasjon

5.5 Larvik Havn KF:

• Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging
• Kontroll av kostnader
• Kontroll av inntekter

Vi viser for øvrig til at kontrollutvalget har vedtatt å gjennomføre en

forvaltningsrevisjon av Larvik Havn KF. Dette prosjektet er under arbeid og vi bistår

forvaltningsrevisor.
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6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en
foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne

kontrollen som foreligger i kommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre
endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og

kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 23.8.2018
Telemark kommunerevisjon lKS

Lisbet Fine .

oppdragsansvarlig/registrert revisor B
Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor
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Arkivsak-dok. 18/00118-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 04.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 47/18 
STATUS FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "LARVIK 
HAVN KF" 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Larvik Havn KF» ble bestilt av kontrollutvalget i 
Larvik i møte 29.05.2018, sak 39/18. Prosjektet har følgende problemstilling: 
 

Har Larvik havn opptrådt i samsvar med fullmakter og føringer som 
kommunestyret har gitt? Avgrenset til: 

 Hvilke fullmakter har foretaket? 

 Har foretaket opptrådt i samsvar med relevante vedtak/regelverk når 
det gjelder sakene om bygging på Sika-tomta, støymåling og 
kontrakt om drift av containerterminal? 

 
Revisor vil gi kontrollutvalget en oppdatering på status og fremdrift i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
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Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
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SAK 48/18 
HENVENDELSE TIL TELEMARK KOMMUNEREVISJON  

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
Vedlegg:  
Henvendelse til Telemark kommunerevisjon fra Lars Solberg, datert 13.08.2018 

 
Saksframstilling: 
 
Telemark kommunerevisjon mottok 13.08.2018 henvendelse fra Lars Solberg med 
tittelen «Anmodning om granskning av Larvik kommune vs Krogshavn 
Holding/Norconsult». Henvendelsen ble oversendt fra Telemark kommunerevisjon til 
kontrollutvalget i Larvik v/ sekretariatet 17.08.2018 med slik begrunnelse:  
 

«Vi har gått gjennom dokumentet, og kan ikke se at det ligger innenfor vårt 
mandat å sette i verk en slik granskning/undersøkelse uten at kontrollutvalget 
har bedt om det.  Vi sender derfor dokumentet over til kontrollutvalget for 
videre behandling.» 

 
Henvendelsen fra Lars Solberg beskriver 14 ulike forhold eller situasjoner, omtalt 
som «overtredelser» av ulik karakter. Lars Solberg skriver at  
 

«Summen av alle disse sakene viser etter min mening at det er et mulig 
korrupt forhold mellom eierne av Krogshavn, T Aasrum i Norconsult, og 
tilsynsansvarlige i Larvik kommune».  

 
Sekretariatet vil bemerke at kontrollutvalget også i kontrollutvalgsmøtet 06.09.2016 
sak 28/16 behandlet henvendelse fra Lars Solberg. Henvendelsen omhandlet da 
bruksendring mv. for Fiskernes hus i Stavern. 
 
Kontrollutvalget mottar ofte henvendelser fra innbyggere. Ved slike henvendelser må 
kontrollutvalget vurdere om saken ligger innenfor kontrollutvalgets virkeområde og 
oppgaver. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og går følgelig ikke inn i 
enkeltsaker. Ved henvendelser om enkeltsaker kan kontrollutvalget undersøke om 
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henvendelsen kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og står for øvrig fritt til å velge hvilke saker 
man skal ta opp til behandling eller gå videre med.  
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 Lars A Solberg 

 Kronprinsens gate 24 

 3290 Stavern 

  

 Telemark Kommunerevisjon 

 Att Anne Hagen Stridsklev 

 

 

Stavern, 13.08.2018 

Anmodning om granskning av Larvik Kommune vs 

Krogshavn Holding / Norconsult 

En rekke unnlatelsessynder i forvaltningen i Larvik Kommune gir grunn til mistanke om korrupsjon mellom 

Larvik Kommune og Krogshavn Holding/ Norconsult evt datterselskaper av Krogshavn Holding (KH) Arch 

Eiendom, Varan Eiendom. KH eies pt av Christin Steen og Arne Nerhus. KH benytter firmaet Norconsult i 

Larvik til utarbeidelse av planer for sine eiendommer, og det er god grunn til å mistenke at tidligere 

plansjef i Larvik Kommune, Tom Aasrum, bruker sine kontakter i Plan og Byggesak, spesielt Tom 

Mangelrød og hans kollega Linn-Ida Ellingsen for å unngå å få lys på avvik begått av KH. Rekken av 

saker der Larvik Kommune ikke har tatt aksjon på ulovlige tiltak fra KH begynner å bli lang.  

Summen av alle disse sakene viser etter min mening at det er et mulig korrupt forhold mellom eierne av 

Krogshavn, T Aasrum i Norconsult, og tilsynsansvarlige i Larvik Kommune.  

Bemerk. 

Jeg er gjenboer til en av KH sine bedrifter i Fiskernes Hus, Stavern. Jeg er en privatperson og familiefar. 

Jeg er ikke advokat, detektiv eller politimann. Jeg har ikke økonomi til å få jurister til å lage fullstendige 

juridiske betraktninger. Men jeg ser daglige overtramp mot norsk lov og opplever at utallige klager til 

Larvik Kommune enten ikke besvares, eller besvares med påstander som beviselig er feil. Følgelig må jeg 

prøve å få satt lys på de forhold jeg mener ikke er i henhold til Norsk Lov. Dokumentasjonen jeg besitter 

utgjør mange hundre dokumenter, ikke bare de viktigste som jeg har inkludert i faksimile her. Om et punkt 

ikke er tilstrekkelig belyst ber jeg om at dokumentasjon etterspørres.  

 

Lars A Solberg 
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Liste over overtredelser  

 

1. Larviksveien 17 – Unnlatelse av å stenge innkjørsel fra fylkesvei 301. ................................................. 3 
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3. Steinrevet – uautorisert utgraving av masser i gammel søppelfylling. ................................................... 8 

4. Risøytoppen 10 – for stor mønehøyde. ................................................................................................ 10 

5. Fiskernes hus, Stavern – ulovlig bruk i 1. etasje, i strid med brukstillatelse ........................................ 11 

6. Fiskernes hus – ulovlig bruk av forsamlingsrom .................................................................................. 17 

7. Fiskernes hus – Bygging av platting (2014) ......................................................................................... 21 

8. Parkering/ opplag av lastebiler i 4 år .................................................................................................... 23 

9. Inndragning av parkeringsplasser for fiskere øst av Fiskernes hus ..................................................... 24 

10. Ulovlig restaurantdrift i Losens hus ................................................................................................. 25 

11. Privat parkeringsskilt på offentlig plass ........................................................................................... 28 

12. Parkeringsvakter unnlater å påtale klar feilparkering og brudd på veitrafikkloven .......................... 30 

13. Trakassering av gjenboere til KH .................................................................................................... 33 

14. Teknisk sjef Sørum i Larvik Havn gir uriktige opplysninger ............................................................. 38 

 

 

Merknader: 

På grunn av at Steen/Nerhus sine aktiviteter er spredt over et stort antall firmaer, er det brukt begrepet 

Krogshavn Holding, som synes å være paraplyorganisasjonen som står bak de fleste overtredelsene.  

Arealene i havneområdet er delt opp mellom Larvik Havn og Larvik Kommune Eiendomsavdelingen, til en 

grad som ofte kan virke forvirrende. Det kan derfor være vanskelig å bestemme hvem som har ansvar for 

den aktuelle overtredelsen.  
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1. Larviksveien 17 – Unnlatelse av å stenge innkjørsel fra 

fylkesvei 301. 

På tomten Larviksveien 17 ble det i 2016 og 2017 bygget en firemannsbolig. Grunnlaget for denne 

godkjenningen var blant annet at ny utkjørsel til fylkesvei skulle erstatte den gamle, som kun betjente 

eneboligen på tomten. I løpet av et år siden ferdigstillelse er det ikke tatt noe initiativ for å stenge den 

gamle utkjøringen, som er meget trafikkfarlig. Den brukes daglig av Steen og Nerhus, som begge rygger 

ut på en travel fylkesvei. Dette er stikk i strid med søknad til fylkesveikontoret, og en meget viktig 

forutsetning for utbyggingen på tomten. Den nye utkjøringen har vært klar i over et år.  

Larvik Kommune har ikke foretatt seg noe i saken. Ei heller fylkesveikontoret pt. Se vedlagt søknad og 

bilde fra 2018.  

Vedlegg Tillatelse fra Statens vegvesen. Foto tatt 28. juni 2018. 

Ansvarlig for LK – Tom Mangelrød.
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Gammel avkjørsel fremdeles i bruk - 28. juni 2018 
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2. Risøytoppen 10 - Ikke omsøkt utfylling av masser.  

I romjulen 2015 tømte Nerhus mange lass med sprengstein rett i sjøen ved deres byggeprosjekt 

Risøytoppen 10. Det er usikkert om det finnes tillatelse til å sprenge ut svømmebasseng på tomten. Det 

finnes ingen dumpetillatelse for masser i sjø. Østlandsposten har en artikkel fra desember 2015, der 

Inspektør Tom Mangelrød lover å inspisere så snart snøen går.  

Det finnes ingen slik rapport i Larvik Kommunes arkiver, og man kan heller ikke se at det er gjort 

korrigerende tiltak / fjerning av masser.  

Ansvarlig Tom Mangelrød.  

 

 

Faksimile Østlands-posten 12. jan 2016 
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3. Steinrevet – uautorisert utgraving av masser i gammel 

søppelfylling.  

KH har fått tillatelse til etablering av maritimt senter på Steinrevet i Stavern. Våren 2018 begynner Nerhus 

å grave. Det sendes bekymringsmelding fordi det tilsynelatende foregår uten kontroll av masser, eller et 

system for å sanere kritiske materialer. Arbeidet er nå midlertidig stoppet av KH selv.  

Det er uvisst hvilke tiltak som er i gangsatt fra LK sin side.  

Ansvarlig: Tom Mangelrød. 
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4. Risøytoppen 10 – for stor mønehøyde. 

Nabo av Risøytoppen 10 har utført målinger på bygget til Steen / Nerhus. Det skal være bygget høyere 

enn tillatelse. Klage er sendt inn, men på over 1 år er ingen korreksjon foretatt.  

Jeg kjenner ikke alle detaljer rundt dette.  

Ansvarlig Tom Mangelrød. 
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5. Fiskernes hus, Stavern – ulovlig bruk i 1. etasje, i strid med 

brukstillatelse 

Det er fastslått i brev av 15. april 2015 at eneste lovlige bruk i 1. etasje i Fiskernes hus er fiskerboder. 

Allikevel foregår det full drift i alle rom, enten som lager eller som servicebygg for Bryggekjøkkenet over 

gaten, som også KH drifter. Alle skilt på bygningen er også ulovlig oppsatt. Pr Juli 2018 er bodene i bruk 

som lager for KH, og ingen fiskerbod er gjenopprettet utover de tre bodene som ble oppsagt, og senere 

trukket tilbake. Ulovlig skilting er ikke påtalt. 

Ansvarlig Tom Mangelrød. 

Etter påklage våren 2018 sender LK ved tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen et svar der det påstås at all drift er 

lovlig. Til tross for at det ikke er innvilget bruksendring i noen som helst del av bygget siden 2015 (faktisk 

ikke siden 1989) Dette svaret i emails form, er meget alvorlig overtramp, ettersom det er ren løgn. Man må 

anta at Ellingsen har konferert med sine kolleger, som bør og skal være underforstått med brukstillatelsen 

for huset.  

Vedlegg Brev fra kommunen datert 15.04.15 - Varsel om tilbakeføring. 

Email fra Ellingsen datert 18 som motsier Varsel om tilbakeføring 
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From: Agneta Børretzen [mailto:agneta.borretzen@larvik.kommune.no]  

Sent: 20. mai 2016 09:25 

To: Lars SOLBERG 

Cc: Tom Mangelrød 

Subject: SV: ang. oppfølging av tiltak i Fiskernes hus. Gnr 5001/227 

 

Hei 

 

Det vises til Fylkesmannens vedtak datert 09.05.16. Kommunens vedtak om midlertidig forbud mot tiltak er i dette 

vedtaket stadfestet. 

 

Saken vil oversendes bygningsinspektør Tom Mangelrød for oppfølging. 

 

Når det gjelder andre etasje i bygget, så er dette godkjent bruksendret til kontorer i 1989, jf vedlagt byggetillatelse samt 

notat fra bygningskontrolløren. Notatet viser at byggets andre etasje er omdisponert til kontorer i samsvar med 

byggetillatelsen av 1989. Det foreligger ikke ytterligere dokumentasjon i byggesaksarkivet som viser at andre etasje er 

godkjent bruksendring til annet enn kontorer.  

 

Mvh 

 

 

  

Agneta Børretzen  
Saksbehandler 

 

Areal og teknikk 

Byggesak, Byggesak  

 

E-post: agneta.borretzen@larvik.kommune.no  

Besøksadr.: Feyersgt 7, 3255 Larvik - Pb.: 2020, 3255 Larvik 

Tlf: +4733171870 - Mob: +4798231870  

www.larvik.kommune.no  
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6. Fiskernes hus – ulovlig bruk av forsamlingsrom  

Andre etasje i Fiskernes hus er delt i to arealer. Ca 180 m2 er satt av til Forsamlingslokale for fiskere, som 

var et av argumentene for å få øke mønehøyden på bygget. Dette er dokumentert i byggesøknad, der 

«forsamlingslokale» er et av bruksområdene for bygget. Det er ingen tvil om at dette ligger i østre halvdel 

av andre etasje i Fiskernes hus.  

I brev av 1993 presiseres det at eneste tillatte bruk av dette rommet er møtevirksomhet for brukerne av 

huset, altså fiskerne.  

Allikevel ble det rett etter 1993 omgjort til kontorer og leiet ut til Marin Alpin.   

I 2016 ble det rettet spørsmål til Larvik Kommune om lovligheten av utleie til kontorer.  

Agneta Børretzen returnerte en håndskrevet, udatert og usignert papirlapp som dokumentasjon på at 

dette rommet var bruksendret. Dette bestrides av undertegnede som dokumentasjon for bruksendring. 

Børretzen bestrider så at forsamlingsrommet finnes, dvs hun påstår at disponibelt rom er hele arealet i 2. 

etg. Det finnes mengder av dokumentasjon på at møterommet er lokalisert i 2. etg, blant annet Tormod 

Knutsens brev under.  

I Tormod Knutsens brev heter det: Fiskernes Hus er i hovedsak godkjent for bruk av fiskere. Deretter 

heter det at rommet er godkjent for møtevirksomhet for brukerne av Fiskernes hus.  

Gjentatt av Linn-Ida Ellingsen i 2018, som skriver at alle tillatelser er i skjønneste orden. Dette medfører 

ikke riktighet.  

Vedlegg Varsel om opphør 1993. Håndskrevet notat. 
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From: Agneta Børretzen [mailto:agneta.borretzen@larvik.kommune.no]  

Sent: 20. mai 2016 09:25 

To: Lars SOLBERG 

Cc: Tom Mangelrød 

Subject: SV: ang. oppfølging av tiltak i Fiskernes hus. Gnr 5001/227 

 

Hei 

 

Det vises til Fylkesmannens vedtak datert 09.05.16. Kommunens vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 

er i dette vedtaket stadfestet. 

 

Saken vil oversendes bygningsinspektør Tom Mangelrød for oppfølging. 

 

Når det gjelder andre etasje i bygget, så er dette godkjent bruksendret til kontorer i 1989, jf vedlagt 

byggetillatelse samt notat fra bygningskontrolløren. Notatet viser at byggets andre etasje er 

omdisponert til kontorer i samsvar med byggetillatelsen av 1989. Det foreligger ikke ytterligere 

dokumentasjon i byggesaksarkivet som viser at andre etasje er godkjent bruksendring til annet enn 

kontorer.  

 

Mvh 

 

 

  

Agneta Børretzen  
Saksbehandler 

 

Areal og teknikk 

Byggesak, Byggesak  

 

E-post: agneta.borretzen@larvik.kommune.no  

Besøksadr.: Feyersgt 7, 3255 Larvik - Pb.: 2020, 3255 Larvik 

Tlf: +4733171870 - Mob: +4798231870  

www.larvik.kommune.no  
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7. Fiskernes hus – Bygging av platting (2014) 

I 2014 satte Krogshavn Holding opp 55 m2 treplatting ut i veien, utenfor deres ulovlige isbar i Fiskernes 

Hus. Plan og Byggesak anbefalte både ettergodkjenning av plattingen, samt ettergodkjenning av søknad 

om drift av isbar i bygget, som aldri hadde vært omsøkt. 

 

Til tross for flere henvendelser i årene før, hadde Larvik Kommune ikke foretatt seg noe mht tillatelser for 

isbaren. Ved ettersending av søknad om tilgivelse brukes argumentet «midlertidig» av KH. Selv ikke første 

vinteren brød KH seg om å fjerne plattingen.  

Til tross for en skur av henvendelser blir ikke plattingen påtalt før avgjørelse i Planutvalget (over 1 år).  

Tilsynsansvarlig Tom Mangelrød. 

Dette punktet er bragt i orden men tas med her for å vise et mønster. 
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Vedlegg diverse 
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8. Parkering/ opplag av lastebiler i 4 år 

På østsiden av Fiskernes hus har det i ca 4 år stått flere lastebiler, varebiler, varehengere og til tider avfall 

i større mengder. Til tross for flere henvendelser blir det ikke påtalt. For tiden er det ryddet der, men minst 

et bilvrak og diverse søppel fra driften i Losens hus er fremdeles lagret.  

Ansvarlig – uvisst. Larvik Havn eller Tom Mangelrød?
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9. Inndragning av parkeringsplasser for fiskere øst av 

Fiskernes hus  

Til tross for at parkeringsplasser tilknyttet fiskerne i Fiskernes hus er spesifisert som et krav i 

korrespondanse for gjenoppbygging av huset i 1987-89 er disse plassene nå leiet ut til restaurantdrivere i 

Losens hus.  

Båteiere har mistet tilgang til sine parkeringsplasser. Deriblant en båteier med en CP-rammet sønn, som 

har fått like lang gangvei fra Båtforeningens øvrige parkeringsplasser, som KH har i kjørevei fra sitt hjem 

på Risøya/Larviksveien 17. I tillegg har de meget aktive båteierne som har båtplass i sjektekanalen, mistet 

muligheten til å bringe fiskeutstyr etc og parkere i rimelig nærhet til båtplassen, noe de har hatt mulighet til 

i 70 år. På grunn av fare for represalier har reaksjonene på dette vært sparsomme.  

Dette punktet er tatt med for å vise at Larvik Havn presser havneaktiviteten bort for å fremme 

restaurantdriften. Dermed vises også brukere med mange titalls år i hevd på dette området bort.  

 

Ansvarlig: Larvik Havn. 
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10. Ulovlig restaurantdrift i Losens hus 

Etter at Egin Binalgi måtte gi opp å drive gatekjøkken og isbar i Losens hus på grunn av konkurranse fra 

den ulovlige driften til Krogshavn Holding i Losens hus, har Krogshavn Holding overtatt driften.  

Aktiviteten som er tillatt i Losens hus er «Bryggekjøkken», som ikke er klart definert. Men det er helt klart 

ikke det samme som «restaurant». Restaurantdrift skal nabovarsles og omsøkes. Det er ikke gjort. 

Losen Bryggekjøkken drives i dag som full restaurant, med kelnere, rydding av bord, bestilling ved bord, 

toaletter (i Fiskernes hus) etc. I tillegg drives stedet av Krogshavn Holding, ikke av Egin Binalgi. Dette er 

brudd på serveringsbevilling, der det spesifiseres at enhver endring i styre/eierforhold, driftsform etc skal 

forelegges kommunen. Til tross for at kommunen insisterer på at Egin Binalgi fremdeles er driver, har 

gjentatte oppslag i lokalavisen understreket at det er KH som står for all drift, noe man lett kan konstatere 

ved selvsyn.  

Klage er sendt LK, som i svar fra Linn-Ida Ellingsen sier at alt er i skjønneste orden. Dette er ikke riktig. 

«Bryggekjøkkenet» drives som full Restaurant, som er søknadspliktig og krever nabovarsel. Det er også 

krav om at endringer i driften, ansvarlige personer etc er meldt kommunen. Dette er ikke gjort.  

Vedlegg Serveringsbevilling 2009. Mail fra Ellingsen. 

Ansvarlig Linn-Ida Ellingsen 
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11. Privat parkeringsskilt på offentlig plass 

30. mars 2018 setter KH opp et privat skilt med teksten «Privat Parkering – kjøretøy fjernes uten varsel» 

på sørlige fasade av Fiskernes hus. KH har i ca et halvt år brukt plassen til opplag av lastebil. Dette er et 

offentlig område som KH ikke har noe som helst med å privatisere.  

 

Klage sendt kommunen av undertegnede.  

Svar fra Linn Ida Ellingsen er at han trenger å markere at han skal drive av og pålessing her, og trenger 

skiltet for å få plass til bilen sin.  

For det første står bilen i opplag, og er ikke i bruk. Den av og pålessing som foregår kan gjøres uten 

nevnte private skilting. Dessuten er all aktivitet relatert ulovlig restaurantdrift i Losen Bryggekjøkken. 

Restaurantdrift er for øvrig ikke tillatt i Fiskernes hus, heller ikke støttefunksjoner for restaurant i 

nabobygget. Endelig har denne plassen fungert uten slik skilting i ca 70 år, man skulle tro det var 

gjenstand for søknad og nabovarsel dersom plassen plutselig skulle privatiseres. Det finnes ingen 

leieavtale for bruk av denne plassen mellom KH og LK.  

Vedlegg: Klage. Tilsvar på Email.  
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12. Parkeringsvakter unnlater å påtale klar feilparkering 

og brudd på veitrafikkloven 

Sommeren 2018 har Krogshavn begynt å parkere en Morgan veteranbil foran Losen Bryggekjøkken. 

Denne står klart i konflikt med skilting i området. Allikevel går parkeringsvaktene rett forbi uten å 

bøtelegge.  

 

 

 

LK benekter at vaktene med vilje overser bilen, noe fakta ikke underbygger. Bilen har stått der hver dag i 

hele juli og store deler av juni, som et slags trekkplaster. Den kjøres også på plass flere ganger daglig, i 

strid med skilting «innkjøring forbudt – unntatt varetransport og beboere». Nerhus er ikke beboer, og det 

bedrives ingen varetransport. Bildedokumentasjon av LKs parkeringsvakt som passerer i Kronprinsens 

gate, med bilen i synsfeltet, forefinnes.  

Vedlegg korrespondanse: Klage. Tilsvar. Bildemateriale 
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From: Lars SOLBERG  

Sent: 27. juli 2018 13:05 

To: 'Postmottak_Larvik_kommune' <postmottak@larvik.kommune.no> 

Subject: Klage på omgåelse av parkeringsbestemmelse. 

 

Jeg ønsker med dette å klage på omgåelse av parkeringsbestemmelsene for Stavern, og det faktum at 
parkeringsvaktene med vilje unngår å påtale brudd på disse når det er visse firmaer og personer som 

bryter dem. Er det egne regler for Kong Salomo i Stavern? 
 

Jeg vedlegger tre bilder tatt fra samme sted, krysset mellom Bryggeslengen og Kronprinsens gate i 
Stavern. De er tatt med sekunders mellomrom, og viser hvordan Larvik Kommunes parkeringsvakter 
bevisst unnlater å påtale feilparkering i en parkeringsfri sone. Den røde Morgan bilen mede Reg nr F-
2500 til Arne Nerhus har stått der hele dagen, hver dag i flere uker, men blir ikke bøtelagt. Vennligst 

klargjør hvordan parkeringsvaktene har ordre om å overse både brudd på parkeringsforbud, og 
innkjøring forbudt-skilt for andre enn beboere og transport. Det er kanskje en politisak, men 
parkeringen er Larvik Kommune sitt ansvar. 
 
Det står også to andre feilparkerte biler som disponeres av Krogshavn Holding, spesielt den hvite BMW 
 X5 i bakgrunnen. Privat parkeringsskilt er montert på Larvik Kommunes bygg, og ser ut til å 
respekteres av parkeringsvaktene. Vennligst klargjør. 

  
 
  
MVH  
Lars A Solberg 

Kronprinsens gate 24 
3290 Stavern 
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13. Trakassering av gjenboere til KH 

I tillegg til den trakassering jeg som gjenboer er belastet med fra KH, ser det ut til at enkeltpersoner i 

kommunen tillater seg å løpe KH sin agenda med direkte angrep på min families trivsel og sikkerhet.  

I 2011 ble undertegnede samt nabo Ingvill Solberg (ikke familie) enig med kommunen at området var 

såpass belastet med urinering og hærverk at man kom til en ordning for å sette opp et ekstra gjerde for å 

skjerme vår eiendom. Dette gjerdet skulle være midlertidig, i påvente av at aktiviteten avtok, som følge av 

Kommunens planer for å kjøpe Losen bygget og stenge serveringen der. Før gjerdet kom opp var det en 

konstant plage med urinering og oppskraping av privatbiler fra berusede personer.  

I 2015 kjøpte Larvik Havn Losen-bygget. Men istedenfor å redusere aktiviteten i området, har den tvert 

imot eskalert. Larvik Kommune har innvilget skjenkebevilling for isbaren i Losens hus, en merkelig 

avgjørelse da den den gang hovedsakelig markedsførte seg mot barn. Etter år med motgang solgte Egin 

Binalgi så aktiviteten der til Krogshavn Holding, som har utvidet til full restaurantdrift uten søknad eller 

nabovarsel. Også ellers i Losen huset er det nå mer skjenking enn da avtalen om gjerde ble inngått m 

kommunen.  

 

Rødt skravert område- adkomst til boligene.  

Betingelsene for leie av adkomstvei og oppsetting av gjerde var at området skulle brukes til parkering. 

Disse betingelsene har aldri vært brutt av undertegnede. Etter en serie av privatiserende tiltak fra nabo 

Ingvill Solbergs side, sendte min kone Mette Tangen Snildal og undertegnede et varsel til LK om dette, 

nettopp for at det ikke skulle komme noen konflikt rundt bruk av veien. LK svarte da med å komme med 

trusler om oppsigelse på grunn av at en veteranbåt i vinterhalvåret hadde okkupert 40 cm av kommunens 

vei. Vi flyttet da båten slik at det ikke skulle være grunnlag for innsigelser. Det er vel verdt å merke seg at 

kommunen ikke tok noen tiltak overfor Ingvill Solberg.  

Sommeren 2016 provoserer Nerhus fram en konfrontasjon, hvor han advarer meg om at denne veien skal 

jeg ikke være for sikker på. Tre dager senere kommer en oppsigelse uten grunn i posten, signert 

daværende sjef for Areal og Teknikk, Tom Henning Ruud og saksbehandler Tore Stafne. Skal jeg tro at 

dette er tilfeldig? Samtidig er det sendt en redegjørelse til Krogshavn Holding som sier at veien og gjerdet 

er leiet ut til oss for å beskytte for ulempene i området.  

Solberg/Snildal 
Solberg Ingvill 
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Vi bestrider denne da grunnlaget for å heve avtalen slett ikke er blitt innfridd, snarere tvert imot. Vi mottar 

da et svar fra kommunens jurist, Invild Aartun, nåværende ass. Rådmann, som presiserer at kommunen 

står fritt til å gjøre som de vil med boforholdene til oss innbyggere. Vi går da til advokat, som svarer med 

at oppsigelsen er grunnlagsløs. På over 18 måneder har så kommunen ikke greid å svare på vår advokats 

brev.  

Dette er et særdeles grovt eksempel på maktmisbruk fra kommunens side. Veien er anlagt som adkomst 

til vår og nabo Solbergs tomter, og kan ikke brukes til noe annet. Vi kan ikke se at avgjørelsen er noe 

annet en ren hevn mot meg på grunn av mitt engasjement i saken rundt Fiskernes hus, samt diverse 

klager på Krogshavn Holding. Det eneste som kan kunne komme ut av å rive gjerdet, er å utsette meg og 

min familie for urin i hagen og hærverk på bilene. 

Vedlegg 

Avtale. Korrespondanse. 
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14. Teknisk sjef Sørum i Larvik Havn gir uriktige 

opplysninger 

Ved personlig samtale i Stavern den 11. april 2018 opplyser Teknisk Sjef Fred Arne Sørum at LH ikke har 

noe med Fiskernes hus å gjøre. Dette er en respons på at jeg konfronterer han med ulovlig oppsetting av 

«Privat Parkering» skilt, samt opplag av flere Lastebiler i mitt nærmiljø uten tillatelse.  

Tomten for Fiskernes hus eies av Larvik Havn. Den er utleid på festekontrakt til Larvik Fiskerlag, senere 

Vestfold Fiskerlag. Larvik Havn har ansvar for at festekontrakt av 1946 overholdes. Denne er videreført i 

år 2000, men ordlyden i opprinnelig kontrakt gjelder fremdeles. I denne heter det at grunnlaget for 

festekontrakten er at bygget skal brukes til egnebod og oppbevaring av fiskeredskaper.  

Sørum oppgir altså en feil påstand. At Sørum ikke skal kjenne til denne festekontrakten, finner jeg 

usannsynlig. Sørum påstår også at han ikke kjenner til at det er kontroverser rundt bygget, noe jeg heller 

ikke har tillit til. Han må være usedvanlig dårlig orientert i lokalpolitikken for ikke å kjenne til diskusjonen 

rundt Fiskernes hus. Eventuelt er hans feiloppfatninger basert på informasjon fra hans sjef, Jan Fredrik 

Jonas, havnesjef.  

Vedlegg Festekontrakt Fiskernes hus. Korrespondanse med sjef Larvik Havn JFJ. 
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Arkivsak-dok. 18/00014-43 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 04.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 49/18 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET FRA RØDBERG VEL 
DATERT 28.05.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen da dette er en enkeltsak, og er å 
betrakte som en klage. Det vises til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Larvik Havn KF» 
som leveres høsten 2018.  
 
Vedlegg:  
Henvendelse fra Rødberg vel v/ leder Steinar Ølberg, datert 28.05.2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget v/ kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen mottok 28.05.2018 
henvendelse fra Rødberg vel v/ leder Steinar Ølberg vedrørende Larvik havns 
søknad om å utvide sin drift på Revet i Larvik. Avsender er kritisk til at Røberg vel 
ikke er varslet som nabo, og at tiltak mot støy ikke er iverksatt. Henvendelsen ble 
også sendt til Larvik kommune, og enkelte punkter i henvendelsen er rettet til Larvik 
kommune.   
 
I henvendelsen er følgende skrevet til kontrollutvalget:  
 

«YTRING TIL KONTROLLKOMITEEN: 
 
Da vi ikke har mottatt nabovarsel og heller ikke kjente til søknaden, har vi ikke 
hatt anledning til å klage innen gjeldende frist.  Vi vil derfor be kontrollutvalget 
om å avvente godkjenning, dersom søknaden inneholder mangler, ikke er 
tilstrekkelig opplyst eller inneholder feilaktige opplysninger. 
 
- Er nabovarsel gjennomført i henhold til det som er påkrevd? 
- Har kommunen et forsvarlig faktisk grunnlag for å kunne vurdere om en 
utvidelse som det søkes om, vil kunne medføre at de vedtatte grensene for 
støy i reguleringsplanen og øvrig lovgivning, overskrides? 
- Er det nå foretatt målinger og kartlegginger av støy på Revet og 
omkringliggende bebyggelse i henhold til reguleringsplan for Larvik havn 
16.06.06 §2.3 g,  som krever kontinuerlig målinger og dokumentasjon ?» 
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Byggesaker behandles av byggesaksavdelingen i Larvik kommune, og 
kontrollutvalget har ingen beslutnings- eller godkjenningsmyndighet i 
byggesaker. Kontrollutvalget er heller ikke et klageorgan. I saker etter plan- og 
bygningsloven er det kommunens klagenemnda eller Fylkesmannen som er 
klageinstans.  

 
Videre går kontrollutvalget ikke inn i pågående saker. Kontrollutvalget behandler 
heller ikke enkeltsaker, men kan vurdere om henvendelser om enkeltsaker kan tyde 
på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover 
og regler retningslinjer som den er underlagt. Fokuset til kontrollutvalget bør uansett 
være på systemkontroll.  
 
Rødberg vels henvendelse omhandler saksbehandling av byggesak, samt 
støyproblematikk knyttet til Larvik havn. Telemark kommunerevisjon leverte høsten 
2017 forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling i Larvik kommune» etter 
bestilling fra kontrollutvalget. I kontrollutvalgsmøte 29.05.2018 bestilte 
kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten «Larvik havn KF». 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal etter planen legges frem i kontrollutvalgsmøtet 
30.10.2018. Videre vurderer sekretariatet at henvendelsen omhandler en enkeltsak, 
og er å betrakte som en klage. På bakgrunn av de overnevnte punkter anbefaler 
sekretariatet at kontrollutvalget ikke går videre med saken.  
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 Saker til behandling -  Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende byggesaksavdelingen i Larvik kommune  :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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Arkivsak-dok. 18/00044-22 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 04.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 51/18 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
 

 Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets uttalelse til Larvik og Lardals 
årsregnskap 2017 
Årsregnskapene for Larvik og Lardal 2017 ble behandlet i 
kommunestyremøtet 13.06.2018. Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapene 
ble fremlagt på papir.  

 

 Kommunestyrets behandling av plan for forvaltningsrevisjon  
Kommunestyret i Larvik behandlet plan for forvaltningsrevisjon i sitt møte 
02.05.2018, sak 089/18. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

 Kommunestyrets behandling av plan for selskapskontroll 
Kommunestyret i Larvik behandlet plan for selskapskontroll i sitt møte 
02.05.2018, sak 088/18. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Arkivsak-dok. 18/00043-17 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 04.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 52/18 
EVENTUELT 04.09.2018 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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