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SAK 30/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
18.06.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18.06.2019 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 18.06.2019. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 18.06.2019 kl. 16:30 
Sted: Kysthospitalveien 30, 3294 Stavern 
Arkivsak: 19/00015 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder  

Live Jetlund, nestleder 
Anders Assev, medlem 
Willy Krøgli, medlem 
Inge Grav, medlem  
Kjersti Michalsen, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen.  

  
Forfall:  Kari Stensholt 
  
Andre: Jan Arvid Kristengård, rådmann Larvik kommune, sak 23/19, 

24/19, og 26/19 
Hilde Bøkestad, kommunalsjef areal og teknikk Larvik 
kommune, sak 23/19-24/19 
Anne Hagen Stridsklev, forvaltningsrevisor Telemark 
kommunerevisjon, sak 26/19 
Geir Kastet Dahle, forvaltningsrevisor Telemark 
kommunerevisjon, sak 23/19 – 26/19 
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor Telemark 
kommunerevisjon 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
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I forkant av det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble det fra kl. 16.30 avholdt et 
virksomhetsbesøk hos Presteløkka rehabiliteringssenter i Stavern. Virksomhetsleder 
for Larvik helsehus, Ragna Ingeborg Gjone, og avdelingsleder på Presteløkka, 
Hanne Gry Sæther, ga kontrollutvalget en omvisning på Presteløkka og presenterte 
virksomheten. I tillegg til informasjon om Presteløkka rehabiliteringssenter ble det 
blant annet også orientert om de øvrige avdelingene under Larvik helsehus, tilbudet 
som gis, avvikshåndtering, samhandlingsreformen og økonomi. Kontrollutvalget sa 
seg godt fornøyd med orienteringene og besøket.  
 
Det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til 
innkalling og saksliste. 
 
Sak 26/19 ble behandlet først i møtet, før sak 23/19.  
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Saker til behandling 

23/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 07.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 23/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 07.05.2019 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 07.05.2019 godkjennes.  
 
 

24/19 Orientering fra rådmannen vedrørende byggesaksavdelingen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 24/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon vedrørende situasjonen i byggesaksavdelingen og 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef for areal og teknikk, Hilde Bøkestad, orienterte kontrollutvalget om 
situasjonen i byggesaksavdelingen, herunder saksbehandlingstid, gebyrinntekter, 
antall «røde» saker, bemanning og rekruttering. Rådmannen supplerte 
presentasjonen. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon vedrørende situasjonen i byggesaksavdelingen og 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering.  
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25/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Hjemmetjenesten" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 25/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisor konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten» om at Larvik kommune bør: 
  

• sørge for at alle registrerte avvik håndteres i tråd med rutiner og at de lukkes 
innen tidsfrist.  

• vurdere å iverksette flere opplærings- og holdningsskapende tiltak for å bedre 
praksis for avviksregistrering i hjemmetjenesten. 

• vurdere om det er sammenheng mellom manglende oppfølging av registrerte 
avvik og kultur for avviksregistrering på det enkelte tjenestested, og eventuelt 
iverksette tiltak.  

• vurdere om hjemmetjenesten innhenter og gjør bruk av erfaringer fra pasienter 
og pårørende i tilstrekkelig omfang.  

 
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i sin uttalelse til rapporten skriver at funn i 
rapporten vil bli vurdert og implementert i det videre forbedringsarbeidet i 
virksomheten. Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til 
kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger innen 01.04.2020.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten». Rådmannen bes rapportere 
skriftlig til kontrollutvalget innen 01.04.2020 om oppfølgingen av revisors 
anbefalinger. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle presenterte forvaltningsrevisjonen 
«Hjemmetjenesten» for kontrollutvalget, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. 
Kontrollutvalget diskuterte funnene i rapporten.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisor konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten» om at Larvik kommune bør: 
  

• sørge for at alle registrerte avvik håndteres i tråd med rutiner og at de lukkes 
innen tidsfrist.  
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• vurdere å iverksette flere opplærings- og holdningsskapende tiltak for å bedre 
praksis for avviksregistrering i hjemmetjenesten. 

• vurdere om det er sammenheng mellom manglende oppfølging av registrerte 
avvik og kultur for avviksregistrering på det enkelte tjenestested, og eventuelt 
iverksette tiltak.  

• vurdere om hjemmetjenesten innhenter og gjør bruk av erfaringer fra pasienter 
og pårørende i tilstrekkelig omfang.  

 
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i sin uttalelse til rapporten skriver at funn i 
rapporten vil bli vurdert og implementert i det videre forbedringsarbeidet i 
virksomheten. Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til 
kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger innen 01.04.2020.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten». Rådmannen bes rapportere 
skriftlig til kontrollutvalget innen 01.04.2020 om oppfølgingen av revisors 
anbefalinger. 
 
 
 
 
 

26/19 Behandling av prosjektplan for selskapskontroll av iFokus 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 26/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til prosjektplan for selskapskontroll av iFokus og bestiller en 
rapport som besvarer følgende hovedproblemstilling:  
 

Styres konsernet i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, 
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring?   

 
Herunder undersøkes:  

- Innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger i konsernet og valg av 
styrer m.m. sett i forhold til relevant regelverk, eierstyringsprinsipper og 
anbefalinger om god eierstyring.  

- Om konsernet ivaretar samfunnsansvar i samsvar med kommunes vedtak og 
forutsetninger (etiske retningslinjer og rutiner for varsling, 
arbeidsgivertilhørighet m.m.) 

 
Rapporten behandles i det første kontrollutvalgsmøtet i 2020. Ferdig rapport med 
rådmannens høringsuttalelse oversendes sekretariatet senest 14 dager før 
kontrollutvalgsmøtet.  
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Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev gjennomgikk prosjektplanen for 
selskapskontroll av iFokus. Det er planlagt oppstart for prosjektet i oktober 2019 med 
levering i første møte i 2020.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til prosjektplan for selskapskontroll av iFokus og bestiller en 
rapport som besvarer følgende hovedproblemstilling:  
 

Styres konsernet i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, 
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring?   

 
Herunder undersøkes:  

- Innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger i konsernet og valg av 
styrer m.m. sett i forhold til relevant regelverk, eierstyringsprinsipper og 
anbefalinger om god eierstyring.  

- Om konsernet ivaretar samfunnsansvar i samsvar med kommunes vedtak og 
forutsetninger (etiske retningslinjer og rutiner for varsling, 
arbeidsgivertilhørighet m.m.) 

 
Rapporten behandles i det første kontrollutvalgsmøtet i 2020. Ferdig rapport med 
rådmannens høringsuttalelse oversendes sekretariatet senest 14 dager før 
kontrollutvalgsmøtet.  
 
 
 

27/19 Revisors uavhengighetserklæring - regnskapsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 27/19 

 
 

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.  
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28/19 Referatsaker 18.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 28/19 

 
 

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

• Årsrapport 2018 fra skatteoppkreveren 

• Kontrollrapport fra skatteetaten  

• Kopihenvendelse: Varsling om feilinformasjon i kommuneadvokatens 
orientering til kontrollutvalget 07.05.2019 

• Vedrørende sak om VIKS’ inntreden i Temark 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 

29/19 Eventuelt 18.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 29/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte kort om det løpende revisjonsarbeidet. 
Plan for revisjon 2019 legges frem i neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:25.  
 
 
Neste møte i kontrollutvalget i Larvik er 03.09.2019 kl. 18:00.  
 
 
Revetal, 19.06.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen  
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver 
VIKS  
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Arkivsak-dok. 18/00138-10 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 03.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/19 
BEHANDLING AV FORVALTNINGSREVISJONEN "PLANARBEID" 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Planarbeid» om at Larvik kommune bør:  
 

• iverksette tiltak som sikrer jevnlig vurdering av om gjeldende reguleringsplaner 
skal revideres eller oppheves.  

• utarbeide hensiktsmessige samarbeidsformer mellom Arealplan og Byggesak 
 
Revisor har også anbefalt at administrasjonen bør redegjøre for kontrollutvalget om 
og eventuelt hvordan risikovurderingen fra 09.04.2018 er fulgt opp i etterkant. 
Kontrollutvalget har i møtet 03.09.2019 fått en slik orientering fra administrasjonen i 
forbindelse med fremleggelse av forvaltningsrevisjonsrapporten. Kontrollutvalget tar 
denne informasjonen til orientering.  
 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om 
oppfølging av revisors anbefalinger, inkludert videre oppfølging av risikovurderingen, 
innen 15.05.2020.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Planarbeid». Rådmannen bes rapportere skriftlig til 
kontrollutvalget innen 15.05.2020 om oppfølgingen av revisors anbefalinger.  
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport «Planarbeid» fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert 
15.08.2019 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Larvik behandlet prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Planarbeid» i kontrollutvalgsmøtet 04.12.2018, sak 63/18.  
 
Den leverte forvaltningsrevisjonsrapporten har besvart følgende problemstillinger:  
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• I hvilken grad inneholder Larvik kommunes planstrategi en vurdering av 

kommunens planbehov?  

• I hvilken grad sikrer Larvik kommune forsvarlig saksbehandling av 

reguleringsplaner? 

• I hvilken grad har Larvik kommunes tiltak for å redusere risikoen for 

korrupsjon i behandlingen av plansaker? 

Revisor konkluderer og gir følgende anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten:  
  

 «Vi anbefaler at kommunen 

• bør iverksette tiltak som sikrer jevnlig vurdering av om gjeldende 
reguleringsplaner skal revideres eller oppheves 

• bør utarbeide hensiktsmessige samarbeidsformer mellom Arealplan 
og Byggesak 
 

Vi anbefaler også at administrasjonen bør redegjøre for kontrollutvalget om og 
evt. hvordan risikokartleggingen fra 9. april 2018 er fulgt opp i etterkant».  

 
Rådmannen har avgitt høringsuttalelse til forvaltningsrevisjonsrapporten, og den 
ligger vedlagt på side 37-38. Rådmannen opplyser at de vil «følge rapportens 
anbefalinger hvor det pekes på enkelte forbedringspunkter». I høringsuttalelsen 
opplyses det om at det er gjort en egen risikokartlegging av Arealplan (for TQM) 
09.04.2019. Kartleggingen er vedlagt høringsuttalelsen. Revisjon opplyser i punkt 4.2 
at de med bakgrunn i utsettelse på høringsfristen fikk kort tid mellom mottatt 
høringssvar og frist for oversendelse til kontrollutvalget. Derfor har de ikke kunnet 
innhente ytterligere opplysninger fra kommunen som gjør det mulig å vurdere 
om/hvordan kommunen har fulgt opp risikokartleggingene.  
 
I henhold til anbefalingen fra revisjon har rådmannen i samråd med 
kontrollutvalgsleder blitt invitert til kontrollutvalgsmøtet 03.09.2019 for å orientere 
kontrollutvalget om og eventuelt hvordan risikokartleggingen av 09.04.2018 er fulgt 
opp i etterkant. Sekretariatet har i skrivende stund ikke fått tilbakemelding på 
invitasjonen.  
 
Revisor vil legge frem forvaltningsrevisjonsrapporten for kontrollutvalget i møtet 
03.09.2019.  
 
 



31/19 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" - 18/00138-10 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" : TKR-rapport nr. 712 004 Planarbeid - Larvik kommune

 
 

 

  
 

 

Planarbeid 
Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 
2019 :: 712 004         

Klikk her for tips til å 
lese rapporten 
elektronisk 



31/19 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" - 18/00138-10 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" : TKR-rapport nr. 712 004 Planarbeid - Larvik kommune

  Planarbeid – Larvik kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

1 

Innhold 
Sammendrag ............................................................................................................ 2 

1 Innledning ........................................................................................................ 4 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling ..................................................................................4 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier ..................................................................4 

1.3 Avgrensning ........................................................................................................5 

1.4 Metode og kvalitetssikring ...................................................................................5 

1.5 Høring .................................................................................................................6 

2 Kommunens planbehov .................................................................................... 7 

2.1 Videreføre eller revidere kommuneplan - fakta ....................................................7 

2.2 Videreføre, revidere eller oppheve øvrige arealplaner – fakta ...............................7 

2.3 Revisors vurdering av kommunes arbeid med planbehov ................................... 12 

3 Saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner............................................... 14 

3.1 Saksbehandling – fakta ...................................................................................... 15 

3.2 Revisors vurdering av saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner ................ 25 

4 Korrupsjonsforebyggende tiltak ...................................................................... 27 

4.1 Analyse av risiko for korrupsjon og forebyggende tiltak – fakta........................... 27 

4.2 Revisors vurdering av risikoreduserende tiltak ................................................... 32 

5 Konklusjoner og anbefalinger .......................................................................... 34 

5.1 Konklusjoner ..................................................................................................... 34 

5.2 Anbefalinger...................................................................................................... 35 

Litteratur og kildereferanser ................................................................................... 36 

Vedlegg 1 Rådmannens høringssvar ........................................................................ 37 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier .................................................................................. 41 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring .................................................................... 52 

Leser du dokumentet elektronisk? .......................................................................... 56 

For PC, android nettbrett eller Mac ................................................................................ 56 

Lese på iPad? ................................................................................................................. 56 

 
Forside: hentet fra nettsidene til Larvik kommune  



31/19 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" - 18/00138-10 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" : TKR-rapport nr. 712 004 Planarbeid - Larvik kommune

  Planarbeid – Larvik kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

2 

Sammendrag 
 

Bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune i sak 63/18.  

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad har Larvik kommune vurdert kommunens planbehov?  

 

I hvilken grad sikrer Larvik kommune forsvarlig saksbehandling av detaljerte 

reguleringsplaner1? 

 

I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å redusere risikoen for 

korrupsjon i behandlingen av plansaker? 

 

Kommunens planbehov 
Vi har undersøkt om Larvik har tatt stilling til om gjeldende kommuneplan skal 

revideres eller videreføres, og om det bør utarbeides nye øvrige arealplaner eller om 

gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Vi har funnet at de vurderingene som 

er gjort i Larvik av kommunens planbehov, er i tråd med krav i plan- og bygningsloven.  

 

Larvik har mange og gamle reguleringsplaner. Eldre reguleringsplaner kan ha andre 

bestemmelser om f.eks. formål, fortetting, byggehøyder, materialvalg og utforming av 

bygg enn det som er vanlig i nyere reguleringsplaner. Generelt gir det risiko for at 

tiltakshavere som søker om relativt like tiltak i nærheten av hverandre, kan få ulike 

vedtak. Ulikhet i vedtak kan skyldes at den ene søknaden gjelder tiltak som ligger i et 

område med gammel plan, mens den andre ligger i et område med nyere plan. Det kan 

derfor være gode grunner til at Larvik tar stilling til om vedtatte kommunedelplaner 

eller reguleringsplaner bør endres eller oppheves.   

 

Saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner 
Vi har undersøkt om Larvik har tiltak som sikrer at sentrale deler av kravene til 

behandling av detaljerte reguleringsplaner i plan- og bygningsloven, er ivaretatt. 

Vi har funnet at Larvik har flere tiltak for å ivareta kravene i plan- og bygningsloven om 

saksbehandling av reguleringsplaner. Gjennomgangen av saksbehandlingen i konkrete 

                                                      
1 Se vedlegg 2 revisjonskriterier for en nærmere beskrivelse av ulike plantyper. 
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reguleringsplaner, viser at kommunen i stor grad ivaretar kravene til saksbehandling i 

praksis.  

 

Samarbeid med berørte virksomheter om reguleringsplaner er viktig. Vår gjennomgang 

av rutiner for samarbeid mellom Arealplan og andre virksomheter, gir inntrykk av at 

det arbeides med å finne hensiktsmessige samarbeidsformer. Samtidig er det sjelden 

av saksbehandlerne på Byggesak deltar i arbeidet med reguleringsplaner. Ganske 

mange på Byggesak opplever også at samarbeidet om reguleringsplaner med Arealplan 

fungerer dårlig.  

 

Korrupsjonsforebyggende tiltak 
Vi har undersøkt om kommunen har gjennomført analyse av risiko for korrupsjon i 

saksbehandlingen av planer. Revisjonen mottok nye opplysninger om utførte 

risikokartlegginger i høringsrunden. Vi har ikke hatt mulighet for å undersøke om dette 

arbeidet er fulgt opp i etterkant, herunder om det er gjennomført analyser av risiko av 

korrupsjon i plansaksbehandlingen.   

 

Vi har også undersøkt om kommunen har risikoreduserende tiltak knyttet til personale 

og til plansaksbehandlingen. Vi har funnet at Larvik har flere egnede enkelttiltak for å 

forebygge korrupsjon i plansaksbehandlingen. Eksempler på det er loggføring av flere 

saksbehandlingsaktiviteter i kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem, og tiltak 

som sikrer at flere har kjennskap og innsyn i saker.  

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler at kommunen 

 bør iverksette tiltak som sikrer jevnlig vurdering av om gjeldende 

reguleringsplaner skal revideres eller oppheves  

 bør utarbeide hensiktsmessige samarbeidsformer mellom Arealplan og 

Byggesak 

 

Vi anbefaler også at administrasjonen bør redegjøre for kontrollutvalget om og evt. 

hvordan risikokartleggingen fra 9. april 2018 er fulgt opp i etterkant.   

 

Skien, 15. august 2019 

Telemark kommunerevisjon IKS  

Vil du vite mer om Telemark kommunerevisjon IKS og forvaltningsrevisjon, se vårt nettsted 
www.tekomrev.no. Der kan du også se alle våre rapporter. 
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1 Innledning 
 

 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune i sak 63/18.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommuneloven § 77 nr. 4, jamfør forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad har Larvik kommune vurdert kommunens planbehov?  

 

I hvilken grad sikrer Larvik kommune forsvarlig saksbehandling av detaljerte 

reguleringsplaner2? 

 

I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å redusere risikoen for 

korrupsjon i behandlingen av plansaker? 

 

Revisjonskriteriene3 i denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra kommuneloven, 

straffeloven, og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og forarbeider. 

Revisjonskriteriene er også hentet fra Reguleringsplanveilederen. Kriteriene framgår 

under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.  

 

 

                                                      
2 I følge plan- og bygningsloven er det to typer reguleringsplaner; områdereguleringer og 

detaljreguleringer. Saksbehandlingsreglene nedfelt i plan- og bygningsloven er stort de samme for begge 

plantypene. I denne delen av rapporten retter vi oppmerksomheten mot kommunens saksbehandling av 

detaljreguleringer. Vi vil stor grad bruke begrepet reguleringsplaner når vi undersøker kommunes 

saksbehandling. Når det er behov for å spesifisere at vi snakker om detaljreguleringer, velger vi å bruke 

begrepet detaljerte reguleringsplaner – slik Larvik gjør.  

 
3 Det skal alltid etableres revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 7. 

Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. 

Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner.  
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1.3 Avgrensning 
Larvik og Lardal ble slått sammen til en kommune 01.01.2018. Begge kommunenes 

kommuneplaner og reguleringsplaner som var gjeldende på dette tidspunktet, ble 

videreført som gjeldende i ny kommune. I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi 

de plandokumentene som er vedtatt etter sammenslåingstidspunktet.   

 

Vi har sett nærmere på om kommunen har ivaretatt sentrale krav til saksbehandling av 

plansaker som er nedfelt i plan- og bygningsloven. Vi har avgrenset oss mot generelle 

krav til kommunal saksbehandling som er nedfelt i blant annet forvaltningsloven og 

offentlighetsloven.  

 

Vi har undersøkt Arealplans rutiner for og opplevelse av samarbeid med andre 

virksomheter i kommunen. I tillegg har vi bedt Byggesak beskrive sine erfaringer med 

samarbeid med Arealplan. Vi har ikke undersøkt andre virksomheters erfaring med 

samarbeid med Arealplan.   

 

Vi har undersøkt hvilke tiltak administrasjonen i Larvik har for å redusere risikoen for 

korrupsjon i behandlingen av plansaker. Vi har ikke undersøkt kommunens tiltak for å 

redusere risikoen for korrupsjon blant folkevalgte.   

 

Plan- og bygningsloven åpner for at kommunestyret kan vedta gebyr for behandling av 

private planforslag, jf. § 33-1. Gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige 

kostnadene kommunen har med slike saker.  I 2017 gjennomførte Telemark 

kommunerevisjon IKS en forvaltningsrevisjon av selvkost på kommunale gebyrer i 

Larvik, inkludert blant annet gebyrer på saksbehandling av private reguleringsplaner. Vi 

har undersøkt om kommunen har korrupsjonsforebyggende tiltak i tilknytning til 

utstedelse av gebyr i plansaker. Vi har ikke undersøkt om gebyrfastsettelsen er i tråd 

med regelverket.  

 

1.4 Metode og kvalitetssikring 
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

For å danne oss et oppdatert og helhetlig bilde av kommunens arbeid med plansaker, 

har vi brukt ulike metoder for datainnsamling: 

 intervju med virksomhetsleder for Arealplan, 

 intervju med saksbehandlere i Arealplan, 

 spørreundersøkelse blant saksbehandlere i Arealplan og Byggesak, 
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 informasjonsinnhenting via e-post og telefon med noen vi har intervjuet og 

øvrige ansatte i kommunen, 

 gjennomgang av ulike kommunale dokumenter som politiske vedtak, 

reglementer og rutiner. 

 

Det står mer om metode og tiltak for kvalitetssikring i vedlegg 3 til rapporten. 

 

1.5 Høring 
Rapporten er sendt på høring 21.06.19 med svarfrist 07.08.19. Kommunen ba og fikk 

ytterligere 6 dagers utsettelse.  

 

Høringen har ført til at vi har tydeliggjort flere forhold rundt samarbeidet mellom 

Arealplan og Byggesak. Blant annet at figur 3 gjelder erfaringer med samarbeid mellom 

Arealplan og Byggesak om reguleringsplaner, og at spørsmål om samarbeidet mellom 

disse virksomhetene er stilt til saksbehandlere både på Arealplan og Byggesak.  

 

Høringsbrevet inneholdt nye opplysninger om kommunens rutiner for samarbeid med 

Byggesak. Det har ført til enkelte presiseringer i vurderingsdelen i kapittel 3. 

 

Høringsbrevet inneholdt også nye opplysninger om det korrupsjonsforebyggende 

arbeidet i Arealplan. Det har ført til endringer i fakta- og vurderingsdelene i kapittel 4, 

og i en av våre vurderinger.  

 

Rådmannens høringsuttalelse med vedlegg ligger i vedlegg 1.  
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2 Kommunens planbehov 
 

 

I hvilken grad har Larvik kommune vurdert kommunens planbehov?  

 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunen skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres 

eller videreføres. 

 

 Kommunen bør ta stilling til om det er behov for å utarbeide med nye 

øvrige arealplaner4  og om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

 

 

2.1 Videreføre eller revidere kommuneplan - fakta  
For kommunene er plan- og bygningsloven et verktøy for planlegging og inngår i 

kommunens samlede politiske styringssystem.  

 

Larvik kommune og Lardal kommune har vedtatt en felles planstrategi som gjelder for 

perioden 2016-2020. I kapittel 7. Planbehov står det at ingen av kommuneplanene 

rulleres, men videreføres som likestilte styringsdokumenter fra sammenslåingen 

01.01.18 og fram til ny kommuneplan kan vedtas at et nytt kommunestyre etter valget 

høsten 2019.  

 

Arbeidet med rullering av kommuneplanen startet mai 2018. Etter planen skal 

kommuneplanens samfunnsdel sluttbehandles sent på høsten 2019, mens 

kommuneplanens arealdel skal sluttbehandles våren 2020.  

 

 

2.2 Videreføre, revidere eller oppheve øvrige arealplaner – fakta 
Larvik kommune har totalt 12 kommunedelplaner. 11 av dem er arealplaner. Den 

tolvte er en kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 

                                                      
4 Arealplaner brukes som en fellesbetegnelse på planer som angir regler for hvordan arealene innenfor 

et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Arealplaner etter plan- og 

bygningsloven er kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan – enten områderegulering eller 

detaljregulering.  
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Kommunen har også egne temaplaner, og noen av dem handler om bruk av arealer. 

Eksempler på det er Kommunalteknisk plan, Skolestrukturplan og Klima- og energiplan.  

 

Larvik kommune har om lag 900 gjeldende reguleringsplaner. I følge kommunens 

planregister er de eldste fra 1950-tallet. Deretter finnes det gjeldende 

reguleringsplaner fra hvert tiår fram til i dag. I perioden januar 2018 – mars 2019 ble 

21 reguleringsplaner vedtatt i Larvik. 

 

Da den nye plandelen i ny plan- og bygningslov trådde i kraft i 2009, ble 

reguleringsplaner delt inn i områdereguleringer og detaljreguleringer. I Larvik 

kommune kalles disse planene henholdsvis områdeplan og detaljert reguleringsplan. I 

resten av rapporten bruker vi i all hovedsak de samme begrepene som kommunen. 

Eneste unntaket er når vi viser direkte til bestemmelser i plan- og bygningsloven. 

 

De aller fleste gjeldende reguleringsplaner i Larvik er detaljerte reguleringsplaner.  

 

2.2.1 Planbehov i kommunal planstrategi 
Larvik kommune har en planstrategi som inneholder et punkt om å fullføre arealplaner 

under arbeid. Det gjelder blant annet kommunedelplan for ny jernbanetrase gjennom 

Larvik by og for Svarstad sentrum, og områdeplaner for Faret/Norby, Indre havn, 

Martineåsen, Kaupang og Tenvik.  

 

Planstrategien inneholder ikke en vurdering av om det er behov for å utarbeide nye 

detaljerte reguleringsplaner Det er heller ikke vurdert om det er behov for å revidere 

eller oppheve slike planer.   

 

2.2.2 Planbehov i strategidokumenter 
Kommunestyret i Larvik vedtar hver høst et strategidokument for neste fireårsperiode. 

Vi har sett nærmere på dokumentene for 2018-2021 og 2019-2022. Begge har et 

kapittel kalt Plangrunnlag og planbehov i perioden, og begge har tilnærmet lik 

oppbygging.  

 

I avsnitt om plangrunnlag, listes det opp hvilke kommuneplaner og kommunedelplaner 

som gjelder i begge strategidokumenter. Begge steder står det at reguleringsplaner 

ikke omtales.  

 

I avsnitt om planer i prosess, gjentas områdeplanene fra planstrategien i begge 

strategidokumentene. I strategidokumentet for 2019-2022 nevnes i tillegg 
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kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt kommunedelplanene for Larvik by, 

for Stavern by, og for dobbeltspor Stokke-Larvik. 

 

I avsnitt om utviklingstrekk som påvirker planbehovet, blir det i strategidokumentet for 

2018-2021 vist til utfordringsområder omtalt i planstrategien og til en vurdering av om 

kommunen har et oppdatert planverk på disse områdene. Det konkluderes med at 

kommunen i all hovedsak har et oppdatert planverk, men at rullering av 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bør starte i 2018. Det blir også påpekt at 

kommunen bør samordne byutvikling med planlegging av jernbane og ny stasjon, og at 

kommunen bør utarbeide en robust plan for å møte demografiutviklingen. 

 

I samme avsnitt i strategidokumentet for 2019-2022, gjentas mange av de samme 

utfordringsområdene. I tillegg nevnes flere utviklingstrekk som vil påvirke 

planbehovet; kommunes økonomiske bærekraft, medborgerskap og samhandling, 

teknologiske og strukturelle utfordringer, samt folkehelse. 

 

I avsnitt om planlegging i perioden i strategidokumentet for 2018-2021, står det at 

områdeplanene under arbeid skal fullføres. I tillegg skal det utarbeides nye 

arealplaner. Eksempler på det er sentrumsplan Larvik by, områdeplan for Kvadraturen 

og Pumpeparken og kommunedelplan for bru over Lågen. 

 

I samme avsnitt i strategidokumentet for 2019-2022, står det at planer under arbeid 

skal fullføres. I tillegg skal det utarbeides reguleringsplan for ny bru i en eventuell 

bypakke for Larvik. 

 

Ingen av strategidokumentene inneholder vurderinger av om vedtatte 

reguleringsplaner bør endres eller oppheves.  

 

2.2.3 Kommunestyrets arbeid med arealplaner 
Vi har gjennomgått kommunestyrets arbeid med arealplaner i perioden januar 2018 – 

mai 2019. Vi fant: 

 at kommunestyret har sluttbehandlet 21 reguleringsplaner, og 

 

 at kommunestyret behandlet tre saker om rullering av kommuneplanen og 

enkelte kommunedelplaner i møte 02.05.18:  

o I sak 092/17 ble det vedtatt å starte arbeidet med en sentrumsplan for 

Larvik by. Planen skal utarbeides som en kommunedelplan. Arbeidet 

skal i størst mulig grad koordineres med rullering av kommuneplanen 

og med kommunedelplanen for ny togtrase mellom Tønsberg og Larvik.  
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o I sak 093/18 ble det vedtatt å starte arbeidet med rullering av 

kommuneplanens arealdel, og kommunedelplaner for Svarstad, Larvik 

by og Stavern by. Her også vises det til at arbeidet skal koordineres 

med planprosessene knyttet til sentrumsplanen og ny togtrase.   

 

o I sak 094/18 ble det vedtatt å starte arbeidet med rullering av 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

2.2.4 Planbehov – pågående arbeid i Arealplan 
I Larvik er det praksis for at områdeplaner i all hovedsak brukes som planredskap  

for kommunen, mens detaljerte reguleringsplaner for det meste benyttes av private5 

og andre offentlige myndigheter6.  

 

Det er kommunen som vurderer behov for områdeplaner og utarbeider dem på eget 

initiativ, mens forslag om detaljerte reguleringsplaner for det meste kommer utenfra. 

Arealplans oppgave er da å behandle innkomne planforslag. Vi får opplyst at denne 

praksisen bygger på beskrivelsen av disse plantypene i plan- og bygningsloven.7 

 

Arealplan har ikke rutiner for å vurdere med jevne mellomrom om vedtatte 

reguleringsplaner bør endres eller oppheves. Virksomhetsleder er kjent med at det er 

gjennomført to slike vurderinger. Den ene ble gjort for noen år siden. Arbeidet pågikk 

nesten ett år og førte til opphevelse av 10-12 planer. Den andre pågår nå – i 

forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen for den 

                                                      
5 Med private forslagsstillere menes vanligvis enkeltpersoner, foretak og organisasjoner. I Larvik 

kommune er det i tillegg slik at når en virksomhet har behov for en detaljert reguleringsplan for 

gjennomføring av en oppgave, har virksomheten selv ansvar for at reguleringsplan blir utarbeidet. 

Planforslaget skal sendes til Arealplan, og de behandler forslaget som et private planforslag. I Larvik 

kommer slike planforslag vanligvis fra Kommunalteknikk og Eiendom. 

6 Eksempler på andre offentlige myndigheter er Statens vegvesen og fylkeskommunen.   

7 I plan- og bygningsloven § 12-2 står det at en områderegulering (Larvik: områdeplan) brukes når det er 

krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller når det behov for å gi mer detaljerte områdevise 

avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides av kommunen, men arbeidet kan overlates 

til private eller andre myndigheter.  

 

I § 12-3 står det at detaljreguleringer (Larvik: detaljerte reguleringsplaner) brukes for å følge opp 

kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Private, 

organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, og til å få 

kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet. 
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pågående vurderingen er at fylkesmannen har bedt Larvik kommune gjøre 

forrangsbestemmelsene i kommuneplanen enklere og mer tydelig. Hovedtrekkene i 

forrangsbestemmelsene er at reguleringsplan gjelder foran kommuneplan og at ny 

plan gjelder foran gammel plan – dersom det er motstrid mellom planer for samme 

areal.8 

 

For å svare opp innspill fra fylkesmannen, har saksbehandlere i Arealplan kartlagt alle 

gjeldende reguleringsplaner og utarbeidet forslag til kriterier for å avgjøre om en 

reguleringsplanplan bør gjelde, gå foran ny kommuneplan, eller oppheves. 

 

Basert på dette arbeidet, skal den nye kommuneplanens arealdel inneholde en liste 

over alle reguleringsplaner som skal ha forrang foran kommuneplanen. 

Virksomhetsleder opplyser at det kan være aktuelt å gjennomføre en ny 

opphevingsprosess også. Hun sier samtidig at dette er en krevende jobb, og kan 

vanskelig se at virksomheten per i dag har ressurser til dette.  

 

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er viktige verktøy når Byggesak skal ta 

stilling til byggesøknader. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant 

saksbehandlere på Byggesak og Arealplan. Vi spurte 14 saksbehandlere på Byggesak og 

fikk 12 svar, og 6 saksbehandlere på Arealplan og fikk 5 svar.9 

 

I spørreundersøkelsen kartla vi blant annet hvor ofte Byggesaksbehandlere har gitt 

innspill til Arealplan om at vedtatte reguleringsplaner bør endres eller oppheves. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Se vedlegg 2 Revisjonskriterier for en nærmere beskrivelse.   

9 se vedlegg 3 Metode og kvalitetssikring for en nærmere beskrivelse av spørreundersøkelsen. 
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Figur 1 – Innspill fra Byggesak til Arealplan  

 
 

Figuren viser at 9 av 12 har svart ja, ofte eller ja, av og til på spørsmålet om de har gitt 

innspill om at reguleringsplaner bør endres. 

 

Figuren viser også at 6 av 12 har svart ja, ofte eller ja av og til på spørsmålet om de har 

gitt innspill om at reguleringsplaner bør oppheves. På samme spørsmål har 6 av 12 

svart ja, men sjelden eller nei, aldri. 

 

 

2.3 Revisors vurdering av kommunes arbeid med planbehov 

Kommunens vurdering av gjeldende kommuneplan 
Kommunestyrene i tidligere Lardal og Larvik har vedtatt at begge kommunenes 

kommuneplaner skal gjelde som likestilte styringsdokumenter fra 01.01.18 inntil ny 

kommuneplan for ny kommune er på plass. Det viser at kommunene har tatt stilling til 

om gjeldende kommuneplan skal revideres eller videreføres – i tråd med plan- og 

bygningsloven.  

 

I gjeldende planstrategi og særlig i de to undersøkte strategidokumentene er det gjort 

vurderinger av eksisterende plangrunnlag og planer i prosess. Det er også gjort 

vurderinger av samfunnsmessige utviklingstrekk som vil påvirke planbehovet framover. 

Vurderingene gjelder kommunedelplaner og områdeplaner, og munner ut i oversikter 

som viser hvilke påbegynte planer som skal ferdigstilles og hvilke nye planer som skal 

utarbeides.  

Kommunens vurdering av øvrige arealplaner 
Plan- og bygningsloven sier at kommunen kan ta stilling til om det er behov for å 

igangsette arbeid med nye arealplaner eller om gjeldende planer bør revideres eller 

oppheves, jf. § 10-1. Vår gjennomgang av kommunestyrets arbeid med arealplaner, 

0
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Ja, ofte Ja, av og til Ja, men sjelden Nei, aldri

Gir du innspill til Arealplan om at vedtatte reguleringsplaner bør endres?

Gir du innspill til Arealplan om at vedtatte reguleringsplaner bør oppheves?
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viser at kommunestyret aktivt har tatt stilling til rullering av kommuneplan og 

kommunedelplanene som gjelder Larvik, Stavern og Svarstad, samt til utarbeidelse av 

ny sentrumsplan og nye reguleringsplaner. Arbeidet som er gjort i Larvik er dermed i 

tråd med lovverket.  

 

Ingen av de ovennevnte dokumentene eller politiske sakene inneholder vurderinger av 

om noen av de eksisterende kommunedelplanene og områdeplanene, som ikke skal 

rulleres, skal oppheves. 

 

Larvik har mange og gamle reguleringsplaner.  Eldre reguleringsplaner kan ha andre 

bestemmelser om f.eks. formål, fortetting, byggehøyder, materialvalg og utforming av 

bygg enn det som er vanlig i nyere reguleringsplaner. Generelt gir det risiko for at 

tiltakshavere10  som søker om relativt like tiltak i nærheten av hverandre, kan få ulike 

vedtak. Ulikhet i vedtak kan skyldes at den ene søknaden gjelder tiltak som ligger i et 

område med gammel plan, mens den andre ligger i et område med nyere plan. Slike 

vedtak kan være vanskelig å forstå for tiltakshavere og innbyggere mer generelt, og 

kan svekke tilliten til byggesaksbehandlingen.  

 

Det pågår et arbeid med å lage en oversikt over hvilke reguleringsplaner som skal ha 

forrang foran den nye kommuneplanens arealdel. Det synes å være et godt, men ikke 

et tilstrekkelig bidrag, i arbeidet med å forenkle og fornye planverket i Larvik. Vi viser 

her til Kommunal- og moderniseringsdepartementets uttalelse om at en ny 

kommuneplan arealdel overstyrer en eldre reguleringsplan, men opphever den ikke. 

Departementet anbefaler derfor at eldre reguleringsplaner som er strid med 

kommuneplanens arealdel snarest mulig oppheves eller endres.11 Vi viser også til at 

mange av saksbehandlere på Byggesak ofte gir tilbakemelding på at kommunens 

reguleringsplaner bør endres eller oppheves. Vi mener kommunen bør vurdere en 

gjennomgang av sine reguleringsplaner med sikte på å endre eller oppheve planer som 

ikke lenger er aktuelle.   

  

                                                      
10 Tiltakshaver etter plan- og bygningsloven er den tiltaket utføres på vegne av, jf. § 23-2. Tiltakshaver 

kan være enkeltperson, organisasjon, institusjon eller foretak. 

11 Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-

bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/sporsmal-og-svar-til-ny-plan--og-bygning/kapittel-1-

fellesbestemmelser-/id597609/ 
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3 Saksbehandling av detaljerte 
reguleringsplaner 

 

 

I hvilken grad sikrer Larvik kommune forsvarlig saksbehandling av detaljerte 

reguleringsplaner12? 

 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer: 

 

 at det holdes oppstartsmøte dersom forslagsstilleren er en annen enn 

planmyndigheten. Det skal skrives referat. 

 

 at berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte blir 

varslet om at planarbeid skal igangsettes. 

 

 at det fastsettes et planprogram, dersom det er krav om 

konsekvensutredning.  

 

 at det utarbeides ROS-analyser ved utarbeidelse av planer for utbygging. 

 

 at forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i minst seks uker. 

 

 at saksfremlegget som ligger til grunn for kommunestyrets vedtak i 

reguleringsplansaker, redegjør for hvordan innkomne innsigelser er fulgt 

opp og øvrige uttalelser er vurdert.  

 

 at retten til å klage blir tydelig kommunisert til parter i saken og andre 

rettighetshavere.  

 

                                                      
12 Se vedlegg 2 revisjonskriterier for en nærmere beskrivelse av ulike plantyper.  
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 at interne virksomheter som blir berørt av planarbeid blir involvert i 

tilstrekkelig grad. 

 

Tiltakene bør gjennomføres i praksis. 

 

 

3.1 Saksbehandling – fakta 
En reguleringsplan gir opplysninger om bruk, vern og utforming av arealer og fysiske 

omgivelser, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. En reguleringsplan skal bestå av 

planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser. 

 

En planbeskrivelse skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-2. Planbeskrivelsen må vise hvordan planen forholder seg til 

andre planer som gjelder for området. Det er særlig viktig at det gjøres klart om planen 

er i samsvar med gjeldende overordnede planer eller innebærer endringer, jf. 

regjeringen.no, artikkel om § 4-2.  

 

Et plankart angir hvordan området skal brukes. Typiske eksempler på slik bruk er 

bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og infrastruktur, grønnstruktur, og landbruk-, 

natur- og friluftsområder. De ulike bruksområdene markeres vanligvis ved 

fargelegging, skravering og annen symbolbruk. 

 

Planbestemmelser er en tekstdel med bestemmelser som det ikke er hensiktsmessig 

eller mulig å angi i plankartet. Eksempler på det er krav til utforming av bygg og 

utnyttingsgrad av arealet, krav om trafikkregulerende tiltak og rekkefølge på 

gjennomføring av tiltak13, samt krav om å sikre verneverdier. 

 

Plankart med tilhørende planbestemmelser er juridisk bindende. De er likeverdige og 

gjelder sammen.  

 

3.1.1 Beskrivelse av saksbehandling av reguleringsplaner i Larvik 

Organisatoriske rammer 
Rådmannens ledergruppe i Larvik består av rådmannen, assisterende rådmann og fire 

kommunalsjefer. Kommunalsjefene leder kommunalområdene Kultur og oppvekst, 

Helse og omsorg, Eiendom, og Areal og teknikk.  

                                                      
13 Her menes det tiltak slik plan- og bygningsloven beskriver dem, jf. § 1-6. Eksempelvis oppføring, 

rivning, endring av bygninger, konstruksjoner og anlegg, og terrenginngrep. 
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Kommunalområdet Areal og teknikk består av Kommunalteknikk, Landbruk, Byggesak, 

Brann og redning, Geodata og Arealplan. Hver virksomhet ledes av en 

virksomhetsleder. De inngår i kommunalsjefens ledergruppe. 

 

Arealplan har en virksomhetsleder og 10 saksbehandlere/arealplanleggere14. Våren 

2019 jobbet tre av saksbehandlerne mest med revidering av kommuneplanens 

arealdel og kommunedelplaner for Larvik by og Stavern by. Resten av saksbehandlerne 

arbeidet i hovedsak med detaljerte reguleringsplaner. 

 

Saksbehandling 
Et viktig formål med plan- og bygningsloven er å samordne ulike interesser. I plandelen 

av loven legges det derfor vekt på å sikre åpenhet og medvirkning gjennom regler om 

høring flere ganger gjennom en planprosess. Grunneiere, festere, naboer og øvrige 

innbyggere kan gi innspill, mens offentlige organer har rett og plikt til å delta når saken 

berører deres ansvarsområder. Hovedtrekkene i en planprosess er som følger: 

 

1. Private forslagsstillere skal sende inn et planinitiativ15 til kommunen. Deretter 

skal det holdes oppstartsmøte, hvor kommunen klargjør rammer og føringer 

for arbeidet. 

 

2. Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid. Formålet er at innbyggerne og 

berørte myndigheter skal gis anledning til å uttale seg om forslaget eller 

fremme innsigelse16.   

 

                                                      
14 Det pågår en viss endring blant saksbehandlerne første halvår 2019. To slutter og to nye begynner. I 

tillegg skal det utlyses ytterligere en stilling som saksbehandler. Fra sommer 2019 vil Arealplan bestå av 

virksomhetsleder og 11 saksbehandlere.  

15 Planinitiativet er et eget dokument som forslagsstiller må sende kommunen før oppstartsmøte kan 

avholdes. Innholdet i dokumentet skal danne grunnlag for det som skal diskuteres i oppstartsmøtet, og 

det bør derfor på en god måte redegjøre for forslagsstillers prosjekt, lokale forhold og virkninger på 

omgivelsene. Initiativet inneholder ofte skisser, illustrasjoner og annet grafisk materiale som beskriver 

prosjektet. Kilde: Reguleringsplanveilederen. 

16 Berørte regionale og nasjonale myndigheter kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens 
arealdel og reguleringsplaner. Innsigelser kan fremmes i saker som har vesentlig nasjonal eller regional 
betydning, eller som er i strid med ulike bestemmelser, jf. plan- og bygningsloven § 5-4. Den rettslige 
betydningen av innsigelse er at kommunens planvedtak som hovedregel ikke blir rettslig bindende, og at 
myndigheten til å treffe endelig planvedtak overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Dersom innsigelsen er knyttet til klart avgrensede deler av planen, kan kommunen vedta de deler av 
planen som det ikke er innsigelse til. Kilde: Rundskriv H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker 
etter plan- og bygningsloven. 
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3. Forslagsstiller skal utarbeide et planforslag, som blant annet ivaretar innspill fra 

kommunen i oppstartsmøte og fra berørte i høringsrunden. 

 

4. Kommunen tar planforslaget opp til 1. gangs behandling. Da tas det stilling til 

om planforslaget kan sendes på høring. På dette tidspunktet må planforslaget 

være utformet som en endelig reguleringsplan med plankart og 

planbestemmelser. I Larvik er Planutvalget delegert myndighet til å ta 

planforslag opp til 1. gangs behandling. 

 

5. Høringen skal varsles og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Her 

også er formålet at innbyggerne og regionale og statlige myndigheter skal gis 

anledning til å uttale seg om forslaget. 

 

6. Kommunestyret behandler og vedtar reguleringsplanen. I saksframlegget skal 

det framgå hvordan administrasjonen og/eller forslagsstiller har vurdert 

innkomne uttalelser, og om det har fått betydning for planen. 

 

7. Vedtaket skal kunngjøres i media og med brev til berørte parter. Det skal gis 

opplysninger om klageadgang og frist for klage.   

 

3.1.2 Rutiner for saksbehandling i Larvik  
Larvik kommune har utarbeidet prosedyrer og maler for saksbehandling av ulike 

plantyper. Eksempelvis finnes det prosedyrer for behandling av kommuneplanens 

arealdel, områdeplaner og detaljerte reguleringsplaner. Prosedyrene er bygget opp 

med punktvise arbeidsoppgaver og inneholder lenker til aktuelle maler. Eksempelvis 

maler for referat fra oppstartsmøte og for politiske saksframlegg.  

 

Larvik kommune innførte et nytt arkiv- og saksbehandlingssystem kalt ACOS websak 

01.01.18. ACOS wbsak har en egen eiendomsmodul som brukes av Arealplan. Enkelte 

prosedyrer for plansaksbehandling er integrert i dette systemet – andre ikke. Etter 

hvert skal alle integreres i ACOS websak. Alle maler og prosedyrer skal i tillegg ligge i 

TQM – som er kommunens kvalitetssystem. 

 

Plan- og bygningsloven endres jevnlig. Arealplan har ikke rutiner for å oppdatere 

prosedyrer i tråd med slike endringer.  

 

Vi får opplyst at enkelte prosedyrer ikke er oppdatert. Ett eksempel er prosedyren for 

referat fra oppstartsmøte. 01.01.18 kom det kom ny forskrift om private planforslag 
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som stiller konkrete krav til hvilke temaer som skal gjennomgås og avklares i slike 

møter. Dette framgår ikke av prosedyren for referat fra oppstartsmøter i Larvik.  

 

Arealplan har to faste møter;  

 Virksomhetsmøte hver uke. I praksis blir det noe sjeldnere. Møtene ledes av 

virksomhetsleder. Typiske temaer er informasjon fra ledermøter, og 

gjennomgang av saker til politisk behandling. Av og til er gjennomgang av 

pågående saker i virksomheten. Det skrives referat. 

 

 Detaljplanmøte hver 14. dag. Virksomhetsleder deltar sjelden. Her møtes 

saksbehandlere som jobber med reguleringsplaner for å drøfte faglige spørsmål 

i planer under arbeid. Inntil nå er det skrevet referat av og til. Vi får opplyst at 

Arealplan tester ut en ny rutine hvor den som legger fram en sak til diskusjon, 

skal skrive referat fra møtebehandlingen om saken og journalføre det som 

internt dokument på saken. 

 

Arealplan har ikke faste rutiner for sidemannskontroll for arbeid med 

reguleringsplaner. I praksis gjennomføres slik kontroll av og til. Sidemannskontroll 

utføres både av saksbehandlere i Arealplan og Byggesak, og kan gjøres på hele eller 

deler av et planforslag. Sidemannskontroll blir ikke registrert i saken. 

 

I den pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel er det bestemt at minst to 

saksbehandlere skal jobbe med saken. Slik sidemannskontroll skal gjennomføres 

underveis i arbeidet – tema for tema. 

 

Det er fast rutine at virksomhetsleder skal godkjenne alle saker som legges fram for 

politisk behandling. Hun har ikke egen sjekkliste for dette arbeidet, men legger til 

grunn at malene for saksframlegg inneholder tilstrekkelige påminnelser om hvilke 

temaer som skal svares ut i arbeidet med arealplaner.   

 

3.1.3 Saksbehandling i praksis i Larvik 
I perioden januar 2018 – mars 2019 vedtok kommunestyret i Larvik i alt 21 detaljerte 

reguleringsplaner. Vi har fått tilgang til kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem, 

og har gjennomgått saksbehandlingen i 12 av disse planene.17 Her er noen fakta om de 

valgte planene:  

                                                      
17 For opplysninger om utvalgskriterier og oversikt over valgte planer, se vedlegg 3 Metode og 

kvalitetssikring. 
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 Larvik kommune er forslagsstiller for to av planene. Den ene handler om 

opprusting av vei og den andre om gjestehavn i Larvik.  

 Andre offentlige organer (Statens vegvesen) er forslagsstiller for to av planene.  

Begge gjelder gang- og sykkelvei. 

 

 Private aktører er forslagsstillere for åtte av planene. Fem gjelder boligformål, 

en gjelder næringsformål, en gjelder kombinert bolig og næring, og en gjelder 

andre formål. 

 

Nedenfor har vi sammenstilt våre funn fra gjennomgangen av de 12 valgte 

reguleringsplanene. Gjennomgangen følger oppsettet av revisjonskriteriene.    

 

Gjennomføre oppstartsmøte – skrive referat 

Kommunen har gjennomført oppstartsmøte med alle de private forslagsstillerne og 

skrevet referat fra dem.  

 

I de fire planene der kommunen eller andre offentlige organer er forslagsstiller, er det 

også holdt møter i starten av arbeidet. 

 

Varsle at planarbeid skal igangsettes 

Alle reguleringsplanene ble varslet.  

 

Varslingen er gjort på noe ulike måter. Alle forslagsstillere bortsett fra en har varslet 

med annonse i en lokal avis. Ganske mange har varslet med brev til naboer, festere og 

andre berørte parter, mens fire har varslet ved at planforslagene er lagt ut på 

kommunens nettside.  

 

Fastsette planprogram – dersom det er krav om konsekvensutredning 

Kommunen har stilt krav om konsekvensutredning i tre av planforslagene. Dermed skal 

det fastsettes et planprogram. To av planforslagene ble senere skalert ned. Det førte til 

at kommunen frafalt kravet om konsekvensutredning. I den tredje planforslaget ble 

det fremmet et forslag om planprogram. Planprogrammet ble sendt på høring og 

deretter fastsatt av formannskapet. 

 

I syv planforslag er det tatt stilling til om planforslaget utløser krav om 

konsekvensutredning. I alle konkluderes det med at planforslaget ikke utløser et slikt 

krav. 
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I to av planforslagene kan vi ikke se at det tas stilling til om planforslaget utløser krav 

om konsekvensutredning – og dermed krav om planprogram. I den ene av disse 

planene er kommunen forslagsstiller og i den andre er andre offentlige organer 

forslagsstiller. 

 

Utarbeide ROS-analyse – dersom planen gjelder utbygging 

Det er utarbeidet ROS-analyse for 10 av planforslagene.  
 
For den ene av de to øvrige planene, anser en at det ikke er behov for en slik analyse. I 
den andre framgår det ikke av dokumentene i saken om det er tatt stilling til 
spørsmålet.   
 

Sende forslag til reguleringsplan på høring i minst seks uker 

11 av planforslagene var på høring i minst seks uker. Det 12. planforslaget har også 

vært på høring, men tidsrammen for høringsperioden framgår ikke av sakens 

dokumenter.  

 

Redegjøre for hvordan innkomne innsigelser er fulgt opp og merknader er vurdert 

ved sluttbehandling 

Alle saksframleggene som er utarbeidet til kommunestyrets sluttbehandling, 

inneholder en kortversjon av innkomne merknader og kommunens og/eller 

forslagsstillers vurdering av dem. Disse er enten omtalt i saksframlegget eller i eget 

vedlegg.  

 

To av saksframleggene inneholder i tillegg opplysninger om at regionale myndigheter 

har hatt innsigelser til deler av planforslaget. I begge tilfeller blir innsigelsene 

kommentert og det er vist hvordan de har blitt eller vil bli fulgt opp.  

 

Gjøre berørte parter kjent med retten til å klage på planvedtak 

Etter kommunestyrets vedtak, ser vi at 11 av sakene inneholder brev som redegjør for 

kommunestyrets planvedtak og om retten til å klage på vedtaket. Brevene var sendt til 

berørte parter. 

 

I den 12. planen ligger det et utgående brev som er datert etter kommunestyrets 

vedtak av reguleringsplanen. Brevet er stilet til berørte parter og redegjør for retten til 

å klage på vedtaket.  

 

Det har ikke vært mulig å stadfeste om brevet faktisk ble sendt. Brevet er datert 

03.04.18. På det tidspunktet var rutinen at en sekretær i Arealplan skulle sende ut slike 

brev. Vedkommende har gått av med pensjon.  
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3.1.4 Samarbeid med andre virksomheter om saksbehandling 
 

Revisjonskriterium:  

 

 Kommunen bør ha tiltak som sikrer at interne virksomheter som blir 

berørt av planarbeid blir involvert i tilstrekkelig grad. 

 

En detaljert reguleringsplan vil vanligvis berøre ansvarsområdene til flere interne 

virksomheter i kommunen. Vi har derfor kartlagt hvilke tiltak Arealplan har for å sikre 

samarbeid med interne virksomheter, og hvordan de fungerer i praksis. 

 

Når en forslagsstiller ber om et oppstartsmøte, sier rutinen at saksbehandler på 

Arealplan skal invitere berørte virksomheter i kommunen til dette møte. Typiske 

eksempler på slike virksomheter er Kommunalteknikk, Byggesak og Landbruk.  

 

Vi får opplyst at denne rutinen nylig er endret. Fra mai 2019 skal Arealplan kalle inn 

berørte virksomheter til et avklaringsmøte – før det formelle oppstartsmøte med 

forslagsstiller. Formålet er at kommunale virksomheter skal diskutere planforslaget 

internt, før det diskuteres med forslagsstillere. Det skal skrives referat fra dette møte. 

Deretter kan Arealplan gjennomføre oppstartsmøte med forslagsstillerne.  

 

Vi har spurt hvordan Arealplan opplever samarbeid med andre virksomheter i praksis. 

Saksbehandlere som jobber med reguleringsplaner opplyser at de jevnlig samarbeider 

med Byggesak om reguleringsplaner. Vanligvis foregår det ved at de tar direkte kontakt 

med en saksbehandler på Byggesak.  

 

En saksbehandler synes samarbeidet har blitt bedre. Vedkommende viser til en work 

shop som ble holdt for hele Areal og teknikk i januar 2019, og hvor temaet var hvordan 

virksomhetene kan samarbeide bedre på tvers.  

 

En annen saksbehandler opplever at samarbeidet mellom virksomhetene i Areal og 

teknikk fungerer bra. Vedkommende mener at samarbeidet med Eiendom, Oppvekst 

og Helse og omsorg kunne vært bedre, og viser til at kommuneplanens arealdel legger 

føringer for framtidig plassering av barnehager, skoler, kommunale boliger, og helse- 

og omsorgsinstitusjoner osv.  

 

De intervjuede gir på ulike måter uttrykk for at samarbeid er nødvendig, men samtidig 

tidkrevende.  
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De intervjuede saksbehandlerne opplyser også at noen ganger er det vanskelig å få 

andre virksomheter til å delta i arbeid med reguleringsplaner, og noen ganger blir ikke 

Arealplan trukket inn i andre virksomheters arbeid selv planfaglige spørsmål blir 

berørt.  

 

Samarbeid mellom Arealplan og Byggesak 

En vedtatt reguleringsplan er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende 

tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 12-4. Det betyr at bestemmelser i en reguleringsplan 

avgjør om en byggesøknad skal gis tillatelse eller må avslås. Reguleringsplaner er med 

andre ord et viktig verktøy for Byggesak. Vi har derfor sett nærmere på samarbeidet 

mellom Arealplan og Byggesak. 

 

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant saksbehandlere i Arealplan og Byggesak 

om deres erfaringer med samarbeid mellom virksomhetene.18 Ett av spørsmålene 

handlet om hvor ofte saksbehandlerne på Byggesak deltar i utarbeidelse av 

reguleringsplaner. 3 av 12 saksbehandlere oppgir at de deltar i arbeidet. De krysser av 

for at de deltar hver tredje måned, hvert halvår og hvert år i gjennomsnitt. De øvrige 9 

saksbehandlere svarer at de sjelden eller aldri deltar i slikt arbeid.19 

 

Vi har også kartlagt hvor ofte Arealplan ber Byggesak om å delta i arbeidet med 

reguleringsplaner. På påstanden Jeg inviterer Byggesak til å delta i arbeidet med alle 

reguleringsplaner, svarer 3 av 5 spurte saksbehandlere helt enig. (Svarskalaen gikk fra 

1 til 6 der 6 var helt enig). 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Se vedlegg 3 Metode og kvalitetssikring for en nærmere beskrivelse av spørreundersøkelsen. 

19 I høringsbrevet får vi opplyst at det er kun noen dedikerte saksbehandlere på Byggesak som blir 

involvert i utarbeidelsen av nye reguleringsplaner, og at flertallet av saksbehandlere på Byggesak ikke 

deltar. Vi har intervjuet virksomhetsleder og saksbehandlere på Arealplan om blant annet samarbeidet 

med Byggesak. Disse opplysningene fra høringsbrevet er likevel nye for oss.  
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Arbeidet med reguleringsplaner er ganske langvarige prosesser og inneholder mange 

elementer. Vi har spurt både Byggesak og Arealplan om hvilke deler av arbeidet med 

reguleringsplaner Byggesak deltar i. 

 

Figur 2 –  I hvilke deler av reguleringsplanarbeidet deltar Byggesak20 

  
 

Figuren viser at halvparten av saksbehandlere på Byggesak (6 av 12) og nesten alle 

saksbehandlere på Arealplan (4 av 5) sier at Byggesak deltar i oppstartsmøter. 

 

Figuren viser også at verken saksbehandlere på Byggesak eller Arealplan har opplevd 

at Byggesak har blitt bedt om å vurdere om et planforslag er egnet som grunnlag for 

saksbehandling av byggesaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 På dette spørsmålet var det mulig å svare på hver del av arbeidet med en reguleringsplan. Det er 

forklaringen på at antall svar er høyere enn antall deltakere i spørreundersøkelsen.  

0 1 2 3 4 5 6 7

Deltar ikke.

Vurdere om planforslaget kan legges fram for
sluttbehandling.

Vurdere om planforslaget er godt egnet som
grunnlag for saksbehandling av byggesaker.

Vurdere om planforslaget kan legges fram for 1.
gangs behandling.

Delta i oppstartsmøte.

Vurdere innkommet materiale fra forslagsstiller før
oppstartmøte.

Arealplan Byggesak
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Vi har spurt hvor godt samarbeidet mellom Arealplan og Byggesak om 

reguleringsplaner oppleves.  

Figur 3 – erfaringer med samarbeid mellom Arealplan og Byggesak om 
reguleringsplaner 

 
 

Figuren viser at 7 av 12 saksbehandlere i Byggesak svarer ganske dårlig eller svært 

dårlig når det gjelder erfaringer med samarbeid med Arealplan om reguleringsplaner. 

Den viser også at de fem spurte saksbehandlerne på Arealplan opplever at 

samarbeidet med Byggesak verken er godt eller dårlig.  

 

En saksbehandler på Byggesak og ingen saksbehandler på Arealplan har erfart at 

samarbeidet er ganske godt eller svært godt.  

 

Mot slutten av spørreundersøkelsen var det et åpent kommentarfelt der 

saksbehandlere på Byggesak kunne kommentere hvordan de opplevde samarbeidet 

med Arealplan – og motsatt.  

 

Fire saksbehandlere fra Byggesak skrev kommentarer. Felles for dem er en opplevelse 

av at Arealplan ikke fullt ut forstår hvilken betydning en reguleringsplan har for 

Byggesak i behandlingen av byggesøknader. De peker også på at samarbeidet med 

Arealplan om nye reguleringsplaner burde vært bedre for å sikre at planbestemmelser 

blir tydelig nok og gir begrenset rom for skjønn. 

 

En saksbehandler fra Arealplan skrev en kommentar. Vedkommende mener at 

Arealplan bør involveres i større grad i byggesaksbehandlingen.  

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Annet

Svært dårlig

Ganske dårlig

Verken godt eller dårlig

Ganske godt

Svært godt

Arealplan Byggesak
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3.2 Revisors vurdering av saksbehandling av detaljerte 
reguleringsplaner 

 

Tiltak for å sikre saksbehandlingen 
Kommunen har flere tiltak for ivareta kravene i plan- og bygningsloven om 

saksbehandling av reguleringsplaner.  

 

Samtidig ser vi enkelte mangler. Vi mener kommunen blant annet bør intensivere 

arbeidet med å legge inn alle prosedyrer i arkiv- og saksbehandlingssystemet, og 

vurdere tiltak som sikrer at prosedyrene oppdateres ved blant annet lov- og 

forskriftsendringer.  

 

Det virker nyttig at det skal skrives referat fra detaljplanmøtene. Vi mener at 

sidemannskontroll også bør dokumenteres. Begge deler har verdi i seg selv, og vil 

kunne være til nytte for virksomhetsleder i hennes kvalitetssikringsarbeid.  

  

Praksis 
Gjennomgangen av saksbehandlingen i konkrete reguleringsplaner viser at kommunen 

i stor grad ivaretar kravene til saksbehandling i praksis. Enkelte deler av 

saksbehandlingen er ikke dokumentert i arkiv- og saksbehandlingssystemet i noen få 

av de gjennomgåtte reguleringsplanene. Det er ikke klart om oppgaven er gjort uten at 

den ble dokumentert, eller om oppgaven ikke er gjort.   

 

Involvering av berørte virksomheter i kommunen 
Samarbeid med berørte virksomheter om reguleringsplaner er viktig. Samarbeidet bør 

bidra til å sikre at andre virksomheters ansvarsområder blir tilstrekkelig ivaretatt i 

utformingen av planene, og at vedtatte reguleringsplanene understøtter andre 

virksomheter i deres arbeid.   

 
Vår gjennomgang av rutiner for samarbeid mellom Arealplan og andre virksomheter, 

gir inntrykk av at det arbeides med å finne hensiktsmessige samarbeidsformer.  

 

Funn fra spørreundersøkelsen tyder på at få saksbehandlere fra Byggesak deltar i 

arbeidet med reguleringsplaner, og at de i gjennomsnitt deltar ganske sjeldent. Videre 

inviterer kun 3 av 5 spurte saksbehandlere på Arealplan saksbehandlere på Byggesak 

til samarbeid om alle reguleringsplaner. I tillegg opplever ganske mange 

saksbehandlere på Byggesak at samarbeidet med Arealplan om reguleringsplaner 

fungerer dårlig. Det indikerer at samarbeidet mellom Arealplan og Byggesak bør vies 
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særskilt oppmerksomhet i arbeidet med å finne hensiktsmessige samarbeidsformer 

mellom virksomhetene. 
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4 Korrupsjonsforebyggende tiltak 
 

 

I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å redusere risikoen for 

korrupsjon i behandlingen av plansaker? 

 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunen bør ha gjennomført en analyse av risiko for korrupsjon i 

plansaksbehandlingen.  

 

 Kommunen bør ha risikoreduserende tiltak knyttet til personale. 

 

 Kommunen bør ha risikoreduserende tiltak knyttet til 

plansaksbehandlingen. 

 

 

4.1 Analyse av risiko for korrupsjon og forebyggende tiltak – fakta  

4.1.1 Analyse av risiko 
Utforming av reguleringsplaner kan ha stor betydning for enkelte aktører, og regnes 

generelt som et område med risiko for korrupsjon. 

 

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter 

og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll, jf. 

kommuneloven § 23 nr. 1 og 2. I lovforarbeidene21, i merknaden til bestemmelsen står 

det: 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er 

pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en 

nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar… 

 

Kommunen har altså en generell plikt til å etablere internkontroll. Vurdering av risiko 

og etablering av tiltak for å forebygge identifisert risiko står sentralt i 

internkontrollarbeidet.  

 

                                                      
21 Ot. prp. Nr. 70 (2002-2003) 
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Mange kommuner benytter risiko- og sårbarhetsanalyser som ledd i arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap. I følge KS og Transparency International Norge kan 

slik analyser også være et nyttig hjelpemiddel i det korrupsjonsforbyggende arbeidet. 

Det vil gi et helhetlig bilde av korrupsjonsrisikoen og tydeliggjøre hvilke 

risikoreduserende tiltak som bør prioriteres22. 

 

Underveis i arbeidet med rapporten, fikk vi opplyst fra ulike kilder at det er ikke gjort 

vurdering av risiko for korrupsjon i saksbehandlingen i Larvik. I høringssvaret fikk vi 

opplyst at det ble gjort en egen risikokartlegging i Arealplan 9. april 2018 for TQM, som 

inkluderer en vurdering av risiko for korrupsjon.  

 

Høringsbrevet har et vedlegg som viser risikokartleggingen som ble gjort for Arealplan 

9. april 2018. Innledningsvis i kartleggingen blir det vist til et eget dokument som 

klargjør kriterier for hvordan sannsynlighet og konsekvens skal graderes. Dette 

dokumentet er ikke vedlagt høringssvaret. Videre står det at etter risikokartleggingen 

skal resultatene overføres til TQM og der skal risikovurderingene fullføres. Flere av 

risikoscenariene i kartleggingen synes relevante for vår undersøkelse. Eksempelvis 

ACOS eiendomsmodul, saksbehandlingsrutiner og korrupsjon.  

 

4.1.2 Risikoreduserende tiltak  

Risikoreduserende tiltak – personale 
Larvik kommune har etiske retningslinjer som gjelder for forvalgte og ansatte. De ble 

sist revidert 06.12.17. Retningslinjene inneholder et punkt om forebygging av 

korrupsjon. Her står det at arbeidstakere og folkevalgte skal unngå å komme i 

situasjoner som kan føre til habilitetsproblemer. Det samme gjelder situasjoner der 

omgivelsene kan oppfatte at fordeler kan påvirke beslutningene. Det understrekes at 

arbeidstakere og folkevalgte ikke kan kreve, motta eller akseptere tilbud om en 

utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag, eller gi eller tilby noen en 

utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. 

 

Referansesjekk 

Kommunens ansettelsesrutiner har til nå ikke omfattet en obligatorisk referansesjekk. 

Ifølge rutinen skal referanser sjekkes dersom en vurderer at det er behov for det. 

Virksomhetsleder opplyser at hun alltid har sjekket referanser i de ansettelsene som 

hun har vært involvert i på Arealplan. 

 

                                                      
22 Kilde: Beskytt kommunen! – Håndbok i antikorrupsjon. 
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Forebygge inhabilitet og rolleblanding 

De etiske retningslinjene inneholder også et punkt om habilitet. Her vises det til 

bestemmelser om habilitet i kommuneloven og forvaltningsloven, der det står at 

arbeidstakere skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til konflikt mellom 

kommunens interesser og personlige interesser. Videre står det at dersom personlige 

interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak der arbeidstaker har faglig ansvar eller 

deltar på annen måte, skal dette tas opp med nærmeste leder. 

 

Virksomhetsleder i Arealplan opplyser at hun vurderer spørsmål om habilitet før hun 

fordeler arbeidsoppgaver til saksbehandlere. Samtidig er hun ikke kjent med alle 

forhold rundt hver saksbehandler, slik at saksbehandlerne må vurdere egen habilitet 

også.  

 

Saksbehandlere vi har intervjuet har opplevd eller hørt om kolleger som har vært 

inhabile i konkrete saker. I de tilfellene der en saksbehandler har fått saker der 

han/hun er inhabil, har vedkommende bedt virksomhetsleder om at andre overtar 

saken. Virksomhetsleder har da gitt oppgaven til en annen.  

 

Vurderinger av habilitet blir ikke dokumentert. 

 

Larvik kommune har flere tiltak for å kartlegge ansattes bierverv, styreverv og annet 

lønnet arbeid. Blant annet er det rutine for å kartlegge slike oppdrag i noen tilfeller ved 

intervju og alltid etter ansettelse.  Det er også rutine for at ansatte har meldeplikt 

dersom de påtar seg styreverv, bierverv osv. Denne forpliktelsen framgår av 

personaldokumentasjon som ansatte signerer ved ansettelse. Virksomhetsleder 

opplyser at slike verv blir notert og ligger i personalmappen til hver ansatt.  

 

Risikoreduserende tiltak – saksbehandling 
Registrere og fordele saker 

Nye saker som kommer til Dokumentsenteret i Larvik, blir registrert i arkiv- og 

saksbehandlingssystemet og deretter overført til virksomhetsleder for Arealplan. Hun 

avgjør hvilken saksbehandler som skal behandle saken. Nye dokumenter i eksisterende 

saker som kommer til Dokumentsenteret, registreres på saken. Registeringen hos 

Dokumentsenteret låser dokumentene slik at innholdet ikke kan endres eller slettes. 

 

En saksbehandler kan overføre en sak til en annen saksbehandler. Dette blir registrert i 

arkiv- og saksbehandlingssystemet. 

 



31/19 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" - 18/00138-10 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" : TKR-rapport nr. 712 004 Planarbeid - Larvik kommune

  Planarbeid – Larvik kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

30 

Det hender saksbehandlere mottar direkte nye saker eller nye dokumenter i 

eksisterende saker. Saksbehandlere kan enten sende dem til Dokumentsenteret for 

registering eller registrere dem selv. I enkelte tilfeller blir saker/dokumenter sendt 

både til Dokumentsenteret og til saksbehandler. I slike tilfeller har den som står først 

som mottaker ansvar for registeringen. Når saksbehandler har registrert en sak eller et 

dokument, vil Dokumentsenteret sjekke at det faktisk er registrert. Vi får opplyst at 

dette gir liten risiko for at saker eller dokumenter glipper, men en viss risiko for at 

saker registreres to ganger.  

 

Utgående brev blir skrevet i saksbehandlingssystemet og blir automatisk registrert i 

saken.   

 

Saksbehandlere har ansvar for å registrere inn- og utgående e-poster i saker de har 

ansvar for. De kan også be Dokumentsenteret gjøre slik registrering. 

 

Kunderotasjon 

Arealplan har ikke rutiner for kunderotasjon.  

 

Vi får opplyst at det er ganske få firmaer i Larvik som tar oppdrag som fagkyndige når 

det gjelder utarbeidelse av detaljerte reguleringsplaner. 23 Dette understøttes av vår 

gjennomgang av konkrete reguleringsplaner, jf. kapittel 4. Åtte av de tolv detaljerte 

reguleringsplaner vi gjennomgikk kom fra private forslagsstillere. Fem av dem har 

benyttet samme firma som fagkyndige.  

 

Saksbehandling 

I tillegg til registrering av saker og dokumenter og bytte av saksbehandler, blir blant 

annet følgende arbeidsoppgaver registrert med dato, tidspunkt og navn i kommunens 

arkiv- og saksbehandlingssystem: 

 Når en saksbehandler gir en annen saksbehandler skrivetilgang. 

 Når en saksbehandler skriver i et dokument der en annen er ansvarlig 

saksbehandler, vil eldre versjoner lagres. 

 Når saker sendes fra saksbehandler til virksomhetsleder. 

 Når virksomhetsleder gjør endringer i en sak, sender saken i retur til 

saksbehandler eller godkjenner saker. 

 

Saksbehandling av reguleringsplaner i kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem er 

utformet slik at saksbehandler må gjøre seg ferdig med et punkt før det er mulig å 

                                                      
23 Plan- og bygningsloven krever at fagkyndige skal utarbeide forslag til reguleringsplan, jf. § 12-3. 
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fortsette til neste trinn i saksbehandlingen.24 Denne begrensningen gjelder ikke for 

arbeidet med kommuneplaner. Her kan saksbehandler bevege sett fritt fram og tilbake 

i saksgangen. 

 

Gjennomføring av møter og uformelle drøftinger mellom saksbehandlere, kan fungere 

som korrupsjonsforebyggende tiltak siden flere får innsyn og kjennskap til sakene. Som 

nevnt i pkt. 3.1.2 skrives det referat fra virksomhetsmøter. Etter ny rutine skal det også 

skrives referat fra detaljplanmøter.  

 

Kommunen har anledning til å ta gebyr for behandling av private reguleringsplaner, jf. 

plan- og bygningsloven § 33-1. Larvik tar gebyr for slik saksbehandling. I følge 

kommunens rutiner skal saksbehandler regne ut riktig gebyrsum, og sende det som et 

forslag til virksomhetsleder for godkjenning. Slik brev skal alltid undertegnes av både 

saksbehandler og virksomhetsleder. Det er Regnskapsavdelingen i kommunen som 

sender ut faktura. I den konkrete gjennomgangen av saksbehandling av 

reguleringsplaner, jf. pkt. 3.1.3, fant vi at det ble sendt brev om gebyr til alle de åtte 

private forslagsstillere, og alle brevene var satt opp med signatur fra to personer.   

 

Sidemannskontroll og leders kvalitetssikring av arbeid med kommuneplaner og 

reguleringsplaner kan også fungere som korrupsjonsforebyggende tiltak. Se pkt. 3.1.2 

for en beskrivelse dette. 

 

Virksomhetsleder utarbeider en oversikt som viser hvilke planer som er under arbeid, 

hvem som er saksbehandler og hvor langt arbeidet har kommet. Oversikten 

oppdateres jevnlig og legges fram som referatsak i hvert møte i Planutvalget.  

 

Vedtak 

Arealplan fatter sjelden vedtak. Det eneste virksomheten er delegert myndighet til, er 

å gjøre små endringer i reguleringsplaner. Dette gjelder minimale saker som f.eks.  å 

justere en grense noen cm. Virksomhetsleder opplyser at naboer og andre berørte blir 

hørt, men at slike saker ikke blir lagt ut til offentlig ettersyn.  

 

 

                                                      
24 Vi får opplyst at saksbehandlerne på Arealplan opplever dette som en ulempe. I arbeidet med å 

utvikle en ny arbeidsflyt for plansaksbehandling i ACOS websak, er dette ett av punktene som 

saksbehandlerne ønsker skal endres.  
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4.2 Revisors vurdering av risikoreduserende tiltak 

Risikoanalyse 
Underveis i arbeidet fikk vi opplyst at det ikke er gjort risikoanalyser av 

saksbehandlingen i Larvik, men i høringssvaret står det at kommunen har gjort 

risikokartlegginger av arbeidet som utføres i Arealplan. En kartlegging er første steg 

mot en analyse, og de nye opplysningene fra høringsbrevet gir et mer positivt bilde av 

kommunens korrupsjonsforebyggende arbeid, enn revisjonen først fikk inntrykk av. 

 

Larvik kommune fikk flere dagers utsettelse på høringsfristen. Utsettelsen betyr at vi 

har hatt kort tid mellom mottatt høringssvar og frist for oversendelse til 

kontrollutvalget. Dermed har vi ikke kunnet innhente ytterligere opplysninger fra 

kommunen som gjør det mulig å vurdere om/hvordan kommunen har fulgt opp 

risikokartleggingene, herunder om det er gjennomført analyser av risiko for korrupsjon 

i plansaksbehandlingen.  

 

For øvrig har kommunen iverksatt enkeltstående tiltak som kan være hensiktsmessige 

for å forebygge risiko for korrupsjon i saksbehandlingen. Se nedenfor. 

Korrupsjonsforebyggende tiltak – personale  
Kontrolltiltak som bidrar til å redusere risikoen for korrupsjon i plansaker, handler i 

stor grad om forebyggende og holdningsskapende tiltak, og om tiltak som kan bidra til 

at illojale handlinger blir oppdaget. Det at Larvik kommune tydelig uttrykker sin 

holdning til korrupsjon, inhabilitet og rolleblanding kan ha en forebyggende og 

holdningsskapende effekt.  

 

Det er også bra at virksomhetsleder praktiserer å alltid innhente referanser, selv om 

det ikke er et absolutt krav etter kommunens ansettelsesrutiner, og at kommunen 

registrerer ansattes styreverv, bierverv osv.  

Korrupsjonsforebyggende tiltak – saksbehandling  
Et sentralt forebyggende tiltak, er loggføringen som gjøres i kommunens arkiv- og 

saksbehandlingssystem. Loggføringen innebærer at tidspunkt og navn på den som har 

utført en handling er sporbart. 

 

Et risikoreduserende tiltak, er at flere har kjennskap til og innsyn i saker. Larvik har 

flere slike tiltak. Eksempler på det er sidemannskontroll og leders kvalitetssikring, og 

drøfting i møter. Det er også et godt tiltak for åpenhet at administrasjonen utarbeider 

oppdaterte oversikter over hvilke saksbehandlere som jobber med hvilke planer, og 

legger det fram for Planutvalget.  

 



31/19 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" - 18/00138-10 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" : TKR-rapport nr. 712 004 Planarbeid - Larvik kommune

  Planarbeid – Larvik kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

33 

Det er mulig for saksbehandlere å bytte saker. På den ene siden gir dette flere 

kjennskap og innsyn i en sak, men samtidig gir det noe risiko for svekket kontroll – 

særlig når Arealplan ikke har tiltak for å sikre kunderotasjon.  

 

Gebyrfastsettelse og fakturautsendelse er fordelt på flere ansatte og virksomheter i 

Larvik. Det er egnede tiltak for å forebygge korrupsjon. 

 

Flere av de tiltakene som er iverksatt for å forebygge korrupsjon, blir ikke registrert. 

For eksempel dokumenteres ikke vurdering av habilitet og sidemannskontroll. 

Manglende registrering gjør det vanskelig å få kjennskap til hvorvidt sentrale 

risikoreduserende tiltak er gjennomført i praksis eller ikke.   

 

Etter en samlet vurdering, synes det som Larvik har flere egnede tiltak for å forebygge 

korrupsjon i plansaksbehandlingen. Samtidig mener vi at det er behov for en 

systematisk kartlegging og vurdering av risikoområdene på dette saksfeltet.  
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

 

5.1 Konklusjoner 
 

I hvilken grad har Larvik kommune vurdert kommunens planbehov? 

 

De vurderinger av kommunens planbehov som er gjort i Larvik, er i tråd med krav i 

plan- og bygningsloven.  

 

Det kan likevel være gode grunner til at Larvik også bør ta stilling til om vedtatte 

kommunedelplaner eller reguleringsplaner bør endres eller oppheves.  Larvik har 

mange og gamle reguleringsplaner. Eldre reguleringsplaner kan ha andre 

bestemmelser om f.eks. formål, fortetting, byggehøyder, materialvalg og utforming 

enn det som er vanlig i nye reguleringsplaner. Generelt gir det risiko for at relativt like 

byggesøknader kan få ulike vedtak. Ulikhet i vedtak kan skyldes at den ene søknaden 

gjelder tiltak som ligger i et område med gammel plan, mens den andre ligger i et 

område med nyere plan. Slike vedtak kan være vanskelig å forstå for tiltakshavere og 

innbyggere mer generelt, og kan svekke tilliten til byggesaksbehandlingen.  

 

Opplevelsen av at planene ikke alltid er egnet som grunnlag for beslutninger, 

underbygges i noen grad av våre funn fra spørreundersøkelsen. Her ser vi at mange 

saksbehandlere sier at de jevnlig har gitt innspill om at reguleringsplaner bør endres, 

og om lag halvparten har jevnlig gitt innspill om at slike planer bør oppheves. 

  

 

I hvilken grad sikrer Larvik kommune forsvarlig saksbehandling av detaljerte 

reguleringsplaner? 

 

Larvik har flere tiltak for å ivareta kravene i plan- og bygningsloven om saksbehandling 

av reguleringsplaner.  

 

Gjennomgangen av saksbehandlingen i konkrete reguleringsplaner viser at kommunen 

i stor grad ivaretar kravene til saksbehandling i praksis. Enkelte deler av 

saksbehandlingen er ikke dokumentert i arkiv- og saksbehandlingssystemet i noen få 

av de gjennomgåtte reguleringsplanene.  
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Samarbeid med berørte virksomheter i kommunen om reguleringsplaner er viktig. 

Samarbeidet bør bidra til å sikre at andre virksomheters ansvarsområder blir 

tilstrekkelig ivaretatt i utformingen av planene, og at vedtatte reguleringsplanene 

understøtter andre virksomheter i deres arbeid.   

 

Vår gjennomgang av rutiner for samarbeid mellom Arealplan og andre virksomheter, 

gir inntrykk av at det arbeides med å finne hensiktsmessige samarbeidsformer. 

Hovedinntrykket fra kartleggingen av samarbeidet i praksis mellom Arealplan og 

Byggesak, viser samtidig at de fleste saksbehandlerne på Byggesak sjelden deltar i 

arbeidet med reguleringsplaner. Den viser også at ganske mange opplever at 

samarbeidet med Arealplan om reguleringsplaner fungerer dårlig.  

 

 

I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å redusere risikoen for 

korrupsjon i behandlingen av plansaker? 

 

I forbindelse med høringen kom kommunen med opplysninger om utførte 

risikokartlegginger av saksbehandlingen i Arealplan. Vi har ikke hatt mulighet for å 

undersøke om dette arbeidet er fulgt i etterkant, herunder om det er gjennomført 

analyser av risiko av korrupsjon i plansaksbehandlingen.  For øvrig synes det som om 

Larvik har flere egnede tiltak for å forebygge korrupsjon i plansaksbehandlingen.  

 

 

5.2 Anbefalinger 
Vi anbefaler at kommunen 

 bør iverksette tiltak som sikrer jevnlig vurdering av om gjeldende 

reguleringsplaner skal revideres eller oppheves  

 bør utarbeide hensiktsmessige samarbeidsformer mellom Arealplan og 

Byggesak 

 

Vi anbefaler også at administrasjonen bør redegjøre for kontrollutvalget om og evt. 

hvordan risikokartleggingen fra 9. april 2018 er fulgt opp i etterkant.   
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Litteratur og kildereferanser 
 

Lover og forskrifter 

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). 

 Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) 

 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) 

 Forskrift 8. desember 2017 nr. 1950 om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

 

Offentlige dokumenter 

 Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven) (plandelen) 

 Rundskriv H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og 

bygningsloven 

 

Elektroniske kilder 

 Reguleringsplanveileder, brosjyre/veiledning 10.09.2018,    

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id26095

32/ 

 

 Kapittel 1. Fellesbestemmelser, plan- og bygningsloven, artikkel, Sist oppdatert: 

16.03.2010, 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-

bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/sporsmal-og-svar-til-ny-plan--

og-bygning/kapittel-1-fellesbestemmelser-/id597609/ 

 

Andre dokumenter 

 Beskytt kommunen! – Håndbok i antikorrupsjon, utgitt av KS og Transparency 

International Norge,  
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Vedlegg 1 Rådmannens høringssvar 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

 

Formålet med plan- og bygningsloven er å legge til rette for utvikling i kommunen og 

regionen.  Planlegging etter loven gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av 

tilnærmet alle kommunale arealer og ressurser. Planleggingen skal bidra til 

samordning av kommunale, regionale og statlige oppgaver, ha et langsiktig perspektiv 

og være til beste for den enkelte og samfunnet. Med andre ord skal kommunen ivareta 

mange hensyn i sin planlegging. 

 

Plan- og bygningsloven er en inngripende lov for innbyggerne, og gir kommunen både 

myndighet og plikter. Loven inneholder derfor flere tiltak for å sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning underveis i planprosessene for alle berørte interesser. 

 

 

Problemstilling 1 - kommunens planbehov 
 

I hvilken grad har Larvik kommune vurdert kommunens planbehov?  

 

Plansystemet etter plan- og bygningsloven 

Kommunen har plikt til å utarbeide en overordnet planstrategi for kommunes 

virksomhet minst en gang i hver valgperiode, jf. plan- og bygningsloven § 10-1 første 

ledd.  

 

I planstrategien defineres de planoppgaver kommunen må prioritere for å tilrettelegge 

for en ønsket utvikling. Ved behandling skal kommunen ta stilling til om gjeldende 

kommuneplan25 skal revideres eller videreføres. Videre kan kommunen ta stilling til  

om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner26 eller om gjeldende 

planer bør revideres eller oppheves, jf. plan- og bygningsloven § 10-1 tredje ledd.  

                                                      
25 Kommunene skal ha en kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel, jf. plan- og bygningsloven 

§ 11-1. Den skal bygge på planstrategien og legge statlige og regionale retningslinjer og pålegg til grunn. 

En kommuneplan fungerer vanligvis som et overordnet styringsdokument for hele kommunen og gjelder 

for en lengre periode. Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanen, jf. § plan- og bygningsloven 

11-15. 

26 Arealplaner brukes som en fellesbetegnelse på planer som angir regler for hvordan arealene innenfor 

et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Arealplaner etter plan- og 
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I forarbeidene til § 10-1 tredje ledd står det at oppdaterte planstrategier vil bidra til 

forutberegnelighet for innbyggerne. En vedtatt planstrategi er likevel ikke formelt 

bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. En 

kommunal planstrategi er med andre ord ikke en plantype, men et hjelpemiddel for 

kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet.  En vedtatt planstrategi vil i praksis 

angi hovedrammer og viktige satsninger, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008). 

 

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel, jf. 

plan- og bygningsloven § 11-1. Den skal bygge på planstrategien og legge statlige og 

regionale retningslinjer og pålegg til grunn. Kommuneplanens arealdel skal vise 

sammenheng mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Videre skal den angi 

rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og 

hvilke viktige hensyn som må ivaretas. En kommuneplan består av plankart, 

planbestemmelser og planbeskrivelse. 

 

Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer og 

virksomhetsområder, jf. plan- og bygningsloven § 11-1. 

 

Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanen, jf. § plan- og bygningsloven 11-

15. Ved kommunestyrets vedtak er kommuneplanens arealdel bindende for nye tiltak 

eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningsloven 11-6. 

 

Dersom det skal gjennomføres tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, er det behov for en mer detaljert plan – en reguleringsplan, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-1. En slik plan skal inneholde arealplankart og angi bruk, vern og 

utforming av arealene og de fysiske omgivelsene. Det er kommunestyret som vedtar 

reguleringsplaner, jf. plan- og bygningsloven § 3-3. En vedtatt plan er bindende for nye 

tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 12-4.  

 

Bestemmelser om forrang mellom planer 

Planverket etter plan- og bygningsloven er bygget opp som et hierarki gjennom 

forrangsbestemmelser. Hovedtrekkene i forrangsbestemmelsene er:  

 

 En ny reguleringsplan opphever eksisterende reguleringsplan for samme 

område. Eget opphevingsvedtak er ikke nødvendig. 

 

                                                      
bygningsloven er kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan – enten områderegulering (Larvik: 

områdeplan) eller detaljregulering (Larvik: detaljert reguleringsplan). 
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 En ny kommuneplanens arealdel opphever gammel plan. Eget 

opphevingsvedtak er ikke nødvendig. 

 

 En ny reguleringsplan bør være i samsvar med vedtatt kommuneplan for 

samme areal. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og 

rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Det 

er likevel anledning til å fremme forslag om reguleringsplaner som er i strid 

med kommuneplanen. Når reguleringsplanen er vedtatt, gjelder den foran 

kommuneplanen når det er motstrid mellom planene.  

 

 En ny kommuneplanens arealdel gjelder foran gammel reguleringsplanplan ved 

motstrid for samme areal.  

 

Mange kommuner rullerer sine kommuneplaner oftere enn reguleringsplanene, og det 

er ikke uvanlig at gamle reguleringsplaner blir i strid med ny kommuneplan. Dersom 

kommunen ønsker at gammel reguleringsplan skal gjelde foran ny kommuneplan ved 

motstrid, må det omtales særskilt i den nye kommuneplanen. Slike 

forrangsbestemmelser kan gjelde hele eller deler av gamle reguleringsplaner, jf. plan- 

og bygningsloven § 1-5 og forarbeidene til loven Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) om lov om 

planlegging og byggesaksbehandling (plandelen).  

 

I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet overstyrer ny kommuneplanens 

arealdel en eldre reguleringsplan, men opphever den ikke. Departementet anbefaler 

derfor at eldre reguleringsplaner som er i strid med ny kommuneplanens arealdel 

snarest mulig oppheves eller endres.27   

 

Planers betydning for blant annet byggesaksbehandling 

Ved kommunestyrets vedtak er kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner 

rettslig bindende for privatpersoner og offentlige organer, og for kommunens egen 

virksomhet. Det innebærer at bestemmelser og vilkår i en plan må følges innenfor 

planområdet. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket28 er søknadspliktig eller ikke.  

 

Kommunens plandokumenter vil være sentrale dokumenter for kommunes 

byggesaksbehandlere når de skal ta stilling til byggesøknader.  

                                                      
27 Kilde: Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-

bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/sporsmal-og-svar-til-ny-plan--og-bygning/kapittel-1-

fellesbestemmelser-/id597609/ 

28 Med tiltak mener vi det som etter plan- og bygningsloven § 1-6 anses som tiltak.   
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For å sikre effektiv saksbehandling er det viktig at reguleringsplanene er oppdaterte og 

enkle å bruke. For å sikre likebehandling er det en fordel om planene i begrenset grad 

gir rom for skjønnsutøvelse. Vi legger til grunn at oppdaterte planer med klare 

retningslinjer, gjør at innbyggerne lettere kan orientere seg om hvilke rammer som 

gjelder, og bidrar til at kommunens vedtak i byggesaker blir enkelt forståelig. På sikt 

kan et godt planverk bidra til forutsigbarhet, og dermed bidra til å bygge tillit til 

kommunens avgjørelser i byggesaker.   

 

Vi vil undersøke om kommunen har tatt stilling til behovet for å videreføre eller 

revidere gjeldende kommuneplan, og om gjeldende reguleringsplaner bør videreføres, 

revideres eller oppheves. Vi vil blant annet undersøke om planmyndighetens rutiner og 

praksis for å involvere andre kommunale virksomheter, særlig Byggesak, når 

kommunens behov for å utarbeide, endre og oppheve planverk blir vurdert.  

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunen skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres 

eller videreføres. 

 

 Kommunen bør ta stilling til om det er behov for å utarbeide nye øvrige 

arealplaner og om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

 

 

Problemstilling 2 – saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner 
 

I hvilken grad sikrer Larvik kommune forsvarlig saksbehandling av detaljerte 

reguleringsplaner29? 

 

Reguleringsplaner – områderegulering og detaljregulering 
En reguleringsplan angir framtidig bruk, vern og utforming av arealer og fysiske 

omgivelser, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. Den består av en planbeskrivelse, et 

plankart og planbestemmelser.  

                                                      
29 I denne delen av rapporten retter vi oppmerksomheten mot kommunens saksbehandling av 

detaljreguleringer. Vi vil bruke begrepet reguleringsplaner når vi undersøker kommunes saksbehandling. 

Når det er behov for å spesifisere at vi snakker om detaljreguleringer, se nedenfor, velger vi å bruke 

begrepet detaljerte reguleringsplaner. Vi ser at kommunen bruker dette begrepet i sine saksframlegg og 

velger å bruke det samme. 
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Reguleringsplaner kan utarbeides som områderegulering og detaljregulering, jf. plan- 

og bygningsloven §§ 12-2 og 12-3. I følge Reguleringsplanveilederen30 vil valg av 

reguleringsplantype avhenge av ønsket detaljeringsgrad og formålet med planen.  

 

En områderegulering brukes der kommunen har behov for å angi mer detaljerte 

områdevise avklaringer av arealbruken enn det som vanligvis framgår av 

kommuneplanens arealdel. En områderegulering utarbeides som hovedregel av 

kommunen, men kommunen kan overlate til andre å utarbeide reguleringsforslag, jf. 

plan- og bygningsloven § 12-2.  

 

En detaljregulering brukes til å følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens 

arealdel og eventuelle områdereguleringer. Private, organisasjoner, og andre 

offentlige organer har rett til å fremme forslag om en detaljregulering, og få 

kommunens vurdering av og standpunkt til forslaget, jf. plan- og bygningsloven § 12-3.  

 

Saksbehandlingsreglene nedfelt i plan- og bygningsloven er stort de samme både ved 

behandling av områdereguleringer eller detaljreguleringer. I denne delen av rapporten 

retter vi oppmerksomheten mot kommunens saksbehandling av detaljreguleringer. Vi 

vil stor grad bruke begrepet reguleringsplaner når vi undersøker kommunes 

saksbehandling. Når det er behov for å spesifisere at vi snakker om detaljreguleringer, 

velger vi å bruke begrepet detaljerte reguleringsplaner. Vi ser at kommunen bruker 

dette begrepet i sine saksframlegg og velger å bruke det samme. 

 

Planprosess og saksbehandlingsregler 
Regler for behandling av ny reguleringsplan er nedfelt i plan- og bygningsloven §§ 12-8 

til 12-12. Disse bestemmelsene gjelder i all hovedsak også ved endring eller oppheving 

av reguleringsplaner, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. Disse reglene er felles for 

områdereguleringer og detaljreguleringer. I tillegg er det vedtatt en forskrift om 

behandling av private forslag til detaljregulering31. 

 

I bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 12-8 til 12-12, og forskrift om behandling 

av private detaljreguleringer, stilles det noe ulike krav til ulike forslagsstillere. Det 

                                                      
30 Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, september 2018, erstattet en veileder fra 

2011. 

31 Forskrift 8. august 2017 nr. 1950 om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven 
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skilles mellom tre typer forslagsstillere; kommunen selv, andre offentlige organer32 og 

private33.  

 

I følge Reguleringsplanveilederen kan en planprosess deles i tre hovedtrinn:  

 

1. Oppstart 

 Private forslagsstillere skal utarbeide et planinitiativ som sendes til kommunen. 

Planinitiativet skal inneholde en vurdering av om planforslaget er omfattet av 

forskrift om konsekvensutredning.  

 Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten, skal planspørsmålet 

legges fram for planmyndigheten i et oppstartsmøte.34 Det skal skrives referat. 

 Det stilles krav til temaer som skal vurderes når kommunen har oppstartsmøte 

med private forslagsstillere.  

 Ved uenighet i oppstartsmøte om sentrale punkter, kan forslagsstiller kreve 

politisk behandling av planspørsmålet. 

 Kommunen kan stoppe private planforslag. Beslutningen bør tas så tidlig som 

mulig. Beslutningen kan ikke påklages. 

 

 Når planmyndigheten har gitt klarsignal, skal forslagsstiller kunngjøre oppstart 

av planarbeidet og varsle berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer mv. 

Det stilles krav til hvilken informasjon som skal gis om planforslaget. Det bør 

settes en rimelig høringsfrist. 

 

 For planer som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og faller innenfor 

forskrift om konsekvensutredning35, skal forslagsstilleren utarbeide forslag til 

planprogram.  

                                                      
32 Eksempler på det er Statens vegvesen og fylkeskommunen.  

33 Med private forslagsstillere menes vanligvis enkeltpersoner, foretak og organisasjoner, jf. Ot.prp. nr. 

32 (2007-2008) Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Et reguleringsplanforslag anses ikke som 

privat dersom forslagsstilleren har som oppgave å ivareta offentlige interesser, og tiltaket det reguleres 

til skal gjennomføres med bevilgninger fra offentlige organer, jf. Reguleringsplanveilederen.  

34 Formuleringen; når andre enn planmyndigheten selv er forslagsstiller, er hentet fra plan- og 

bygningsloven. Planmyndigheten viser til kommunestyret eller den kommunestyret har delegert 

myndighet til. Andre forslagsstillere omfatter både andre offentlige organer og private. I enkelte 

kommuner vil andre forslagsstillere også være kommunale enheter som enhet for skole eller enhet for 

eiendom. Det siste punktet er avhengig av kommunens delegasjonsreglement.  

 
35 Det skal gjennomføres konsekvensutredning for planforslag som kan få vesentlig innvirkning på 

samfunn eller miljø, jf. forskrift om konsekvensutredninger kapittel 2. I en konsekvensutredning skal en 
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 Forslag til planprogram sendes normalt på høring samtidig med varsel om 

planoppstart. Høringsperioden for forslag til planprogram skal være minst 6 

uker. 

 Kommunen avgjør om et planprogram skal fastsettes. Beslutningen kan ikke 

påklages, men forslagsstilleren kan kreve at forslaget behandles av 

kommunestyret. 

 Et fastsatt planprogram skal inneholde en redegjørelse av høringssvarene og 

kommunens vurdering, og gi retningslinjer for det videre planarbeidet.  

 

2. Utredninger og planløsninger 

Forslagsstiller skal: 

 innhente kunnskap ved kartlegginger og utredninger, 

 sørge for medvirkning ved utredninger og om planløsninger, og 

 utarbeide forslag til reguleringsplan med planbeskrivelse, plankart og 

planbestemmelser. For noen planforslag er det krav om 

konsekvensutredning og ROS-analyse36. En reguleringsplan skal 

utarbeides av fagkyndige.  

 

3. Planforslag og planbehandling 

1. gangs behandling 

 Kommunen avgjør om et forslag til reguleringsplan skal sendes på høring og 

legges ut for offentlig ettersyn.  

 For private planforslag skal kommunen innen 12 uker ta stilling til om mottatt 

planforslag skal fremmes ved å sendes på høring. Annen frist kan avtales med 

forslagsstiller.  

 

 Ønsker ikke planmyndigheten å fremme forslaget fra private forslagsstillere, 

skal forslagsstiller underrettes innen 3 uker. Er forslaget i tråd med 

kommuneplanen eller en områderegulering, kan forslagstilleren kreve at 

planen legges fram for kommunestyret. 

 Planforslag som sendes på høring skal ha en svarfrist på minst 6 uker. Berørte 

parter skal underrettes særskilt.  

                                                      
ta stilling til hvilke konsekvenser planforslaget eller tiltaket kan få for for eksempel miljø, naturresurser, 

samfunn osv.   

36 Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planforslag om utbygging. 

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål. Områder med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes i planen som hensynssone, jf. 

plan- og bygningsloven § 4-3. 
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Sluttbehandling 

 Etter at høringsfristen er ute, skal kommunen bearbeide innspill og følge opp 

ev. innsigelser fra fylkesmann, fylkeskommune eller annen 

innsigelsesmyndighet.  

 Kommunestyret skal behandle et planforslag senest 12 uker etter at det er 

ferdigbehandlet.   

 Det stilles konkrete krav til hvilke opplysninger som skal framgå av 

saksframlegget.37 

 

 Etter vedtak skal registrerte grunneiere og festere, og naboer som blir direkte 

berørt, underrettes ved brev. Brevet skal inneholde opplysninger om vedtak, 

klageadgang og klagefrist. Klageretten gjelder bare positive vedtak.   

 Myndigheten til å avgjøre klager er lagt til fylkesmannen.  

 

 Vedtatt plan skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske 

medier.  

 Vedtatt plan skal legges inn i kommunens planregister innen 8 dager.  

 

Oversikten ovenfor inneholder både lovpålagte prosesskrav, og anbefalte arbeidstrinn. 

 

Reguleringsplaner er et sentralt dokument for byggesaksbehandlerne når de skal ta 

stilling til byggesøknader. For å sikre effektiv saksbehandling er det viktig at 

reguleringsplanene er oppdaterte og enkle å bruke. For å sikre likebehandling er det en 

fordel om planene i begrenset grad gir rom for skjønnsutøvelse. 

 

Vi vil undersøke om kommunens saksbehandling i plansaker er i tråd med enkelte 

sentrale oppgaver som er nedfelt i plan- og bygningsloven. Vi vil se nærmere på om 

Larvik kommune har tiltak for å ivareta disse oppgavene, og om tiltakene er fulgt i 

kommunes arbeid med noen utvalgte planer.  

 

Basert på ovennevnte har vi laget følgende revisjonskriterier: 

 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer: 

 at det holdes oppstartsmøte dersom forslagsstilleren er en annen enn 

planmyndigheten. Det skal skrives referat. 

                                                      
37 Av saksframlegget skal det blant annet framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og 
konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
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 at berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte blir 

varslet om at planarbeid skal igangsettes. 

 

 at det fastsettes et planprogram, dersom det er krav om 

konsekvensutredning.  

 

 at det utarbeides ROS-analyser ved utarbeidelse av planer for utbygging. 

 

 at forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i minst seks uker. 

 

 at saksfremlegget som ligger til grunn for kommunestyrets vedtak i 

reguleringsplansaker, redegjør for hvordan innkomne innsigelser er fulgt 

opp og øvrige uttalelser er vurdert.  

 

 at retten til å klage blir tydelig kommunisert til parter i saken og andre 

rettighetshavere.  

 

 at interne virksomheter som blir berørt av planarbeid blir involvert i 

tilstrekkelig grad. 

 

Tiltakene bør gjennomføres i praksis. 

 

 

Problemstilling 3 – Korrupsjonsforbyggende tiltak 
 

I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å redusere risikoen for 

korrupsjon i behandlingen av plansaker? 

 

Korrupsjon og påvirkningshandel er regulering i straffeloven kapittel 30. Korrupsjon er 

definert som å tilby eller motta et tilbud om en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling, sitt 

verv eller ved utføring av oppdrag, jf. § 387. Påvirkningshandel er det hvis man tilbyr, 

krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelse 

av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag, jf. straffeloven § 389.  En utilbørlig 

fordel kan være både økonomisk og ikke-økonomisk. Eksempelvis kan det være 

betaling, gratisreiser, oppvartning, raskere saksbehandling, utsikter til en jobb eller 



31/19 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" - 18/00138-10 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" : TKR-rapport nr. 712 004 Planarbeid - Larvik kommune

  Planarbeid – Larvik kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

50 

løfter om en kommunal tillatelse.38 Formålet med ytelsen står sentralt i vurderingen av 

om fordelen er utilbørlig. Hva som er utilbørlig varierer ellers fra virksomhetsområde 

til virksomhetsområdet.  

 

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter 

og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll, jf. 

kommuneloven § 23 nr. 1 og 2. I lovforarbeidene39, i merknaden til bestemmelsen står 

det: 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er 

pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en 

nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar… 

 

Kommunen har altså en generell plikt til å etablere internkontroll. Vurdering av risiko 

og etablering av tiltak for å forebygge identifisert risiko står sentralt i 

internkontrollarbeidet.  

 

For å forebygge korrupte handlinger anbefaler KS og Transparency International Norge 

at kommunene innfører et antikorrupsjonsprogram. Programmet bør omfatte politiske 

beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse/ saksbehandling og tjenesteproduksjon.40  

 

I forvaltningsrevisjonsrapport nr. 709 023 Byggesaksbehandling fra 2017, er det 

undersøkt om Larvik har tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø for kommunen 

generelt, herunder om etiske retningslinjer og varslingsrutiner er kjent og tatt i bruk. Vi 

legger til grunn at slike tiltak også gjelder behandlingen av plansaker. Videre er 

forvaltningsrevisjonen gjennomført relativt nylig. I samråd med kontrollutvalget 

utelates disse temaene i denne revisjonen. I stedet vil vi undersøke om det gjort 

analyser av risikoen for korrupsjon i plansaksbehandlingen og om det er iverksatt 

forebyggende tiltak.  

 

Forebyggende tiltak knyttet til organisering av arbeidet vil ha stor betydning, og likeså 

tiltak i saksbehandlingssystemet som kan begrense mulighetene for korrupsjon.  

 

Kontrolltiltak vil kunne omfatte både automatiske kontroller og manuelle kontroller. 

Eksempler på automatiske kontroller er ledernes og saksbehandlernes tilgang til og 

sporbarhet i saksbehandlings- og arkivsystemer. Eksempler på manuelle kontroller er 

                                                      
38 Eksemplene er hentet fra Beskytt kommunen! – Håndbok i antikorrupsjon, utgitt av KS og 

Transparency International Norge 
39 Ot. prp. Nr. 70 (2002-2003) 

40 Beskytt kommunen! – Håndbok i antikorrupsjon, utgitt av KS og Transparency International Norge 
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rutiner for registering i dokumentasjonssystemer, sidemanns- og lederkontroll av 

saksgang og forslag til vedtak, kunderotasjon og rutiner for samarbeid. Rutiner for 

stikkprøver og oppfølging av kontrolltiltakene inngår også. 

 

Korrupsjonsforbyggende arbeid er aktuelt for politiske organer som arbeider med 

plansaker. Dersom dette skal undersøkes i tilstrekkelig omfang, vil det kreve ressurser 

som ligger utenfor denne forvaltningsrevisjonens rammer. Vi avgrenser derfor mot 

korrupsjonsforebyggende arbeid i politiske organer, og retter oppmerksomheten om 

administrasjonens arbeid på dette området.   

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunen bør ha gjennomført en analyse av risiko for korrupsjon i 

plansaksbehandlingen.  

 

 Kommunen bør ha risikoreduserende tiltak knyttet til personale. 

 

 Kommunen bør ha risikoreduserende tiltak knyttet til 

plansaksbehandlingen. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartbrev 5. desember 2018. Oppstartsmøte 

ble holdt 20. januar 2019 med kommunalsjef for Areal og teknikk og virksomhetsleder 

for Arealplan til stede. 

 

Datainnsamling og rapportskriving har foregått i perioden desember 2018 – juni 2019. 

Innsamling av data 
For å undersøke de valgte problemstillingene har vi samlet inn data på ulike måter. 

 

Dokumentgjennomgang 

 Vi har gjennomgått: 

 delegasjonsreglementer 

 prosedyrer for saksbehandling av plansaker 

 planstrategi 

 strategidokumenter for 2018-2021 og 2019-2022 

 ulike dokumenter funnet på kommunes nettsider 

 

Vi har også gjennomgått planprosessen og saksbehandlingen av flere 

detaljreguleringer. De er valgt ut etter følgende kriterier: 

 Planene er sluttbehandlet av kommunestyret i perioden januar 2018 - mars 

2019. Det gir 21 planer. 

 Saksbehandlere i Arealplan har utarbeidet planforslagene. 

 Vi har valgt maksimum to reguleringsplaner fra hver saksbehandler. 

 Utvelgelsen startet i mars 2019 og gikk bakover i tid.  

 

Basert på disse utvalgskriteriene har vi valgt 12 detaljreguleringer utarbeidet av 6 ulike 

saksbehandlere: 

 Nevlungen øvre del 2, gbnr. 4091/27,  

 Rv. 40 Yttersø-Kråkelund, gang- og sykkelvei, 

 Husebyhagen del av gbnr. 1032/20, 

 Hoffsgate 2, del av gbnr. 3020/2611, 

 Storgata 49, gbnr. 3020/1995 (grev Gyldenløves hotell), 

 Vestre Fagerli, del av gbnr. 2009/14, 

 Østbyveien 1 gbnr. 1037/139 m. fl., 
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 Søndersrød hageby, 

 Torpefeltet del 2, 

 Elveveien 8-10 gbnr. 3020/378 og 3020/2551, 

 Larvik gjestehavn, 

 Fv. 301 Skårabakken-Jahrehagen gang- og sykkelvei gbnr. 5055/1 m. fl., 

 

For å kunne gjennomgå disse sakene, fikk revisjonen lesetilgang til kommunens arkiv- 

og saksbehandlingssystem. Noen av de valgte sakene ble påbegynt for flere år siden. 

Larvik kommune byttet saksbehandlingssystem 01.01.18. For å kunne følge alle sakene 

tilbake til oppstarten, fikk vi lesetilgang til saksbehandlingssystemet som kommunen 

hadde i perioden 2006-2017 og det kommunen har nå.  

 

Intervju 

Vi gjennomførte intervjuer i februar/mars 2019. På det tidspunktet bestod Arealplan 

av en virksomhetsleder og 9 saksbehandlere. I tillegg stod en stilling ledig. Vi fikk 

opplyst at tre saksbehandlere arbeidet med kommuneplanens arealdel og 

kommunedelplaner. De øvrige 6 arbeidet i all hovedsak med reguleringsplaner. En 

saksbehandler skal snart slutte, og to nye skal begynne i april.  

 

Vi har intervjuet virksomhetsleder og 3 saksbehandlere. Vi valgte en saksbehandler 

som jobber mest med kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner og to som 

jobber mest med reguleringsplaner. Vedkommende som snart skal slutte er ikke valgt 

for intervju. For øvrig er utvalget tilfeldig. Referat fra intervjuene er verifisert. 

 

Spørreundersøkelse 

I mai 2019 gjennomførte vi en spørreundersøkelse via e-post blant saksbehandlere på 

Byggesak og Arealplan. Byggesak hadde totalt 18 saksbehandlere på dette tidspunktet. 

En av dem jobbet kun med delesaker, en hadde sekretærfunksjon og to begynte som 

byggesaksbehandlere i mai 2019. Vi har utelatt dem, og sendte spørreundersøkelsen til 

14 saksbehandlere. Vi fikk 12 svar. 

 

Arealplan hadde totalt 10 saksbehandlere i mai 2019. To av dem begynte som 

saksbehandlere i april 2019 og to av dem jobbet i all hovedsak med revisjon av 

kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Vi utelot dem, og sendte 

spørreundersøkelsen til 6 saksbehandlere i Arealplan. To av dem har også blitt 

intervjuet. Se omtale ovenfor. Vi fikk 5 svar. 
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Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er pålitelig og relevant.  

 

Relevans (gyldighet) handler om at en undersøker de forholdene som 

problemstillingene handler om. Pålitelighet (reliabilitet) handler om at innsamling av 

data skal skje så nøyaktig som mulig – at innholdet er til å stole på. Både gyldighet og 

pålitelighet vurderes i forbindelse med kvalitetssikringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

Vi har gjennomført flere tiltak for å sikre at dataene er relevante og pålitelige. Det er 

utarbeidet intervjuguider, som både bidrar til at vi får spurt om det som relevant for 

revisjonen og styrker påliteligheten ved at vi sikrer at det er de samme temaene som 

blir belyst av flere av dem vi snakker med. De som er intervjuet, er sentrale personer 

på området. 

 

Vi har benyttet datatriangulering, det vil si at data er hentet inn fra flere kilder. Vi har 

fått informasjon fra flere ansatte og brukt ulike skriftlige kilder. Når det er samsvar 

mellom beskrivelser og data fra flere kilder, er dette et tegn på at dataene gir en riktig 

beskrivelse av det som undersøkes.  

 

Vi har også benyttet metodetriangulering. Det er en kombinasjon av ulike metoder, 

herunder intervju, spørreundersøkelse og dokumentgjennomgang. Når opplysninger 

fra de ulike metodene likner hverandre, styrker det funnene vi har gjort.  

 

Vi har sendt ut påminnelser om spørreundersøkelsen for å sikre en best mulig 

svarprosent. Vi fikk en svarprosent på 85 prosent. 

  

Undersøkelsen bygger på data innhentet ved hjelp av flere metoder og fra ulike 

datakilder, jf. beskrivelsene ovenfor.  

 

Vi har tatt hensyn til de muligheter og begrensninger som ligger i datagrunnlaget, og 

mener at de innsamlede dataene er tilstrekkelig gyldige og pålitelige som grunnlag for 

våre vurderinger og konklusjoner. 

 

Personopplysninger 
I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger 

som navn og epostadresse til ansatte i kommunen. Vårt rettslige grunnlag for å 

behandle personopplysninger er kommuneloven § 78, sjette ledd. 
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Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. 

Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside www.tekomrev.no.  

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon41. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester.  

Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt 

kvalitetskontrollsystem og i samsvar med kravene i RSK 001. 

  

                                                      
41 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 

februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk 

regelverk og internasjonale prinsipper og standarder, fastsett av International Organization of 

Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  



31/19 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" - 18/00138-10 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" : TKR-rapport nr. 712 004 Planarbeid - Larvik kommune

  Planarbeid – Larvik kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

56 

Leser du dokumentet elektronisk? 
 

For PC, android nettbrett eller Mac 
Dette er et PDF-dokument, som er lagt til rette for Adobe Acrobat Reader. Adobe 

Acrobat Reader gir pålitelig visning av PDF, og kan lastes ned gratis. 

 

Skal du finne noe raskt? 

Du kan se innholdsfortegnelsen til venstre på skjermen hvis du velger 

dette ikonet, som du kan klikke på til venstre i skjermen.  

Klikk på ønsket kapittel for å komme direkte dit i dokumentet.  

 

Du kan også søke etter ord i teksten. Tast Ctrl+F på PC, eller Cmd+F på Mac, og skriv 

inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp. 

 

 

Lese på iPad? 
På iPad kan du lese dokumentet i iBooks.  

Last ned rapporten fra e-posten, og åpne den i iBooks.  

 

 

 

 

Her kan du bla gjennom rapporten side for side, eller du kan 

hoppe til ønsket side ved å bruke sidevisning. Sidevisning velger du fra toppen av 

skjermen (feltet til venstre i ikonet). Det er også mulig å 

navigere fra innholdsfortegnelsen – det velger du også fra 

toppen av skjermen (feltet i midten av ikonet).  

 

 

 

Klikk her for å gå tilbake til forsiden. 
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Arkivsak-dok. 19/00127-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 03.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/19 
BUDSJETT FOR KONTROLLARBEID 2020 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.208.000 i budsjett 2020 til 
kontrollarbeid i Larvik kommune: 
 
Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune- 
regnskapet, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, 
enhetskontroll, attestasjoner og andre tjenester)  kr. 2.500.000 
 
Sekretariatstjenester fra Vestfold, Telemark og Agder  
kontrollutvalgssekretariat      kr.    393.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse  kr.    315.000 
 
Tilsammen:        kr. 3.208.000 
 
Det tas forbehold om at forslaget til budsjettoppstilling/fordeling for revisjon (Vestfold 
og Telemark revisjon IKS) og sekretariatet (Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS) blir vedtatt i de respektive representantskapene i 
november/desember 2019.  
 
Saken oversendes formannskap og kommunestyret for behandling.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
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 
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eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 
fylkestinget». 

 
Den nye forskriften «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon» trer i kraft fra og med det 
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019–2023. Den nye forskriften har tilsvarende bestemmelse i § 2.  
  
Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 
 

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

 
Larvik kommune har Telemark kommunerevisjon IKS som revisor. Det er besluttet at 
Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon skal slå seg sammen 
og danne ett nytt selskap; Vestfold og Telemark revisjon IKS. Vestfold og Telemark 
IKS vil være Larvik kommunes revisor fra 01.01.2020. På grunn av etableringen av 
det nye selskapet blir ikke budsjettet endelig vedtatt før representantskapsmøtet 
senere i høst. Det tas derfor forbehold om at driftstilskuddet på kr. 2.500.000,- blir 
vedtatt av representantskapet til Vestfold og Telemark revisjon IKS. 
 
Det er også vedtatt at kontrollutvalgets sekretariat, VIKS, skal slå seg sammen med 
Temark. Fra 01.01.2020 vil Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat 
IKS være kontrollutvalgssekretariat for Larvik kommune. Det tas forbehold om at 
budsjettet til sekretariatet blir vedtatt i representantskapet i november/desember 
2019.  
 
Under posten «Til kontrollutvalgets disposisjon» inngår bl.a. fast møtegodtgjørelse til 
kontrollutvalgets medlemmer, abonnement på «Kommunerevisoren», utgifter til 
kursdeltakelse og kjøregodtgjørelse.  
 
Forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeid i Larvik kommune blir dermed som 
følger: 
 
Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune- 
regnskapet, forvaltningsrevisjon, enhetskontroll,  
attestasjoner og andre tjenester)     kr. 2.500.000 
 
Sekretariatstjenester fra Vestfold, Telemark og  
Agder kontrollutvalgssekretariat     kr.    393.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse  kr.    315.000 
 
Tilsammen:        kr. 3.208.000 
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Arkivsak-dok. 19/00016-12 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 03.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 33/19 
OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR REGNSKAPSREVISJON 
2019 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon – 2019 fra Telemark 
kommunerevisjon IKS, datert 20.08.2019 

 
Saksframstilling: 
Telemark kommunerevisjon oversendte 20.08.2019 overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2019. Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg vil redegjøre nærmere 
for revisjonsstrategien i møtet.  
 
Revisjonsstrategien er utgangspunktet for at kontrollutvalget kan påse at kommunen 
har en forsvarlig revisjon. 
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Overordnet revisjcnsstrategi — revisjonsåret 2019— Larvik kommune

Om Telemark kommunerevisjon IKS

Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 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 TKR 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 TKR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og
utføre selskapskontroll knyttet til selskap der fylkeskommunen har eiernteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon. Det er vedtatt at Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon blir slått sammen til Vestfold og Telemark Revisjon IKS fra 1.1.2020.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev.no.
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2019— Larvik kommune

i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjon sa rb ei det.1

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

tilsyns- 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 — ISA)
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2 Regnskapsrevisjon

Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, 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
feil informasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommer 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
hudsjettbeløpene 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, utarbeider revisor årlig en rapport til kontrollutvalget.

Denne gir 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



33/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 - 19/00016-12 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 : overordnet revisjonsstrategi Larvik kommune 2019

Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2019— 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 økonomi
Larvik kommune har en stram økonomi med få reserver. Prioriteringene som Larvik

kommune vedtar i strategidokumentet for 2019-2022 er forankret i rammesaken for

2019-2022 og i kommuneplanens samfunnsdel for tidligere Larvik og Lardal kommuner

for henholdsvis 2012- 2020 og 2014-2024. Kommuneplanene for de tidligere
kommunene gjelder fram til ny plan vedtas.

Rammesaken for 2019-2022 ble vedtatt av kommunestyret høsten 2018. Saken er

utarbeidet for å avklare forventninger og ha en dialog mellom politisk ledelse og

administrasjonen om de kommende utfordringene for kommunen, og skal være med

og danne grunnlaget for strategidokumentet for 2019-2022. Følgende Økonomiske
utfordringer skisseres:

- Behov for å skape reserver

- Utvikling i tjenestebehov og utvikling i kommunens økonomi

- Folketall og sammensetning av befolkningen

- Rammer og handlingsregel for lånegjeld

- Mulige endringer i oppgaver og finansiering for kommunene

Utfordringene er stort sett de samme som for tidligere år.

Strategidokumentet for 2019-2022 angir aktuelle tiltak for den kommende

fireårsperioden inkludert årsbudsjettet. Kommunens overordnede mål er å få

befolkningsvekst 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.
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For å sikre en bærekraftig Økonomi i årene framover, har rådmannen over tid Ønsket å

innføre flere finansielle nØkkeltall, i tillegg til målet for netto driftsresultat. Dette er

også et krav i den nye kommuneloven, som trer i kraft 1.1.2020. Kommunestyret har

nylig vedtatt en handlingsregel for gjeld. Se omtale nedenfor.

Rådmannen har fått i oppdrag fra kommunestyret å se på hvordan kommunen kan

finansieres og effektiviseres på kort og lang sikt, det såkalte «Omstillingsprosjektet».

Sentrale områder som skal ses på er blant annet administrativ organisering,

sykefravær, digitalisering, innkjøp, biladministrasjon og energieffektivisering. Det er

samlet budsjettert med omstilling og effektivisering for 40 millioner kr. i 2019, med en

opptrapping mot 2022. Det skal rapporteres løpende til formannskapet og kvartalsvis

til kommunestyret på framdriften i dette arbeidet. Rådmannens ledergruppe er

styringsgruppe for prosjektet, som ledes av assisterende rådmann.

Driftsbudsiettet:

Budsjetterte driftsinntekter for 2019 er 3,4 milliarder kr. Rammene for kommunens

drift er i hovedsak avhengig av rammetilskuddet fra staten og skaffeinntektene, de frie

inntektene. Disse inntektene utgjør om lag 75% av kommunens samlede

inntekter. Innbyggertallsutvikling og alderssammensetning har stor betydning for

nivået på de statlige overføringene (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 skatteinntektene

er forholdsvis lave, vil dette normalt slå ut på inntektsutjevningstilskuddet fra staten.

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.

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

Larvik kommune har hatt forholdsvis god budsjettdisiplin i virksomhetene, men det har

vært en løpende utfordring å tilpasse aktiviteten etter de rammene som gis, spesielt

innenfor helse og omsorg og NAV.

Pensjon er vanskelig å budsjettere. Kommunens budsjettering baserer seg på anslag

fra pensjonskassene KLP og SPK. Mindre endringer i beregningsforutsetningene kan gi

store utslag i betalbar pensjon. Premieavviket (differansen mellom den beregnede

pensjonskostnaden og det som er innbetalt i pensjonspremie) er aldri kjent før ved

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

vanskelig å forutsi. Kommunestyret har vedtatt å amortisere/fordele premieavviket

over? år.

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

hovedsak har vært finansiert ved lån. Rentenivået har vært historisk lavt lenge, men

det er forventet en økning utover i økonomiplanperioden. Renteutgiftene budsjetteres
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høyt, for å ta høyde for risiko i utvikling. Renter og avdrag belastes driften, som er
sårbar for endringer i rentenivået. Når det gjelder avdrag på lån, beregner kommunen
avdrag etter en såkalt 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 mer forenklet
modell, som gir økte avdrag i driftsregnskapet, men som innebærer at avdragene vil
være mer i samsvar med kapitalslitet (avskrivningene).

Larvik kommunes regnskap påvirkes av finansplasseringene i Primæroppgavefondet
(P09. Resultatet av plasseringene er av stor betydning for kommunens resultat det
enkelte år. Etter mange år med netto positiv avkastning, fikk kommunen en netto
negativ avkastning på plasseringene i POF- fondet på i underkant av 10 millioner kr. i
2018. 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.

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
1,75%. Kommunens netto driftsresultat var for 2018 både under landsgjennomsnittet

og under kommunegruppa. Kommunestyret har som nevnt vedtatt å ha et mål for

netto driftsresultat. Det er i rammesaken vedtatt et netto driftsresultat skal
budsjetteres med 0,5% for 2019, men en styrking på 0,3%- poeng de resterende årene
i perioden, I kommunestyrets budsjettvedtak er netto driftsresultat redusert til 0,2%.
Det gir lite handlingsrom.

lnvesteringsbudsiettet:

Kommunen har hatt en økning i investeringsnivået de siste årene, men dette går
nedover i økonomiplanperioden. Kommunen skal investere i anleggsmidler for i
overkant av 520 millioner kr. i 2019. Noen av prosjektene gjelder gjenbevilgninger av
bevilgninger gitt i 2018. 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 nedbudsjettering 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. Kommunen har en god rutine for dette.

Ovér tid 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.
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Larvik kommune har ikke satt seg noe tallfestet mål for hvor stor andel av
investeringsregnskapet som skal være finansiert ved egne midler, men det er utrykt at

egenfinansieringen bør økes. Kommunestyret har vedtatt at de frie midlene i

disposisjonsfondet skal utgjøre 5% av driftsinntektene, noe som vil kunne bidra til at
egenfinansieringen av investeringene kan økes. Kommunestyret har gjort ulike vedtak

om salg av kommunale bygg. Dette vil slå positivt ut på egenfinansieringen.

Gield, likviditet og fondsmidler:

Larvik kommune har høy og økende lånegjeld. Samlet lånegjeld ved inngangen til 201g

var 4 milliarder kr. Lånegjelden representerer en belastning på kommunens

driftsbudsjett, da renter og avdrag utgiftsføres der. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld

korrigert for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler) pr. innbygger har økt de siste årene

og vil også øke i økonomiplanperioden. Det er viktig å se gjelden i forhold til økningen

i driftsinntektene. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene var i 2018 på 112%. KS

mener at kommuner med netto lånegjeld over 75% av driftsinntektene har lite
handlingsrom. Tar man hensyn til at rentenivået til nå har vært 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.

Kommunens gjeldssituasjon har vært gjenstand for stor medieomtale. Fylkesmannen

har også sendt brev til alle kommunene i Vestfold hvor det er satt fokus på denne

problemstillingen, men hvor det også er understreket at noe av gjelden er knyttet til

vann, avløp og renovasjon (VAR), og derfor ikke er like renteeksponert som resten av

gjelden. Rådmannen har hele veien delt Fylkesmannens bekymring og ønsket en

handlingsregel for gjeld. Fellesnemnda vedtok i rammesaken at kommunen i
forbindelse med strategidokumentet skal innføre en handlingsregel for gjeld, der
kjernegjelden begrenses til prosentvis økning i de frie inntektene, I strategidokumentet

for 2019-2022 vedtok kommunestyret at handlingsregelen skal gjelde. Rådmannen

rapporterer på denne i 1. kvartal, hvor det sies at kommunen ikke følger
handlingsregelen så langt i 2019, da veksten i kjernegjelden (netto lånegjeld fratrukket

VAR- gjelden) har vært større enn veksten i de frie inntektene. Gjeldsgraden (netto

lånegjeld i prosent av driftsinntektene) er derfor forverret.

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

følge av forsinket framdrift i prosjektene. Disposisjonsfondet har også økt. Det er et

utrykt ønske fra rådmannens side å bygge opp disposisjonsfondet slik at
kommunen over tid skal ha frie reserver på 5% av driftsinntektene. Dette skjer blant

annet ved å avsette noe av de årlige resultatene til disposisjonsfondet.

Kommunestyret har ikke vedtatt noe konkret nøkkeltall for dette. Midler kommunen

har mottatt i forbindelse med kommunereformen er skilt ut fra kommunens ordinære

drift og ubrukte midler står på et eget fond. Kommunestyret har vedtatt bruken av
resterende reformmidler.
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Oppsummert vil risikoen i driften være at enhetene har 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.

På investeringssiden vil den største risikoen være at rapporteringen knyttet til de ulike
prosjektene ikke er fullstendig og presis nok, noe som kan innebære at det ikke foretas

nødvendige budsjettreguleringer når det er behov for dette.

3.2 Kommunens organisering
Kommunen har vært gjennom en omorganisering i forbindelse med sammenslåingen
av gamle Larvik og Lardal kommuner. Kommunen har nå en trenivåmodell for styring,
der styringsnivå en består av rådmann, assisterende rådmann og kommunalsjefer for
følgende områder:

• kultur og oppvekst,

• helse og omsorg,

• areal og teknikk og

• eiendom

I tillegg har man et eget rapporteringsområde for sentral stab og støtte, som også
omfatter NAV Larvik

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. Kommunen står ovenfor en ny omorganisering i
2020, når det er vedtatt endringer i politisk organisering etter valget i 2019, som også
påvirker den administrative organiseringen.

iFokus- barnehagene ble kjøpt opp av kommunen 1. juli 2019 og innebærer at om lag

80 nye ansatte får Larvik kommune som arbeidsgiver.

Generelt er det risiko ved endret organisering. Både organisatoriske endringer

innenfor eksisterende organisasjon og fremtidig organisering innebærer endringer i
fullmakter og ansvarsforhold som vi vil følge opp.

3.3 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
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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

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Revisor skal også 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

med virksomheten. Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret om
internkontrollen. Vi viser til omtale av de ulike tiltakene i årsrapporten for 2018.

Larvik kommune bruker 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. Det rapporteres kvartalsvis til fagkomiteene om ulike

hendelser. Kommunen bruker også et verktøy for analyse, budsjettering,

økonomiplanlegging og virksomhetsstyring. Enhver form for endring av system og
overgang til nye plattformer representerer en risiko. Risikoen er at de ansatte ikke får

god nok opplæring og at systemene ikke utnyttes fullt ut.

Kommunestyret har vedtatt mange reglementer det siste året, blant annet
delegasjonsreglement, reglement for folkevalgte og finansreglement. Det jobbes også

med et nytt økonomireglement. Det er krav om at kommunen skal ha dette på plass

innen ny kommunelov trår i kraft 1.1.2020. 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
ti Is ku d dsfo rva ltn in g.

Når det gjelder finansforvaltningen, har kommunestyret vedtatt en strategi for både
kortsiktige og langsiktige plasseringer. Administrasjonen gjennomgår den
rapporteringen som kommer fra finansforvalteren før rapportering til kommunestyret,

og vi vil også følge opp finansrapporteringen.
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Rådmannen har ansvaret for at saksforberedelsene til folkevalgte organer er forsvarlig

utredet og at vedtak blir gjennomført. Rådmannen rapporterer til kommunestyret pr.

1. kvartal og 1. halvår, i tillegg til årsrapporteringen. Rapporteringen inneholder avvik

fra budsjettet og forslag til eventuelle budsjettreguleringer, samt status på de ulike

verbalpunktene som er vedtatt i budsjettet. Viser en tydelig sammenheng mellom

rammesaken, strategidokumentet, rapporteringen gjennom året og årsrapporten. Vi

har likevel erfart at rapporteringen ikke alltid har vært fullstendig eller presis nok, slik

at det ikke har vært gjennomført tilstrekkelige budsjettreguleringer eller at budsjettet

er regulert feil. Vi vil derfor følge opp dette også i år.

Larvik kommune er en stor innkjøper og bruker av varer og tjenester. Offentlige

innkjøp er regulert av lov om offentlige anskaffelser, et regelverk som er omfattende

og i stadig endring. Nye regler om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017 og

kommunestyret har vedtatt en innkjøpsstrategi som gjelder fra 01.01.18. Larvik

kommune er medlem av Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOlS). Kommunen har

også en egen innkjøpsavdeling og har styrket kapasiteten hos kommuneadvokaten for

å forbedre kvalitetssikringen av rutiner for innkjøp og inngåelse av avtaler. Vi har

inntrykk av at kommunen har både kapasitet og kompetanse på innkjøpsområdet, noe

som vil kunne redusere risikoen for brudd på regelverket og offentlige anskaffelser.

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. 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. Ifølge rådmannen er

kommunen i stand til å håndtere slike utfordringer, ved at man har bygget opp juridisk

kompetanse i administrasjonen.

Når det gjelder risiko for misligheter og korrupsjon, har kommunestyret vedtatt etiske

retningslinjer, som gjelder fra 2018. Kommunen har også vedtatt en handlingsplan mot

korrupsjon.

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. Foretaket
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mottar drifts- og investeringstilskudd fra kommunen og 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.

Kommunestyret har vedtatt tiltak for forsterket samhandling og overføring av

forvalteransvar mellom Larvik kommune og Larvik Havn KF. Foretaket fører regnskapet

etter regnskapslovens prinsipper og er selvfinansiert.

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.

I en normal (ren) revisjonsberetning rapporterer revisor at: årsregnskapet avgitt i

samsvar med lov ogforskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen til ABC 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
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• Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

dl sposisj on er

• 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. Revisjonsplanene 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 2019.

5.1 Generelt:

• Moms og momskompensasjon

Dette er et område som generelt kan innebære høy risiko. Vi 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, blant annet innenfor samarbeid med private utbyggere. Deler

av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et marked. I

såfall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon. Det er viktig at

kommunen har rutiner som fanger opp når man eventuelt kommer i en

konku rra nsesituasjon.

• Økonomirapportering

o Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging

o Kontroll avfinansrapportering

o Kontroll av seivkostområdet

5.2 Driftsregnskapet:

• Test av ulike kontrolltiltak innenfor lønnsområdet

• Test av ulike kontrolltiltak innenfor inntektsområdet

• Kartlegging av VAR- området

• Kontroll av økonomisk sosialhjelp

• Kontroll av finansielle plasseringer

• Observasjon av innkjøpt inventar og utstyr på utvalgte virksomheter

• Kontroll av innkjøp
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5.3 lnvesteringsregnskapet:

• Kostnadskontroll og budsjettoppfølging på utvalgte byggeprosjekter

• Kontroll av skillet mellom driftsutgifter og investeringsutgifter

• Observasjon av innkjøpt inventar og utstyr på utvalgte virksomheter

• Kontroll av anskaffelser

5.4 Larvik kulturhus Bølgen KF:

• Kontroll av Økonomirapportering og budsjettoppfølging

• Kontroll av salgsinntekter

• Kontroll av innkjøp

5.5 Larvik Havn KF:
• Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging
• Kontroll av kostnader
• Kontroll av inntekter

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, 20.8.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

oppdrag4p,Lrlig/registrert revisor Lröt.ë_, 6-k7(viq&.j—q
Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor
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