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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,
5
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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
8
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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.
9
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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
Gir du innspill til Arealplan om at vedtatte reguleringsplaner bør endres?
Gir du innspill til Arealplan om at vedtatte reguleringsplaner bør oppheves?
6
5
4
3
2
1
0
Ja, ofte

Ja, av og til

Ja, men sjelden

Nei, aldri

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,
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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--ogbygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/sporsmal-og-svar-til-ny-plan--og-bygning/kapittel-1fellesbestemmelser-/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:

12



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.

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. planog 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
17
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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.

18
Telemark kommunerevisjon IKS

Planarbeid – Larvik kommune






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.
20
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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 helseog 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
Arealplan

Byggesak

Vurdere innkommet materiale fra forslagsstiller før
oppstartmøte.
Delta i oppstartsmøte.

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

Byggesak
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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.
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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.
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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.
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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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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 1115. 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. planog 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--ogbygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/sporsmal-og-svar-til-ny-plan--og-bygning/kapittel-1fellesbestemmelser-/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. planog 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.

32



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.

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
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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 arkivog 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.

53
Telemark kommunerevisjon IKS

Planarbeid – Larvik kommune

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).
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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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