
Meeting Book: Porsgrunn kontrollutvalg (06.03.2018) 

Porsgrunn kontrollutvalg 

Date: 2018-03-06T09:00:00 

Location: Porsgrunn Rådhus møterom 3. etg. 

Note: 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Dato: 06.03.2018 kl. 9:00 – 12:00  

Møtested: Porsgrunn Rådhus møterom 3. etg.  

Arkivsak: 18/00013  

Arkivkode: 033   

 

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller pr. tlf: 90114543 

 

Innkalles: 

Sak 10/18 Ordfører Robin Kåss     kl: 09:00 

Sak 11/18 TKR IKS v/Geir Kastet Dahle    kl: 09:30 

Sak 12/18 Kommunalsjef oppvekst Tollef Stensrud kl: 10:30 

 

 



Saksliste
 

Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 06.03.2018 3

 

Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll 23.01.2018 4

 

Saker til behandling 

10/18 Gruppeledermøter og møteoffentlighet - Porsgrunn kommune 18 

11/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt -Journal og arkiv - Porsgrunn kommune 24 

12/18 Videreoppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune 72 

13/18 Orientering fra revisor - 06.03.2018 126 

14/18 Brannsikkerhet i boliger levert av Trysilhus 127 

15/18 Referatsaker 06.03.2018 195 

16/18 Eventuelt 06.03.2018 196
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Arkivsak-dok. 18/00013-6 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 06.03.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 06.03.2018 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 06.03.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- møteinnkalling 06.03.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00013-7 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 23.01.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 23.01.2018 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 23.01.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- protokoll 23.01.2018 
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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 23.01.2018 kl. 9:00 – 12:30 
Sted: Porsgrunn Rådhus møterom 3. etg. 
Arkivsak: 18/00013 
  
Til stede:   

Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, 

medlem Ingrid Brubakken, medlem Henning Yven, sekretær Marianne 

Lundeberg, oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto.  
 

  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Per Wold, virksomhetsleder serviceavdelingen Stian Stiansen, 

byutviklingssjef Annette Finnerud, Virksomhetsleder økonomiavdelingen Per 

Ivar Eidem 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00013-1 Godkjenning av møteinnkalling 23.01.2018 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00013-2 Godkjenning av protokoll 05.12.2017 4 

Saker til behandling 

1/18 18/00100-1 Porsgrunn kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. 5 
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2/18 18/00108-1 
Porsgrunn kommunes håndtering og myndighet i henhold til 

masterplan og reguleringsplan på Frednes brygge. 
6 

3/18 17/00304-5 
Oppfølging av Kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med 

misligheter - Porsgrunn kommune 
7 

4/18 17/16108-2 Prosjektplan - Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring 8 

5/18 18/00023-1 Orientering fra revisor 23.01.2018 9 

6/18 18/00094-1 Årsmelding for kontrollutvalget 2017 - Porsgrunn kommune 10 

7/18 18/00196-1 
Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn 

kommune 
11 

8/18 18/00032-1 Referatsaker 23.01.2018 12 

9/18 18/00045-1 Eventuelt 23.01.2018 13 

    

 

 
Porsgrunn, 23.01.2018 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

Erik Bystrøm       Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 23.01.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 23.01.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 23.01.2018 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 23.01.2018 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll 05.12.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 05.12.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 05.12.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Protokoll 05.12.2017 godkjennes. 
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Saker til behandling 

1/18 Porsgrunn kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Rådmann Per Wold og virksomhetsleder serviceavdelingen Stian Stiansen møtte og ga en orientering 

om Porsgrunn kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 2016 -2020 med fokus på kapittel 12 

kontrollvirksomheten. Lysarkpresentasjonen som ble gitt i møtet og 3 utdelte vedlegg, legges ved 

saken. 

Vedlegg: 

-etablissement med tellende prikker 

-Code og Conduct spesielt ved salg og skjenkekontroller 

-Handlingsplan for ansvarlig alkoholhåndtering i Grenland 2016-2020 brosjyre, ikke elektronisk 

vedlegg. 

 

 

Vedtak  

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

  



2/18 Godkjenning av protokoll 23.01.2018 - 18/00013-7 Godkjenning av protokoll 23.01.2018 : Protokoll Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018

 

 6  

 

2/18 Porsgrunn kommunes håndtering og myndighet i henhold til 

masterplan og reguleringsplan på Frednes brygge. 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Rådmann Per Wold og byutviklingssjef Annette Finnerud møtte og orienterte om administrasjonens 

håndtering og myndighet i henhold til Porsgrunn kommunes masterplan og reguleringsplan på 

Frednes brygge. Samt kommunikasjon med arkitekter i planprosesser. 

 

Lysarkpresentasjonen som ble gitt i møtet, legges ved saken. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

 

Saken tas til orientering. 
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3/18 Oppfølging av Kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter - 

Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Rådmann Per Wold og Virksomhetsleder økonomiavdelingen Per Ivar Eidem møtte og la frem en 

årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og kommunens internkontroll for å forhindre 

misligheter. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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4/18 Prosjektplan - Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan «føringer for eierskap og gjennomføring av 

eierstyring» fra Telemark kommunerevisjon IKS som den foreligger. 

 

 

Møtehandsaming 
Sekretariatet v/ Marianne Lundeberg og oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto la frem prosjektplan 

Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan «føringer for eierskap og gjennomføring av 

eierstyring» fra Telemark kommunerevisjon IKS som den foreligger. 
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5/18 Orientering fra revisor 23.01.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orienterer om revisjonen sitt arbeid i Porsgrunn kommune. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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6/18 Årsmelding for kontrollutvalget 2017 - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

«Kontrollutvalgets årsmelding 2017 – Porsgrunn kommune» godkjennes og oversendes bystyret.  

 

Innstilling til bystyret:  

«Kontrollutvalgets årsmelding 2017 – Porsgrunn kommune» godkjennes som den 

foreligger. 
 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la frem forslag til årsmelding for kontrollutvalget 2017. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

«Kontrollutvalgets årsmelding 2017 – Porsgrunn kommune» godkjennes og oversendes bystyret.  

 

Innstilling til bystyret:  

«Kontrollutvalgets årsmelding 2017 – Porsgrunn kommune» godkjennes som den 

foreligger. 
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7/18 Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
 Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet – forvaltningsrevisjon» ble lagt 

frem. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
 Saken tas til orientering. 
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8/18 Referatsaker 23.01.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Neste møte 06.03.2018 

Sak «og møteoffentlighet» kommer opp i neste møte. Da ordfører var 

forhindret til å møte i dette møtet. 

Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Prosjektstyring - investeringsprosjekt - Porsgrunn 

kommune. «Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om nytt 

anskaffelsesreglement, etter at dette er vedtatt i bystyret». Denne ventes med til de andre 6 

kommunene har vedtatt dette. 

Videre oppfølging av «forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring - Porsgrunn 

kommune.». Administrasjonen er ikke klart til oppfølging i dette møtet. Utsatt til et senere 

møte. 

Temark sin Vårkonferanse 19.04.2018 i Kristiansand 

Studietur 17-18.04, foreløpig informasjon 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 
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9/18 Eventuelt 23.01.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

Ingen saker 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
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Arkivsak-dok. 17/15404-5 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Gruppeledermøter og møteoffentlighet - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Porsgrunn kontrollutvalg i møte 05.12.2017 sak 40/17  

Møtehandsaming  
Kontrollutvalget tok stilling til om det er ønskelig at ordfører inviteres inn for å redegjøre for praksis  

med uformelle møter, særlig gruppeledermøter.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer ordfører til å orientere om gruppeledermøtenes funksjon og innhold generelt.  

Med utgangspunkt i at gruppeledermøter ikke anses som et møte i et organ hvor prinsippet om  

møteoffentlighet gjelder, bes om en redegjørelse for hvordan man i praksis sikrer at møtene ikke  

inneholder saksbehandling. Med saksbehandling forstås blant annet forhandling, drøfting eller annen  

dialog omkring saker som ligger innenfor kommunestyrets beslutningsmyndighet. 

 

Saksopplysninger: 
Ordfører Robin Kåss har sendt svar til kontrollutvalget som er vedlagt saken. Ordfører møter for å 

orientere om gruppeledermøtenes funksjon og innhold generelt. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak, da orientering og diskusjon rundt ordførers svar vil 

skje i møtet. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Saksutskrift fra møtet 05.12.2017 

- svar til kontrollutvalget om gruppeledermøter 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  17/15404-1 

Arkivkode  041  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 05.12.2017 40/17 

 

 

Gruppeledermøter og møteoffentlighet - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget inviterer ordfører til å orientere om gruppeledermøtenes funksjon og innhold 

generelt. 

 

Med utgangspunkt i at gruppeledermøter ikke anses som et møte i et organ hvor prinsippet om 

møteoffentlighet gjelder, bes om en redegjørelse for hvordan man i praksis sikrer at møtene ikke 

inneholder saksbehandling. Med saksbehandling forstås blant annet forhandling, drøfting eller 

annen dialog omkring saker som ligger innenfor kommunestyrets beslutningsmyndighet. 

 

Bakgrunn for saken: 

Bakgrunnen for saken er en artikkel i avisen Varden 08.11.17 der gruppeledermøter blir beskrevet 

som  

et «mini bystyre» og døra blir stengt og det blir avholdt «hysj-møter».  Det har av flere blitt stilt 

spørsmål til om kommunen bryter kommuneloven ved å ha disse møtene, uten innkalling, agenda 

og protokoll. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget må ta stilling til om det er ønskelig at ordfører inviteres inn for å redegjøre for 

praksis med uformelle møter, særlig gruppeledermøter. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Et demokrati er når det legges til rette for at innbyggere har reel innflytelse på eget lokalsamfunn. Det er 

flere nivåer av folkestyre, og alle nivåer er avhengig av tillit fra folket. En kommune er avhengig av tillit når 

de forvalter store verdier på felleskapets vegne. Tillit bygges gjennom god praksis. Gjennom kvalitet på 

tjenester, saksbehandling og myndighetsutøvelse kan kommunen bygge opp et godt omdømme som sikrer 

demokratiske grunnverdier. Denne tilliten styrkes ved åpne, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser, 

og svekkes når det motsatte skjer.  
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Møteprinsippet i kommuneloven § 30 nr. 1 er en sentral bestemmelse om saksbehandling i 

folkevalgte organer. Folkevalgte organer skal behandle sine saker og treffer sine vedtak i formelle 

møter. I dette ligger det at saksbehandlingen skal skje i møter, og at all saksbehandling skal foregå i 

disse møtene og ikke andre steder. Det skal derfor ikke holdes uformelle, lukkede møter med hele 

eller deler av organet der reell saksbehandling foregår. Møteprinsippet gjelder både 

saksforberedelsen og avgjørelsene som treffes. De folkevalgte får saksdokumenter til møtene fra 

administrasjonen, men selve diskusjonen og beslutningene skal skje i disse formelle møtene i 

organene. Dette for å sikre åpenhet og betryggende og kontrollerbare behandlingsformer.  

Det ikke alle sammenkomster av folkevalgte som er møter i kommunelovens forstand. Dersom det 

ikke anses som et møte, vil heller ikke saksbehandlingsreglene og dermed reglene om 

møteoffentlighet og rett og plikt til å lukke møtet komme til anvendelse. De som treffes i en slik 

sammenheng, kan dermed gjøre hva de vil med hensyn til presse og andre som er interessert. Det vil 

dermed være avgjørende for rekkevidden av reglene om møteoffentlighet om det dreier seg om et 

møte i et folkevalgt organ eller ikke. Hva som skal til for at noe anses som et møte i et folkevalgt 

organ, er imidlertid ikke alltid like klart. 

En forutsetning for at det skal være snakk om møte etter kommuneloven, er at det gjelder møte i et 

folkevalgt organ. Sivilombudsmannen har uttalt at det avgjørende ikke er sammensetningen av 

møtet, men om det som skjer er et ledd i saksbehandlingen.  

Møter i politiske partier vil ikke falle inn under dette regelverket. Samarbeidende politiske partier 

eller enkeltstående partier i kommunen kan møtes for å drøfte ulike saker som siden skal opp i et 

folkevalgt organ, uten at reglene om møteoffentlighet mv. dermed kommer til anvendelse. Politiske 

partier kan ha gruppemøter eller gruppeledermøter for å behandle en sak både før og i tilknytning til 

folkevalgte møter uten at gruppemøtene anses som møter i folkevalgte organer.  

Det bør likevel ikke være adgang til å omgå møteoffentlighetsreglene ved at samtlige partier i 

organet avholder ett felles gruppemøte eller gruppeledermøte før det det formelle vedtaket treffes i 

et ordinært åpent møte. Et flertall av medlemmene i kommunestyret må likevel kunne avholde et 

felles gruppemøte uten at dette anses som et møte i kommunelovens forstand. De folkevalgte har 

dermed en forholdsvis vid adgang til å treffes og til å drøfte saker uten at møteoffentlighetsreglene i 

kommuneloven kommer til anvendelse. Dersom administrasjonen bistår ved gjennomføringen av 

slike møter, for eksempel ved å innkalle, skrive referat e.l., vil dette være et moment som taler for at 

dette likevel er å anse som et møte, og at reglene om møteoffentlighet dermed kommer til 

anvendelse.  

Reglene om møteoffentlighet er ikke ment å innebære noe forbud mot politiske forhandlinger og 

kontakt mellom folkevalgte utenom møtene. Det skal være mulig å ha fortrolige samtaler for å 

drøfte kompliserte saker hvor det kan være nødvendig å ha foreløpige drøftelser i en innledende 

fase av saken for å kunne finne frem til en god løsning for kommunen. Men dersom alle 

medlemmene av et folkevalgt organ eller representanter for samtlige grupperinger i organet samles 

for å drøfte en sak, vil dette måtte anses som et møte i et folkevalgt organ. Møter hvor for eksempel 

alle gruppelederne for partiene i kommunestyret møtes for å behandle konkrete saker, vil måtte 

følge reglene om møteoffentlighet.  

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å invitere ordfører inn for å orientere om formen og 

innholdet i gruppeledermøtene og den generelle praksisen til kommunen om uformelle møter. I 

tillegg bør det redegjøres for om og hvilke vurderinger som gjøres i forkant av disse 

gruppeledermøtene for å sikre at det ikke forekommer saksbehandling.  
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Vedlegg:  

-avisartikkel Varden 08.11.17 – «stenger døra og holder hysj-møter» 

 

Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 05.12.2017 sak 40/17 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget tok stilling til om det er ønskelig at ordfører inviteres inn for å redegjøre for praksis 

med uformelle møter, særlig gruppeledermøter. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer ordfører til å orientere om gruppeledermøtenes funksjon og innhold generelt.  

Med utgangspunkt i at gruppeledermøter ikke anses som et møte i et organ hvor prinsippet om 

møteoffentlighet gjelder, bes om en redegjørelse for hvordan man i praksis sikrer at møtene ikke 

inneholder saksbehandling. Med saksbehandling forstås blant annet forhandling, drøfting eller annen 

dialog omkring saker som ligger innenfor kommunestyrets beslutningsmyndighet. 

 

 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 7.desember.2017 
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Porsgrunn kommune 
Ordfører 

 

Porsgrunn 5.februar 2018 

 

Til: 

Kontrollutvalget Porsgrunn kommune 

Ved leder Erik Bystrøm 

 

 

Gruppeledermøter og møteoffentlighet 
 

Jeg takker for invitasjon til å redegjøre for Kontrollutvalget angående praktisering av regler 

knyttet til offentlighet og møter mellom gruppelederne. Jeg slutter meg til vurderingen fra 

møte i Kontrollutvalget 5. desember 2017 hvor det ble truffet følgende vedtak: 

“Kontrollutvalget inviterer ordfører til å orientere om gruppeledermøtenes funksjon og 

innhold generelt. Med utgangspunkt i at gruppeledermøter ikke anses som et møte i et organ 

hvor prinsippet om møteoffentlighet gjelder, bes om en redegjørelse for hvordan man i 

praksis sikrer at møtene ikke inneholder saksbehandling. Med saksbehandling forstås blant 

annet forhandling, drøfting eller annen dialog omkring saker som ligger innenfor 

kommunestyrets beslutningsmyndighet.” 

 

I bystyresak 96/17 om folkevalgtreglement står det følgende: 

“Gruppeledermøter er uformelle arenaer som kan brukes for å gi tilbakemelding, og å drøfte 

mindre justeringer [av prosedyrer og møtegjennomføring] i årene fremover. Gruppeledermøte 

er ikke et folkevalgt organ som driver saksbehandling. Gruppeledermøtet må derfor ikke ha et 

innhold som er en del av kommunens beslutningsprosess.” 

 

Dette er også i tråd med det som står beskrevet i NOU 2016 om ny kommunelov: 

“Reglene om at møter i folkevalgte organer skal gå for åpne dører, er en 

saksbehandlingsregel. Dette innebærer at reglene om møteoffentlighet ikke kommer til 

anvendelse dersom det folkevalgte organet ikke driver saksbehandling. Det er dermed adgang 

for medlemmer av folkevalgte organer til å møtes uten at reglene om blant annet 

møteoffentlighet kommer til anvendelse dersom møtet ikke må anses å være en del av 

kommunens beslutningsprosess.” 

(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-4/id2478743/sec17) 

 

Jeg er opptatt av å ha størst mulig grad av åpenhet. Jeg har gjort konkrete tiltak for 

meroffentlighet blant annet ved å offentliggjøre egen kalender på nett, og å offentliggjøre 

innbyggerhenvendelser i postlister. Vi har også et aktivt informasjonsarbeid gjennom blant 

annet facebook, åpne folkemøter og aktive invitasjoner til presse.  

 

Samtidig som vi jobber for mest mulig åpenhet, så mener jeg vi ikke bør lage nye formelle 

organer for saksbehandling. Formannskapet er det viktigste organet vi har for foreløpig 

saksbehandling av saker før Bystyret. I tillegg har vi ulike hovedutvalg og råd, som alle har 

offentlighet, saksliste og referat. Jeg ønsker ikke å lage gruppeledermøte som et nytt 

folkevalgt organ i tillegg til Formannskapet. Statusen til gruppeledermøtet vil være uklar, og 

vil stride mot våre prinsipper om en transparent to trinns behandling av saker. 
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I noen kommuner er gruppeledermøtene, i motsetning til i Porsgrunn, formalisert med 

innkalling, saksliste, protokoll mv. Gruppelederne i Porsgrunn har ikke en slik praksis. Det er 

sjelden møter og disse møtene er etter ordførerens syn ikke av en art som faller inn under 

definisjonen av et “folkevalgt organ”. Det er heller ikke representanter for administrasjonen til 

stede.  

 

Gruppeledermøtene kan komme i stand etter ønske fra enkelte gruppeledere eller fra ordfører. 

Eksempler på saker som har vært til behandling i gruppeledermøtene er organisering av 

votering, feil opptelling votering, fraværsregler, folkevalgtreglement, møteledelse og bruk av 

replikker/taletid. Jeg opplever at gruppelederne og ordfører lærer mye av hverandre, og jeg 

har fått nyttig læring som ny i min rolle.  

 

Jeg bruker i noen tilfeller gruppeledermøtene til å informere om kommende saker som ikke er 

ferdig, f.eks. om ny E-18, Skagerak Energi og Kommunereformen. Hensikten med dette er at 

det skal bli lettere for gruppelederne å følge opp sakene i eget parti.  

 

Jeg mener gruppeledermøtene også har en nyttig funksjon som uformell læringsarena og å 

utveksle erfaringer på tvers av partier. Dette vanskeliggjøres i et formelt møte som har en 

saksbehandlingsfunksjon. Det er fordi opplæring og tilbakemeldinger har en helt annen form 

enn formell saksbehandling og politiske diskusjoner. Det foregår ikke politiske forhandlinger 

eller drøfting i gruppeledermøtene, og det fattes ingen formelle eller uformelle vedtak. Det er 

også viktig for å følge reglene om møteoffentlighet. Gruppeledermøte skal ikke behandle en 

sak før det det formelle vedtaket treffes i et ordinært åpent møte. Dette er beskrevet i NOU 

2016:4: “Møter i politiske partier vil etter gjeldende rett og etter utvalgets forslag derfor ikke 

falle inn under dette regelverket. Samarbeidende politiske partier eller enkeltstående partier i 

kommunen kan etter utvalgets forslag fortsatt møtes for å drøfte ulike saker som siden skal 

opp i et folkevalgt organ, uten at reglene om møteoffentlighet mv. dermed kommer til 

anvendelse. Utvalget mener det også fortsatt bør være slik at politiske partier kan ha 

gruppemøter eller gruppeledermøter for å behandle en sak både før og i tilknytning til 

folkevalgte møter uten at gruppemøtene anses som møter i folkevalgte organer. Det bør 

likevel ikke være adgang til å omgå møteoffentlighetsreglene ved at samtlige partier i organet 

avholder ett felles gruppemøte eller gruppeledermøte før det det formelle vedtaket treffes i et 

ordinært åpent møte.” 

 

Jeg mener det er viktig å holde fast på at gruppeledermøtene ikke skal drive saksbehandling. 

Det er nyttig at Kontrollutvalget setter fokus på disse spørsmålene siden det bidrar til økt 

bevissthet om gruppeledermøtenes funksjon og innhold. Leder av kontrollutvalget inviteres til 

å delta på gruppeledermøtene om ønskelig for å få mer kunnskap om gruppeledermøtes 

funksjon og form.  

 

Ordfører og gruppelederne har et felles ansvar for at det ikke skal foregå saksbehandling eller 

forberedelse av saker til bystyret i gruppeledermøtet. Dette skal i så fall gjøres i formannskap. 

Hvis en eller flere gruppeledere ønsker å avvikle gruppeledermøtene helt, og flytte nåværende 

temaer til formannskapet, så er jeg selvfølgelig åpen for det, selv om jeg personlig synes det 

ville være en ulempe. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Robin Kåss, ordfører 
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Arkivsak-dok. 16/12950-10 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport -  Journal og arkiv - Porsgrunn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «arkiv og journal – Porsgrunn kommune» til orientering. 

 

Innstilling til bystyret: 

kommunen bør:  

 revidere og oppdatere arkivplan,  

 iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om journal- og 

arkivføring og  

 treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet.  

 

Rådmann møter i kontrollutvalget høsten 2018 for å svare for hvordan anbefalingene fra rapporten er 

fulgt opp. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn i sak 10/16. 
 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon v/ Geir Kastet Dahle legger frem forvaltningsrevisjonsrapport «arkiv og 

journal – Porsgrunn kommune» 

 

Rapporten handler om følgende problemstilling:  

I hvilken grad sikrer Porsgrunn kommune at dokumenter journalføres og arkiveres i samsvar med 

gjeldende krav? 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger fram anbefalingen fra rapporten som forslag til vedtak. 

 

Vedlegg:  

-TKR-rapport - arkiv og journal - Porsgrunn kommune 
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 

andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, 

økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen 

offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 

kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne 

forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle, med 

Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Vi samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og 

Vestfold kommunerevisjon.  

 

Porsgrunn kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012: 

 Rusomsorg og psykisk helse – del 1. Tildeling av bolig og oppfølging av 

nabomiljø og oppfølging i (2012) 

 Rusomsorg og psykisk helse – del 2. Ressursbruk, helhetlig og koordinerte 

tjenester og pårørendearbeid innen rusomsorgen (2013) 

 Tjenestekontoret – saksbehandling og service (2014) 

 Samhandlingsreformen i Porsgrunn kommune (2014) 

 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommune (2015) 

 Tilsyn med byggesaker i Grenland – Porsgrunn kommune (2016) 

 Prosjektstyring – investeringsprosjekter (2016) 

 Tilpasset opplæring ved Vestsiden skole (2017) 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 
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Sammendrag 
 

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn i sak 10/16.   

 

Rapporten handler om følgende problemstilling: 

I hvilken grad sikrer Porsgrunn kommune at dokumenter journalføres og 
arkiveres i samsvar med gjeldende krav?  

Fakta er i hovedsak innhentet gjennom intervjuer, dokumentgjennomgang og en 

spørreundersøkelse blant brukere av kommunens saksbehandlingssystem, P360. I 

tillegg har vi undersøkt om utgående post blir journalført. Dette er gjort ved å ta 

utgangspunkt i hva som staten har mottatt av dokumenter fra Porsgrunn kommune. Vi 

har da undersøkt om de samme dokumentene er journalført som utgående post i 

Porsgrunn kommune.  

 

Porsgrunn kommune har et fullelektronisk saks- og arkivsystem og en sentralisert 

arkivtjeneste. Arkivtjenesten har rapporteringsverktøy og arenaer som bidrar til at 

mangler, feil eller svakheter kan bli fanget opp og rapportert til rådmann.  

 

Porsgrunn kommune har en arkivplan, men planen mangler informasjon om når det 

sist er oppdatert. Arkivplanen har noen mangler og bør revideres.  

 

Kommunen har to sett med rutiner med noe ulik beskrivelse av praksis. Kommunen 

bør vurdere å samordne og tydeliggjøre rangeringen av de to rutinebeskrivelsene.  

 

Saksbehandlere på Dokumentforvaltning og arkiv journalfører inngående og utgående 

post som går gjennom postmottak. Dette reduserer risikoen for mangelfull registrering 

av arkivverdige dokumenter. Post som går direkte til og fra saksbehandleres e-

postkonto vurderes av saksbehandler i hvert tilfelle. Det er da kritisk avgjørende at 

saksbehandlere har tilstrekkelig kunnskap om kravene til arkivverdighet.   

 

Kommunen har gjort tiltak som bidrar til at ansatte får kunnskap om journalføring og 

arkivering. Mange ansatte, og særlig innen Helse og omsorg, opplever at de ikke har 

tilstrekkelig kunnskap på saksområdet. Omtrent halvparten av de ansatte mener at de 

har fått lite opplæring i hva som er arkivverdig materiale og omtrent en tredjedel er 

usikre på hvordan man registrerer journalposter. Vi mener derfor at kommunen bør 

gjøre ytterligere grep for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap. 
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Vår stikkprøvekontroll viser at ett av tre arkivverdige dokument ikke ble journalført. Vi 

mener at kommunen har et forbedringspotensial og bør gjøre grep som sikrer at alle 

arkivverdige dokumenter blir journalført. Mange ansatte rapporterer at de av og til 

ikke journalfører fordi det er tidkrevende eller at de glemmer det. En del oppgir også 

at de velger å lagre på egen PC i stedet for i P360. Ansatte i Helse og omsorg er de som 

i størst grad medgir at de har denne praksisen. Dokumenter som ikke arkiveres er i 

utgangspunktet tapt informasjon, og det er uheldig at slik praksis er så utbredt i 

organisasjonen som spørreundersøkelsen indikerer. Vi har gjort tilsvarende 

undersøkelser i andre kommuner og Porsgrunn kommer noe bedre ut enn disse. 

 

Porsgrunn kommune journalfører arkivverdige dokumenter innen rimelig tid og har 

etablert et system som burde gjøre det enkelt å finne tilbake til dokumenter som 

allerede er arkivert. Svar fra spørreundersøkelsen tyder på at mange likevel har 

problemer med å finne igjen dokumenter i P360. Vi har lite informasjon om årsakene 

til dette.  

 

Porsgrunn kommune er i dialog med innbyggerne både gjennom SMS og i ulike sosiale 

medier. I følge administrasjonen inneholder lite av denne korrespondansen journal- og 

arkivverdig materiale. Vi vurderer at kommunen har etablert rutiner og en 

tilfredsstillende praksis når slik korrespondanse blir fanget opp av Servicesenteret. I de 

tilfeller hvor slik informasjon går direkte til og fra saksbehandler tyder svarene fra 

spørreundersøkelsen på at en del dokumentasjon ikke blir registrert i P360. 

 

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler at kommunen bør: 

 revidere og oppdatere arkivplan, 

 iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om 

journal- og arkivføring og 

 treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og 

arkivsystemet. 

 

 

Skien, 22.02.18 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn i sak 10/16.  

Kontrollutvalget godkjente prosjektplan 06.06.17, sak 23/17, og ønsket at registrering 

og arkivering av SMS og sosiale medier skulle tas med i undersøkelsen. Tema er i 

samsvar med kommunens plan for forvaltningsrevisjon som er vedtatt av bystyret. 

 

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

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. 

 

 

1.2 Bakgrunn 
Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både 

i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig 

betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En 

velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å 

ivareta dette.  

 

En evaluering fra Oxford Research (2016) om offentlighetsloven, tegner et bilde av at 

journalføring i norske kommuner er dårlig. Undersøkelser og intervju fra 

enkeltkommuner peker i retning av at mye arkivverdig post ikke blir journalført og 

arkivert. I rapporten blir det pekt på at mangelfull journalføring og arkivering kan bidra 

til å undergrave intensjonen bak offentlighetsloven. 

 

Porsgrunn kommune bruker arkivsystemet Public 360. Systemet er kjøpt i samarbeid 

med kommunene Skien, Bamble, Siljan, Kragerø og Drangedal. Administreringen av 

systemet er organisert som et vertskommunesamarbeid med Bamble som 

vertskommune. Hver av kommunene har sine egne postmottak og arkivenheter.  

 

Statsarkivet gjennomførte i 2014 tilsyn med bortsettingsarkiv og depot for eldre og 

avslutta arkiv i Porsgrunn kommune. Det ble bl.a. påpekt at kommunen ikke hadde 

arkivplan og at kommunen ikke har fullstendig oversikt over uordnet materiale i 

arkivdepot og bortsettingsarkiv. Fortsatt er avvik på arkivplanen ikke lukket, da den 

fortsatt mangler dokumentasjon av alle elektroniske systemerer som inneholder 

bevaringsverdig arkivmateriale i Porsgrunn kommune. Det er planlagt å ferdigstille 

planen i 2018.  
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Kommunen ble tilsluttet IKA Kongsberg1 fra 2014. 

 
 

1.3 Problemstilling og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstilling: 

I hvilken grad sikrer Porsgrunn kommune at dokumenter journalføres og 
arkiveres i samsvar med gjeldende krav?  

 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er i hovedsak utledet fra 

kommuneloven, arkivloven og offentlighetsloven med tilhørende forskrifter samt 

arkivhåndboken for offentlig forvaltning. Kriteriene er angitt innledningsvis i hvert 

kapittel, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.4 Avgrensning 
Vi har ikke undersøkt kommunens depot-funksjon3. 

Vi har ikke undersøkt rutiner for og håndtering av interne dokumenter.  

 

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Fakta er i hovedsak innhentet gjennom intervjuer, dokumentgjennomgang og en 

spørreundersøkelse blant brukere av P360. I tillegg har vi undersøkt om utgående post 

blir journalført. Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i dokumenter som staten har 

mottatt fra Porsgrunn kommune. Vi har da undersøkt om de samme dokumentene er 

journalført i Porsgrunn kommune.  

 

Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte som bruker P360. 

Undersøkelsen gir svar på hvordan ansatte vurderer egen kompetanse, opplæringen 

de har fått og hvordan de bruker P360.  

 

Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. 

                                                      
1 IKA Kongsberg er interkommunalt arkiv for eierkommunene.  
2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
3 Kommuner skal avlevere eldre arkiv til et arkivdepot, jf. arkivforskriften. IKA Kongsberg IKS er 

arkivdepot for Porsgrunn kommune. 
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1.6 Høring 
Rapporten er sendt på høring til administrasjonen i kommunen 07.02.18. Høringen har 

ikke ført til endringer i rapporten. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.  
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2 Arkivplan og rutiner for journalføring 
 

2.1 Revisjonskriterier 
 Kommunen skal ha en oppdatert arkivplan som gir informasjon om 

o organisatorisk forankring, ansvars-  og oppgavefordeling, 

o hva arkivet omfatter, arkivenes struktur og fysiske plassering, 

o hva slags instrukser, rutiner og planer som gjelder og  

o en beskrivelse av sikkerhetstiltak for sikre kvaliteten på arkivet.  

 
 

2.2 Arkivplan 
Porsgrunn kommune ble tilknyttet IKA Kongsberg i 2014. De fikk da bistand til å 

utarbeide arkivplan. Denne ble ferdigstilt i 2017. 

  

Porsgrunn kommune benytter en elektronisk arkivplan etter en mal fra arkivplan.no. 

Arkivplanen er bygget opp av arkfaner med tema som organisering/ansvar, reglement, 

rutiner med mer. Enkelte av arkfanene er forhåndsutfylt av IKA Kongsberg. Ved vår 

gjennomgang av planen i desember 2017 var det ikke lagt til rette for å datere 

endringer i planen, men det var beskrevet at arkivleder har ansvar for å ta initiativ til 

oppdatering og endring av arkivplan. I kommunens arkivrutiner står det at planen skal 

oppdateres fortløpende og at Dokumentforvaltning og arkiv har ansvar for at den er 

ajourført og oppdatert. I tillegg har den enkelte virksomhet i kommunen ansvar for å 

melde fra dersom det er behov for oppdateringer eller endringer i arkivplanen. 

Arkivplanen skal arkiveres en gang i året i Public 360.  

 

2.2.1 Beskrivelse av organisatorisk forankring 
Arkivplanen beskriver hvordan arkivtjenesten er organisert og hvordan tjenesten er 

forankret, blant annet at: 

 Porsgrunn kommune har en sentralisert arkivordning med en arkivleder, 

organisert som egen avdeling for Dokumentforvaltning og arkiv under 

virksomheten Serviceavdelingen. 

 Dokumentforvaltning og arkiv håndterer all fysisk og elektronisk post sendt til 

kommunens felles postmottak eller felles epostmottak. 

 

Det fremkommer av arkivplanen at alle som er brukere av P360 har ansvar for å 

vurdere om post de mottar og sender fra seg er arkivverdig. Er det arkivverdig, skal 

saksbehandler selv sørge for å registrere det i P360.  
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Det fremkommer at administrasjonssjefen har det overordnede ansvaret for 

kommunens arkiver og at han har delegert det operative lederansvaret for 

arkivtjenesten til arkivleder4. Arkivleder er gitt fullmakt til å føre tilsyn med 

arkivarbeidet i kommunen og er faglig overordnet arkivpersonalet. Videre skal 

arkivleder rapportere til administrasjonssjefen.  

 

2.2.2 Beskrivelse av hva er arkivet omfatter 
Arkivplanen gir en oversikt over ulike deler av arkivet. Arkivleder opplyser at  

arkivplanen ikke gir en komplett oversikt over alle fagsystemer med informasjon om 

hvordan de er bygd opp.5 Forespørsel om slik informasjon er ifølge arkivleder sendt til 

leverandører av ulike fagsystem. De er fortsatt i dialog med leverandørene rundt disse 

spørsmålene.  

 

I tabell 1 tar vi utgangspunkt i Arkivhåndbokens 6vurdering av hva en arkivplan bør 

inneholde av arkiver. Tabellen viser hva vi har sett i kommunens arkivplan, og 

arkivleders vurdering av dette. Gjennomgangen viser at arkivplanen mangler 

beskrivelse av flere deler av arkivet.  

 
Tabell 1 Beskrivelse av kommunens arkiver i arkivplan 

Arkivtype Funn i 

arkivplan 

Arkivleders vurdering 

 

Dagligarkivet, både saksarkivet og 

andre arkivdeler, for eksempel 

møtebøker og andre protokoller etc., 

Er omtalt Arkivleder mener denne er komplett i 

arkivplan  

Arkivdeler som blir oppbevart for seg 

selv, for eksempel på grunn av form 

eller medium 

Ikke funn Arkivleder tror ikke dette er registrert i 

arkivplanen 

Spesialiserte fagsystemer, databaser 

etc. 

Delvis omtalt, 

men mangler bl.a 

Gerica 

Det pågår et arbeid med å skaffe 

tillatelse fra leverandør av enkelte 

fagsystemer til å trykke system-spesifikk 

informasjon. Dette ble drøftet med 

Riksarkivet under et besøk i 2017.   

Bortsettingsarkiver Ikke funn Er ikke registrert i arkivplan 

Avlevert arkivmateriale til depot Er  omtalt Ja, er lenket til arkivportalen.no.  

Kassert arkivmateriale Ikke funn Nei. 

 

 

                                                      
4 I arkivplanen benyttes «kommunearkivar» om arkivleder. 
5 Per oktober 2017 
6 Arkivhåndboken for offentlig forvaltning er en autorisert veileder for arkivarbeidet i offentlig 

forvaltning. Veilederen er utarbeidet av Riksarkivaren. 
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2.2.3 Beskrivelse av instrukser, rutiner og planer 
I arkivhåndboken gis det noen minimumskrav for hva en arkivplan bør inneholde av 

instrukser, rutiner og planer. Kommunens arkivplan er utarbeidet etter mal fra IKA 

Kongsberg, og inneholder lovhenvisninger, hovedprinsipper for arkivbegrensninger, 

regler for bevaring og kassasjon og prinsipper for periodisering, bortsetting og 

avlevering av arkivmateriale. Kommunen har gjort tilpasninger av malen og gjort 

beskrivelsen gyldig for Porsgrunn kommune. Arkivplanen viser til to ulike arkivrutiner: 

Porsgrunn kommunes arkivrutiner og Grenlandskommunenes felles arkivrutiner.  

 

Porsgrunn kommunes arkivrutiner 
Arkivplanen inneholder en arkfane Porsgrunn kommunes arkivrutiner. Disse er 

utarbeidet med utgangspunkt i IKA Kongsbergs standardrutiner og er noe tilpasset 

kommunen. Rutinene er bygd opp rundt fem arkfaner. En av arkfanene omhandler 

saksbehandlers arkivrutiner. 

 

Arkivleder omtaler disse rutinene som overordnede rutiner for kommunen. 

Felles sak- arkivløsning i Grenlandskommunene - Rutiner 
I arkivplanen er det en link til Felles saks- og arkivløsning i Grenlandskommunene – 

Rutiner. Rutineskrivet ble utarbeidet av en interkommunal arkivgruppe7 i 2013, og ble 

oppdatert første gang i 2017. Det står at målet med rutinene er å sikre at kommunen 

oppfyller overordnede krav til dokumentstyring og virksomhetsstyring, at 

medarbeidere skal få beskrevet hva som skal gjøres i forbindelse med de ulike 

arbeidsoppgavene og å sikre rask og sikker registrering, distribusjon, lagring og 

gjenfinning av saker og dokumenter. Det framgår av rutineskrivet at arkivet ved 

arkivgruppa, har det «utførende ansvaret for vedlikehold av dokumentet».  

 

Dokumentet gir ingen beskrivelse av når eller hvor ofte det skal oppdateres.  

 

I følge arkivleder er dette kommunens operative arkivrutiner. Disse er tilgjengelig for 

ansatte på ansattportalen, se avsnitt 4.3.  

 

De to rutinebeskrivelsene har til dels overlappende innhold. Eksempelvis omtaler 

begge rutinene hvordan kommunen skal håndtere dokumenter på sosiale medier. I 

dette tilfellet er Porsgrunn kommunes arkivrutiner mer konkrete og gir andre føringer 

enn rutinene for Grenlandskommunene.  

 

                                                      
7 Ved overgang til P360 i 2013 etablerte Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien 

kommune en arkivgruppe som fikk i oppgave å lage rutiner for arkivsystemet. 
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2.2.4 Beskrivelse av sikkerhetstiltak 
Arkivplanen beskriver sikkerhetstiltak både knyttet til daglig drift, elektroniske arkiv og 

fysiske arkiv. Alle journalposter som er registrert av saksbehandler skal kvalitetssikres 

av arkiv før status endres til J (journalført). Det er også beskrevet en rutine for kontroll 

av nye saker som opprettes av saksbehandler, med beskrivelse av hvilke elementer 

som skal kontrolleres.  

 

 

2.3 Revisors vurdering 
Porsgrunn kommune har en arkivplan som omtaler organisatorisk forankring, hva 

arkivet omfatter, rutiner og sikkerhetstiltak. Det er skriftliggjort hvordan planen skal 

oppdateres, men det er ikke dokumentert når den sist er oppdatert. Arkivplanen 

mangler en full beskrivelse av hva arkivet omfatter. Kommunen bør vurdere å 

samordne og tydeliggjøre rangeringen av de to rutinebeskrivelsene arkivplanen viser til 

da de har til dels overlappende innhold.  
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3 Overordnet arkivansvar 
3.1 Revisjonskriterium 

 Dokumentforvaltning og arkiv bør ha rutiner som sikrer at eventuelle 

mangler, feil eller svakheter ved arkivet blir fanget og opp og rapportert til 

rådmann. 

 

 

3.2 Skriftlige rapportering 
Dokumentforvaltning og arkiv er en enhet innenfor Serviceavdelingen. Arkivleder er 

underlagt virksomhetsleder for Serviceavdelingen, som igjen er underlagt rådmannen. 

Serviceavdelingen utarbeider årlig en virksomhetsplan. Planen for 2017 inneholder: 

 beskrivelse av virksomhetens faste driftsoppgaver, 

 informasjonstall for virksomheten, periode 2014-2017, 

 måltall, status på måltall 

 status i forhold til budsjett og sykefraværsmål, 

 beskrivelse av utfordringer (det er skrevet «ingen kjente utfordringer»), 

 mål for virksomheten med bakgrunn i omtalte utfordringer, 

 tiltak i virksomheten med fargekoder for status og 

 handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelse, fargekoder som 

over med fristdatoer. 

 

Dokumentforvaltning og arkiv er enkelte steder nevnt med egne mål (eksempelvis 

ferdigstille arkivplan) men omfattes også av mer overordnede vurderinger og mål.  

 

Serviceavdelingen utarbeider årlig en årsrapport. Årsrapporten for 2016 beskriver 

utviklingen i avdelingen gjennom informasjonstall og måltall for virksomheten. Det er 

beskrevet at personalsituasjonen er tilfredsstillende i Serviceavdelingen, men 

anstrengt på Dokumentforvaltning og arkiv. Det står blant annet: «Det vil måtte 

vurderes bemanningsøkning i denne avdelingen».  

 

Kommunens årsberetning omtaler ikke fagområder underlagt Serviceavdelingen. 

Forhold knyttet til Dokumentforvaltning og arkiv er heller ikke nevnt i årsberetningen.  
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3.3 Møter med rådmannen 
Rådmannens ledergruppe har ukentlige møter, og rådmannens utvidede ledergruppe 

møtes månedlig. I utvidet lederguppemøte deltar virksomhetsleder for 

Serviceavdelingen. I følge rådmann har arkivleder mulighet til å melde saker og delta 

på denne arenaen. Arkivleder har deltatt 3-4 ganger i løpet av 2017.  

 

Rådmann er direkte ansvarlig for Stab og støtte hvor Serviceavdelingen utgjør en av 

virksomhetene. I de månedlige ledermøtene i Stab og støtte er det også mulig å 

fremme saker som angår Dokumentforvaltning og arkiv.  

 

Rådmann er tilfreds med den rapporteringen arkivleder har gjort på disse to arenaene 

enten ved selv å delta eller ved å melde saker via virksomhetsleder.  

 

I følge rådmann blir den løpende faglige oppfølgingen av Dokumentforvaltning og arkiv 

håndtert av virksomhetsleder. Dersom det er større og mer prinsipielle saker som må 

avklares, blir rådmann koblet inn som faglig ansvarlig for tjenesteområdet. 

Virksomhetsleder for Serviceavdelingen er bevisst at arkivleder er faglig underlagt 

rådmannen og at hans ansvarsområde begrenser seg til å være personalansvarlig og å 

«huse» Dokumentforvaltning og arkiv med det ansvaret det innebærer. 

Virksomhetsleder bekrefter at Dokumentforvaltning og arkiv inngår i avdelingens 

målstyring. Rådmann er tilfreds med hvordan avdelingens målstyringen blir håndtert. 

 

Både arkivleder og rådmann mener at de har tilstrekkelig kontakt for å ha en 

fungerende styringsdialog.  

 

3.4 Revisors vurdering 
Vi vurderer at Dokumentforvaltning og arkiv har rapporteringsverktøy og arenaer som 

bidrar til at mangler, feil eller svakheter blir fanget opp og rapportert til rådmann.  
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4 Oppfølging av det arkivfaglige arbeidet 
ute i virksomhetene 

 

4.1 Revisjonskriterium 
 Kommunen må sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap om journalføring og 

arkivering 

 

4.2 Kurs for ansatte 
Ved innføring av P360 i 2013 ble det gitt et dagskurs for alle brukerne av systemet. Det 

ble da gitt informasjon om hva som er arkivverdig materiale og en gjennomgang av 

personopplysningsloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven. 

 

I følge arkivleder må nyansatte som skal begynne å bruke P360 først delta på kurs. 

Dette gjøres ved at IKT ikke gir tilgang til P360 før grunnkurs er gjennomført. I 

spørreundersøkelsen svarer 5 % av de ansatte at de ikke har fått opplæring i bruk av 

P360 før de begynte å bruke systemet. I kommunalområdet Administrasjon og støtte 

svarer 11 % at de ikke fikk opplæring før de begynte å bruke systemet. De som har 

benyttet systemet i 3-12 måneder svarer i større grad enn øvrige grupper (13 %) at de 

ikke fikk opplæring før de begynte å bruke P360. Dette kan indikere at man var 

strengere på at opplæring skal gis før det gis tilgang i tidligere år.  

 

Porsgrunn kommune tilbyr kurs for alle nyansatte omtrent månedlig. I løpet av 2017 er 

det holdt 9 kurs. Brukere som er interessert i kurs kan melde seg på via KS Læring. Per 

desember 2017 var det tilbud om Grunnkurs saksbehandling i Public 360 på 

nettportalen, arrangert 12.12.17. Dette var et seks timers med plass til 12 deltakere. 

Kurset ga blant annet gi en innføring i arkivlovverk og felles arkivrutiner for Grenland 

samt en generell innføring i P360. I 2017 ble det avholdt 4 oppfriskningskurs. I følge 

arkivleder var behovet for slike kurs større tidligere og det ble også avholdt flere 

oppfriskningskurs. Oppfriskningskursene er mer individuelt tilpasset ved at man 

underviser i temaer som deltakerne etterspør.  

 

I følge arkivleder informerer/kurser de enheter og aktuelle grupper etter behov. 

Initiativ til slik seanser kan komme fra begge sider. Eksempelvis har 

Dokumentforvaltning og arkiv egne møter med skolesekretærer og barnehagestyrere. 

Etterspørselen etter slike kurs har avtatt sammenliknet med de to første årene etter at 

P360 ble tatt i bruk, noe arkivleder tror skyldes at kompetansen i organisasjonen har 

blitt bedre.  
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I forbindelse med at P360 ble oppgradert i 2016 arrangerte Dokumentforvaltning og 

arkiv et drop in-kurs over flere dager. Opplæringen varte 1-2 timer.  

 

I følge arkivleder går informasjon om kurs direkte til saksbehandlere av P360 og ikke 

via ledere.  

 

I spørreundersøkelsen svarer 23 % at de i stor grad har fått tilstrekkelig opplæring, se 

figur 1. 30 % har svart at de ikke, eller i liten grad har fått tilstrekkelig opplæring. Vi har 

undersøkt denne gruppa nærmere og funnet at de er overrepresentert blant ansatte i 

Helse og omsorg. Her svarer 42 % at de ikke eller i liten grad har fått tilstrekkelig 

opplæring. Ledere er også overrepresentert. Blant lederne har 41 % svart at de ikke 

eller i liten grad har fått tilstrekkelig opplæring. Dette kan være en konsekvens av at 

ledere ofte har et videre bruksområde av P360 samt at de trolig bruker P360 mindre 

enn ansatte som har en saksbehandlerrolle der de daglig bruker i P360.  

 
Figur 1 Ansattes svar på om de har fått tilstrekkelig opplæring, N =210 

 
 

 

4.3 Tilgjengelig rutiner 
På kommunens ansattportal kan brukere av P360 finne felles rutineskriv for 

Grenlandskommunene samt annen informasjon om bruk av P360. Porsgrunn 

kommunes arkivrutiner er kun tilgjengelig i arkivplanen og denne er ikke gjort 

tilgjengelig for de ansatte verken på ansattportalen eller på annen måte. I arkivplanen 

finnes det også mer relevant informasjon om journalføring og arkivering, samt mer 

informasjon om organisering og ansvarsfordeling på arkivområdet.  
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4.4 Kunnskap om hva som er arkivverdig materiale 
I følge kommunens rutiner må saksbehandlere selv vurdere om dokumenter som de 

mottar direkte fra utenforstående og dokumenter som de sender ut av kommunen er 

arkivverdig materiale. 48 % svarer at de ikke har, eller i liten grad har fått, god 

opplæring til å vurdere dette, se figur 2. Ansatte i Helse og omsorg har i mindre grad 

enn øvrige kommunalområder fått denne opplæringen. 53 % av lederne i 

undersøkelsen har svart at de ikke eller i liten grad har fått tilstrekkelig opplæring i å 

vurdere hva som er arkivverdig materiale. 

 
Figur 2 Ansattes svar på i hvor stor grad de har fått opplæring i å vurdere hva som er arkivverdig materiale, 
N=210 

 
 

I spørreundersøkelsen har 62 ansatte i et fritekstfelt gitt kommentarer til opplæringen. 

Det generelle bildet som ansatte gir i kommentarene er: 

 opplæringen er for generell i forhold til det fagområdet man jobber på, 

 opplæringen blir rettet mot laveste nivå i gruppa som er satt sammen, 

 det har vært krevende å få opplæring før man tar i bruk P360, 

 selv om opplæring er mottatt er bruken av P360 såpass sporadisk at man får 

liten nytte av opplæringen og  

 mange etterspør mer avdelingsvise opplæringskurs. 

 

Arkivleder har oppfordret ansatte som tidligere har fått opplæring og som trenger 

påfyll til å ta samme kurs flere ganger.   
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4.5 Oppfølging av ansatte som trenger bistand 
Ansatte kan ta kontakt med Dokumentforvaltning og arkiv dersom de trenger hjelp 

med P360. I undersøkelsen fremkommer det at mange ansatte sjelden eller aldri ber 

om bistand fra Dokumentforvaltning og arkiv, se tabell 2. 27 % har sjelden eller aldri 

bedt om bistand. For Helse og omsorg er tilsvarende tall 33 %. Kun en person tar 

ukentlig kontakt.  

 
Tabell 2 Hyppighet for hvor ofte brukere av P360 tar kontakt med Dokumentforvaltning og arkiv, N =209 

 
Total Adm. og 

støtte 

Oppvekst Helse og 

omsorg 

Miljø og 

byutvikling 

ukentlig eller oftere 0% 0% 0% 0% 1% 

annenhver uke 7% 3% 7% 0% 15% 

månedlig 28% 37% 31% 21% 25% 

hver tredje måned 17% 13% 20% 21% 13% 

hver sjette måned 12% 13% 8% 16% 12% 

årlig 8% 11% 5% 9% 9% 

sjeldent eller aldri 27% 24% 30% 33% 24% 

 

Vi er kjent med at mange kommuner benytter en ordning med superbrukere som kan 

bistå brukere med kommunens saks- og arkivsystem. I følge arkivleder har Porsgrunn 

kommune vurdert en slik løsning, men funnet det fordelaktig å kun tilby ansatte 

bistand gjennom Dokumentforvaltning og arkiv. Arkivleder har ikke mottatt klager fra 

ansatte på dagens ordning.  

 

4.5.1 Bistand fra Dokumentforvaltning og arkiv 
Dokumentforvaltning og arkiv har 12 medarbeidere (9 årsverk), og alle bidrar med 

bistand til ansatte i kommunen. I følge arkivleder er de ansatte oppfordret til å ta 

kontakt med Dokumentforvaltning og arkiv per e-post når de trenger i bistand. Dersom 

det haster, kan ansatte alternativt ta kontakt per telefon. Noe av bistanden går over 

Skype. I følge arkivleder gis det ved kontakt per e-post bistand så snart som mulig og 

senest dagen etter. Denne forventningen er ikke skriftliggjort. Arkivleder anslår antall 

e-posthenvendelser til mellom 10 og 20 på normale dager.  

 

I spørreundersøkelsen er det omtrent lik svarfordeling på om de normalt tar kontakt 

med telefon eller per e-post. Fordelt på kommunalområder, er miljø og utvikling den 

gruppa som i størst grad opplyser at de benytter e-post når de tar kontakt, mens Helse 

og omsorg svarer at de i størst grad benytter telefon.  
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Dokumentforvaltning og arkiv gir normalt bistand ved å veilede den som trenger hjelp, 

men ifølge arkivleder hender det at man tar over oppgaver. Ofte vil det være raskere å 

gjøre oppgaven selv, i stedet for å gi veiledning. Det er ikke utarbeidet rutiner for 

hvordan bistand skal gis.  

 

4.5.2 Ansattes bruk av arkivet 
I spørreundersøkelsen svarer 41 % at de er svært fornøyd med hjelpen fra 

Dokumentforvaltning og arkiv og 46 % at de er ganske fornøyd. 14 % er lite eller ikke 

fornøyd. Ledere og ansatte i Helse og omsorg er overrepresentert blant de som mindre 

fornøyd.  

 

4.6 Ansattes vurdering av egen kompetanse 
 

4.6.1 Ansattes kunnskap om rutiner 
De ansatte svarer i spørreundersøkelsen på spørsmål om de er kjent med kommunens 

rutiner for bruk av P360, se figur 3. 

 
Figur 3 Ansattes svar på i  hvor stor grad de er kjent med kommunens rutiner for bruk av P360, N = 177 

 
 
 
44 % svarer at de i stor grad er kjent med rutinene, mens 38 % svarer i noen grad. 17 % 

har svart at de ikke eller i liten grad er kjent med rutinene. Oppvekst er det 

kommunalområdet som har klart flest brukere som er kjent med rutinene. Her har 94 

% har svart at de i noen eller i stor grad kjenner rutinene. Helse og velferd er i andre 

enden av skalaen. 29 % har her svart at de ikke eller i liten grad kjenner rutinene for 

bruk av P360.  
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4.6.2 Kunnskap om arkivverdig materiale 
I følge kommunens rutiner skal saksbehandlere selv vurdere om dokumenter de 

mottar direkte eller dokumenter de sender ut av kommunen er arkivverdig materiale.   

48 % svarer at de ikke har, eller i liten grad har fått opplæring i å vurdere hva som er 

arkivverdig materiale. For ledere er andelen 52 %. Det er små forskjeller mellom 

kommunalområdene.  

 

4.6.3 Egenvurdering av kompetanse i saksbehandling 
Totalt har 191 svargivere svart at de saksbehandler i P360. Av disse har 30 % svart at 

de enten ikke eller i liten grad føler seg trygge på hvordan man saksbehandler i P360. 

Tilsvarende tall for Helse og omsorg er 55 % og for Miljø og byutvikling 15 %. Denne 

forskjellen kan skyldes at en større andel ansatte i Miljø og byutvikling har 

saksbehandling som hovedoppgave enn ansatte i Helse og omsorg.  

 

4.6.4 Egenvurdering av kompetanse i å registrere journalposter 
162 ansatte har svart at de registrerer journalposter i P360. 29 % har svart at de ikke 

eller i liten grad er trygge på hvordan de registrerer dokumenter i P360. Også på dette 

området vurderer ansatte i Helse og omsorg kompetansen sin lavere enn for øvrige 

kommunalområder. 58 % svarer at de ikke eller i liten grad er trygge på hvordan 

registrere dokumenter i P360.  

 

 

4.7 Revisors vurdering 
Kommunen har gjort tiltak som bidrar til at ansatte får kunnskap om journalføring og 

arkivering. De ansatte får tilbud om opplæring og har tilgjengelig støtte fra 

Dokumentforvaltning og arkiv. Vi mener imidlertid at kommunen bør gjøre ytterligere 

grep for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap: 

 Mange ansatte, og særlig innen Helse og omsorg, opplever at de ikke har 

tilstrekkelig kunnskap på saksområdet.  

 Omtrent halvparten av de ansatte mener at de har fått lite opplæring i hva som 

er arkivverdig materiale. 

 Omtrent en tredjedel er usikre på hvordan man registrerer journalposter. 

 En del ansatte gir også uttrykk for at de ikke er tilfredse med opplæringen de 

har mottatt.   

 Kommunen har to sett med rutiner med noe ulik beskrivelse av praksis. Dette 

kan skape uklarheter for hva som skal være kommunens praksis. Kun det ene 

settet med rutiner er gjort tilgjengelig for de ansatte.  
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5 Journalføring i praksis 
 

5.1 Revisjonskriterium 
 Kommunen skal journalføre arkivverdig post 

 
 

5.2 Praksis for journalføring og arkivering  
Kommunen har en arkivtjeneste som arkiverer og journalfører all arkivverdig 

dokumentasjon. Dokumenter som sendes direkte til eller fra saksbehandler, og som 

ikke går via kommunens postmottak, må legges inn i P360 av saksbehandler selv. 

Saksbehandler på arkiv foretar formell arkivering og journalføring i P360 i etterkant.  

Kommunen har nødvendigvis mindre kontroll med den posten som saksbehandler 

håndterer og som ikke går via postmottak.  

 

Antall registrerte dokumenter i P360 har økt fra 5 065 saker i 2013 til 15 299 i 2016. 

Antall registrert inn- og utpost har økt fra 20 513 til 57 536 i samme tidsperiode. 

 

I spørreundersøkelsen kom det fram at de ansatte i ulik grad enten søker opp 

dokumenter, oppretter dokumenter og saksbehandler i P360, se figur 4. Det er flere 

som søker opp dokumenter enn personer som saksbehandler i P360. Totalt svarer 74 % 

at de i noen eller stor grad søker opp dokumenter. Tilsvarende tall for å registrere 

dokumenter og å saksbehandle er 60 %.  

 
Figur 4 Bruk av P360, N =210 
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Det er stor spredning i hvor mange journalposter ansatte registrerer ukentlig. 5 % 

registrerer mer enn 8 journalposter per uke, mens 59 % journalfører 1 eller færre 

poster per uke. Miljø og byutvikling er mest representert i den gruppa som registrerer 

flest per uke, mens Administrasjon og støtte og Helse og omsorg er mest representert i 

gruppa som registrerer færrest journalposter per uke.  

 

5.3 Om tilfredshet med P360 
Svargiverne i spørreundersøkelsen har hatt mulighet til å svare i fritekstfelt hvordan de 

opplever P360.  Henholdsvis 62 og 45 svargivere har benyttet denne muligheten på to 

ulike steder i undersøkelsen. Mange svargivere er misfornøyd med P360.  Momenter 

som gikk mest igjen var at P360 var tungvint, uoversiktlig, lite brukervennlig, 

tidkrevende og komplisert. I tillegg ble P360 beskrevet som lite tilpasset for ledere, at 

det er uklart hva som skal inn på sikker sone, at det er en uforståelig mappestruktur 

for personalsaker og at det P360 ikke er tilpasset virksomheten man jobber i.  

 

 

5.4 Resultat av stikkprøver i P360 
Vi har undersøkt 115 dokumenter som kommunen har sendt ulike statlige instanser, 

og som er journalført i statens postjournal. Av disse er 95 dokumenter arkivverdige for 

kommunen og skal følgelig registreres som utgående post i P360. I vår gjennomgang 

fant vi 54 av dokumentene registrert i P360. Vi fikk arkivleder til å lete etter de 

dokumentene vi ikke fant. Han fant 11 av dokumentene. Dette betyr at 65 av 95 

dokumenter som skulle vært journalført er registrert i P360, noe som gir en 

journalføringsprosent på 68 %.  

 

Arkivleder stiller spørsmålstegn ved om 10 av de 65 dokumentene som ikke var 

registrert i P360 kan være registrert i andre fagsystemer. Disse 10 dokumentene er 

rapporteringer eller søknader til statlige instanser og de fleste er relatert til Helse og 

omsorg og til flyktningeområdet. Det er krav om at disse dokumentene også blir 

registrert i kommunens sakssystem. Vi har vært i kontakt med IMDI som er mottaker 

av brorparten og fått bekreftet at denne typen korrespondanse ikke kan gjøres 

gjennom fagsystemer. Vi har også vært i kontakt med kommunalsjef på Helse og 

omsorg, og fått bekreftet at fagsystemet (Gerica) ikke benyttes til denne typen 

korrespondanse. Dette er en utfordring kommuner opplever i økende grad. Ulike 

offentlige organ ber kommuner svare eller rapportere elektronisk på nettportaler eller 

ved elektroniske spørreundersøkelser, og da blir det en ekstra oppgave å registrere 

kommunens svar/rapportering i kommunens arkivsystem.  
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Tabell 3 viser eksempler på dokumenter vi ikke fant, men som skulle vært registrert i 

P360.  
 

Tabell 3 Eksempler på dokumenter som ikke var registrert i P360 

Krav om integreringstilskudd mottatt av IMDI 

Søknad om integreringstilskudd mottatt av IMDI 

Kartlegging av personer i alderen 18-49 år med langtidsopphold i institusjon, mottatt av 

Fylkesmannen 

Høringssvar om En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse 

og mestring mottatt av Arbeids- og sosialdepartementet  

Rapportering – Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd mottatt av Fylkesmannen 

Spørsmål vedrørende søknadspliktig boenhet mottatt av Direktoratet for byggkvalitet 

Forespørsel om nasjonale kulturminneinteresser i by mottatt av Riksantikvaren 

Endringer gjort i grunnboka mottatt av Statens Veivesen SØR 

Søknad om tilskudd til kommuneturnus for leger mottatt av Helsedirektoratet 

 

 

5.5 Journalføring innen rimelig tid  
I følge arkivleder er det et mål at dokumenter blir registrert samme dag eller senest to 

dager etter at et dokument blir sendt ut av kommunen. Helg og helligdager kan gi rom 

for flere dager mellom dokument- og journaldato. Vi har undersøkt om de 

dokumentene vi fant i stikkprøvekontrollen er journalført innen rimelig tid. Alle ble 

journalført innen tre (fire dager for ett dokument) dager etter dokumentdato.  

 

5.6 Mulige forklaringer på hvorfor dokumenter ikke blir registrert 
Vi har spurt de ansatte om forhold som kan forklare hvorfor dokumenter ikke blir 

registrert i P360. Under følger ansattes svar på tre ulike påstander om hvorfor 

dokumenter ikke er journalført.  

 

5.6.1 Tidspress som årsak til at dokumenter ikke blir registrert i P360  
En av påstandene de tok stilling til var «Det er tidkrevende å opprette en journalpost i 

P360 og derfor blir det ikke alltid gjort». 11 % svarer at de i stor grad lar være å 

opprette journalposter fordi det er tidkrevende, og 30 % lar være i noen grad. Vi har 

slått sammen de to gruppene som svarer at det skjer i stor eller i noen grad, og satt det 

opp mot virksomhetsområder, se figur 5.  
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Figur 5 Svargivere som svarer at de i noen eller i stor grad ikke journalfører iP360 fordi det er tidkrevende, N = 86 
(de som har svart at det ikke skjer eller at det skjer i liten grad er ikke visuelt synlig i figuren). 

 

 

 

Helse og omsorg og Oppvekst er de kommunalområdene som har flest brukere som 

opplever at de ikke har tid til å opprette journalposter i P360. Mer enn 50 % oppgir 

dette som årsak. Flere av de som registrerer få dokumenter per uke oppgir tidspress 

som årsak, enn de som registrerer mange dokumenter per uke.  

 

5.6.2 Lagrer på egen PC i stedet for å registrere i P360 
En annen påstand svargiverne tok stilling til var «Jeg lagrer på egen PC i stedet for å 

arkivere i P360». 31 % svarer at dette ikke skjer, mens 36 % svarer at det skjer i liten 

grad. På den andre siden svarer 9 % at det skjer i stor grad og 24 % at det skjer i noen 

grad. Vi har slått sammen de to gruppene som svarer at det skjer i stor eller i noen 

grad og satt det opp mot virksomhetsområder, se figur 6. Helse og omsorg er det 

kommunalområdet som i størst grad svarer at de lagrer på egen PC i stedet for i P360.  
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Figur 6 Svargivere som svarer at de i noen eller i stor grad lagrer på PC i stedet for å arkivere i P360, N = 69 (de 
som har svart at det ikke skjer eller at det skjer i liten grad er ikke visuelt synlig i figuren). 

 
 

Også for denne forklaringsvariabelen har vi sett at de som registrerer færrest 

dokumenter i større grad enn de andre lagrer på egen PC i stedet for i P360.  

 

5.6.3 Forglemmelse som årsak til at dokumenter ikke blir registrert i P360 
Svargiverne svarte også på påstanden «Jeg glemmer å registrere dokumenter i P360».  

23 % svarer at dette ikke skjer 48 % svarer at det skjer i liten grad. På den andre siden 

svarer 5 % at det skjer i stor grad og 24 % at det skjer i noen grad. Vi har slått sammen 

de to gruppene som svarer at det skjer i stor eller i noen grad og satt det opp mot 

virksomhetsområder, se figur 7. Helse og omsorg er det kommunalområdet som i 

størst grad oppgir at de glemmer å registrere dokumenter i P360.  
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Figur 7 Svargivere som svarer at de i noen eller i stor grad glemmer å registrere dokumenter i P360, N = 61 (de 
som har svart at det ikke skjer eller at det skjer i liten grad er ikke visuelt synlig i figuren). 

 
 

Også i dette tilfelle har vi sett at de som registrerer færrest dokumenter i større grad 

enn andre glemmer å registrere i P360.  

 

 

5.7 Revisors vurdering 
Saksbehandlere på Dokumentforvaltning og arkiv journalfører inngående og utgående 

post som går gjennom postmottak. Dette reduserer risikoen for mangelfull registrering 

av arkivverdige dokumenter. Post som går direkte til og fra saksbehandleres e-

postkonto er gjenstand for vurdering i hvert tilfelle. Det er da kritisk avgjørende at 

saksbehandlere har tilstrekkelig kunnskap om kravene til arkivverdighet.   

 

Vår stikkprøvekontroll viser ett av tre dokument som kommunen sendte til staten ikke 

ble journalført. Vi har gjort tilsvarende undersøkelser i noen andre kommuner, og 

Porsgrunn kommer noe bedre ut enn disse kommunene. Vi vil likevel peke på at over 

30% av de dokumentene vi undersøkte ikke ble journalført i samsvar med gjeldende 

krav. Vi mener at kommunen derfor  har et forbedringspotensial og bør gjøre grep som 

sikrer at flere dokumenter blir journalført. 

 

Mange ansatte rapporterer at de av og til ikke journalfører fordi det er tidkrevende 

eller at de glemmer det. En del oppgir også at de velger å lagre på egen PC i stedet for i 

P360. Ansatte i Helse og omsorg er de som i størst grad medgir at de har denne 

praksisen. Informasjon som ikke registreres i kommunens system er i utgangspunktet 

tapt informasjon, og det er uheldig at slik praksis er så utbredt i organisasjonen som 

spørreundersøkelsen indikerer.  
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De dokumentene som journalføres i Porsgrunn kommune, journalføres innen rimelig 

tid. 
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6 Gjenfinnbare dokumenter 
 

6.1 Revisjonskriterium 
 Kommunen må ha tiltak som sikrer at arkiverte dokumenter er gjenfinnbare i 

P360 
 

6.2 Å søke opp dokumenter 
Vi har i forrige kapittel sett at en del arkivverdig dokumentasjon ikke blir funnet i P360. 

Dokumenter kan enten ikke være registrert, eller de kan være feilregistrert, enten ved 

skrivefeil eller ved en misvisende dokumenttittel. I spørreundersøkelsen svarer 

brukerne at de i varierende grad finner igjen dokumenter. En av fire svarer at de i stor 

eller i nokså stor grad ikke finner igjen dokumenter som skulle være arkivert. De som 

må karakteriseres som storbrukere opplever dette problemet i like stor grad som de 

som bruker enn de som bruker P360 i mindre grad. Dette kan indikere at manglende 

funn av dokumenter ikke skyldes manglende kompetanse i å bruke systemet. 

Kommunalområdet Administrasjon og støtte opplevde færrest vansker med dette.   

 

 

6.3 Rutiner for å sikre at dokumenter er gjenfinnbare 
Mange kommuner etablerer skriveregler som konkretiserer hvordan dokumenttitler 

skal utformes. Dette kan være et godt grep for å gjøre det enklere å søke opp 

dokumenter. Porsgrunn kommune har i felles rutineskriv med de andre 

Grenlandskommunene laget noen få skriveregler for kommunen. Skrivereglene er 

blant annet at datoformat som benyttes er norsk standard uten spesialtegn. 

Spesialtegn og forkortelser skal ikke brukes. Alle sakstitler skal være generelle og 

gjenspeile sakens innhold, og dokumenttitler skal beskrive filens innhold. Ved svar på 

inngående post skal «Svar» stå først i tittelen.  

 

I det samme rutineskrivet er det under de ulike fagområdene laget en fremstilling av 

hvordan saksbehandlere og ledere skal gå fram når de skal opprette en sak eller 

registrere et dokument på en sak. Det er laget eksempler på dokumenter som skal 

arkiveres. Eksemplene kan forstås som regler for hvordan dokumenttitler skal skrives.  

 

Arkiv og dokumentforvaltning har utarbeidet interne skriveregler som er basert på 

skrivereglene som er gitt i arkivplanen. Disse skrivereglene er ikke tilgjengelige i 

arkivplanen.  
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Arkivleder er kjent med at flere av de andre Grenlandskommunene benytter ferdig 

utarbeidede saksfraser på ulike fagområder. Dette er autotekst som man velger fra en 

egen arkfane. I følge arkivleder er det planlagt at også Porsgrunn kommune skal 

etablere en slik ordning.  

 

 

6.4 Bruk av skriveregler 
Vi gjorde et søk i P360 på ulike forkortelser og spesialtegn som ikke skal brukes. Vi fant 

blant annet at: 

 u er brukt som uten, 

 u er brukt som ungdomsskole, 

 m brukes som med, 

 måneder forkortes i stor grad 

 SV: er brukt 14 ganger i 2017 i stedet for svar:. 

 FM brukt om Fylkesmannen 1 gang i 2017), 

 Facebook, også videre er ikke forkortet 

 % brukes ikke 

 

Etter at dokumenter er registrert inn av saksbehandlere, gjennomgår arkivet 

registreringen. Både dokumenttittel og gradering skal kvalitetssikres. Arkivet retter feil 

når de finner det. Arkivleder tror ikke at skrivereglene fullt ut blir brukt som rettesnor. 

Saksbehandler blir kontaktet dersom det er grunn til å tro at feilen vil gjenta seg.  

 

 

6.5 Revisors vurdering 
Kommunen har etablert tiltak som er med på å sikre at arkiverte dokumenter er 

gjenfinnbare i P360. Svar fra spørreundersøkelsen tyder på at mange likevel har 

problemer med å finne igjen dokumenter i P360. Vi har lite informasjon om årsakene 

til dette.  

 

 

  



11/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt -  Journal og arkiv - Porsgrunn kommune - 16/12950-10 Forvaltningsrevisjonsrapport -  Journal og arkiv - Porsgrunn kommune : TKR-rapport - arkiv og journal - Porsgrunn kommune

Arkiv og journal  – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

25 

7 SMS og sosiale medier 
 

7.1 Revisjonskriterier 
 Kommunen må sikre at journal- og arkivverdig materiale mottatt og sendt på 

SMS og gjennom sosiale medier blir registrert i P360. 

 

7.2 Rutine for håndtering av SMS og sosiale medier 
Kommunen omtaler rutiner for bruk av sosiale medier i felles arkivrutiner i Grenland. 

Her står det at «Arkivverdighet er kanaluavhengig. Det er innholdet i informasjonen 

som er sendt, mottatt, delt eller på annet hvis formidlet, som er avgjørende for om 

innholdet skal arkiveres». Følgende sosiale medier er listet opp:  

 Twitter 

 Facebook 

 SMS 

 Youtube 

 Blogger 

 Kommunens hjemmeside (internett) 

 Fronter 

 

I rutinene slås det fast at denne typen informasjon skal journalføres på lik linje med 

annen informasjon. Det vises til arkivforskriften. Ansatte bes være varsomme med 

bruk av sosiale medier, herunder står det at det: 

 ikke skal publiseres bilder av personer man ikke har tillatelse fra (gjelder 

spesielt i skole/barnehage), 

 ikke skal legges ut personopplysninger og 

 at det ikke skal drives saksbehandling.  

 

I følge arkivleder inneholder grunnkursene i P360 informasjon om hvordan 

saksbehandler skal forholde seg til SMS og sosiale medier når de håndterer 

arbeidsrelaterte temaer. Alle må f.eks. signere med fullt navn og stilling når de gir svar 

på SMS eller via sosiale medier. 

 

 

7.3 Kommunens bruk av SMS og sosiale medier 
Porsgrunn kommune er på Facebook. Der publiseres det nyheter og aktuelle temaer 

både i tekst og gjennom video. Besøkende på nettsiden kan kommentere på både 

nyheter og videoer.  
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På kommunens nettside, står det at man kan ta kontakt med kommunen via telefon, 

nettprat, e-post eller SMS. Nettprat leveres av eDialog 24. Når man bruker tjenesten 

kan man under «Klikk her for å lese om sikkerhet og bruk» lese at nettprat er å anse 

som e-post, man bør være varsom med å utgi sensitiv informasjon. Videre står det at 

«Dialogen lagres slik at du kan få t epost-kopi av dialogen når du er ferdig, samt til 

arkiverings- eller oppfølgingsspørsmål i virksomheten». Nettprat er også tilgjengelig via 

kommunens Facebook-side.  

 

Tabell 4 viser omfanget og kontakten Porsgrunn kommune har hatt med innbyggerne 

på sosiale medier i perioden 2013 til 2017. Antall publiseringer på nettet er rundt 200 

per år og. Antall SMS-dialoger med innbyggerne er relativt stabilt og var i 2017 på 35 

samtaler. Mer brukt er nettprat som i 2017 var på 400 samtaler.  
 

Tabell 4 Bruk av SMS og sosiale medier fra 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Publiseringer på nettet 194 192 215 211 194 

SMS med innbyggere 29 25 36 56 35 

Nettprat med innbyggere 200 469 399 493 400 

Antall likere på Facebook 2469 3234 13771 19628 21214 

 

Porsgrunn var aktiv på Twitter før 2013, men har startet opp igjen i 2017. I følge 

arkivleder er Twitter tatt i bruk på nytt etter ønske fra rådgiver for krisehåndtering og 

beredskap. Målet er å ha størst mulig kontaktflate mot innbyggerne dersom en 

krisesituasjon skulle oppstå. Det skal ikke publiseres sakspost på Twitter.  

 

7.4 Rutiner for å fange opp arkivverdig informasjon på SMS og sosiale 
medier 

I følge kommunikasjonsrådgiver ved IKT-avdelingen blir det ikke lagt ut annen 

informasjon på Facebook siden enn det som blir lagt ut på nettsiden til Porsgrunn 

kommune. Kommunen har en automatisert funksjon hvor alle publisering på nettsiden 

blir lagt inn i P360. Servicesenteret blir automatisk varslet gjennom nettpratløsningen 

dersom noen svarer på en nyhetssak på Facebook. Dette varselet blir værende helt til 

Servicesenteret har vurdert om innlegget skal registreres i P360 eller aktivt avsluttes.  

 

Servicesenteret har også ansvar for å vurdere om SMS- og nettprat- korrespondanse 

skal registreres i P360. I følge arkivleder har de informert Servicesenteret om at de må 

være påpasselige med å alltid vurdere om informasjon skal registreres i P360. I følge 

virksomhetsleder er det svært få av sakene på SMS og nettprat som anses å være 
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journal- og arkivverdig.  Arkivleder opplever at brukere av sosiale medier har blitt mer 

selektive, ved at sakspost i mindre grad blir sendt gjennom Facebook-siden.  

 

På Servicesenteret er det 11 ansatte. De vurderer hvorvidt slike dialoger er arkivverdig 

eller ikke. Virksomhetsleder for Serviceavdelingen vurderer at de ansatte har 

tilstrekkelig opplæring. Han vurderer også at organisatorisk nærhet til 

Dokumentforvaltning og arkiv bidrar til ekstra fokus på dette området. Det blir jevnlig 

tatt opp problemstillinger for hva som er å anse som arkivverdig og ikke. 

Virksomhetsleder og arkivleder mener at ansattes kompetanse til å vurdere 

arkivverdighet er tilfredsstillende.  

 

 

7.5 Ansattes bruk av SMS og sosiale medier 
I spørreundersøkelsen har vi spurt de ansatte om de har mottatt informasjon som 

trolig har dokumentasjonsverdi på sosiale medier. 73 % svarer at nei og 19 % svarer at 

de i liten grad har mottatt slik informasjon. På den andre siden svarer 7 % at de i noen 

grad mottar dette og 1 % at de i stor grad mottar dette. Totalt utgjør de to siste 

svargruppene 17 personer. 

   

Vi har spurt de 17 om de sørget for å få dokumentene arkivert i P360, se figur 8. 35 % 

svarer at de ikke arkiverer slike dokumenter mens 35 % svarer at de gjør dette i liten 

grad.  
Figur 8 Fordeling for i hvor stor grad svargiverne arkiverer arkivverdig dokumenter mottatt via sosiale medier, 
N=17 

 
  

Arkiverer ikke 
35 %
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12 %
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7.6 Funn i P360 
Ved søk i P360 på Facebook og SMS fikk vi flere treff, men ikke mange. Vi fant 

eksempler på SMSer som var hentet fra kommunens SMS-tjeneste lagt inn i P360. Vi 

fant også innlegg fra innbyggere og svar fra kommunen gitt under enkelttemaer på 

Facebooksiden, blant annet om Bypakke Grenland og deponi i Brevik. I disse sakene er 

skjermprint fra dialogen lagt inn i P360. 

 

 

7.7 Revisors vurdering 
Porsgrunn kommune er i dialog med innbyggerne både gjennom SMS og i ulike sosiale 

medier. I følge administrasjonen inneholder lite av denne korrespondansen journal- og 

arkivverdig materiale. Vi vurderer at kommunen har etablert rutiner og en 

tilfredsstillende praksis når slik korrespondanse blir fanget opp av Servicesenteret. I de 

tilfeller hvor slik informasjon går direkte til og fra saksbehandler tyder svarene fra 

spørreundersøkelsen på at en del dokumentasjon ikke blir registrert i P360.  
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8 Konklusjoner og anbefalinger 
8.1 Konklusjon 

I hvilken grad sikrer Porsgrunn kommune at dokumenter journalføres og håndteres i 
samsvar med gjeldende krav?  
 

Porsgrunn kommune har et fullelektronisk saks- og arkivsystem og en sentralisert 

arkivtjeneste. Arkivtjenesten har rapporteringsverktøy og arenaer som bidrar til at 

mangler, feil eller svakheter kan bli fanget opp og rapportert til rådmann.  

 

Porsgrunn kommune har en arkivplan, men planen mangler informasjon om når det 

sist er oppdatert. Arkivplanen har noen mangler og bør revideres.  

 

Kommunen har to sett med rutiner med noe ulik beskrivelse av praksis. Kommunen 

bør vurdere å samordne og tydeliggjøre rangeringen av de to rutinebeskrivelsene.  

 

Saksbehandlere på Dokumentforvaltning og arkiv journalfører inngående og utgående 

post som går gjennom postmottak. Dette reduserer risikoen for mangelfull registrering 

av arkivverdige dokumenter. Post som går direkte til og fra saksbehandleres e-

postkonto vurderes av saksbehandler i hvert tilfelle. Det er da kritisk avgjørende at 

saksbehandlere har tilstrekkelig kunnskap om kravene til arkivverdighet.   

 

Kommunen har gjort tiltak som bidrar til at ansatte får kunnskap om journalføring og 

arkivering. Mange ansatte, og særlig innen Helse og omsorg, opplever at de ikke har 

tilstrekkelig kunnskap på saksområdet. Omtrent halvparten av de ansatte mener at de 

har fått lite opplæring i hva som er arkivverdig materiale og omtrent en tredjedel er 

usikre på hvordan man registrerer journalposter. Vi mener derfor at kommunen bør 

gjøre ytterligere grep for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap. 

 

Vår stikkprøvekontroll viser at ett av tre arkivverdige dokument ikke ble journalført. Vi 

mener at kommunen har et forbedringspotensial og bør gjøre grep som sikrer at alle 

arkivverdige dokumenter blir journalført. Mange ansatte rapporterer at de av og til 

ikke journalfører fordi det er tidkrevende eller at de glemmer det. En del oppgir også 

at de velger å lagre på egen PC i stedet for i P360. Ansatte i Helse og omsorg er de som 

i størst grad medgir at de har denne praksisen. Dokumenter som ikke arkiveres er i 

utgangspunktet tapt informasjon, og det er uheldig at slik praksis er så utbredt i 

organisasjonen som spørreundersøkelsen indikerer. Vi har gjort tilsvarende 

undersøkelser i andre kommuner og Porsgrunn kommer noe bedre ut enn disse. 
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Porsgrunn kommune journalfører arkivverdige dokumenter innen rimelig tid og har 

etablert et system som burde gjøre det enkelt å finne tilbake til dokumenter som 

allerede er arkivert. Svar fra spørreundersøkelsen tyder på at mange likevel har 

problemer med å finne igjen dokumenter i P360. Vi har lite informasjon om årsakene 

til dette.  

 

Porsgrunn kommune er i dialog med innbyggerne både gjennom SMS og i ulike sosiale 

medier. I følge administrasjonen inneholder lite av denne korrespondansen journal- og 

arkivverdig materiale. Vi vurderer at kommunen har etablert rutiner og en 

tilfredsstillende praksis når slik korrespondanse blir fanget opp av Servicesenteret. I de 

tilfeller hvor slik informasjon går direkte til og fra saksbehandler tyder svarene fra 

spørreundersøkelsen på at en del dokumentasjon ikke blir registrert i P360. 

 

 

 

8.2 Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør: 

 revidere og oppdatere arkivplan, 

 iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om 

journal- og arkivføring og 

 treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og 

arkivsystemet. 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

I hvilken grad sikrer Porsgrunn kommune at dokumenter 
journalføres og håndteres i samsvar med gjeldende krav? 

 

Arkivplan og rutiner for journalføring 
Arkivloven stiller krav til at alle offentlige organ har arkiv og at disse er innordnet slik at 

dokumenter er sikret og tilgjengelige for samtid og ettertid, jf. arkivloven § 6. Det er 

utarbeidet to forskrifter som utdyper dette. Arkivforskriften og riksarkivarens forskrift.  

Arkivforskriften utdyper dette. Under § 4 om arkivplan og internkontroll står det at alle 

offentlige organ skal ha arkivplan som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er 

organisert. Arkivplanen skal være oppdatert og vise hva slags instrukser, regler og 

planer som gjelder for arkivarbeidet. Riksarkivarens forskrift beskriver i §1-1 hva 

arkivplanen minst skal inneholde.  

 

«a) organisering av arkivfunksjonen og delegeringsfullmakter på arkivområdet, 

inkludert hvor ansvaret for å forvalte arkivene er plassert, samt eventuelle 

avtaler om kjøp av arkivtjenester, 

b) rutiner for dokumentfangst, journalføring, tilgangsstyring og kvalitetssikring 

av arkivene, jf. arkivforskriften § 12, 

c) rutiner for oppbevaring og sikring av arkivene, 

d) klassifikasjon som blant annet viser hvilke prosesser arkivdokumentene 

inngår i, jf. arkivforskriften § 5, 

e) oppdatert arkivoversikt som viser hvor arkivdokumentene er lagret, 

f) bevarings- og kassasjonsplan med oppbevaringsfrister og rutiner for 

gjennomføring av planene, jf. arkivforskriften § 16, og 

g) avleveringsplan for statlige organ, jf. arkivforskriften § 19.» 

 

Riksarkivet har utarbeidet en arkivhåndbok for offentlig forvaltning (2010) som er 

ment å være et verktøy for de som jobber med arkiv. Her gis det en beskrivelse av hva 

man anser som minimumskrav til en arkivplan, både i forhold til organisering, 

arkivbestand, rutiner og planer. Det meste av arbeidet med rapporten er gjort før 

arkivforskriftene ble revidert. Den forskrift som gjaldt fram til 31.12.17, inneholdt 

ingen liste lik den i § 1-1 etter ny forskrift. I rapporten har vi derfor brukt 

arkivhåndbokens beskrivelser av minimumskrav til en arkivplan som kilde for 

revisjonskriteriene etter denne overskrift.  
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Oversikt over organisatoriske forhold 
Arkivplanen bør beskrive organisasjonsstruktur, hvilke ledd i organisasjonen som har 

arkivansvar, hvilket ansvar og hvilke oppgaver de enkelte ledd har i arkivarbeidet.  

 

Oversikt over arkivmateriale 
Arkivplanen bør redegjøre for alle deler av arkivet som utgjør egne enheter, og 

beskrive deres struktur og fysiske plassering. Det er utarbeidet en sjekkliste som en 

kommune bør følge for å sikre at alt arkivverdig materiale omtales i arkivplanen. Her 

omtales: 

 dagligarkivet, både saksarkivet og andre arkivdeler, for eksempel møtebøker og 

andre protokoller etc., 

 arkivdeler som blir oppbevart for seg selv, for eksempel på grunn av form eller 

medium, 

 spesialiserte fagsystemer, databaser etc., 

 bortsettingsarkiver, 

 avlevert arkivmateriale til depot og  

 kassert arkivmateriale. 

 

 

Rutiner og planer 
Arkivplanen må sørge for at alt regelverk som er relevant for arkivarbeidet, samt 

interne instrukser og rutinebeskrivelser er beskrevet. Dokumentene må enten være 

inkludert i selve planen eller være tilgjengelig ved henvisninger. Som minimum bør 

planen alltid ha med:  

 arkivloven med forskrifter 

 andre lover og forskrifter som berører arkiv 

 interne instrukser og arkivbegrensninger, dvs. hvordan organet skal praktisere 

arkivbegrensning innenfor de rammer som er gitt i arkivforskriften, 

 organets regler for bevaring og kassasjon, 

 prinsipper for periodisering, bortsetting og avlevering av arkivmateriale 

 rutiner for det daglige arkivarbeidet, 

 eventuelle planer kommunen har for arkivarbeid. 

 

 

I arkivforskriften står det at rådmann har et ansvar for å sørge for at arkivarbeidet blir 

omfattet av kommunens internkontrollsystem. I tidligere forskrift som utløp 31.12.17 

var ikke dette nevnt. Riksarkivaren har utarbeidet en elektronisk mal for arkivplan (se 

https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkivplan-og-internkontroll). I malen står 
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det at arkivplanen bør inneholde en oversikt over rutiner og tiltak som er iverksatt for 

å ivareta sikring av dokumenter.  

 

 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen skal ha en oppdatert arkivplan som gir informasjon om 

o organisatorisk forankring, ansvars-  og oppgavefordeling, 

o hva arkivet omfatter, arkivenes struktur og fysiske plassering, 

o hva slags instrukser, rutiner og planer som gjelder og  

o en beskrivelse av sikkerhetstiltak for sikre kvaliteten på arkivet.  

 

Overordnet arkivansvar 
Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i en kommune ligger hos rådmann. 

Arkivleder har derfor et særskilt ansvar for å sørge for at rådmann holdes oppdatert 

slik at han kan fatte beslutninger som er styrende for organet. I arkivhåndboka er 

arkivleders ansvar for dette omtalt. Her står det at arkivleder bør: 

 melde inn og begrunne overfor rådmann, arkivtjenestens behov for 

bemanning, lokaler og utstyr, 

 å medvirke til at alle arkivrelaterte systemer utformes slik at hensynet til 

arkivfunksjonene ivaretas i tråd md regelverket, 

 å holde oversikt over organets arkivmateriale, arkivorganisasjon, samt interne 

instrukser og eksternt regelverk og  

 rapportere til organets toppledelse, herunder særlig om forhold som krever 

tiltak for å imøtekomme regelverkets krav.  

 

Listen er ikke uttømmende.  

 

Revisjonskriterier 

 Kommunen bør ha rutiner som sikrer at eventuelle mangler, feil eller svakheter 

ved arkivet blir fanget opp og rapportert til rådmann.  

 

 

Opplæring og kunnskap hos ansatte 
Administrasjonssjefen 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. 2. Kommunenes Sentralforbund (KS) utgav heftet 

Rådmannens internkontroll - Hvordan få orden i eget hus?  i 2013. Heftet er resultatet 

av et samarbeid mellom KS og Kommunal- og regionaldepartementet gjennom 
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prosjektet styrket kommunal internkontroll. Heftet kommer med en rekke anbefalinger 

for god internkontroll. KS mener at det å ha reglement og rutiner «på plass» innebærer 

både å utarbeide, oppdatere og å gjøre rutiner kjent i organisasjonen og å sikre at de 

blir fulgt. Videre står det at minst like viktig som rutinene i seg selv, er hvordan 

rutinene blir gjort kjent og forankret i organisasjonen. «Ofte er det ikke mangel på 

rutiner som er problemet, men at de ikke følges. En forklaring på dette kan være 

manglende opplæring». 

 

Revisjonskriterium: 

 Kommunen skal ha tiltak som sikrer at ansatte får og opprettholder tilstrekkelig 

kunnskap til rutiner for journalføring og arkivering. 

 

Journalføring i praksis 
Kommunen skal føre journal etter offentlighetsloven § 10. Journalen skal gi 

systematisk og fortløpende registrering av opplysninger om inn- og utgående 

dokumenter samt interne dokumenter som inngår i saksbehandlingen. 

 

I samsvar med arkivforskriften § 9 skal kommunen registrere alle inngående og 

utgående dokument i journalen. Dette gjelder alle inngående og utgående dokument 

som etter offentligloven § 4 må regnes som saksdokument for organet, dersom de er 

gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Dokumentbegrepet er 

teknologinøytralt. Det omfatter alle typer informasjon, uavhengig av hvordan 

informasjonen er lagret. Kommunen skal journalføre og arkivere saksdokument som 

blir sendt eller mottatt via e-post, på samme måte som andre saksdokument.   

 

Arkivverkets håndbok sier at journalføringen skal skje systematisk og fortløpende. 

Arkivverket har i forbindelse med revisjoner av forvaltningens journalføringspraksis 

definert «fortløpende» journalføring som to-tre dager, i tråd med anbefalingen i 

Regjeringens offentlighetsmelding. 

 
Revisjonskriterium: 

 Kommunen skal journalføre inngående og utgående post 

 

SMS og sosiale medier 
Dokumentdefinisjonen i arkivloven er teknologinøytral og svært vid. Et dokument blir 

definert som en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for 

senere lesing, lytting, visning eller overføring. Kommunikasjon på SMS og gjennom 

sosiale medier vil med en slik definisjon også falle inn under definisjonen. 
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En kommune må i dag forvente at innbyggere og andre av og til tar kontakt med 

kommunen enten per SMS eller via sosiale medier. I tillegg er det vanlig i dag at 

kommuner er på sosiale medier som Facebook og Twitter som har en form som åpner 

for kommunikasjon direkte via den elektroniske plattformen. Vi vurderer at en 

kommune bør ha tiltak som sikrer at arkivverdig dokumentasjon via SMS og sosiale 

medier blir håndtert på lik linje med andre dokumenter.  

 

 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen må sikre at journal- og arkivverdig materiale mottatt og sendt på 

SMS og gjennom sosiale medier blir registrert i P360. 

 

 

Gjenfinnbare dokumenter 
Arkivlovens § 6 stiller krav til at arkiv skal være ordnet og innrettet slik at 

dokumentene fungerer som informasjonskilder i samtid og i ettertid.  

 

I følge arkivforskriftens § 10 skal innføring i journalen skje på en måte som gjør det 

mulig å identifisere dokumenter i etterkant. Dersom dokumentet inneholder 

opplysninger som er underlagt taushetsplikt skal slike opplysninger unntas. I journalen 

skal følgende informasjon inngå:  

 journalføringsdato, 

 saks- og dokumentnummer, 

 sender og/eller mottaker 

 opplysninger om sak, innhold eller emne og  

 datering på dokument. 

 

 

Revisjonskriterium: 

 Kommunen skal ha rutiner som sikrer at dokumenter er søkbare og mulig å 

finne i ettertiden.  
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Porsgrunn kommune 

18.10.17. Rådmann ble per e-post informert om prosjektet 23.11.17.  

 

For å få svar på problemstillingen i hvilken grad sikrer Porsgrunn kommune at 

dokumenter journalføres og håndteres i samsvar med gjeldende krav? har vi valgt å 

legge hovedvekten på: 

 hva kommunen har av rutiner og hvordan disse er gjort kjent i organisasjonen, 

 hvordan ansatte vurderer opplæringen de har fått og ansattes vurdering av 

egen kompetanse, 

 uttalelser og vurderinger fra intervju med blant annet arkivleder og 

virksomhetsleder for Serviceavdelingen og rådmann, 

 funn i journalsystemet for dokumenter kommunen skal ha sendt, opplysninger 

om når dokumenter er journalført og hvordan arkiv- og journalposter er 

skrevet. 

 

Stikkprøvekontroll i P360 
For å undersøke om kommunen journalfører post har vi tatt utgangspunkt i oep.no, 

offentlig elektronisk postjournal. Vi tok ut statistikk for hva staten har mottatt fra 

kommunen i august og i de 20 første dagene av mai 2017 totalt 95 dokumenter. Vi 

mener at dette er tilstrekkelig for å vurdere om kommunen journalfører utgående 

post. Vi har valgt å ikke undersøke inngående post til Porsgrunn kommune da en større 

andel av dette trolig går direkte til postmottak, og ikke direkte til saksbehandler. Vår 

erfaring fra andre kommuner og kommunens egen vurdering tilsier at risikoen er størst 

når dokumentene håndteres av saksbehandlere. 

 

For å undersøke om kommunen journalfører dokumenter innen rimelig tid, har vi 

notert dokumentdato og journaldato i de journalførte dokumentene fra staten til 

kommunen. Vi har brukt P360 og ikke kommunens postliste for å undersøke hva som 

er journalført. Vi vurderer at søkemulighetene er bedre når vi benytter P360.  

 

Spørreundersøkelse blant brukere av P360 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte med tilgang til P360. Av 

kommunen har vi fått e-postadresse til alle som bruker P360, totalt 379 brukere. For å 

gi et grunnlag for spørreundersøkelse har vi valgt å ta ut alle som jobber i 

Dokumentforvaltning og arkiv, ordfører og rådmann, totalt 12 personer. 5 av de 
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utsendte forespørslene om deltakelse i spørreundersøkelsen kom ikke fram til mottar. 

I tillegg har 4 tatt kontakt med revisor og bedt om å slippe deltakelse da de ikke bruker 

P360. Det betyr at 358 ansatte har hatt en reell mulighet til å svare. Av disse har 210 

svart. Dette gir en svarprosent på 59.  

 

Vi vurderer at svarprosenten er tilstrekkelig høy for å vurdere bruken av P360. Vi finner 

ikke grunn til å tro at det er systematiske skjevheter i mellom de som har svart og de 

som ikke har svart. Vi vurderer derfor undersøkelsen til å være gyldig.  

 

Av de som har svart jobber:  

 38 i Administrasjon og støtte, 

 61 i Oppvekst, 

 43 i Helse og omsorg, 

 67 i Miljø og byutvikling og  

 1 person jobber under annet, herunder NAV og Keops. 

 

Fordi det kun er en svargiver som har krysset av for annet, har vi ved vurdering av 

praksis på kommunalområdenivå, unnlatt å ta de med i vurderingsgrunnlaget. 

Svargiveren er tatt med når vi gjør samlede vurderinger av spørreundersøkelsen.  

 

94 % svarer at de har en 80 % stilling eller større. Kun 1,4 % oppgir at de har mindre 

enn 40 % stilling. I tillegg oppgir 90% at de har jobbet mer enn ett år med P360.   

 

Intervjuer og dokumentgjennomgang 
Vi har hatt flere intervjuer/samtaler med arkivleder i prosessen. Vi har i tillegg 

intervjuet rådmann, virksomhetsleder for Serviceavdelingen og 

kommunikasjonsrådgiver ved IKT-avdelingen.  

 

Pålitelighet og relevans 
Vi har gjort flere tiltak for å sikre at informasjon er pålitelig og relevant. All informasjon 

som blir brukt fra intervju er verifisert av intervjuobjektet i forkant. Et arbeidsutkast er 

sendt til arkivleder i forkant av høringen slik at uklarheter og misforståelser kan lukes 

ut.  

 

Vi har belyst kommunens arkiv og journalarbeid ved hjelp av ulike metodiske verktøy. 

Dette har gitt oss økt kunnskap om kommunens arkiv og journalarbeid og et bredere 

faktagrunnlag å gjøre vurderinger fra. Metodetriangulering kan enten føre til en 

forsterking av de funn vi har gjort eller skape usikkerhet med flere svar som følge. I 
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denne rapporten har funnene i stor grad forsterket hverandre og vært med på å øke 

validiteten på de funnene vi har gjort.  

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

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

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon8. 

 

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. 

 

                                                      
8 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 som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

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



12/18 Videreoppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune - 16/06714-16 Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune : Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 16/06714-16 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 23.01.2018 

 

 

   

Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset 

opplæring - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

Bakgrunn for saken: 
Porsgrunn kontrollutvalg i møte 06.06.2017 sak 21/17  

Møtehandsaming  
Kommunalsjef for oppvekst Tollef Stensrud møtte for å gi en orientering om hvordan Porsgrunn 

kommune har fulgt opp vedtaket i sak «forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring - 

Porsgrunn kommune.»  

I forbindelse med saken tilknyttet revisjonsrapporten om tilpasset opplæring og skolebasert 

vurdering har kommunalsjef Tollef Stensrud sendt ved et dokument til saken. «2017 Rutiner for 

skolebasert vurdering i Porsgrunnskolen»  

 

Vedtak  
Saken tas foreløpig til orientering.  

Kontrollutvalget ønsker en videre rapportering, første møtet i januar 2018, av hvordan Porsgrunn 

kommune har fulgt opp anbefalingene som pr. dato ikke var ferdig. I sak 

«forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune.» 

 

Saksopplysninger: 
Kommunalsjef oppvekst Tollef Stensrud møter for å gi en videre orientering om hvordan Porsgrunn 

kommune har fulgt opp vedtaket i sak «forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring - 

Porsgrunn kommune.»  

vedlagt er: 
- «forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune.»  

Administrasjonen har oversendt dokument «til Kontrollutvalget om skolebasert vurdering etter tilsyn 

- sak 2516 med vedlegg» 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet viser til vedlagte dokument og legger frem saken uten forslag til vedtak, da orientering vil 

bli gitt i møtet. 

 

Vedlegg:  
- «forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune.»  

- til Kontrollutvalget om skolebasert vurdering etter tilsyn - sak 2516 med vedlegg 
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 

andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, 

økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen 

offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 

kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne 

forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Anne Sæterdal og Anne Hagen Stridsklev, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Vi samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold 

kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.  

 

Porsgrunn kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012: 

 

 Rusomsorg og psykisk helse – del 1. Tildeling av bolig og oppfølging av 

nabomiljø og oppfølging i (2012) 

 Rusomsorg og psykisk helse – del 2. Ressursbruk, helhetlig og koordinerte 

tjenester og pårørendearbeid innen rusomsorgen (2013) 

 Tjenestekontoret – saksbehandling og service (2014) 

 Samhandlingsreformen i Porsgrunn kommune (2014) 

 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommune (2015) 

 Tilsyn med byggesaker i Grenland – Porsgrunn kommune (januar 2016) 

 Prosjektstyring - investeringsprosjekter 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Prosjektplan er forelagt kontrollutvalget og forvaltningsrevisjonen er bestilt av 

kontrollutvalget i sak 25/16.  

 
Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad blir skolebasert vurdering gjennomført og fulgt opp ved Vestsiden 

skole? 

 I hvilken grad har Vestsiden skole tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset 

elevenes evner og forutsetninger? 

 
Vi har foretatt intervjuer, spørreundersøkelser og gjennomgått dokumentasjon på 

årsplaner i fag og på halvårsvurderinger i fag og elev-/foreldresamtaler. I tillegg har vi 

benyttet tilgjengelig statistikk, gjennomgått relevante rutiner, planer og rapporter for å 

besvare problemstillingene.  

 

Skolebasert vurdering 
Vestsiden skole gjennomfører ulike vurderinger av skolens virksomhet, men 

vurderingene er ikke satt inn i et helhetlig system. Skolen mangler en skriftlig 

framgangsmåte for å sikre at den skolebaserte vurderingen planlegges og 

gjennomføres systematisk. Skolen har heller ikke foretatt bevisste valg av tema for den 

skolebaserte vurderingen. Kravet om medvirkning blir ivaretatt for de vurderingene 

som gjøres.  

 

Skolen har til en viss grad gjennomført skolebasert vurdering, men vurderingene er 

ikke i tråd med alle kravene som er satt. Skolen har fulgt opp vurderingene.  

 

Skoleeier har ikke i tilstrekkelig grad sikret at skolene følger opp kravene som er satt til 

skolebasert vurdering. 

 

Tilpasset opplæring 
Vestsiden skole har tiltak for å tilpasse opplæringen for elevene, men de sikrer ikke 

kravene som er satt godt nok. Det er svakheter i arbeidet med å følge opp årsplanene, 

både når det gjelder planlegging av vurdering og å sikre tilpasset opplæring gjennom 

variert bruk av oppgaver, lærestoff og arbeidsmåter. Skolen bør også sikre bedre 

samarbeid om læringsutbytte for elever som får spesialtilpasset og ordinær 

undervisning. 
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Skolen ivaretar flere av kravene som er satt til underveisvurdering, som 

halvårsvurderinger og elev- og foreldresamtaler. Skolen bør imidlertid sikre at 

underveisvurderingene i større grad både brukes til å tilpasse opplæringen og øke 

elevenes kompetanse. 

 

Skolen har tiltak i tråd med kravet om tidlig innsats, som er del av arbeidet med 

tilpasset opplæring.  

 

Vestsiden skole har til en viss grad tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset 

elevene. 

 

Annet 
Hverken skolen eller kommunen har rutiner for dokumentasjon av 

underveisvurderinger, og lærerne hadde ulik praksis på hva og hvordan de oppbevarte 

dokumentasjon på underveisvurdering.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør sørge for: 

 felles rutine for dokumentasjon av underveisvurderinger, 

 tiltak for å sikre at skolene gjennomfører skolebasert vurdering. 

 

Vi mener at skolen bør: 

 utarbeide en skriftlig fremgangsmåte som sikrer at skolen gjennomfører en 

helhetlig og systematisk skolebasert vurdering og følger opp resultatene av 

vurderingen, 

 sikre oppfølging av det lokale arbeidet med årsplaner og underveisvurdering, 

 sikre at ordinær og spesialtilpasset opplæring blir samordnet. 

 

 

Skien, 08.11.16 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Kontrollutvalget behandlet prosjektplan og bestilte forvaltningsrevisjonen i sak 25/16.  

 

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

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn 
Skolebasert vurdering er skolens vurdering av sin egen virksomhet og måloppnåelse. 

Vurdering av egen virksomhet betyr at skolen skal vurdere organiseringen, 

tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen.  

 

Kommunen skal sørge for at grunnskoleopplæringen skal tilpasses evnene og 

forutsetningene til den enkelte elev. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle 

skal oppleve økt læringsutbytte. Opplæringen skal så langt som mulig tilpasses 

innenfor rammen av ordinær undervisning. Skolens evne til å gi opplæring som 

ivaretar elevenes faglige og sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær 

undervisning, er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning.  

 

1.2.1 Læringsresultater 
Vestsiden skole har med unntak av i 2013 hatt noe lavere grunnskolepoeng enn 

landsgjennomsnittet. Grunnskolepoeng er et uttrykk for elevenes samlede resultat 

etter avsluttet grunnskoleopplæring, både standpunkt og eksamenskarakterer. I 

2013/14 og 2014/15 hadde skolen bedre resultat enn gjennomsnittet for egen 

kommune.  

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Vestsiden  37,6 40,8 39,9 40,1 39,6 

Porsgrunn  38,3 39,6 38,9 39,1 39,9 

Telemark  38,5 38,7 39,1 39,7 40,1 

Nasjonalt  39,9 40,0 40,3 40,7 41,1 
Kilde: Skoleporten, Udir. 

Fra og med skoleåret 2014-15 inngår standpunktkarakter i valgfag i grunnskolepoeng. Det gjør at tall før og etter 

ikke kan sammenlignes. 

 

Vestsiden har høsten 2014 og 2015 hatt lavere resultat på nasjonale prøver enn snittet 

i egen kommune og landet, med unntak av regning for 9. trinn høsten 2015. Da var 
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resultatet bedre enn både snittet i kommunen og for landet. Fordi skolens resultat 

bygger på få elever, er tallene usikre. Usikkerheten er beregnet og viser at forskjellene 

mellom skolen og landsresultatet kan skyldes tilfeldig variasjon. Når det gjelder regning 

for 5. trinn høsten 2014, var resultatene ved Vestsiden skole klart dårligere enn 

resultatet for landet, også når en tar hensyn til usikkerheten i tallmaterialet. 

 

Porsgrunn kommune har som mål at andelen på mestringsnivå 1, som er laveste 

mestringsnivå, ikke skal være høyere enn 15 % på de nasjonale prøvene. Dette klarer 

både kommunen og Vestsiden skole på ungdomstrinnet, men ikke på barnetrinnet. 

Resultat på barnetrinnet (5. trinn) er vist i tabellen under. 

 
Tabell 2 Andel på mestringsnivå 1 nasjonale prøver 5. trinn 

 Høst 2014 Høst 2015 

 Vestsiden  Porsgrunn Vestsiden Porsgrunn 

Lesing 18,9 % 19,1 % 51,4 % 24,3 %* 

Regning 41,0 % 22,8 % 28,6 % 21,7 %* 

Engelsk 45,9 % 23,4 % 20,0 % 21,7 % 
Kilde: Skoleporten, Udir, *Porsgrunn kommune  

 

1.2.2 Spesialundervisning 
Andelen elever i kommunen som får spesialundervisning er redusert de senere årene, 

og den er også redusert ved Vestsiden skole. Dersom en ser bort fra spesialavdelingen 

ved skolen, er omfanget av spesialundervisning ved Vestsiden skole under snittet for 

ungdomsskoler i kommunen. På barnetrinnet er det det også skoler i kommunen som 

har både høyere og lavere nivå på omfanget av spesialundervisning.  

 

1.2.3 KLART VI KAN! – plan for å øke barn og unges læringsutbytte 
Porsgrunn kommune har utarbeidet et lokalt plandokument – KLART VI KAN!1 - som er 

en plan for å øke barn og unges læringsutbytte i barnehage og skole. Planen skal bidra 

til en felles forståelse av satsningsområder for det sosiale og faglige læringsarbeidet 

som skal gi økt læringsutbytte. Planen er et overordnet styringsdokument som også 

inneholder mål og tiltak. Den første planen gjaldt for perioden 2011 – 2013. Planen ble 

evaluert i 2014 og en revidert utgave gjelder for perioden 2015 – 2018.  

 

1.2.4 Organisering og delegasjon 
I Porsgrunn kommune er skolene organisert under kommunalområdet oppvekst, som i 

tillegg til grunnskole har ansvar for avlastningstjenester til barn og unge, barnevern, 

                                                      
1 «Klart vi kan» 2015-2018, sist vedtatt i bystyret 11.6.15. 
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barnehager, kulturskolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste og voksenopplæring. 

Kommunalområdet har en kommunalsjef som på sitt område representer rådmannen. 

Alle virksomheter har en virksomhetsleder som er direkte underlagt rådmannen. 

Virksomhetslederne har selv ansvar for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sine 

virksomheter. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Denne rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

 I hvilken grad blir skolebasert vurdering gjennomført og fulgt opp ved Vestsiden 

skole? 

 I hvilken grad har Vestsiden skole tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset 

elevenes evner og forutsetninger? 

 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra opplæringsloven. 

Kriteriene er nærmere omtalt i de aktuelle delene i rapporten.  

 

1.4 Metode og kvalitetssikring 
Vi har intervjuet ledelsen på oppvekst i kommunen, skolens ledelse og noen lærere. 

Det er i tillegg gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle lærere ved skolen, 

samt at vi har brukt resultater fra skolens elevundersøkelse og foreldreundersøkelsen. 

Vi har gjennomgått dokumentasjon på halvårsvurderinger og elev- og 

foreldresamtaler, samt resultater og statistikk tilgjengelig i Skoleporten og i KOSTRA. I 

tillegg har vi undersøkt årsplaner for tre fag ved skolen, samt relevante rutiner, planer 

og rapporter. 

 

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 2 til 

rapporten. 

 

1.5 Høring 
Faktadelen av rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i 

kommunen. Rapporten er sendt på høring til rådmannen. Høringen har ikke ført til 

endringer i rapporten. Høringsuttalelsen ligger som vedlegg 1.  

  

                                                      
2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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2 Skolebasert vurdering 
 

I hvilken grad blir skolebasert vurdering gjennomført og fulgt opp ved 
Vestsiden skole? 

 

2.1 Gjennomføring av skolebasert vurdering 

2.1.1 Revisjonskriterier 
Kravet til å gjennomføre skolebasert vurdering fremgår av forskrift til opplæringsloven 

§ 2-1. Forskriften sier følgende: 

 

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 

vurderinga blir gjennomført etter føresetnadane.  

 

Det er utarbeidet en egen veileder for skolebasert vurdering der 

Utdanningsdirektoratet (Udir) legger til grunn at skolen skal velge et tema for den 

skolebaserte vurderingen. Skolen skal vurdere hva som best kan øke måloppnåelsen 

for elevene innenfor det valgte temaet. Skolen kan ikke bare vurdere en type tiltak, 

men må vurdere ulike tiltak for skolen samlet. Vurderinger for 

enkeltelever/klasser/grupper er ikke skolebasert vurdering. Ved skolebasert vurdering 

må lærernes vurderinger sees på samlet og helhetlig, jf. veileder for skolebasert 

vurdering.  

 

Kravet om skolebasert vurdering innebærer blant annet at skolen skal sikre at fag- og 

timefordelingen følges, at rektor har rutine for å kvalitetssikre at skolens arbeid er i 

tråd med gjeldende læreplaner, at skolen utarbeider lokale læreplaner som 

tilrettelegger for opplæring iht. prinsipper og mål i læreplanverket og at rektor og 

lærere deltar i analyse- og konklusjonsarbeidet (Udir.no). 

 

Fylkesmannen viser til at tilsyn på skolebasert vurdering skal bidra til at kommunen 

som skoleeier sørger for at skolene ved skolebasert vurdering:  

 har gode kilder og relevant informasjon om elevenes måloppnåelse,  

 avdekker årsaken til manglende måloppnåelse og gjennomfører endringer, 

 sikrer bred medvirkning i gjennomføringen, 

 gjennomfører vurderingen jevnlig. 
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Skolen må selv vurdere hvilket kunnskapsgrunnlag som gir et godt bilde av om alle 

elevgrupper når målene. Elevundersøkelsen, nasjonale prøver, eksamensresultatet og 

egne kilder er aktuelle kilder for kunnskap om måloppnåelse, jf. fylkesmannens 

tilsynsrapport 15.06.16.  

 

Skolen skal sikre medvirkning. Dette innebærer at skolens ledelse og lærerne, eller 

representanter for lærerne, må delta i analysen og utformingen av tiltak. Skolen kan 

også involvere elevene, jf. veileder for skolebasert vurdering.  

 

Når skolen avdekker mangler og forbedringsområder, må den sørge for at de 

nødvendige endringer blir gjennomført, jf. veileder for skolebasert vurdering. 

 

Skolebasert vurdering skal gjennomføres jevnlig, den må planlegges og gjennomføres 

systematisk. I sine tilsyn legger fylkesmannen til grunn at for å sikre at dette blir 

ivaretatt, må skolen ha en skriftlig fremgangsmåte som angir når den skolebaserte 

vurderingen skal foretas. Skolen må også ha en skriftlig fremgangsmåte som gir 

føringer for hvordan de skal ivareta de øvrige rettskravene knyttet til 

gjennomføringen.  

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Skolen bør ha en skriftlig fremgangsmåte som sikrer at den skolebaserte 

vurderingen planlegges og gjennomføres systematisk. 

 Skolen må gjøre en helhetlig vurdering av om organiseringen, tilretteleggingen 

og gjennomføringen av opplæringen medvirker til at elevene når målene i 

Læreplanverket.  

 Skolen skal sikre at lærerne medvirker i vurderingen. 

 Skolen må iverksette endringer dersom den skolebaserte vurderingen viser at 

det er behov for det. 

 

2.1.2 Fakta om gjennomføring av skolebasert vurdering 

Skriftlig fremgangsmåte for den skolebaserte vurderingen 
Vestsiden skole har ikke noe eget dokument som viser når og hvordan den 

skolebaserte vurderingen skal gjennomføres.  

 

I skolens årsplan er det lagt inn elementer som kan inngå i arbeidet med skolebasert 

vurdering. Dette omfatter arbeid med og evaluering av virksomhetsplan og evaluering 

av elevmiljø og arbeidsmiljø og foreldre- og elevundersøkelsen, samt gjennomføring og 

evaluering av kartleggingsprøver inklusiv de nasjonale prøvene. De ulike aktivitetene er 
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lagt til ulike måneder i skolens årsplan. I skolens årsplan er også arbeidet med 

årsplaner for fagene lagt inn. 

 

Helhetlig vurdering av organisering, tilrettelegging og gjennomføring 
Skolen har ikke en analyse eller en samlet vurdering som omtales som skolebasert 

vurdering. Skolens ledelse trekker frem arbeidet med årsplaner for fag, bruk av PULS, 

arbeid med virksomhetsplan og skolevandring, for å beskrive arbeidet med skolebasert 

vurdering.  

 

Gjennomgangen av årsplanene viser at årsplanene i varierende grad inneholder de 

elementene som skolen har lagt opp til skal være med. Det var heller ikke oppdatere 

planer i alle fag. Vestsiden skole hadde lagt opp til et arbeid med årsplanene høsten 

2016. Arbeidet ble utsatt fordi kommunen har startet et arbeid med å lage felles lokale 

læreplaner/årsplaner for alle fag i høst.  

 

PULS (pedagogisk utviklings- og læringsspeil) er et verktøy for kvalitetsarbeid. PULS er 

både et analyse- og et prosessverktøy, der skolen og kommunen kan få sammenstilt 

resultater av opplæringen.3  I PULS har skolen tilgang på resultater fra de ulike 

kartleggingene og undersøkelsene som gjøres. PULS kan brukes til å analysere skolens 

resultater. Resultatene blir presentert i plenum på fellesmøter. Vurdering av 

resultatene og hva skolen skal jobbe videre med, er det lagt opp til at lærerteamene og 

plangruppa drøfter.4 Vestsiden skole har brukt analysefunksjonene i de elektroniske 

verktøyene til f.eks. å følge opp elevundersøkelsen, men ikke til å følge opp resultatet 

på lesing i de nasjonale prøvene for 5. trinn høsten 2015.   

 

Lærerne ble spurt om kartleggingsprøvene og de nasjonale prøvene blir brukt i 

arbeidet med å forbedre undervisningen. Flertallet var enig i det, men tre av ti lærere 

på 1. – 4. trinn var litt uenig i at kartleggingsprøvene blir brukt forbedring og syv av 

atten lærere på 5. til 10. trinn var uenig eller litt uenig i at de nasjonale prøvene ble 

                                                      
3 Porsgrunn kommune bruker VOKAL sammen med PULS. VOKAL er en løsning som sammenstiller 

kartlegginger og vurderingsverktøy for eleven og som lærer kan bruke i arbeidet med å tilpasse 

opplæringen. I VOKAL legges det inn resultat fra de nasjonale kartleggingsprøvene, nasjonale prøver og 

kartleggeren som er et kartleggingsverktøy kommunen har kjøpt inn. I PULS er resultatene fra de 

nasjonale prøvene og de obligatoriske kartleggingsprøvene, samt resultatene fra elev- og 

foreldreundersøkelsen, avgangskarakterer og annen statistikk fra skoleporten. 

4 Skolen er organisert i baser, der hver base har ansvar for to trinn. Lærerteamene består av lærerne 

som underviser på basen. Alle skolene i kommunen skal ha plangrupper som skal representere alle deler 

ved skolens virksomhet, der også tillitsvalgt kan være med. Plangruppene har ansvar for å jobbe med 

utviklingsarbeid. 
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brukt slik. Fire lærere på 5. til 10. trinn visste ikke. To av lærerne har også kommentert 

at oppfølgingen av de nasjonale prøvene i for stor grad har vært overlatt til den 

enkelte lærer.  

 

Skolens virksomhetsplan inneholder informasjon om elevtall, klasser og ansatte, samt 

resultater fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver, grunnskolepoeng, økonomi, 

sykefravær og medarbeiderundersøkelse og –samtale. Planen omfatter også mål på 

utvalgte måltall, periodemål, utfordringer og lokale tiltak. Skolene har en felles mal for 

virksomhetsplaner og årsrapporter. Rektor er ansvarlig for å utarbeide årsrapport, og 

den utarbeides i sammenheng med arbeidet med virksomhetsplan i plangruppa.  

 

Skolene i Porsgrunn skal gjennomføre skolevandring minimum en gang i året i alle 

klasser. Skolevandring er en metode for skoleutvikling, der ledelsen observerer 

undervisningen med drøfting og refleksjon i etterkant. Det er gjennomført 

skolevandring i 2015/16, men det ble ikke gjort i alle klasser. Skolen fikk heller ikke 

gjennomført refleksjon og drøfting i etterkant med alle som ble observert. Ledelsen 

opplyser at dette skyldes stort press på de administrative ressursene ved skolen.  

 

Vi har spurt fem lærere om skolevandringen, men bare en av dem hadde erfaring fra 

siste skolevandring. Vestsiden skole planlegger en ny runde med skolevandring, som 

skal starte i november. Tema skal være som sist – bruk av mal for timen.5 Skolen har 

foreløpig ikke fastlagt hvordan skolevandringen skal følges opp. 

 

Kommunalsjefen mener at plangruppa og KO-team er organ for skolebasert vurdering 

og utvikling. Både tillitsvalgt og skolens ledelse opplyser at plangruppa blir brukt til 

utviklingsarbeid og at de drøfter resultater fra nasjonale prøver og kartlegginger, samt 

undersøkelser. Alle skolene skal også ha et eget KO-team, som er team for tverrfaglig 

drøfting av elevsaker på individ- og systemnivå. Teamet skal være et ledd i 

kvalitetssikringen av elevenes faglige og sosiale tilbud i grunnskolen og styrke det 

system-rettede arbeidet. På Vestsiden består teamet av helsesøster, to fra PP-

tjenesten (pedagogisk psykologisk), rektor, ansvarlig for spesialundervisningen og 

karriereveileder/sosial-lærer på ungdomstrinnet. Teamet møtes hver 14. dag. 

 

Ledelsen i oppvekst gjennomfører årlige kvalitetsoppfølgingsmøter med den enkelte 

skole. I forkant må skolene skaffe seg oversikt over resultater av de kartleggingene 

skolene skal gjøre ifølge kommunens kartleggingsplan og KLART VI KAN! Skolen skal 

                                                      
5 Vestsiden skole har utarbeidet en mal for undervisningen som skal brukes i undervisningstimene, med 

krav til oppstart og det å orientere om mål for timen, krav til variasjon i aktiviteter og krav til avslutning 

av timene. 
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også presentere hvordan man har fulgt opp resultatene, hvilke utfordringer skolen 

mener å ha og hvilke tiltak skolen har planlagt for å møte utfordringene. Rektor på 

Vestsiden har foreløpig ikke vært med på slike møter som rektor. Hun startet i 

stillingen i 2015. Det skulle vært et møte våren 2016, men det ble utsatt bl.a. grunnet 

sykdom. Nytt møte er planlagt vinteren 2017.   

 

Medvirkning 
Ved Vestsiden skole er tillitsvalgt med i plangruppa. Tillitsvalgt mener at plangruppa 

sikrer en «demokratisk» forankring av utviklingsarbeidet ved skolen.  

 

På Vestsiden skole blir resultater fra nasjonale prøver/kartlegginger og undersøkelser 

presentert i plenum på fellesmøter. I tillegg til at resultatene drøftes i plangruppa, skal 

de også drøftes i lærerteamene. Tillitsvalgt mente at skolen har et godt system for å 

følge opp elevundersøkelsen, der lærerne er involvert.  

 

Porsgrunn kommune har igangsatt et arbeid med refleksjonsgrupper, der alle lærerne 

ved en skole deles inn i ulike grupper. Tiltaket skal styrke den kollegabaserte 

veiledningen. Alle skolene har hatt refleksjonsgrupper på tema lesing i alle fag, og er 

nå i gang med tema skriving i alle fag. På Vestsiden har de i tillegg hatt 

refleksjonsgrupper knyttet til arbeid med klasseledelse. Arbeidet i refleksjonsgruppene 

blir oppsummert i plenum på skolen. 

 

Iverksetting av endringer 
I arbeidet med virksomhetsplan og årsrapport utarbeider skolen tiltak for bl.a. å bedre 

læringsresultatene. Som følge av resultatene på lesing 5. trinn høsten 2015 har skolen 

iverksatt tiltaket «ukas tekst». Tiltaket innebærer at alle fagene har sine uker med 

bevisst jobbing med lesing. Et annet tiltak skolen har iverksatt som følge av resultatene 

på nasjonale prøver, er en egen rutine for forberedelse og gjennomføring av nasjonale 

prøver.  

 

På bakgrunn av resultatene fra elevundersøkelsen på mobbing, har skolen hatt et 

kompetanseutviklingstiltak knyttet til arbeid mot mobbing. Skolen har også innført en 

ordning med elever som er aktivitetsledere, for å inkludere alle elevene i aktiviteter i 

friminuttene.  

 

2.1.3 Revisors vurdering av gjennomføring av skolebasert vurdering 

Skriftlig fremgangsmåte for den skolebaserte vurderingen 
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 Skolen bør ha en skriftlig fremgangsmåte som sikrer at den skolebaserte 

vurderingen planlegges og gjennomføres systematisk. 

 

Skolen har etter vår vurdering ikke en skriftlig framgangsmåte i tråd med de kravene 

som er satt. Årsplanen dokumenterer når skolen skal gjennomføre aktiviteter knyttet 

til det å vurdere egen virksomhet, men det er ikke lagt føringer for hvordan de ulike 

analysene sees i sammenheng. Skolen sikrer ikke at det blir valgt et tema for 

skolebasert vurdering, og vurderer ikke hvilket kunnskapsgrunnlag skolen trenger for å 

vurdere dette temaet. Skolen har heller ikke et system som sikrer at planlegging og 

valg av tema sees i sammenheng over tid og gjøres systematisk.  

 

Helhetlig vurdering av organisering, tilrettelegging og gjennomføring 
 

 Skolen må gjøre en helhetlig vurdering av om organiseringen, tilretteleggingen 

og gjennomføringen av opplæringen medvirker til at elevene når målene i 

Læreplanverket.  

 

Skolen gjør flere vurderinger av opplæringen ved skolen, f.eks. gjennom arbeidet med 

årsplan, virksomhetsplan, skolevandring, drøftinger i KO-team og i plangruppa og 

kvalitetsoppfølgingsmøtene. Vurderingene er basert på flere kilder som gir 

informasjon om elevenes måloppnåelse.  

 

Både i forbindelse med virksomhetsplanen, kvalitetsoppfølgingsmøte og ved drøftinger 

i plangruppa settes det et helhetlig fokus på skolens resultater. Vi kan imidlertid ikke se 

at skolen har vurdert hvilket kunnskapsgrunnlag de legger til grunn i den skolebaserte 

vurderingen. Vi kan heller ikke se at skolen har valgt tema for vurderingen, eller at 

skolen sikrer godt nok at de avdekker årsaken til manglende måloppnåelse.  

 

Slik det fremstår for oss vurderer skolen mange elementer ved egen virksomhet, men 

setter ikke de ulike vurderingene inn i et helhetlig og planlagt system.  

 

Medvirkning 
 

 Skolen skal sikre at lærerne medvirker i vurderingen. 

 

Gjennom arbeidet til plangruppa og lærerteamene sikrer skolen medvirkning i de 

vurderingene skolen gjør.  
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Iverksetting av endringer 
 

 Skolen må iverksette endringer dersom den skolebaserte vurderingen viser at 

det er behov for det. 

 

Skolen iverksetter tiltak på bakgrunn av de vurderingene skolen gjør.  

 

 

2.2 Oppfølging av skolebasert vurdering 

2.2.1 Revisjonskriterier 
Skoleeier skal se til at skolebasert vurdering blir gjennomført. Dette følger både av 

forskriften § 2-1 og av § 13-10 i opplæringsloven om forsvarlig system. Kommunene er 

i § 13-10 pålagt å ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven 

og forskriftene blir fulgt, og for å følge opp resultatene av disse vurderingene. 

Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. Det er anbefalt at systemet bl.a. 

inneholder rutiner som sikrer informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger, 

jf. veileder til kravet om skoleeiers «forsvarlige system».  

 

Det skal utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa som 

omhandler læringsresultater og læringsmiljø. Funn og vurderinger fra den skolebaserte 

vurderingen kan inngå i tilstandsrapporten sammen med resultater fra nasjonale 

prøver og elevundersøkelsen.  

 

Dette gir følgende revisjonskriterium: 

 Skoleeier må ha tiltak for å sikre at skolene gjennomfører skolebasert 

vurdering. 

 

2.2.2 Fakta om oppfølging av arbeidet med skolebasert vurdering 
Kommunen har etablert fast rapportering fra skolene. Skolene rapporterer på 

virksomhetsplanen, månedlig på økonomi og tertialvis på sykefravær. Skolene leverer i 

tillegg årsrapporter. Det rapporteres hvert halvår på varslinger og vedtak etter 

opplæringsloven § 9a. Det rapporteres ikke spesifikt om skolenes arbeid med 

skolebasert vurdering. Kommunen har ikke nedfelt disse rapporteringsrutinene 

skriftlig. 

 

Kommunalsjefen opplyser at både kvalitetsoppfølgingsmøter og 

medarbeidersamtalene han har med skolelederne omfatter rapportering fra den 

enkelte skole. Gjennom PULS har ledelsen i oppvekst tilgang på resultater for den 

enkelte skole.  
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Det skrives referat fra kvalitetsoppfølgingsmøtene. Vi har sett ett eksempel på referat 

fra kvalitetsoppfølgingsmøte ved en annen skole. Referatet er stikkordspreget. Det 

inneholder skolens beskrivelse av eget arbeid med egne mål og skolens vurderinger av 

eget arbeid, blant annet arbeid med leseferdigheter, vurdering, læreplanarbeid og 

læringsmiljø. Utfordringer er beskrevet, og det er også nedfelt noe som kan være 

tiltak, men dette er ikke tydelig. Hvilken prosess skolen har hatt i forkant av møtet er 

ikke beskrevet. 

 

Skoleeier har pålagt skolene å ha skolevandring, men det er ikke satt krav til hvor 

systematisk dette skal brukes. Skolene skal følge opp føringene i KLART VI KAN! og ha 

plangruppe og KO-team. Hvis skolene følger opp disse kravene, regner 

kommunalsjefen med at skolene får gjennomført skolebasert vurdering i tråd med de 

kravene som er satt. 

 

Den årlige tilstandsrapporten, som kommunen er pålagt å utarbeidet etter 

opplæringsloven § 13-10, blir utarbeidet sentralt i kommunen. Skolenes arbeid med 

skolebasert vurdering blir ikke benyttet i dette arbeidet. 

 

2.2.3 Revisors vurdering av oppfølging av skolebasert vurdering 
 

 Skoleeier må ha tiltak for å sikre at skolene gjennomfører skolebasert 

vurdering. 

 

Skoleeier følger opp skolenes arbeid både gjennom kvalitetsoppfølgingsmøtene, 

oppfølgingen av arbeidet med virksomhetsplan og årsrapport. 

Kvalitetsoppfølgingsmøtene fremstår som en god arena for pedagogisk refleksjon og 

vurdering av skolens virksomhet. Vi kan imidlertid ikke se at skoleeier ved disse 

tiltakene sikrer at skolene gjennomfører skolebaserte vurderinger i samsvar med de 

kravene som er satt. Skoleeier sikrer ikke at skolene har en skriftlig framgangsmåte for 

arbeidet med skolebasert vurdering, eller at skolene har prosesser som tilfredsstiller 

de kravene som er satt til den skolebaserte vurderingen.   
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3 Tilpasset opplæring 
 

I hvilken grad har Vestsiden skole tiltak som sikrer at opplæringen blir 
tilpasset elevenes evner og forutsetninger? 

 

3.1 Tilpasning av opplæringen 

3.1.1 Revisjonskriterier 

Hva er tilpasset opplæring? 
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, jf. 

opplæringsloven § 1-3. Kravet om tilpasset opplæring gjelder både for de som følger 

ordinær undervisning og for de mottar spesialundervisning, men det er ingen 

individuell rettighet slik som spesialundervisningen er det. 

 

Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) beskriver tilpasset opplæring slik:  

 

Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, 

lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i 

opplæringen. Tilpasset opplæring innebærer høy bevissthet i valg av virkemidler 

med sikte på å fremme den enkeltes og fellesskapets læring. Opplæringen må 

ikke bare tilpasses fag og lærestoff, med også elevenes alder og utviklingsnivå.  

 

I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett på noen særskilt tilrettelegging. 

Spesialundervisning er derimot en individuell rett eleven har i de tilfellene der han 

eller hun trenger ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet. 

De fleste elever med enkeltvedtak om spesialundervisning deltar i ordinær 

undervisning store deler av skoledagen. Det er derfor viktig at lærerne i 

spesialundervisning og ordinær opplæring samarbeider om opplæringen til eleven. I 

den delen av opplæringen som eleven ikke har spesialundervisning, forventes det at 

lærer i ordinær undervisning kjenner til sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og 

individuell opplæringsplan (IOP), og påser at eleven får et tilfredsstillende 

læringsutbytte. Samordningen mellom IOP og plan for den ordinære opplæringen bør 

gjøres ut fra en avveiing mellom hensynet til individuell tilpasning og inkludering, jf. 

veileder spesialundervisning. Den ordinære planen for opplæring skal ta hensyn til og 

legge til rette for arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning, jf. Udir -

Tilpasset opplæring for alle elever.  
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I tilsyn på dette temaet har fylkesmannen lagt til grunn at skolen skal ha en skriftlig 

fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og den ordinære 

undervisningen skal ses i sammenheng/arbeide sammen. Fremgangsmåten må være 

innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre 

opplæringen, jf. tilsynsrapport om skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen 15.06.15.  

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 I planlegging av undervisningen skal skolen sikre variasjon i organisering og 

bruk av varierte arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter og læremidler for å 

tilpasse opplæringen.  

 Skolen bør ha tiltak som sikrer samarbeid om elevens læringsutbytte mellom 

lærerne av spesialundervisning og ordinær undervisning. 

 

3.1.2 Fakta om tilpasning av opplæringen 

Variasjon i opplæringen 
Vi har sett på årsplaner i norsk, naturfag og musikk for skoleåret 2015/16.6  

 

Vestsiden skole har årsplaner i de ulike fagene. Noen hadde bare utarbeidet plan for 

skoleåret 2014/15, og en årsplan manglet. 

 

I årsplanene er tema for opplæringen vist, og mange har også tema koblet til mål i 

læreplanverket, arbeidsmetoder og vurdering. Flere av planene vi så på var utformet 

etter en felles mal, som omfatter tema, kompetansemål, læremiddel, arbeidsmetode 

og vurdering. Andre planer hadde en litt annen form og et annet innhold. På enkelte 

trinn i musikk var ikke arbeidsmetoder omtalt.  

 

Det er lagt opp til bruk av ulike læremiddel og arbeidsmetoder, i planene der dette er 

beskrevet. Planene for noen fag/trinn hadde stor variasjon i bruk av læremiddel og 

arbeidsmetoder, andre mindre.  

 

Skolen bruker kurs og mindre grupper for å gi opplæring som er tilpasset dem som 

trenger det, primært til elever med lave ferdigheter/kompetanse. Rektor opplyser at 

skolebygget har mindre fleksible løsninger enn det som var planlagt da skolen ble 

bygget, fordi en måtte sette inn noen permanente vegger i etterkant, samt at antallet 

grupperom ikke er høyt nok. Skolen har også merket de økonomiske innsparingene, 

                                                      
6 Vi har sett på 1 – 7. trinn i alle fag. I naturfag så vi også på alle trinn på ungdomstrinnet, men her 

manglet det plan for 9. trinn. I musikk så vi på ett tilfeldig valgt trinn på ungdomsskolen, 9. trinn. 
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ved at de ikke kan bruke to lærere i klassen like mye som før, noe rektor mener har 

betydning for arbeidet med tilpasset opplæring. 

 

Arbeidet med tilpasset opplæring er omtalt i KLART VI KAN! Ifølge planen skal den 

gode lærer legge til rette for undervisning som er tilpasset den enkelte elevs evner og 

forutsetninger. 

 

I elevundersøkelsen er det spørsmål knyttet til mestring, faglige utfordringer, støtte fra 

lærer og vurdering. Spørsmålene som gjelder vurdering blir omtalt i punkt 3.2. De 

andre temaene har noen spørsmål som viser elevenes syn på deler av skolens arbeid 

med tilpassing av undervisningen. Disse spørsmålene er vist i tabellen nedenfor. 

  
Tabell 3 Utvalgte spørsmål fra elevundersøkelsen for 7. trinn Vestsiden skole 

 2013/14 2014/15 2015/16 

Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal 

gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? * 
4,0 4,0 3,8 

Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på 

skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og 

forklarer? * 

3,9 4,0 3,6 

Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? # 4,2 4,5 4,1 
Får du nok utfordringer på skolen? # 3,8  4,2  3,8 

Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på 

skolen, får jeg god hjelp av lærerne ¤ 
4,4 4,5 4,1 

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære ¤ 4,5 4,5 4,3 
Kilde: Skoleporten, Udir.no 

Alle svar er gitt på en skala fra en til fem der fem er best. *Svaralternativ 3 er noen ganger, 4 ofte og 5 alltid. #Svaralternativ 3 er i 

noen fag, 4 i mange fag og 5 i alle eller de fleste fag. ¤Svaralternativ 3 er verken enig eller uenig, 4 litt enig og 5 helt enig. 

 

Resultatene for Vestsiden skole ligger noe lavere enn resultatene for kommunen 

samlet, Telemark og landet, men i 2014/15 er resultatene omtrent på nivå med dem vi 

sammenligner med. 

 

Skolen har også resultater for 5. til 10. trinn samlet. For skoleåret 2015/16 er 

resultatene i tråd med målene som er satt både på mestring og støtte fra lærer, men 

resultatene ligger under målene på faglige utfordringer. Resultatene på faglige 

utfordringer var også lavere enn målsettingen i 2013/14, men ikke i 2014/15.  

 

I foreldreundersøkelsen blir foreldrene spurt om barna deres får hjelp og oppgaver 

som er tilpasset. Litt under 40 % av foreldrene har svart, og lav svarprosent gjør at 

tallene er usikre. Vi mener likevel de kan brukes som en pekepinn. Flertallet av 

foreldrene som har svart, opplever at barna deres får hjelp og oppgaver som er 

tilpasset, men rundt 12 % mener at barna får lekser de ikke klarer på egenhånd. På de 

andre spørsmålene er det under 10 % som mener at barna ikke får hjelp og oppgaver 

som er tilpasset dem.  
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I spørreundersøkelsen til lærerne ba vi dem ta stilling til noen påstander om arbeidet 

med tilpasset opplæring ved skolen. Svarene er vist nedenfor.  

 

 
Figur 1 Svar fra spørreundersøkelse lærere – tilpasset opplæring. Svar gitt på en skala fra 1 uenig til 4 enig. 

 

Det typiske svaret, det som er mest vanlig, er 3 litt enig. Fire lærere er litt uenig i at 

arbeidet med tilpasset opplæring har stort fokus på skolen og at elever med svake 

faglige forutsetninger får utfordringer og opplever mestring, mens åtte lærere er litt 

uenig i at elever med sterke faglige forutsetninger får oppgaver tilpasset dem. Ingen 

valgte alternativ en uenig på påstandene. 

 

Samarbeid mellom lærerne i spesialundervisning og ordinær undervisning 
Det er en lærer med ansvar for spesialundervisning på hver base. På ett trinn har også 

faglærerne fått ansvar for spesialundervisningen. Alle lærerne har ansvaret for den 

tilpassede opplæringen i sine fag/klasser. På basene er det faste møter hver uke. Det 

er laget en egen mal for møtene, der det er lagt opp til at individuelle 

opplæringsplaner for elever med vedtak om spesialundervisning skal drøftes. I 

spørreundersøkelsen har vi spurt lærerne om bruk av basemøter og om samordning 

mellom spesialtilpasset og ordinær undervisning. Det gjennomsnittlige svaret på hver 

av påstandene er vist i figuren under. 

 

 
Figur 2 Samarbeid om spesialundervisning og ordinær undervisning – svar er gitt på en skala fra 1 uenig til 4 enig. 
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Vi har arenaer for å samordne spesialtilpasset og
ordinær undervisning og sikre elevenes

læringsutbytte

Elever med spesialundervisning, får samordnet den
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Det er 12 lærere som er litt uenige i påstanden om at de har arenaer for å samordne 

spesialtilpasset og ordinær undervisning. Blant disse 12 er det flere som mener at 

basemøtene er en god arena for å samordne denne undervisningen. Det er 7 lærere 

som er uenig eller litt uenig i at elevene får samordnet undervisning.  

 

3.1.3 Revisors vurdering av tilpasning av undervisningen 

Variasjon i opplæringen 
 

 I planlegging av undervisningen skal skolen sikre variasjon i organisering og 

bruk av varierte arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter og læremidler for å 

tilpasse opplæringen.   

 

Årsplanen er sentral i planleggingen av undervisningen. Her synliggjør skolen at det er 

lagt opp til variasjon i oppgaver, lærestoff, arbeidsmåter og læremidler. Manglene vi 

har avdekket i arbeidet med årsplaner, tyder på at oppfølgingen av arbeidet med 

planer ikke har vært god nok. Det gjør også at arbeidet med årsplaner ikke sikrer at 

undervisningen planlegges i tråd med kravene om tilpasset opplæring.  

 

Skolen har variasjon i organiseringen ved bruk av kurs og undervisning i mindre 

grupper. Mange av disse tiltakene er rettet mot elever med svake ferdigheter/lav 

kompetanse. Svarene fra både lærerne og elevene tyder på at skolen i større grad kan 

sikre at alle elever får faglige utfordringer.  

 

Samarbeid mellom lærerne i spesialundervisning og ordinær undervisning 
 

 Skolen bør ha tiltak som sikrer samarbeid om elevens læringsutbytte mellom 

lærerne av spesialundervisning og ordinær undervisning. 

 

Basemøtene er et tiltak som kan sikre samarbeid mellom lærere med ansvar for 

spesialundervisning og ordinær undervisning om elevens læringsutbytte. Mange av 

lærerne vurderer at dette er en god arena for å samordne undervisningen. Skolens mal 

for gjennomføring av basemøtene er etter vår vurdering ikke tydelig nok på at 

basemøtene skal sikre dette samarbeidet. Malen ivaretar dermed ikke anbefalingen 

om å ha en skriftlig fremgangsmåte for dette arbeidet. Svarene som lærerne gir, tyder 

også på at basemøtene ikke alltid blir brukt til slik samordning. 
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3.2 Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte 

3.2.1 Revisjonskriterier 
Underveisvurdering er en vurdering av elevens kompetanse på mål i læreplanverket, 

som også skal omfatte informasjon om hvordan eleven kan utvikle kompetansen sin i 

faget. Det er satt krav til underveisvurderingen i § 3-11 i forskrift til opplæringsloven. 

Det fremkommer her at underveisvurdering skal brukes som et redskap i 

læreprosessen og et grunnlag for tilpassa opplæring. Underveisvurderingen skal gis 

løpende og systematisk.  

 

Utdanningsdirektoratet mener at følgende fire prinsipper er sentrale for å få til en 

læringsfremmende undervisning: 

 

 Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 

 Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet 

eller prestasjonen. 

 Elevene skal få råd om hvordan de skal forbedre seg. 

 Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget 

arbeid og utvikling.  

 

Elevene har rett til en samtale med kontaktlæreren minst hvert halvår. Samtalen skal 

blant annet handle om elevens utvikling i forhold kompetansemålene i fagene. 

Foreldrene har også rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer minst 

to ganger i året. Samtalen skal handle om hvordan eleven jobber daglig og om elevens 

kompetanse i fagene. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene 

skal samarbeide for å legge til rette for læringa og utviklinga til eleven. 

 

Samtalen kan gjennomføres i forbindelse med halvårsvurderingen uten karakter, som 

alle elever har rett på, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-13. Halvårsvurderingen uten 

karakter skal gis muntlig og/eller skriftlig, og dette gjelder alle fag. Det er stor 

fleksibilitet i hvordan halvårsvurderingen uten karakter kan gjennomføres og 

dokumenteres, så lenge elevens rettigheter blir ivaretatt. Skoleeier har mulighet til å 

fastsette felles krav til dokumentasjon hvis skoleeier mener det er hensiktsmessig 

(Udir.no). Alle elever skal ha halvårsvurdering uten karakter. Fra 8. trinn skal elevene i 

tillegg ha skriftlig halvårsvurdering med karakter. 

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Skolen skal sikre at elevene får underveisvurdering, herunder halvårsvurdering 

og halvårlige elevsamtaler og foreldresamtaler.  

 Underveisvurderingen skal brukes til å tilpasse opplæringen.  
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3.2.2 Fakta om underveisvurdering 

Underveisvurdering 
Underveisvurdering er all vurdering som foregår underveis i opplæringen. Når 

underveisvurderingen brukes til å øke elevens kompetanse i faget, kalles den vurdering 

for læring. Vurdering for læring er ett av fem satsingsområder i KLART VI KAN! 

Satsingen er basert på utdanningsdirektoratets prinsipper for god underveisvurdering. 

 

Porsgrunn kommune har hatt vurdering for læring som fokusområde siden 2008. 

Kommunen har hatt et prosjekt på klasseledelse som omfattet vurdering for læring og 

et eget prosjekt i vurdering for læring. Vestsiden skole skulle arbeide med begge disse 

prosjektene samtidig som de skulle arbeide med et prosjekt på tilpasset opplæring. 

Skolen valgte å jobbe med de tre prosjektene samlet. Kommunalsjefen opplyser at 

Vestsiden skole og enkelte andre skoler har signalisert behov for mer opplæring 

knyttet til arbeid med vurdering for læring.  

 

Kommunen har en egen kartleggingsplan, som sammen med daglig undervisning og 

andre tester/kartlegginger som den enkelte lærer gjør, gir grunnlag for å si noe om 

elevenes ferdigheter og kompetanse underveis i skoleåret (underveisvurdering). 

Kartleggingsplanen omfatter et eget verktøy, Kartleggeren, som kommunen bruker på 

elever i 5. – 10. trinn, STAS gruppetest på 3. og 6. trinn, felles nasjonale 

kartleggingsprøver og nasjonale prøver.7 Vestsiden skole har hatt tekniske problemer 

med bruk av Kartleggeren og har derfor ikke fått tatt den i bruk fullt ut enda. Fem av 

lærerne hadde erfaring med STAS-gruppetest.  

 

I årsplanene vi har sett på var vurdering et tema det var satt av plass til, men det var 

likevel ikke beskrevet i alle årsplanene vi undersøkte. I enkelte årsplaner i norsk var det 

laget kriterier til bruk i vurderingsarbeidet. Kriteriene gjaldt måloppnåelse for de ulike 

læringsmålene.  

 

De halvårsvurderingene som vi har gjennomgått var ulike både i omfang og i hvor 

konkrete tilbakemeldingene var. Enkelte vurderinger var omfattende og tydelig 

individuelt tilpasset, mens andre var mer knappe og også relativt like for elever i 

samme klasse. Kontaktlærerne til de klassene vi undersøkte halvårsvurderingene til, 

hadde også ulike måter å gi tilbakemeldinger på underveis. De ga bl.a. skriftlige 

månedsmeldinger på ungdomstrinnet og skriftlige tilbakemeldinger på 

prøver/elevarbeid. Hva lærerne gjorde varierte. 

 

                                                      
7 STAS-gruppetest er en test som kartlegger to delkomponenter i lese- og skriveferdigheter, avkoding og 

staving. 
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Svarene fra spørreundersøkelsen til lærerne viser bl.a. at lærerne mener at skolen kan 

få bedre rutiner på underveisvurdering, at mange lærere opplever at de ikke har nok 

tid til å gi tilbakemeldinger på kompetanse i det daglige og at de ikke får forklart den 

enkelte elev hva som skal til for å nå kompetansemålene.  

 

Lærerne opplyser at de får gjennomført elev- og foreldresamtaler. Dette ble bekreftet 

av vår gjennomgang på skolen. Det er fastlagt i skolens årsplan når samtalene skal 

gjennomføres og det er utarbeidet maler for samtalene. Gjennomgangen vår viste at 

det var mindre forskjell i malene, men at alle dekket samme innhold. Svarene fra 

spørreundersøkelsen er vist under. 

 

 
Figur 3 Underveisvurdering – svar på en skala fra 1 uenig til 4 enig (Antall svar = 28). 

 

Vi har ikke sett dokumentasjon på at samtaler er gjennomført på alle trinn/alle elever 

som vi hadde valgt ut. Hverken skolen eller kommunen har noen felles rutine for 

arkivering av dokumentasjon av underveisvurdering og halvårlige elevsamtaler. 

Tidligere arkiverte lærer dette i papirarkivet. I 2014 ble det innført elektronisk arkiv på 

skolene. Lærerne har ikke tilgang til det elektroniske arkivet, det er det bare rektor og 

sekretær som har. Dokumentasjon fra samtalene arkiveres ikke i det elektroniske 

arkivet. Lærerne har ulike systemer for å oppbevare og følge opp samtalene fra år til 

år, noen på papir og elektronisk, andre bare elektronisk. Flere lærere etterlyste felles 

system og rutiner på oppbevaringen. Kommunalsjefen opplyser at skolene skal kunne 

dokumentere at underveisvurdering er gitt, men at det ikke er fastlagt hvilken form 

dokumentasjonen skal ha.  

 

I elevundersøkelsen er det laget en indikator på vurdering for læring 

(underveisvurdering). Resultatene for Vestsiden, Porsgrunn, Telemark og landet er vist 
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nedenfor for 7. trinn. Resultatene for 5. – 10. trinn samlet, er nesten identiske med 

resultatene på 7. trinn, men for skolen samlet er resultatet i 2013/14 også 3,5. 

Resultatene for 7. trinn viser at skolen særlig kan bli bedre til å gi tilbakemelding om 

hvordan elevene kan bli bedre i faget og til å involvere eleven i vurderingsarbeidet. 

 

Tabell 4 Vurdering for læring 

 2013/14 2014/15 2015/16 

Vestsiden skole 7. trinn 3,6 3,5 3,4 

Porsgrunn 7. trinn 3,7 3,8 3,8 

Telemark 7. trinn 3,8 3,9 3,9 

Landet 7. trinn 3,8 4,0 3,9 
Kilde: Skoleporten, Udir 

 

Administrasjonen opplyser at skolen har prioritert å følge opp resultatene knyttet til 

medvirkning og mobbing, og har ikke jobbet spesielt med å bedre resultatene på 

vurdering. Skolen har valgt få temaer for å kunne følge dem godt opp.   

 

Resultatene fra foreldreundersøkelsen varierer noe, men særlig i 2015 er det tydelig at 

en del opplever at det er fag der barna deres ikke er kjent med hva som vektlegges i 

vurderingene/kreves for å oppnå de ulike karakterene i de fleste fagene. Her er det 

viktig å påpeke lav svarprosent, samt at spørsmålet om karakter bare gjelder 

ungdomsskolen. Resultatene er vist under. 

 

Tabell 5 Foreldreundersøkelsen 

Jeg har inntrykk av at barnet mitt… I alle eller de fleste fag – %andel  

2014 2015 

forstår hva som er målene i de ulike fagene 51,7 % 47,3 % 

vet hva som legges vekt på når skolearbeidet 

hans/hennes vurderes 

51 % 36,4 % 

vet hva som kreves for å oppnå de ulike 

karakterene ved halvårsvurdering i fag 

45,5 % 28,9 % 

får tilbakemelding om hva som er bra med 

arbeidet han/hun gjør 

69,2 % 49,7 % 

får tilbakemelding om hva han/hun bør gjøre 

for å bli bedre i fagene 

55,6 % 47,7 % 

Kilde: Vestsiden skole 

 

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring  
Flertallet av lærerne oppgir at lærerteamet bruker resultater av kartleggingene i 

arbeidet med å planlegge undervisningen, men fem lærere er litt uenig i dette og en 
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har svart vet ikke. Lærerne oppgir også at de følger opp resultater fra kartleggingene i 

det daglige arbeidet med den enkelte elev, men tre lærere er litt uenig. Det 

gjennomsnittlige svaret er vist i figuren under. 

 

 
Figur 4. Underveisvurdering og tilpasset opplæring - svar på påstandene på en skala fra 1 uenig til 4 enig. 

 

Til de ulike kartleggingene finnes det veiledningsmateriell som handler om hvordan en 

tilpasser opplæringen i etterkant ut fra klassens resultater. Materiellet er utarbeidet til 

oppfølging av nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Lærerne bruker i liten grad dette 

materiellet.  

 

Lærerne oppgir at kartleggingsprøvene siker at de får identifisert elever som trenger 

ekstra oppfølging, og de bruker også disse prøvene til å tilpasse opplæringen. Flere 

lærere mener at de nasjonale prøvene ikke er så godt egnet som grunnlag for å 

tilpasse opplæringen. Lærerne har også gitt uttrykk for at oppfølgingen av de nasjonale 

prøvene i for stor grad er overlatt til den enkelte lærer. 

 

VOKAL8 er tilgjengelig for lærerne og kan brukes i arbeidet med å tilpasse opplæringen. 

Vi har ikke undersøkt bruken med mange lærere, men har fått kjennskap til at ikke alle 

lærerne er godt kjent med bruken av systemet. Rektor opplyser at hun kjenner til at 

flere bruker det, men at bruken varierer. Systemet er presentert for personalet, og de 

har ved innføringen fått hjelp til å registrere og hente ut resultater.  

 

Kartleggeren, som skolen ikke har fått tatt ordentlig i bruk enda, har også materiell for 

å tilpasse opplæringen ut fra kartleggingsresultatene. 

 

3.2.3 Revisors vurdering av underveisvurdering 

Underveisvurdering 
 

 Skolen skal sikre at elevene får underveisvurdering, herunder halvårsvurdering 

og halvårlige elevsamtaler og foreldresamtaler. 

                                                      
8 VOKAL er en løsning som sammenstiller kartlegginger og vurderingsverktøy for eleven og som lærer 

kan bruke i arbeidet med å tilpasse opplæringen. 

3,2

3,2

1 2 3 4

Lærerteamet  bruker resultater kartleggingen i
planlegging av undervisning

Jeg følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i
det daglige arbeidet med hver enkelt elev
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Skolen har rutiner og system for å gi halvårsvurdering og halvårlige elev- og 

foreldresamtaler. Informasjonen vi har samlet inn viser at dette blir gjennomført.  

 

Skoleeier har en forventing om at skolene skal kunne dokumentere at 

underveisvurdering er gitt. Det bør derfor være felles rutiner for dette for alle skolene i 

kommunen. Dokumentasjon av underveisvurderingene er en sentral del av 

dokumentasjonen av den opplæringen eleven har fått. 

 

Gjennom kartleggingsrutinen og arbeidet med årsplaner har skolen tiltak som kan sikre 

at lærer har grunnlag for å vurdere eleven og at lærer har planlagt hvordan 

underveisvurderingen skal gis. Vår gjennomgang av årsplanene tyder imidlertid på at 

planleggingen av underveisvurderingen varierer: noen lærere jobber mer med 

planlegging og utarbeiding av kriterier for vurderingen enn andre. Skolen kan trolig ha 

nytte av mer erfaringsutveksling på tvers av fag.  

 

Tilbakemeldingene både fra foreldre og elever tyder på at underveisvurderingen kan 

bli bedre, særlig det å forklare elevene hva som vektlegges i vurderingene. Lærerne 

oppgir også selv at de ikke får gitt de nødvendige tilbakemeldingene i det daglige.  

 

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring 
 

 Underveisvurderingen skal brukes til å tilpasse opplæringen.  

 

Skolen har et system på å drøfte læringsresultater i lærerteamene, og bruker 

vurderingene i planleggingen av undervisningen, altså til tilpasning av opplæringen. 

Lærerne har ulik oppfatning av hva som blir gjort. Det kan tyde på at det er forskjeller 

på hva som gjøres i de ulike teamene.  

 

Skolen bør sikre at lærerne tar i bruk de verktøyene kommunen har. Skolen bør også 

vurdere hvordan de best kan bruke det veiledningsmateriellet som er utarbeidet for å 

følge opp de nasjonale kartleggingene og prøvene.  

 

 

3.3 Tidlig innsats 

3.3.1 Revisjonskriterier 
For 1. til 4. trinn skal kommunen sørge for at den tilpassede opplæringen i norsk, 

samisk og matematikk har særlig høy lærertetthet, og er særlig rettet mot elever med 
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svake ferdigheter i lesing og regning, jf. opplæringsloven § 1-3. Den særlige plikten 

rettet mot lesing og regning, ble innført som en del av plikten til tilpasset opplæring.  

 

Det er i stor grad opp til skoleeier å avgjøre hvordan den forsterkede opplæringen skal 

organiseres, og det vil naturlig nok være aktuelt å bruke mange av de samme 

prinsipper og metoder som i annen tilpasset opplæring. Den forsterkede innsatsen skal 

være særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning. Derfor er det 

nødvendig med kjennskap til elevenes ferdigheter og kunnskapsnivå. Skoleeiere bør 

sammen med ledelsen på skolene definere elevgruppen som skal gis forsterket 

opplæring ved hjelp av resultater fra kartlegginger og lærernes øvrige kjennskap til 

elevens ferdighetsnivå, jf. Ot.prp.nr. 55 (2008-2009) Om endringer i opplæringslova og 

privatskolelova. 

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Skolen skal ha ekstra innsats rettet mot elever på 1. til 4. trinn med svake 

ferdigheter i lesing og regning.  

 Skoleeier og skolen bør i fellesskap definere elevgruppen som den ekstra 

innsatsen skal rettes mot.  

 

3.3.2 Fakta om tidlig innsats 

Ekstra innsats på 1. – 4. trinn 
Vestsiden skole har ekstra innsats på 1. – 4. trinn gjennom tilbud om kurs for mindre 

grupper med svake ferdigheter i lesing og regning. Det er de to spesialpedagogene 

med ansvar for trinnene som også har ansvar for kursene. I skoleåret 2015/16 ble det 

gitt kurs til 2. – 4. trinn. Det ble gitt ulike typer lesetreningskurs til mindre grupper. Ett 

av kursene var interaktivt og ble gjennomført elektronisk. Dette fikk alle elevene på 2. 

trinn i grupper på 10 elever. I tillegg fikk elever på trinnet med svake leseferdigheter 

tilleggskurs i grupper på 2 – 4 elever. Disse kursene ble også gitt for mindre grupper på 

3. og 4. trinn. Det ble dessuten gitt kurs i matematikk i mindre grupper, med fokus på 

grunnleggende ferdigheter i regning.  

 

I perioden august til oktober 2016 ble ressursene brukt på ekstra oppfølging av 1. 

trinn. For skoleåret 2016/17 skal det gis tilbud om kurs til 1. – 4. trinn.  

 

Blant de ti lærerne som har svart fra 1. – 4. trinn, er det fire som er uenig/litt uenig i at 

skolen har gode verktøy for å avdekke lese og skrivevansker tidlig og to er uenig/litt 

uenig i at skolen har gode rutiner på dette. Alle lærerne mener at kartleggingsprøvene 

bidrar til at de får identifisert elever med behov for ekstra oppfølging og at lærerne 

bruker dem i arbeidet med å tilpasse opplæringen.  
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Skolene i Porsgrunn har noe ulik lærertetthet for 1. – 4. trinn. Antall elever per lærer 

(inklusiv spesialundervisning) er vist i tabellen nedenfor. 

 
Tabell 6 Antall elever per lærer 1. - 4. trinn 

Skole 2012 2013 2014 2015 Skole 2012 2013 2014 2015 

Borge 13,73 14,21 15,01 16,16 Langangen 13,93 9,97 9,75 9,40 

Brattås 15,76 13,81 15,80 15,50 Myrene 8,06 8,83 9,98 9,69 

Brevik 14,67 15,09 15,00 15,00 Stridsklev 13,36 12,92 14,26 15,13 

Grønli 17,42 17,03 16,52 15,83 Tveten 12,46 15,45 16,66 14,51 

Heistad 13,69 14,11 15,45 14,19 Vestsiden 13,20 13,84 15,37 14,24* 

Klevstrand 16,38 11,90 12,78 12,50      
Kilde: Skoleporten, GSI, Porsgrunn kommune * Tall fra Vestsiden omfatter også lærer med ansvar for 

tospråklig fagopplæring, som skulle vært holdt utenom. 

 

I tabellen under er gjennomsnittlig gruppestørrelse for 1. – 4. trinn vist for Porsgrunn 

kommune sammenlignet med landet og egen kommunegruppe.  

 
Tabell 7 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 4. trinn (elevtimer/lærertimer - morsmålstimer holdt utenfor) 

 2012 2013 2014 2015 

Porsgrunn 13,0 12,9 13,7 13,6 

Kommunegruppe 14,0 14,3 14,6 14,2 

Landet utenom Oslo 13,1 13,3 13,3 13,2 

Kilde: SSB 

 

Kommunen har utarbeidet en rutine for overgang fra barnehage til skole. Rutinen skal 

bl.a. sikre at skolene får informasjon som er viktig for å tilrettelegge opplæringen på 

best mulig måte. Vestsiden skole har i tillegg utarbeidet en aktivitetsplan som sikrer en 

rekke faste møtepunkt der barnehagebarna kan bli kjent med skolen året før de skal 

starte. Foresatte i barnehagen får informasjon om denne planen. Skolen opplever at 

de i hovedsak får informasjon fra barnehagene i kommunen i tråd med rutinen. 

Ledelsen opplyser at de har måttet etterspørre noe og en av de ti lærerne har erfart at 

de ikke får all den dokumentasjonen de skal ha fra barnehagene.  

 

Bruk av ressurser til tidlig innsats 
Den ekstra innsatsen på 1. – 4. trinn brukes på kurs for mindre grupper av elever. 

Hvilke kurs skolen tilbyr og fordeling av plasser på kursene skjer ut fra resultat på ulike 

kartlegginger og tester som skolen gjennomfører.  

 

Felles vurdering av prioriteringer - tidlig innsats  
I Porsgrunn velger skolene hvordan den ekstra innsatsen på 1. – 4 trinn gjennomføres 

og hvem den rettes mot. Bruken av midlene blir imidlertid drøftet med skoleeier, som 
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på den måten er involvert i prioriteringene. Skolene rapporterer på antall 

timer/stillingsprosent som ble brukt på tidlig innsats. 

 

 

3.3.3 Revisors vurdering av tidlig innsats 

Ekstra innsats på 1. – 4. trinn 
 

 Skolen skal ha ekstra innsats rettet mot elever på 1. til 4. trinn med svake 

ferdigheter i lesing og regning.  

 

Vestsiden skolen har en ekstra innsats slik det er satt krav om. Kursene som gis til 

elever med svake ferdigheter i lesing og regning ivaretar dette kravet.   

 

Både overgangs- og kartleggingsrutinene bidrar til at kommunen får identifisert 

elevene som har behov for ekstra innsats tidlig. Dårligere lærertetthet nå enn i 2012-

2013 kan innebære en risiko for at kvaliteten i dette arbeidet blir svekket. 

 

Felles vurdering av prioriteringer - tidlig innsats  
 

 Skoleeier og skolen bør i fellesskap definere elevgruppen som den ekstra 

innsatsen skal rettes mot. 

 

Vi mener at drøftingen mellom skolen og skoleeier om bruk av ressursene til tidlig 

innsats sikrer at skoleeier er med på å definere elevgruppen som den ekstra innsatsen 

rettes mot. 
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4 Andre forhold 
 

Arkivering 
Som omtalt under punkt 3.2, har skolen hatt noen utfordringer knyttet til overgangen 

fra papir til elektronisk arkiv, blant annet ved at lærerne ikke har tilganger til 

kommunens arkivløsning. Manglende tilgang medfører at administrativt ansatte må 

skrive ut dokumentasjon fra arkivet til lærerne som trenger det. Skolen opplyser at i 

praksis blir dette for tidkrevende, og at de for elever med vedtak om 

spesialundervisning derfor har papirarkiv, et «skygge-arkiv». 

 

Kommunalsjefen opplyste at kommunen nå skal innføre et administrativt system for 

skole og at de også skal få bedre system for sikker lagring elektronisk. Vi vil påpeke at 

kommunen bør få på plass et felles system for sikker og oversiktlig oppbevaring av 

elevdokumentasjon og som sikrer at lærere med behov for informasjon kan få tilgang 

til denne på enklest mulig måte, og slik at elevdokumentasjon i nødvendig utstrekning 

er sikret for ettertiden.  
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 

Skolebasert vurdering 

I hvilken grad blir skolebasert vurdering gjennomført og fulgt opp ved 
Vestsiden skole? 

Vestsiden skole gjennomfører ulike vurderinger av skolens virksomhet, men 

vurderingene er ikke satt inn i et helhetlig system. Skolen mangler en skriftlig 

framgangsmåte for å sikre at den skolebaserte vurderingen planlegges og 

gjennomføres systematisk. Skolen har heller ikke foretatt bevisste valg av tema for den 

skolebaserte vurderingen. Kravet om medvirkning blir ivaretatt for de vurderingene 

som gjøres.  

 

Skolen har til en viss grad gjennomført skolebasert vurdering, men vurderingene er 

ikke i tråd med alle kravene som er satt. Skolen har fulgt opp vurderingene.  

 

Skoleeier har ikke i tilstrekkelig grad sikret at skolene følger opp kravene som er satt til 

skolebasert vurdering. 

 

Tilpasset opplæring 

I hvilken grad har Vestsiden skole tiltak for å sikre at opplæringen blir 
tilpasset elevenes evner og forutsetninger? 

Vestsiden skole har tiltak for å tilpasse opplæringen for elevene, men de sikrer ikke 

kravene som er satt godt nok. Det er svakheter i arbeidet med å følge opp årsplanene, 

både når det gjelder planlegging av vurdering og å sikre tilpasset opplæring gjennom 

variert bruk av oppgaver, lærestoff og arbeidsmåter. Skolen bør også sikre bedre 

samarbeid om læringsutbytte for elever som får spesialtilpasset og ordinær 

undervisning. 

 

Skolen ivaretar flere av kravene som er satt til underveisvurdering, som 

halvårsvurderinger og elev- og foreldresamtaler. Skolen bør imidlertid sikre at 

underveisvurderingene i større grad både brukes til å tilpasse opplæringen og øke 

elevenes kompetanse. 
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Skolen har tiltak i tråd med kravet om tidlig innsats, som er del av arbeidet med 

tilpasset opplæring.  

 

Vestsiden skole har til en viss grad tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset 

elevene. 

 

 

5.2 Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør sørge for: 

 felles rutine for dokumentasjon av underveisvurderinger, 

 tiltak for å sikre at skolene gjennomfører skolebasert vurdering. 

 

Vi mener at skolen bør: 

 utarbeide en skriftlig fremgangsmåte som sikrer at skolen gjennomfører en 

helhetlig og systematisk skolebasert vurdering og følger opp resultatene av 

vurderingen, 

 sikre oppfølging av det lokale arbeidet med årsplaner og underveisvurdering, 

 sikre at ordinær og spesialtilpasset opplæring blir samordnet. 

 

 

  



12/18 Videreoppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune - 16/06714-16 Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune : 705035 Tilpasset opplæring Vestsiden skole

Tilpasset opplæring Vestsiden skole – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

29 

Litteratur og kildereferanser 
Lover og forskrifter: 

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

(kommuneloven). 

 Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 
 

 Lov 1998-07-17 nr 16 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova) 

 Forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova  

 

Offentlige dokument: 

 Ot.prp. nr. (år): Tittel (til og med vårsesjonen 2009) 

 Ot.prp. nr. 55 (2003-2004) om lov om endringar i opplæringslova  

 

 Utdanningsdirektoratet: Hva er underveisvurdering 

 Utdanningsdirektoratet: Tilpasset opplæring for alle elever 

 Utdanningsdirektoratet: Veileder spesialundervisning 

 Utdanningsdirektoratet: Veileder til kravet om skoleeiers «forsvarlige system» i 

henhold til opplæringslova § 13-10 

 Utdanningsdirektoratet: Veileder om skolebasert/virksomhetsbasert vurdering 

(6.4.16) 

 

 Fylkesmannen i Telemark: Tilsynsrapport om skolebasert vurdering (15.6.15) 

 

  



12/18 Videreoppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune - 16/06714-16 Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune : 705035 Tilpasset opplæring Vestsiden skole

Tilpasset opplæring Vestsiden skole – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

30 

Tabelloversikt 
Tabell 1 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng...................................................................... 1 

Tabell 2 Andel på mestringsnivå 1 nasjonale prøver 5. trinn ........................................... 2 

Tabell 3 Utvalgte spørsmål fra elevundersøkelsen for 7. trinn Vestsiden skole ............ 14 

Tabell 4 Vurdering for læring .......................................................................................... 20 

Tabell 5 Foreldreundersøkelsen ..................................................................................... 20 

Tabell 6 Antall elever per lærer 1. - 4. trinn ................................................................... 24 

Tabell 7 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 4. trinn  ................................................. 24 

 

 

Figuroversikt 
Figur 1 Svar fra spørreundersøkelse lærere – tilpasset opplæring.  .............................. 15 

Figur 2 Samarbeid om spesialundervisning og ordinær undervisning. .......................... 15 

Figur 3 Underveisvurdering. ........................................................................................... 19 

Figur 4. Underveisvurdering og tilpasset opplæring. ..................................................... 21 

Figur 5 Prosentvis fordeling av hvilke trinn de som har svart jobber på. ...................... 33 

 

Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra administrasjonssjefen/rådmann 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring  

  



12/18 Videreoppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune - 16/06714-16 Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune : 705035 Tilpasset opplæring Vestsiden skole

Tilpasset opplæring Vestsiden skole – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

31 

Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet ved oppstartbrev til Porsgrunn kommune 7. juni 2016.  

 

Vi har intervjuet kommunalsjef på oppvekst og rektor, inspektør og ansvarlig for 

spesialpedagogiske tiltak på skolen, samt tillitsvalgt. Vi har også gjennomgått 

dokumentasjon på halvårsvurderinger uten karakter, elev- og foreldresamtaler for fire 

utvalgte trinn på skolen. Vi har dessuten fått utfyllende informasjon om 

dokumentasjonen og arbeidet med underveisvurdering, samt årsplaner, 

kvalitetsutvikling og samarbeid rundt spesialundervisning og ordinær undervisning 

med kontaktlærere på disse trinnene.9 Vi har sett på to trinn fra 1 – 4 trinn – siden vi 

også har fokus på tidlig innsats, samt et trinn fra mellomtrinnet og ett fra 

ungdomstrinnet. Innenfor hver gruppe ble det gjort tilfeldig valg av trinn. 

 

Intervjuene var delvis strukturerte. Det innebærer at vi har utarbeidet en intervjuguide 

for å sikre en felles ramme for intervjuene, men at det er samtidig åpent for å komme 

med oppfølgingsspørsmål. Vi har lagt inn spørsmål som gjelder spesielt for den enkelte 

vi har intervjuet. I etterkant av intervjuene er det utarbeidet referater som er sendt 

dem som er intervjuet til verifisering. 

 

Vi har i tillegg gjennomgått kommunens plan for skole og barnehage, 

handlingsprogram, tilstandsrapport, og rutiner/planer/rapporter som er utarbeidet 

ved skolen og som er felles for kommunen på de områdene vi har undersøkt. Vi har 

undersøkt årsplaner for tre fagområder, norsk, musikk og naturfag. 

 

Vi har benyttet resultat fra elevundersøkelsen som skolen gjennomfører for 5. – 10. 

trinn. Dessuten har vi brukt resultater fra skolens årlige foreldreundersøkelse for 2014 

og 2015. Disse to årene var svarprosenten på henholdsvis 38 og 39 %.  

 

Spørreundersøkelse 

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til alle de 35 lærerne ved skolen. Undersøkelsen 

omfattet ikke rektor og inspektør. Vi sendte to påminninger for å øke svarprosenten. 

Skolens ledelse har informert om at det kommer en undersøkelse og minnet lærerne 

på at de skal svare. Vi har fått svar fra 28 lærere, en svarprosent på 80. 

 

                                                      
9 For to trinn var det bare en kontaktlærer som fortsatt jobbet på skolen. På de to trinnene så vi bare på 

en klasse. 
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Figur 4 viser hvilke trinn de som 

har svart på undesøkelsen jobber 

på. 73 % av de som har svart er 

kontaktlærere, mens 

spesialpedagogene utgjør 11,5 %. 

64 % av lærerne som har svart har 

undervist i 7 år eller mer ved 

skolen. Bare 4 % har vært ansatt i 

mindre enn ett år. Lærerne i norsk, 

engelsk og matematikk på 

barneskolen og ungdomstrinnet har utdanning på ulike nivå i faget. Gjennomsnittet er 

på mellom 30 og 59 studiepoeng, med unntak av engelsk på barnetrinnet der 

gjennomsnittet er på under 15 studiepoeng.    

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er relevant og pålitelig. Dataene som er samlet inn skal være relevante for 

de forholdene som problemstillingene skal avklare og datainnsamlingen skal skje på en 

mest mulig nøyaktig måte (pålitelig).  

 

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

som nevnt utarbeidet intervjuguider, som både bidrar til at vi får spurt om det som er 

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, dvs. at data er hentet 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, en 

kombinasjon av ulike metoder; intervju, spørreundersøkelse og 

dokumentgjennomgang. Når bildet vi finner er lignende ut fra bruk av de ulike 

metodene, styrker det funnene vi har gjort. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

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

Figur 5 Prosentvis fordeling av hvilke trinn de som har svart 
jobber på. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 5. - 10. trinn 8. - 10. trinn
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revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon10. 

 

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. 

                                                      
10 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 som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Orientering om oppfølging etter sak 25/16 om skolebasert vurdering 

Skolebasert/virksomhetsbasert vurdering er skolens vurdering av organiseringen, 
tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen på skolen.  Skolen skal vurdere i 
hvilken grad disse faktorene medvirker til at elevene når målene i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. Skolen skal gjennomføre skolebasert/virksomhetsbasert vurdering jevnlig. 
(Jf. Udir.no)  

 

Bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen ble i 2016 bestilt av Kontrollutvalget med forespørsel om å undersøke:  

 i hvilken grad skolebasert vurdering blir gjennomført og fulgt opp ved Vestsiden skole og   

 i hvilken grad Vestsiden skole har tiltak for å sikre at opplæringen blir tilpasset elevenes 

evner og forutsetninger. 

 

Tilsynet ble gjennomført ved hjelp av intervjuer, spørreundersøkelser og ved gjennomgåelse av 

dokumentasjon på årsplaner i fag og på halvårsvurderinger i fag og elev-/foreldresamtaler. I 

tillegg benyttet man tilgjengelig statistikk og gjennomgikk relevante rutiner, planer og 

rapporter. Telemark kommunerevisjon kom med følgende anbefalinger både til kommunen og 

til Vestsiden skole etter tilsynet: 

Kommunen bør sørge for: 

 å ha en felles rutine for dokumentasjon av underveisvurderinger  

 å sette i verk tiltak for å sikre at skolene gjennomfører skolebasert vurdering  

 

Skolen bør sørge for: 

 å utarbeide en skriftlig fremgangsmåte som sikrer at skolen gjennomfører en helhetlig og 

systematisk skolebasert vurdering og følger opp resultatene av vurderingen  

 å sikre oppfølging av det lokale arbeidet med årsplaner og underveisvurdering  

 å sikre at ordinær og spesialtilpasset opplæring blir samordnet  

 

Hva er gjort etter tilsynet i 2016? 
Punktene over har etter tilsynet vært oppe til drøfting i rektormøter, i kvalitetsoppfølgings-

samtaler med de enkelte skolene og i Utvalget for barn, unge og kultur. Man har i flere 

sammenhenger og på forskjellige arenaer drøftet og vist hvordan resultater etter 

elevundersøkelsen, nasjonale prøver og kartlegginger i ulike fag brukes som utgangspunkt for 

læring, både i det direkte arbeidet med elevene, i skole-hjem-samarbeidet og med tanke på 

lærernes læring og skolenes kollektive samarbeid. Det er laget en rutine for dokumentasjon av 

underveisvurderinger (jf. vedlegg 1) – og ved revidering av «Klart vi kan! (2015-2018)» vil det 

jobbes med å forbedre rutinen og øke oppmerksomheten omkring systemet som skal sikre at 

skolene gjennomfører skolebasert kompetanseutvikling.  
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Videre har oppfølgingen etter tilsynet omhandlet hvordan Vestsiden – og de øvrige skolene 

jobber med årsplaner og underveisvurdering. For å sikre bedre kvalitet i dette, har 

kommunalsjefen i samarbeid med rektorgruppa, satt i verk et stort arbeid med læreplaner (jf. 

vedlegg 2). I løpet av 2016-2017 har faggrupper utarbeidet et felles læreplangrunnlag for hele 

Porsgrunnskolen. Resultatet er at alle skoler nå jobber med de samme kompetansemålene til 

samme tid (over samme halvår), som dermed bidrar til å sikre elevene en mer lik opplæring, 

uavhengig av hvilken skole i kommunen de tilhører. Lokalt samarbeider lærerne om å 

videreutvikle disse læreplanene. Her vurderes arbeidsmåter og vurderingsformer som skal 

hjelpe elevene til å nå læringsmålene. Prinsippene for vurdering skal til enhver tid være de som 

styrer planleggingen og læringsarbeidet knyttet til den enkelte elev:  

 

1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.  

2. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller 

prestasjonen.  

3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.  

4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og 

utvikling.  

 

Samlet sett bidrar arbeidet med læreplanene og utarbeidelsen av rutiner for underveisvurdering 

til at hele Porsgrunnskolen har gått et steg i riktig retning.  Det gjelder også med tanke på 

tilsynets bemerkning om at Vestsiden skole «bør sørge for at ordinær og spesialtilpasset 

opplæring blir samordnet». Læreplanarbeidet bidrar til bedre samarbeid og planlegging for alle 

elever, både når det gjelder arbeidsmåter og vurderingsformer, slik at de i større grad vil 

oppleve at undervisningen er variert og tilpasset. Men, samtidig er vi klar over at endringer tar 

tid, og at både Vestsiden – og de andre skolene på dette området må fortsette å jobbe for at 

elever med ulike tilpasningsbehov i større grad kan nå læringsmålene. Dette henger sammen 

med en sentral målsetting om å sikre god gjennomføring av vurdering for læring, spesielt med 

tanke på hvordan lærerne vurderer elevenes læring, hvordan de gir tilbakemeldinger som kan 

forbedre den enkeltes læring og hvordan elevene selv får medvirke i egne læringsprosesser.   

 

En annen viktig målsetting er å sikre at hver skole jevnlig gjennomfører vurderinger av eget 

arbeid, og at skoleledere og lærere sammen jobber for å finne gode måter å organisere, 

tilrettelegge og gjennomføre opplæringen til det beste for elevene, jf. målet under og Udirs 

veiledning for skolebasert vurdering.  

 

Mål om å videreutvikle og følge opp rutiner for skolebasert vurdering 
Målet for skoleåret 2018-2019 er å videreutvikle og følge opp rutiner for skolebasert vurdering. 

I dette ligger det at skoleeier må sikre at rektor/ledelsen ved hver skole må sørge for:  

 at skolen velger tema for vurderingen basert på kilder som gir et bredt og helhetlig bilde 

av om elevene når målene i læreplanverket  

 at skolen vurderer om endringer i organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen 

kan øke elevenes utbytte ut fra bredden av mål i læreplanverket 

 at skolen følger opp de endringene som skolen eventuelt kom frem til i den 

skolebaserte/virksomhetsbaserte vurderingen 
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 at det er bred og representativ medvirkning ved gjennomføringen av den 

skolebaserte/virksomhetsbaserte vurderingen 

 at skolen gjennomfører skolebasert/virksomhetsbasert vurdering jevnlig i samsvar med 

kravene til innhold i og gjennomføring av vurderingen 

Tiltakene under målsettingen om å videreutvikle og følge opp rutiner for skolebasert vurdering 

er flere, blant annet: 

 å innføre et nytt skoleadministrativt system for læringsresultater 

 å nedsette en gruppe som skal bestemme hvilke kartlegginger, prøver og undersøkelser 

som skal være felles for Porsgrunnskolen 

 å fortsette med kvalitetsoppfølgingssamtaler med de enkelte skolene 

 å arrangere ledermøter der man drøfter resultatoppfølging på tvers av skoler 

 å videreutvikle læreplanene og evaluere dette arbeidet sammen med ledere og lærere  

Sist, men ikke minst skal det jobbes mer med vurderingsformene (jf. prinsippene for god 

underveisvurdering) og elevmedvirkning knyttet til læreplanarbeidet. Elever motiveres av å 

kjenne til hva de skal lære og å ha innflytelse på hvordan de skal lære. Det at læreren 

inviterer til dialog om elevenes læring, er viktig for deres engasjement og innsats. Derfor er 

tiltak som retter seg mot læreres kompetanse av stor betydning. To sentrale tiltak er: 

 å legge til rette for kompetanseutvikling og videreutdanning blant lærerne 

 å bidra til at lærerne får mulighet til å samarbeide og øve seg på å bruke ulike 

vurderingsformer og arbeidsmetoder, både i egen virksomhet og sammen med lærere 

fra andre skoler 

Nærmere beskrivelser av arbeidet med å videreutvikle og følge opp skolebasert vurdering i 

Porsgrunnskolen vil komme som en del av revideringen av «Klart vi kan!». Dette arbeidet er 

påbegynt og skal være ferdig til 2019.  
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Skolebasert vurdering – definisjon og formål 
 

Forskrift til opplæringsloven, kap. 2, 2008, slår fast:   

 

§ 2-1.Skolebasert vurdering 

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa 
av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for 
Kunnskaps-løftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført 
etter føresetnadene.  

Det vil si at skolebasert vurdering er skolens vurdering av organiseringen, tilretteleggingen og 

gjennomføringen av opplæringen på skolen. Skolen skal vurdere i hvilken grad disse faktorene 

medvirker til at elevene når målene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skolen skal 

gjennomføre skolebasert vurdering jevnlig.  

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 (KL06) omfatter generell del av læreplanen, 

prinsippene for opplæringen, de fagspesifikke læreplanene, fag- og timefordelingen og 

tilbudsstrukturen. Læreplanverket gir føringer for skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale 

og kulturelle kompetanse og trivsel. Alle disse målene inngår i den skolebaserte vurderingen. I 

Porsgrunnskolen bidrar felles kommunale læreplaner og retningslinjer til å sikre at skolene 

gjennomfører gode prosesser i arbeidet med føringene.   

Kommunen skal se til at skolebasert vurdering blir gjennomført etter forutsetningene på skolene 

de har ansvar for. Dette følger både av regelverkets bestemmelse om skolebasert vurdering og 

bestemmelsen om å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at kravene i regelverket 

blir etterlevd (Utdanningsdirektoratet.no, 2017).  

For skoleeier i Porsgrunn kommune betyr det at skolebasert vurdering er en kilde til 

informasjon for å vurdere og følge opp at skolene etterlever regelverket. Som en del av systemet 

følger skoleeier opp resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger. Det gjøres gjennom jevnlige 

kvalitetsoppfølgingssamtaler med alle skolene. I tillegg utarbeides det en årlig tilstandsrapport, 

der funn og vurderinger fra den skolebaserte vurderingen inngår.  Tilstandsrapporten legges 

frem for Utvalget for barn, unge og kultur (BUK) en gang i året.  

Et sentralt mål med skolebasert vurdering i Porsgrunnskolen er at det fører til intern dialog og 

læring på alle nivåer. Deltakerprinsippet står sentralt, sammen med troen på at alle barn og 

unge kan lære. Siden underveisvurdering både er en rettighet og et viktig fundament for å 

fremme læring, inngår det som en del av rutinen for skolebasert vurdering. I Porsgrunnskolen 

skal alle være kjent med at elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:  

 

- Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 

- Får tilbakemelding om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 

- Får råd om hvordan de kan forbedre seg 

- Er involvert i eget læringsarbeid ved å vurdere eget og andres arbeid   

 



12/18 Videreoppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune - 16/06714-16 Videre oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune : 18_02187-1Sak til Kontrollutvalget om skolebasert vurdering etter tilsyn - sak 2516 med vedlegg

 

4 

 

Formålet med rutinene for skolebasert vurdering 
 
Hovedmålet er å sørge for at skoleeier og alle skoler i Porsgrunn kommune følger forskriften til 

Opplæringslovens § 2-1, om skolebasert vurdering. Porsgrunnskolen skal opprettholde et 

kontinuerlig systematisk og godt arbeid for å fremme helse, trivsel og læring for alle elever, ved 

at hver skole:  

 

1. Har god nok kunnskap om elevenes måloppnåelse og ståsted i henhold til LK06 

2. Ser til at det jevnlig blir evaluert og vurdert om organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa er god nok   

3. Setter inn tiltak der det er behov etter vurdering 

 

Forutsetninger for å nå disse målene er at ledelsen sørger for at rutinen blir fulgt opp, at ansatte 

er kjent med rutinen og deltar aktivt i arbeidet med skolebasert vurdering, og at det kommer 

tydelig frem hvem som har ansvar for at kravene etterleves. Rutinen skal derfor klargjøre 

ansvar, sikre medvirkning og deltakelse på alle nivåer i skolen.  

 

Rutinene utarbeides av skoleeier i samarbeid med rektorgruppa. Den oppdateres jevnlig, og 

gjennomgås for ansatte hvert år ved oppstart av nytt skoleår. Rutinene for skolen presenteres 

også årlig for foresatte og elever, gjennom skolens FAU og elevråd.   

 

Rutiner for skoleeiers oppfølging av skolene 
 
For skoleeier i Porsgrunn kommune er skolebasert vurdering en kilde til informasjon for å 

vurdere og følge opp at skolene etterlever regelverket. Som en del av systemet følger skoleeier 

opp resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger gjennom jevnlige kvalitetsoppfølgingssamtaler, 

medarbeidersamtaler og møter med rektorgruppa. 

 

 Tiltak  Når Gjennomføring Oppfølging  Ansvar 
Kvalitets-
oppfølgings-
samtaler med 
alle skoler 

Årlig, ute på 
den enkelte 
skole 

 Kommunalsjefen og 
Oppvekstrådgivere 
har møte med ledelsen 
og plan-gruppa for 
hver skole, der 
resultatene og 
oppfølgingsarbeidet 
etter nasjonale prøver 
og kartlegginger, 
elevundersøkelsen, 
m.fl. er gjenstand for 
presentasjon og 
drøftinger. 

 Referater fra 
kvalitetsoppfølgings-
samtalene skrives av 
rådgivere.  

 Kommunalsjefen 
bruker kvalitets-
oppfølgingssamtalene 
som grunnlag for å 
videreutvikle 
Porsgrunnskolen i 
samarbeid med 
rektorgruppa.  

Kommunalsjef 
og rådgivere for 
Oppvekst 

Medarbeider-
samtaler 

Årlig, med alle 
virksom-
hetsledere 

 Kommunalsjefen 
etterspør hvordan det 
jobbes med faglige og 
sosiale forbedrings-
mål.  

 Kommunalsjefen 
bruker medarbeider-
samtalene som 
grunnlag for å bistå 
skolens ledelser i 
arbeidet med 
kvalitetsforbedringer. 

Kommunalsjef 
for Oppvekst 

Møter med 
rektorgruppa 

Månedlige 
(annenhver 
gang med 
assisterende 

 Kommunalsjefen 
etterspør hvordan 
skolene jobber med 

 Kommunalsjefen 
bruker medarbeider-
samtalene som 

Kommunalsjef 
for Oppvekst, 
rektorgruppa og 
assisterende 
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rektorer i 
tillegg) 

faglige og sosiale 
forbedringsmål. 

 Rektorgruppa drøfter 
ulike strategier, tiltak 
og metoder for å 
videreutvikle 
Porsgrunnskolen.  

grunnlag for å bistå 
skolens ledelser i 
arbeidet med kvalitets-
forbedringer. 

rektorer 

Tilstands-
rapporten legges 
frem for 
rektorer og 
politisk ledelse  

Årlig, på BUK-
møtet i mai 

 Tilstandsrapporten 
utarbeides, basert på 
resultater og 
kvalitetsoppfølgings-
samtaler, og legges 
frem som politisk sak.  

 Kommunalsjefen 
bruker tilstands-
rapporten for å sjekke 
ut Porsgrunnskolens 
ståsted, og som 
grunnlag for å utvikle 
den videre.  

Kommunalsjef 
for Oppvekst 

 
 

Rutiner for skolens vurdering og underveisvurdering 
 
Et sentralt mål med skolebasert vurdering i Porsgrunnskolen er at det fører til intern dialog og 

læring på alle nivåer. Deltakerprinsippet står sentralt, sammen med troen på at alle barn og 

unge kan lære. Siden underveisvurdering både er en rettighet og et viktig fundament for å 

fremme læring, inngår det som en del av rutinen for skolebasert vurdering. I Porsgrunnskolen 

skal alle være kjent med at elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:  

 

- Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 

- Får tilbakemelding om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 

- Får råd om hvordan de kan forbedre seg 

- Er involvert i eget læringsarbeid ved å vurdere eget og andres arbeid   

 

Tiltak Trinn Når Gjennomføring  Oppfølging Ansvar 
Kartleggings-
prøve:  
 
Leseferdighet  
 

1.-3. trinn Årlig i 
mars-
april 

 Assisterende rektor sørger for 
at trinnene får prøvene 

 Kontaktlærer/norsklærer 
setter seg godt inn i prøven og 
lærerveiledningen. Han/hun 
melder fra ved behov for 
assistanse i prøvesituasjonen 

 Resultatene legges inn i Vokal. 
Ev. fritak tas opp i god tid med 
ass.rektor og enkeltvedtak 
fattes 

 Informasjon til foresatte 

 Elevresultater 
(Vokal) tas med i 
trinnmøte mellom 
klasselærere, TPO-
lærer og ledelse for å 
drøfte resultater 

 Behov for tiltak 
vurderes 

 Tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger 
til elever og foresatte  

 

Ledelse, 
kontakt-
lærer/ 
norsk-
lærer, 
TPO-
lærer 

Kartleggings-
prøve:  
 
Tallforståelse 
og regne-
ferdighet 
 

1.-3. trinn Årlig i 
mars-
april 

 Assisterende rektor sørger for 
at trinnene får prøvene 

 Kontaktlærer/mattelærer 
setter seg godt inn i prøven og 
lærerveiledningen.  Han/hun 
melder fra ved behov for 
assistanse i prøvesituasjonen 

 Resultatene legges inn i Vokal. 
Ev. fritak tas opp i god tid med 
ass.rektor og enkeltvedtak 
fattes.  

 Informasjon til foresatte  

 Elevresultater 
(Vokal) tas med i 
trinnmøte mellom 
klasselærere, TPO-
lærer og ledelse for å 
drøfte resultater 

 Behov for tiltak 
vurderes 

 Tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger 
til elever og foresatte  

Ledelse, 
kontakt-
lærer/ 
norsk-
lærer, 
TPO-
lærer 

Kartleggings-
prøve: 
 
 Engelsk 

3. trinn  Årlig i 
mars-
april 

 Teknisk tilrettelegging ved 
ass.rektor/konsulent: (legge 
inn elever, lærere) 

 Kontaktlærer/engelsklærer 

 Elevresultater 
(Vokal) tas med i 
trinnmøte mellom 
klasselærere, TPO-

Ledelse, 
kontakt-
lærer/ 
norsk-
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(digital) 
 

genererer passord, setter seg 
godt inn i prøven og 
veiledningen. Han/hun melder 
fra ved behov for assistanse i 
prøvesituasjonen 

 Resultatene legges inn i Vokal. 
Ev. fritak tas opp i god tid med 
ass.rektor og enkeltvedtak 
fattes. 

 Informasjon til foresatte 

lærer og ledelse for å 
drøfte resultater 

 Behov for tiltak 
vurderes 

 Tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger 
til elever og foresatte  
 
 

lærer, 
TPO-
lærer 

Kartleggings-
prøve:  
 
Digitale 
ferdigheter 

4.trinn Årlig i 
nov 

 Konsulent: Teknisk 
tilrettelegging (legge inn 
elever, lærere) 

 Kontaktlærer genererer 
passord og setter seg godt inn i 
prøven og lærerveiledningen 

 Kontaktlærer tar opp 
på trinnmøte og 
drøfter resultatene 

 Behov for tiltak 
vurderes 

 Tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger 
til elever og foresatte  

Konsu-
lent, 
kontakt-
lærer, 
trinn 

Gruppetest: 
 
STAS 

3. trinn 
6. trinn 

Årlig i 
aug- 
sept 
 
Normer 
– nov  

 Kontaktlærer/norsklærer 
setter seg inn i instruksjon og 
klassetrinnsnorm 

 Kontaktlærer lagrer 
resultat i Vokal og 
drøfter behov for å ta 
hele testen for elever 
under bekymrings-
nivå med TPO-
lærer/teamet 

Kontakt-
lærer/ 
norsk-
lærer, 
TPO-
lærer 

Kartleggeren:  
 
Norsk  
Matematikk 
Engelsk 
 

5.-9. trinn Årlig i 
aug-
sept 

 Ass.rektor/faglærer i basisfag 
setter seg inn i instruksjonen 

 Resultat av førtest i 
Vokal til 1.oktober 

 Faglærer henter ut 
elevprofiler og 
arbeidsplaner 

 Tilpassede grupper 
opprettes for elever 
med sammenfallende 
behov for opplæring i 
analysedelen 

 Nivåbaserte øvings-
hefter følger med 

Ledelse, 
kontakt-
lærer, 
faglærer 

Kartleggeren:  
 
Norsk  
Matematikk 
Engelsk 
 

5.-9. trinn Årlig i 
febr-
mars 

 Ass.rektor/faglærer i basisfag 
setter seg inn i instruksjonen  

 Resultat av ettertest i 
Vokal 1. april  

 Faglærer henter ut 
elevprofiler og 
vurderer elevens 
utvikling 

Kontakt-
lærer, 
faglærer 

Nasjonale 
prøver: 
 
Lesing 
Regning 
Engelsk 

5. trinn Årlig 
om 
høsten 

 Konsulent: Teknisk 
tilrettelegging (legge inn 
elever, lærere) 

 Kontaktlærer genererer 
passord og setter seg godt inn i 
prøven og lærerveiledningen. 
Alle følger skolens og 
kommunens gjennomførings-
plan 

 Kontaktlærer tilrettelegger for 
prøven og sørger for ev. 
assistanse slik at alle får 
gjennomført på en god måte 

 Ev. fritak tas opp i god tid med 
ass.rektor. Enkeltvedtak fattes. 

 Resultatet på trinnet 
drøftes på trinnet og i 
hele personalet 

 Områder der skolen 
har forbedrings-
potensial, prioriteres 
i forhold til tiltak i 
utviklingsplanen 

 Resultater for den 
enkelte elev drøftes 
med elev/foresatte 

 Resultat i Vokal 
 

Ledelse, 
konsu-
lent, 
kontakt-
lærer/ 
faglærer  

Nasjonale 
prøver: 
 
Lesing 
Regning 
Engelsk 

8. trinn 
9. trinn 

Årlig 
om 
høsten 

 Konsulent: Teknisk 
tilrettelegging (legge inn 
elever, lærere) 

 Kontaktlærer genererer 
passord og setter seg godt inn i 
prøven og lærerveiledningen. 

 Resultatet på trinnet 
drøftes på trinnet og i 
hele personalet 

 Områder der skolen 
har forbedrings-
potensial prioriteres i 

Ledelse, 
konsu-
lent, 
kontakt-
lærer/ 
faglærer 
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Alle følger skolens og 
kommunens 
gjennomføringsplan 

 Kontaktlærer tilrettelegger for 
prøven og sørger for ev. 
assistanse slik at alle får 
gjennomført på en god måte 

 Ev. fritak tas opp i god tid med 
ass.rektor. Enkelt-vedtak 
fattes. 

forhold til tiltak i 
utviklingsplanen 

 Resultat for den 
enkelte elev drøftes 
med elev/foresatte 

 Resultat i Vokal 
 

Udir.no: 
 
Elevunder-
søkelsen 
 
 

5.-10. 
trinn 

Årlig 
om 
høsten 

 Konsulent/ass.rektor: Bestiller 
undersøkelsen, genererer 
passord. Informasjon til lærere 

 Ansvarlige lærere gjennomgår 
spørsmålene med elevene på 
forhånd. 

 Ledelsen genererer 
rapporter 

 Tiltak ved undrende 
utslag (kap 9): Ny 
kartlegging ved hjelp 
av SPEKTER 

 Kontaktlærer drøfter 
resultat og tiltak med 
elevene 

 Skolen drøfter 
resultat og tiltak 
basert på kunnskap 
om hvilke faktorer 
som utvikler og 
holder ved like et 
godt lærings-
miljø. Forslag til mål 
og tiltak både på 
klasse- og skolenivå 

 Ledelsen presenterer 
og drøfter resultat og 
tiltak med SU, SMU, 
FAU 

Ledelse, 
konsu-
lent, 
kontakt-
lærere/ 
fag-
lærere, 
trinn 

Skole-
vandring 

1.-10. 
trinn 

Hele 
året 

 Rektor og assisterende 
rektorer skolevandrer ut fra 
avtalte rammer og innhold. 

 Tilbakemeldinger og 
oppfølging til 
enkeltlærere, på 
trinnet/teamet 

Ledelsen 

Elevsamtaler 1.-10. 
trinn 

To 
ganger i 
året: 
Høst og 
vår 

 Kontaktlærer og elev har 
samtale i forkant av 
utviklingssamtalen. 

 Viktige temaer (faglig 
og sosialt) drøftes i 
utviklingssamtalen 

Kontakt-
lærer 

Utviklings-
samtaler 

1.-10. 
trinn 

To 
ganger i 
året: 
Høst og 
vår 

 Kontaktlærer, elev, foresatte  Gjennomgå innhold 
og form på trinnmøte 
/basemøte 

Kontakt-
lærer 
 

Foreldre-
møter 

1.-10. 
trinn 

To 
ganger i 
året: 
Høst og 
vår 

 Kontaktlærer, 
foreldrekontakter 

 Gjennomgå innhold 
og form på trinnmøte 
/basemøte 

Kontakt-
lærer 
 

Foreldre-
undersøkelse 
med SFO-
spørsmål 

Fore-
satte 1.-
10. trinn 

Odde-
tallsår 

 Konsulent/ass.rektor: Bestille 
undersøkelsen, generere 
passord. 

 Ledelsen genererer 
rapporter 

 Resultater drøftes i 
personalet 

 Ledelsen presenterer 
og drøfter med FAU, 
SU, SMU 

Ledelse, 
konsu-
lent 
 

Medarbeider-
undersøkelse 
10-faktor 

Alle 
ansatte 

Par-
tallsår 

 God og rettidig informasjon 
om undersøkelsen 

 Det settes av tid til 
besvarelsen. Digital. 

 Rapport presenteres 
og analyseres i 
personalet. 

 Sette opp prioriterte 
områder for videre 
oppfølging  

Ledelsen, 
tillits-
valgt, 
verne-
ombud 
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 Lage tiltak, 
handlingsplaner 

Utviklings-
plan 

Ped. pers. Årlig i 
februar 

 Baseledere/plangruppa 
vurderer måloppnåelse i 
utviklingsplanen med sin base. 
Drøfter forbedringsområder.  

 Resultatet av 
vurderingen legges til 
grunn for prioritering 
av tiltak på neste 
utviklings-plan 

Rektor, 
plan-
gruppa 
 

Fagdelen i 
læreplanen  

Ped. pers. Årlig 
om 
høsten 

 Lærerne reviderer og bruker 
læreplanen og de lokale 
planene i sin opplæring. 

 Årsplaner 

 Sikre progresjon i 
årsplanene 

 Sikre samsvar 
mellom læreplanens 
mål og skolens 
praksis 

Rektor, 
plan-
gruppa 
 

Underveis-
vurdering i 
fagene 

Ped. pers. Kontin-
uerlig 

 Faglærere er ansvarlig for 
underveisvurderingen som gis 
til elevene. Underveis-
vurderingen skal være i tråd 
med nye kommunale lære-
planer, og være basert på de 
fire prinsippene for god 
vurdering, dvs. at man styrker 
elevenes læring ved å: 

 
1. Hjelpe dem til å forstå hva de 

skal lære og hva som er 
forventet av dem 

2. Gi tilbakemelding om 
kvaliteten på arbeidet eller 
prestasjonen deres 

3. Gi råd om hvordan de kan 
forbedre seg 

4. Involvere dem i eget 
læringsarbeid, ved at de 
vurderer eget og andres arbeid 

 
 Ledelsen etterspør og har 

jevnlige dialoger med 
faglærerne omkring elevenes 
læring og utvikling.  

 Ledelsen følger opp arbeidet 
med underveisvurderingen 
gjennom medarbeider-
samtaler med lærerne. 

 Lærerne skal sette seg mål og 
gjennomføre tiltak for egne 
forbedringsområder knyttet til 
elevens læring.  

 Arbeidet med underveis-
vurdering skal dokumenteres.  

 

 Sikre at alle elever 
utvikler seg og lærer, 
gjennom å følge 
læreplanene og være 
i dialog med elevene 
om ulike lærings-
metoder og 
vurderingsformer 
som kan bidra til 
fremgang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sikre dokumentasjon 

på læring, gjennom 
oppfølgingssamtaler 
mellom ledelse og 
lærerteamene.  

 Ledelsen sikrer 
oppfølging av 
lærernes forbedrings-
arbeid i klasse-
rommet, blant annet 
gjennom skole-
vandring. 

 Både ledelser og 
lærere kan 
dokumentere når 
utvikling og 
gjennomføring av 
forbedringsarbeid 
har funnet sted.  

Ledelse, 
faglærere 
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PORSGRUNNSKOLENS FELLES LÆREPLAN 

Mål 
 

Målet er at alle skoler skal ha *gyldige årsplaner/halvårsplaner ut fra 
Kunnskapsløftet, og at disse skal ligge til grunn for det daglige arbeidet 
med elevens læring.  
  
*Med gyldige årsplaner/halvårsplaner mener vi planer som følger Porsgrunnskolens felles læreplan 
(felles fagplaner). 

 

Innhold i 
felles 
læreplan 

Læreplanverket består av flere deler som bygger på hverandre og skal ses i 
sammenheng 

Disse delene er: 

 fag- og timefordelingen – felles for Porsgrunnskolen 
 generell del av læreplanverket  
 prinsipper for opplæringen 
 lokale fagplaner – basert på læreplanen i Porsgrunnskolen 

Dette er læreplanen i Porsgrunnskolen (rød ring): 
 
1. Kompetansemål i fagene, fordelt på vår og høst på alle trinn 
2. Kjennetegn på måloppnåelse som viser en forventet progresjon til hvert mål 
 

 
 

Innhold i 
lokale 
fagplaner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette skal det jobbes med lokalt (blå ring):  
 
1. Konkretisere (pakke ut) læringsmåla i den grad det er nødvendig 
2. Velge arbeidsmåter – husk at dette skal være et felles ansvar mellom lærere 
3. Velge vurderingsform: Noen snur prosessen ved å begynne planleggingen 

bakfra. Hvilken vurderingsform (underveisvurdering) vil kunne bidra til at 
eleven når målet? Hvordan kan eleven være delaktig i egen vurdering? 

4. Se målene i faget i sammenheng med mål i andre fag: Hvordan kan det jobbes 
tverrfaglig? 

5. Bestemme når man skal jobbe med hva: Innholdet i fagplanene skal 
gjennomsyre det daglige arbeidet med elevens læring. Innholdet i skolens 
periodeplaner og arbeidsplaner skal henge sammen med fagplanene.   
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Grunnlag 
for god 
læring  

 
Ansvar Å bidra til at Porsgrunnskolen baserer arbeidet med elevene ut fra gyldige 

læreplaner i tråd med nasjonale føringer er et felles ansvar. Skoleeier, skoleledere 
og lærere må derfor ha god forståelse for den læreplanen som til enhver tid er 
gjeldende. Læreplanarbeidet skal ses som en del av Porsgrunnskolens felles 
profesjonsutvikling og foregå gjennom samarbeidsprosesser på flere nivåer: 
 
 Skoleeier skal sørge for at Porsgrunnskolen har et felles læreplangrunnlag i 

fagene. Skoleeier skal sørge for å holde fokus på læreplanarbeidet og bidra til 
kompetanseutvikling for egne skoleledere, slik at de blir i stand til å drive gode 
læreplanprosesser i egen virksomhet. 

 
 Virksomhetsleder skal sørge for at den enkelte skole har lokale fagplaner. Disse 

skal være basert på Porsgrunnskolens gjeldende læreplan og utarbeides ved 
hjelp av kollektive læringsprosesser der alle lærere er deltakende.  

 
 Lærerne skal sørge for å utarbeide og utøve de lokale fagplanene. Dette 

arbeidet skal være basert på kollektive prosesser og felles ansvar i 
lærergruppa. 

 
Framdrift Læreplanarbeidet ses som en levende prosess som ikke opphører. Fordi 

Kunnskapsløftet, som forskrift til Opplæringsloven, styrer innholdet i opplæringen, 
skal Porsgrunns skoleledere og lærere alltid være opptatt av hvordan læreplanen 
skal gjennomføres til det beste for elevens læring.  
 
Fagplanene som ble utarbeidet våren 2017 skal innføres og arbeides med lokalt 
skoleåret 2017-2018. Evaluering skjer våren 2018. Eventuelle endringer skal 
gjøres våren 2018, slik at reviderte fagplaner er klare til skolestart.  
 
For mer informasjon – se milepælsplan under. 
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Milepælsplan for læreplanarbeidet i Porsgrunnskolen våren 2018 

 Hva  Når  Hvorfor  Ansvar  
Evaluering av den 
enkelte skoles 
ståsted mht. lokalt 
læreplanarbeid  

Utsending i 
desember 
Svarfrist: 8. 
januar  

Spørsmål til lederne sendes 
sammen med 
milepælsplanen, slik at 
lederne kan vurdere skolens 
ståsted i tilknytning til 
kommunale forventninger 
for videre arbeid.  
 

Arbeidsgruppa 
utarbeider og MHK 
koordinerer  
Rektor + assisterende 
svarer på spørsmålene 
sammen  

Gjennomgang av 
status for læreplan-
arbeidet i 
Porsgrunnskolen  

Rektormøtet 
19. januar  

Tilbakemeldinger om status, 
slik at lederne vet hvor 
arbeidet står og kan justere 
eget arbeid/planer, dersom 
nødvendig.  
 

Styringsgruppa legger 
frem status  

Møte om læreplan-
arbeidet for 
tillitsvalgte i 
Porsgrunnskolen 
 

22. januar  De tillitsvalgtes innsyn og 
engasjement er viktig for å 
bidra i skolens arbeid med 
læreplanene.  

Utdanningsforbundet  

Frokostseminar for 
ledere (3 møter)  
Informasjon om 
innhold kommer  

Februar og 
tidlig mars  

Seminarene skal være 
arbeidsmøter som gir 
ledelsene mer forståelse for 
prosess og innhold i 
utviklingen av læreplanene.  
 

Styringsgruppa/ 
arbeidsgruppa  

Sende ut evaluering 
av fagplaner til alle 
lærere  

Medio mars; 
etter rektor-
møtet 16. mars  

Alle lærere skal få mulighet 
til å evaluere innholdet i 
nåværende fagplaner. 
 

Styringsgruppa/ 
arbeidsgruppa  

Frist for evaluering 
fagplaner  

Rett etter 
påske; 6. april  

Innspillene kan bidra til 
justeringer i fagplanene, 
dersom det er tungtveiende 
faglige argumenter til å gjøre 
det. Innspillene må derfor 
være godt begrunnede.  
 

Styringsgruppa/ 
arbeidsgruppa  

Alle skoler skal ha 
gyldige årsplaner/ 
halvårsplaner i 
bruk  

1. august  Porsgrunnskolen har en 
felles læreplan som danner 
grunnlaget for elevens 
læring og utvikling.  
 

Skoleeier, skoleledere 
og lærere  
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Arkivsak-dok. 18/00023-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor - 06.03.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orienterer om revisjonen sitt arbeid i Porsgrunn kommune. 
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Arkivsak-dok. 18/03446-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 06.03.2018 

 

 

   

 

Brannsikkerhet i boliger levert av Trysilhus 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget viser til deres behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «tilsyn i byggesaker» som 

ble gjennomført og fulgt opp i 2016. Kontrollutvalget mener at Porsgrunn kommune tilbakemeldinger om 

at anbefalingene fra rapporten er fulgt opp, skal sikret at Porsgrunn kommune følger de forskrifter lover 

og regler som gjelder. 

 

Kontrollutvalget sender vedtaket til Norsk brannvernforening som svar på henvendelsen med kopi til 

rådmannen i Porsgrunn kommune. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Norsk brannvernforening 9. februar 2018. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brev fra Norsk brannvernforening 09.02.2018: 

Vi oppfordrer kommunene om å foreta tilsyn i byggesaker og samarbeide med brannvesenet. 

  

Vi oppfordrer kommunene til å utføre tilsyn i byggesaker da dette er den eneste måten man kan avsløre 

feil. Dette er en svært viktig funksjon som skal sikre at innbyggerne i din kommune kan bo trygt. Vi ber 

derfor kontrollutvalgene om å vurdere kommunens tilsynsaktiviteter. Er frekvensen av tilsyn 

tilfredsstillende etter kontrollutvalgets mening? Er kompetansen god nok i tilsynsavdelingen?  

  

 E-post fra Norsk brannvernforening av 09.februar med vedlegg, er vedlagt saken 
  

Kontrollutvalget har hatt en forvaltningsrapport på» tilsyn med byggesaker» i møtet 26.01.2016 og fått et 

svar i møtet 31.08.2016 på hvordan Porsgrunn kommune følger dette opp. 

 

 

Porsgrunn kontrollutvalg behandlet rapporten i møte 26.01.2016 sak 1/16  

Møtebehandling  

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal la fram forvaltningsrevisjonsrapport «tilsyn med byggesaker» 

i møtet og ga en kort presentasjon av hva forvaltningsrevisjon er. Rådmann Per Wold og 

representanter fra Byutvikling ved virksomhetsleder Jorid Heie Sætre, avdelingsleder byggesak 

Baard Gonsholdt og juridisk rådgiver Kristine Asphaug-Hansen var tilstede og svarte på spørsmål til 

rapporten.  
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten om «tilsyn med byggesaker» til orientering.  

Kontrollutvalget anbefaler at forvaltningsrevisor presenterer rapporten i bystyret.  

 

Kontrollutvalget innstiller til bystyret:  

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen følge opp rapportens  

anbefalinger om å :  

 

- sørge for at kommunen utfører tilsynsvirksomhet i tråd med plan- og bygningsloven, herunder:  

 utarbeide årlig tilsynsrapport,  

 

 ta initiativ til at samarbeidet om byggesakstilsyn organiseres i samsvar med kommunelovens 

bestemmelser om interkommunal myndighetsutøvelse,  

 

 iverksette tiltak for å sikre riktig arkivering av dokumenter mottatt av Tilsynskontoret, og  

 

 iverksette tiltak for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommunene og 

Tilsynskontoret.  

 

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om arbeidet med oppfølging av rapporten. 
 

Kommunestyret vedtok 12.05.2016 sak 41/16 kontrollutvalgets innstilling. 

 

Porsgrunn kontrollutvalg behandlet oppfølgingen i møte 31.08.2016 sak 29/16  

Møtebehandling  
Byutvikling med Hanne Birte Hulløen møtte og orienterte om kommunens oppfølging av vedtak i 

kontrollutvalgssak 1/16 i møte 26.01.2016  

 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag om at kontrollutvalget viser til deres behandling av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «tilsyn i byggesaker» som ble gjennomført og fulgt opp i 2016.  

 

Sekretariatet mener at Porsgrunn kommune tilbakemeldinger om at anbefalingene fra rapporten er fulgt 

opp, skal sikret at Porsgrunn kommune følger de forskrifter lover og regler som gjelder. 

 

Kontrollutvalget sender vedtaket til Norsk brannvernforening som svar på henvendelsen med kopi til 

rådmannen i Porsgrunn kommune 

 

Vedlegg:  

-Epost- 09.02.2018 Norsk Brannvernforening 

-Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 

-Tilsynsrapport fra Asker kommune 

-Tilsynsrapport fra Bærum kommune 

-750014 - Porsgrunn - Tilsyn med byggesaker 
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Tilsynsrapport 
 

B 11 2017 
 
 
 

Kommune: 
 
BÆRUM 

Kommunens saks nr. og saksbehandler: 
 
16/26314 
Tatiana Rapp 

Utført tilsyn 
 
 
 

Sted/dato: 
 
Sandvika, 17.02.2017 

Deltagere fra kommunen: 
 
Tatiana Rapp, Bærum kommune 
Ansgar Danielsen, Asker og Bærum brannvesen 
Karin Sivertstøl, Vestfjorden byggtilsyn 
 

Tiltaket  
 
 

Kort beskrivelse av tiltaket: 
 
Flermannsbolig og parkeringskjeller 
(føringssak for nytt boligfelt) 
 

Deltagere fra 
foretak 
 

 
Michael Blumlein, Michael Blumlein A 
 

Byggeplass 
 

Adresse: 
 
Gamle Lommedalsvei 123 
 

Gnr/bnr: 
 
94/734 

Tiltakshaver 
 

Foretak eller enkeltperson: 
 
Haslum Utvikling AS, Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen 
 

Ansvarlig søker 
(SØK) 
 

Foretak/organisasjons nr./kontaktperson: 
 
Trysilhus AS, 957 434 630, Tom Fredrik Halle Karlsen 

Ansvarlig 
prosjekterende 
(PRO)  
 

Foretak/organisasjons nr./kontaktperson: 
 
Michael Blumlein AS, 897 835 762, Michael Blumlein 

Ansvarlig 
kontrollerende 

Foretak/organisasjons nr./kontaktperson: 
 
Brannplan Norge Håkon Sørvik, 981 427 823, Håkon Sørvik 

Fremlagt 
dokumentasjon/- 
opplysninger gitt i 
tilsynet 

 
Tilsynet fokuserte på foretaket Michael Blumlein AS sitt ansvar som ansvarlig 
prosjekterende (PRO) for brannkonsept i denne byggesaken. I byggesaken er 
det obligatorisk uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering/- 
brannkonsept, erklæring om ansvarsrett for kontroll foreligger fra foretaket 
Brannplan Norge Håkon Sørvik. 
 
I forkant av tilsynet ble foretaket Michael Blumlein AS bedt om å sende inn 
dokumentasjon for prosjektering av brannkonsept til kommunen. 
Brannkonsept ble mottatt den 10.02.2017.  
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Brannkonseptet/brannteknisk redegjørelse er datert 10.11.2016 og revidert 
den 18.01.2017. 
 
I tilsynsmøtet viste foretaket samsvarserklæring for prosjektering datert 
10.11.2016.  
Foretaket viste sjekkliste med kontrolldato 10.11.2016. 
 
I byggesaken var det mottatt erklæring om ansvarsrett fra Michael Blumlein AS 
hvor prosjekteringen var plassert i tiltaksklasse 2. I brannkonseptet er det 
beskrevet flere avvik fra TEK10, noe som innebærer at prosjekteringen må 
plasseres i tiltaksklasse 3. Etter spørsmål fra byggesaksbehandler ble ny 
erklæring om ansvarsrett fra Michael Blumlein AS hvor tiltaksklassen er endret 
til 3 sendt inn i byggesaken.  
 

Avvik 
 
 

Avvik 
nr.: 
 

Spesifiser avviket: Krav: Ansvar: 

 
1. 

 
Foretaket kunne ikke 
dokumentere oppfyllelse av krav 
til utdanning og praksis for 
prosjektering av brannkonsept i 
tiltaksklasse 3. 
 

 
SAK10 § 11-3 
(kapittel 11) 
 

 
Michael  
Blumlein AS 
 
 

 
2. 

 
Fravik fra de preaksepterte 
ytelsene kunne ikke verifiseres 
ved analyse. 
 

 
TEK10 § 2-1 

 
Michael  
Blumlein AS 

Kommunens 
vurdering  

 
Tilsynet ble varslet i kommunens brev datert 09.02.2017. 
 
Foretaket er et enkeltmannsforetak, etablert i 1997. Michael Blumlein opplyste 
at han er utdannet bygg ingeniør fra Tyskland i 1965. 
 
Da prosjektering av brannsikkerhet/konsept i denne byggesaken er plassert i 
tiltaksklasse 3 er det i henhold til SAK10 § 11-3 krav til utdanning på 
universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, mastergrad eller tilsvarende grad) 
med 300 studiepoeng eller tilsvarende samt 8 år arbeidserfaring. 
 
Kvalifikasjonskravene i SAK10 innebærer bl.a. at foretakets faglig ledelse skal 
ha formell utdanning på et fastsatt nivå og at utdanningen er relevant for 
aktuell ansvarsområde. Praksisen må også være relevant. Dette vil normalt si at 
praksisen er opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det 
utdanningsnivåets som kreves, jf. veiledning til SAK10 § 11-3.  
Tilsynslaget kan ikke se at foretaket oppfyller krav til utdanning og praksis, og 
dette er årsaken til ovennevnte avvik nr 1.  
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I brannkonseptets punkt 18 er det beskrevet aktuelle fravik fra veiledning til 
teknisk forskrift (TEK10). Disse fravikene gjelder: 

o Fravik fra § 11-3 Brannklasse 
o Fravik fra § 11-8 Brannceller 
o Fravik fra § 11-13 Utgang fra branncelle 

 
Foretaket skriver i brannkonseptets pkt.18 at det i denne saken stort sett er 
benyttet preaksepterte løsninger, men det er gjort en del mindre fravik. 
Tilsynslagets vurdering er at fravikene samlet sett kan utgjøre store 
konsekvenser ved eventuell brann og vi kan ikke slutte oss til foretakets 
vurdering om at dette er «mindre fravik».  
 
Foretaket Michael Blumlein AS orienterte om at brannkonseptets vurderinger 
knyttet til fravikene er basert på sammenlignbare prosjekter. Tilsynslagets 
vurdering er at det ikke foreligger analyser for fravikene slik TEK10 § 2-1 krever. 
Det er kun utført en egen vurdering som heller ikke viser til relevant 
dokumentasjon som eventuelt underbygger fravik fra TEK10. Vurderingene 
knyttet til fravikene fremstår helt uten støtte eller henvisning til annet 
regelverk, standarder og anerkjent faglitteratur. Selv om man viser til 
underbyggende regelverk skal det uansett påvises at krav i teknisk forskrift er 
oppfylt.  
Manglende analyser for fravikene fra TEK10 er årsaken til ovennevnte  
avvik nr 2.  
 

Sanksjoner og 
andre reaksjoner 
fra kommunen 
 

 
Etter en helhetsvurdering av ovennevnte avvik vil Bærum kommune vurdere å 
frata foretaket Michael Blumlein AS ansvarsretten i denne seriesaken (alle 
byggesaker i dette boligfeltet), dette med hjemmel i plan- og bygningslovens  
§ 23-3. 
 

Underskrift 
 

Dato: 
 
23.02.2017 

Tilsynsleder: 
 
Karin Sivertstøl 
 

Godkjent 
 

Dato:  
 
27.02.17 

Bygningssjef: 
 
Hanne Høybach 
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Trysilhus er en stor utbygger som 
bygger både eneboliger, blokker og 
flerbolighus. I denne utgaven ser vi 
litt nærmere på flerbolighus som er 
utarbeidet av Trysilhus. Det dreier seg 
om flerbolighus i tre etasjer; første 
etasje er en leilighet, og andre og 
tredje etasje er en leilighet. Trysilhus 
har bygget omkring 2500 slike boliger 
flere steder på Østlandet. Det er 
noen variasjoner i løsningene i disse 
boligene, men i hovedsak er de bygget 
over samme lest.
Trysilhus har brukt Michael Blümlein 
AS til å utarbeide brannkonseptet for 
disse boligene.

I mai 2017 foretok Asker kommune et 
tilsyn i prosjektet Rødsåslia i Asker. 
Etter dette slo kommunen alarm fordi 
de ikke syns at løsningene som Michael 
Blümlein AS hadde prosjektert var 
godt nok dokumentert når det gjelder 
rømningsforhold og brannskillende 
konstruksjoner. Blümlein gjorde om 
på brannprosjekteringen, og valgte å 
sprinkle leiligheten i første etasje. Til 
tross for dette kompenserende tiltaket, 
så syns Asker kommune fortsatt at 
brannsikkerheten ikke var godt nok 
dokumentert. 

Så mangelfullt dokumentert syns 
kommunen at saken var, at de også 
opprettet tilsynssak mot foretaket 
Michael Blümlein AS. Da fant de mye 
å sette fingeren på. Det endte med 
at de trakk ansvarsretten til Michael 
Blümlein AS. Blümlein klaget inn 
vedtaket til kommunen, og mener 
at han har dokumentert godt nok at 
brannsikkerheten i disse boligene 
er tilfredsstillende ivaretatt og at 
foretaket hans har rutiner og systemer 
som sikrer forsvarlig drift. Han trakk 
imidlertid klagen sin da det viste seg 
at behandlingstiden var lang. At han 
trakk klagen, betyr at hans tilsvar til 
kommunen ikke er en formell del av 
saksprosessen. Som følge av dette blir 
kommunens beslutninger stående. 
De vil ikke gi ferdigattest til full bruk 
av samtlige leiligheter så lenge det 
ikke iverksettes tilfredsstillende 
kompenserende tiltak for å ivareta 
brannsikkerheten. 

Etter at Michael Blümlein AS mistet 
ansvarsretten i Asker kommune, 
engasjerte Trysilhus Sweco som 
brannkonsulenter. Sweco gikk 
igjennom brannkonseptet til 
Blümlein, og konkluderte med at 

den opprinnelige prosjekteringen 
ikke godt nok dokumenterte at 
brannsikkerheten var ivaretatt 

i forhold til forskriftskravene. 
Sweco skriver at det er en 
god løsning å sprinkle alle tre 
etasjene. Trysilhus sprinkler 
nå alle etasjene i Rødsåslia, 
og legger denne løsningen til 
grunn for alle nye prosjekter 
av denne type hus.

B&S har vært i dialog både 
med Michael Blümlein og 
Trysilhus. De kjenner til 
hvilken dokumentasjon vi har 
fremskaffet i denne saken og 

lagt til grunn for det arbeidet vi har 
gjort. De har også fått lese igjennom 
tidlige versjoner av de artiklene vi 
publiserer. Vi mener at det er god 
grunn til å stille spørsmål om hvordan 
brannsikkerheten er ivaretatt i de 
boligene som er av samme type 
som blant annet Rødsåslia, og at 
Trysilhus bør ta en gjennomgang av de 
branntekniske løsningene også i disse 
boligene.

Vi har stilt Trysilhus en god del 
spørsmål om hvordan de oppfatter 
at brannsikkerheten i disse boligene 
er ivaretatt. Trysilhus sier i sitt tilsvar 
at de oppfatter vår tilnærming som 
bebreidende og argumenterende, 
og hevder at det ikke er funnet feil i 
brannkonseptet til Michael  
Blümlein AS. 

Det er vanskelig å forstå en slik 
holdning. For det første er det 
uforståelig at Michael Blümlein AS 
trekker sin klagesak når han er så 
skråsikker på at han har rett. Da blir 
jo ikke klagedokumentasjonen fra han 
noen del av saksprosessen, og det er 
Asker kommune sine argumenter som 
blir stående i saken. For det andre 
har Trysilhus valgt å sprinkle alle tre 
etasjene i de boligene som har vært 
gjenstand for tilsyn – og alle nye boliger 
som skal oppføres av denne typen. Vi 
kan ikke tolke dette som annet enn at 
det opprinnelige brannkonseptet ikke 
holdt mål.

Når ikke Trysilhus ser ut til å ville ta 
affære og å gjennomgå de eksisterende 
boligene – og heller ikke utviser noen 
forståelse for at det kan reises tvil ved 
de løsninger som er valgt, så håper vi at 
beboerne selv, byggesakskontorene og 
de mange brannvesen rundt omkring 
tar et initiativ til å sjekke dette ut.

Brannsikkerheten ikke godt 
nok dokumentert i Trysilhus

Foto: Eva Helene Storm 
Hanssen
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& SIKKERHET 

21–2018

BRANN
& SIKKERHET 

Trysilhus fikk tilsyn i Asker 
kommune i forbindelse med et 
boligprosjekt. Dette avslørte 
for dårlig dokumentasjon av 
branntekniske løsninger for 
de tre etasjer høye boligene. 
For å bøte på dette, blir disse 
boligene i Asker nå sprinklet 
i alle tre etasjer. Trysilhus har 
også endret sitt brannkonsept, 
og sprinkler alle nye boliger 
av denne typen. Men hva skjer 
med alle boligene som ble 
bygget før dette ble avdekket?

Tekst og foto: Thor kr. Adolfsen

Asker kommune om boliger fra Trysilhus:

For dårlig dokumentasjon av brannsikkerheten

Boliger bygget før ca. 2017 mangler, etter 
Brann & Sikkerhets erfaring, godt nok 

dokumenterte løsninger for viktige sider ved 
brannsikkerheten.

oppdaget før Asker kommune 
førte tilsyn med en byggesak. De 
prinsipielle feilene er etter Askers 
kommunes vurdering at boliger 
er prosjektert i feil brannklasse, 
og at prosjekteringen er utført i 
tiltaksklasse 2 - men skulle vært 
prosjektert i tiltaksklasse 3 grunnet 
flere fravik fra preaksepterte 
løsninger. Tiltaksklasse 3 krever 
mer erfaring og kompetanse 
enn tiltaksklasse 2. De brann-
tekniske feilene kommunen 
påpeker består i å fravike kravene 
i forskriftene, og kompensere 
med udokumenterte løsninger. 
Konkret består feilene i for dårlige 
dokumenterte rømningsveier og 
for svake brannskiller. Dette har 
medført at Trysilhus nå har endret 
brannkonseptet sitt. De sprinkler 
nå alle de tre etasjene i sine 
standard boliger.  

FA
K

TA
: Trysilhus bygger blant annet boliger med en leilighet i første etasje og 

en leilighet i andre etasje over to plan, det vil si tilsammen tre etasjer. 
Brannkonseptet til disse boligene er utarbeidet av Michael Blümlein AS. 
Asker kommune etterlyste dokumentasjon på rømningsforholdene i dette 
brannkonseptet. Da kompenserte Michael Blümlein AS med å sprinkle 
første etasje. Asker kommune etterlyste fortsatt mer dokumentasjon 
i forhold til at brannsikkerheten i andre og tredje etasje var godt nok 
ivaretatt, og iverksatte en prosess hvor kommunen førte tilsyn med Michael 
Blümlein AS. Den endte med at de trakk ansvarsretten hans. Han klaget, 
men trakk etter hvert klagen med den begrunnelse at klageprosessen ville 
ta for lang tid.

Også Bærum kommune har kjørt tilsvarende tilsynsprosess mot Trysilhus 
og Michael Blümlein AS.
Da Michael Blümlein AS ble fratatt ansvarsretten i Asker kommune, 
engasjerte Trysilhus Sweco som brannkonsulent. Samtlige nye hus 
av denne typen i Asker og Bærum blir sprinklet i alle tre etasjer. Men 
spørsmålet er hva som vil skje med alle boliger av denne typen som er 
oppført andre steder? Det er fornuftig at det blir foretatt en brannteknisk 
gjennomgang av disse også.

Artikkelserien baserer seg på en detaljert gjennomgang av Trysilhus sine 
byggeprosjekter på Rødsåslia og Brendsvoll i Asker, samt et boligfelt 
utenfor Oslo. Kun Rødsåslia er presenteres i relativt stort omfang blant 
annet fordi kommunens tilsyn gir verdifull informasjon om prosessen. 
Artikkelserien er basert på flere hundre saksdokumenter hentet fra 
kommunenes byggesaksarkiver, samt annen tilgjengelig skriftlig 
informasjon. ››

Trysilhus har bygget 2.500 
boliger med de samme 
hovedprinsippene når det 

gjelder brannteknisk prosjektering. 
Boligene er ført opp over hele 
Østlandet. Ved en gjennomgang 
av byggesaker fra blant annet 
Asker kommune, viser det 

seg at byggene har store mangler 
når det gjelder dokumentasjon av 
brannsikkerheten. Dette har kunnet 
skje fordi manglende dokumentasjon 
i prosjekteringsgrunnlaget fra 
Michael Blümlein AS ikke ble 
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I saksdokumentene fra Asker 
kommune, kommer det frem 
at kommunen gjentatte ganger 

har bedt om en tilfredsstillende 
brannteknisk dokumentasjon 
for boligene på Rødsåslia. Det er 
firmaet Michael Blümlein AS som 
har prosjektert de branntekniske 
løsningene for seks husrekker i tre 
etasjer for Trysilhus. Første etasje 
utgjør én leilighet, mens andre og 
tredje etasje utgjør en annen leilighet. 
Første til og med tredje etasje kalles 
i det følgende for en seksjon. En 
husrekke kan bestå av inntil fire 
seksjoner, det vil si åtte leiligheter.

Asker kommune mener at Michael 
Blümlein AS har prosjektert boligene 
uten en skikkelig dokumentasjon for 
brannsikkerheten. Dette gjelder blant 
annet rømningsforhold og brannskil-
lende konstruksjoner. Ett av de kom-
penserende tiltakene er installasjon 
av boligsprinkler i første etasje som er 
gjort etter analyse. Asker kommune 
mener at analysen er mangelfull, og 
ikke godt nok kvalitetssikret.

Brannklasser
Boligene skulle, etter Asker kommu-
nes mening, vært prosjektert etter 
brannklasse 2. Michael Blümlein AS 
mener imidlertid at dette er urimelig, 
og plasserer prosjektet i brannklasse 
1. I prosjekteringen presenteres der-
etter en rekke kompenserende tiltak 
for fravik fra forskriftene som Asker 
kommune mener ikke er godt nok 
dokumentert. Fravikene er så mange 
og alvorlige at prosjektet, som normalt 
ville blitt prosjektert etter preaksep-
terte ytelser, nå anses å prosjekteres 
etter analyse. Når det gjelder kom-
penserende tiltak for fravikene er for-
skriftene klare. Absolutt alle kompen-

serende tiltak skal dokumenteres ved 
henvisning til regelverk, standarder, 
Byggdetaljblad og liknende. Forskrif-
ten sier følgende:

«Å gjennomføre en analyse 
uten å bruke preaksepterte ytelser 
som komparativt grunnlag, kan 
være krevende. Annet regelverk, 
standarder og anerkjent 
faglitteratur – utarbeidet nasjonalt 
eller internasjonalt – kan brukes 
som referanser, men det skal 
uansett påvises at forskriftens krav 
er oppfylt».   

Mangler referanser
I følge Asker kommune mangler 
brannstrategien fra Michael Blümlein 
AS ofte referanser for de kompen-
serende tiltakene, eller så er refe-
ransene ikke gode nok. Blant annet 
reagerer kommunen på at følgende 
formuleringer fremsettes i brannkon-
septet uten noen form for dokumen-
tasjon: 

«Jeg mener at få mennesk
er, serie og netttilkoblede 
røykvarslere og kort rømningstid, 
kan være begrunnelsen for at 
brannsikring av vindu og dør i vegg 
mot rømningstrappen kan være 
uklassifisert »

Asker kommune konkluderte med 
å gi midlertidig brukstillatelse for 
varig opphold for leiligheten i første 
etasje og kun for andre etasje i de 
delene av prosjektet som ikke full-
sprinkles. Tredje etasje ble det kun 
gitt begrenset brukstillatelse for varig 
opphold. Dette medfører blant annet 
at personer ikke kunne sove i denne 
etasjen. Under byggingen ble prosjek-
tet endret, slik at deler av bygnings-
massen fullsprinkles. Da ble det gitt 
full brukstillatelse til disse byggene. I 
de delene av prosjektet som ikke ble 
fullsprinklet fra starten av monteres 
det sprinkleranlegg i etterhånd. 

Asker kommune om Rødsåslia:

Mener brannprosjekteringen 
er for dårlig dokumentert
Det er Michael Blümlein AS som har prosjektert de branntekniske løsningene i boliger som 
Asker kommune mener ikke er dokumentert godt nok. Kommunen hevder at det er mangelfull 
dokumentasjon av tekniske krav. Det er særlig dokumentasjon av rømningsforhold og 
brannskillende konstruksjoner som kommunen mener er kritikkverdige. Boligsprinkler 
kun i første etasje var ikke et tilstrekkelig kompenserende tiltak, mener kommunen.
Tekst og foto: Thor Kr. Adolfsen

Boligsameiet Rødsåsgrenda har mange boliger. Under oppføringen ble prosjekteringen gjort om 
slik at alle hus unntatt to ble sprinklet i alle tre etasjer. De to gjenstående husene får sprinkleran-
legg i alle etasjer i løpet av 2018.

Asker kommune har 
gjennomført tilsyn av Michael 
Blümlein AS. Rapporten 
er hard kost. Manglende 
kvalitetssikring, manglende 
dokumentasjon, manglende 
kompetanse og rolleblandinger 
er karakteristikker som går 
igjen.

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

Asker kommune hevder i 
tilsynsrapporten at det er en 
sammenblanding av roller 

mellom ulike selskaper. Kommunen 
mener at dette viser at Michael 
Blümlein AS ikke har brukt sitt 
interne avvikssystem til å vurdere 
tiltak for å hindre gjentagelse av 
avviket.

I rapporten hevder Asker kommune 
at sjekklistene kun finnes på et 
overordnet nivå. Kommunen mener 
at de ikke viser til gjeldende krav i 
byggteknisk forskrift der det settes 
krav til analyse. Kommunen mener 
også at det ikke er identifisert hvilken 
standard som er lagt til grunn for 
den komparative analysen og at 
det mangler dokumentasjon på 
analyse for prosjektet på Rødsåslia. 
Disse analysene hevder kommunen 
mangler kvalitetssikring. Asker 
kommune kan ikke se at det er påvist 
at krav til analyse er egnet og gyldig 
til formålet og at kravene til analyse 
ikke er identifisert. Kommunen 
mener også at sjekklisten ikke viser 
hva som er kvalitetssikret. 

Endring tiltaksklasse
Rapporten viser at Michael Blümlein 
AS endrer tiltaksklasse fra 2 til 3 etter 
at Asker kommune påpekte at det var 
flere fravik, og at omfanget av disse 
førte til at brannprosjekteringen og 
kontrollen av denne skulle plasseres 
i tiltaksklasse 3. Kommunen hevder 
at det ikke er sendt inn noen form 
for kvalitetssikring som er tilknyttet 

den nye samsvarserklæringen. 
Kommunen finner det skjerpende 
at foretaket ikke selv har avdekket 
dette, da kommunen har påpekt dette 
tidligere.

Asker kommune vurderer at 
gjeldende brannkonsept og analyse 
ikke omhandler vurdering tilknyttet 
valg av metode. Kommunen kan ikke 
se at det er dokumentert at alternativ 
utforming kan sammenlignes med 
pre-akseptert løsning, og at det ikke 
er foretatt en samlet vurdering av 
alle fravikene og de kompenserende 
tiltakene. Asker kommune hevder 
at det kun er utført en egen 
vurdering som ikke viser til relevant 
dokumentasjon som eventuelt 
underbygger fravik fra TEK10. 
Kommunen mener at vurderingen 
fremstår som prosjekterendes 
oppfatning, og vurderingene knyttet 
til fravikene viser ikke til annet 
regelverk, standarder og anerkjent 
faglitteratur.

Asker kommune oppfatter 
videre at det i stor grad er benyttet 
prosjektering fra tidligere prosjekter, 
uten å kvalitetssikre at denne faktisk 
oppfyller gjeldende krav 

Trakk ansvarsretten
Asker kommune vurderte at funnene 
totalt sett, samt gjentagende avvik 
vitner om at foretaket ikke oppfyller 
kravet til utdannelse, pålitelighet og 
dugelighet. Kommunen mener også 
at funnene knyttet til mangelfull 
dokumentasjon og kvalitetssikring 
er så alvorlige at kommunen valgte 
å trekke ansvarsretten til foretak 
Michael Blümlein AS innenfor 
følgende fagområder: prosjektering 
av brannkonsept i tiltaksklasse 3.

Også Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK) kom på banen, og varslet 
dokumenttilsyn av foretaket Michael 
Blümlein AS som også hadde sentral 
godkjenning. 

Michael Blümlein AS klaget på 
vedtaket fra Asker kommune. Da 
klagebehandlingen viste seg å ta 
lang tid, trakk Blümlein klagen. 

Asker kommune fikk dermed ikke 
tatt stilling til klagen. Michael 
Blümlein AS trakk også sin 
sentrale godkjenning før DiBK 
fikk gjennomført det varslede 
dokumenttilsyn med selskapet. 
Michael Blümlein AS er nå avviklet. 

Mener dokumentasjonen er god nok
I sitt tilsvar til kommunen gjennom 
sin advokat, mener Blümlein 
at de reviderte og utvidede 
komparative analysene som er 
gjennomført i prosjektet Rødsåslia 
er etter forskriftene. Han hevder 
at nødvendig dokumentasjon slik 
forskriftene krever, er sendt inn 
til Asker kommune. Dette gjelder 
i tillegg til de nevnte analysene og 
identifisering av gjeldende krav, 
kvalitetssikring, samsvarserklæring 
og avviksmelding. Blümlein mener 
også at kravene til kompetanse 
og erfaring for å prosjektere i 
tiltaksklasse 3 er oppfylt. Da Michael 
Blümlein klaget på vedtaket der 
kommunen trakk ansvarsretten, 
sendte han inn dokumentasjon som 
han hevder tilbakeviser alle punktene 
i tilsynsrapporten. At Blümlein trakk 
klagen betyr at klagedokumentene 
ikke er en formell del av saken, og 
at Asker kommune ikke har vurdert 
dokumentasjonen. Det er heller ikke 
Brann & Sikkerhet sin oppgave å 
vurdere om gjeldende dokumentasjon 
er god nok. 

Knusende tilsynsrapport 
fra Asker kommune

Dokumentasjon av brannsikkerhet 
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I forbindelse med tilsyn 
av byggeprosjektet 
Spiker bruksfallet i 
Lommedalsveien i Bærum 
utført av Trysilhus, 
konstaterer også Bærum 
kommune at Michael 
Blümlein AS ikke har god 
nok kompetanse, og at 
fravik fra forskriftene ikke 
kan dokumenteres når 
det gjelder brannklasse, 
brannskillende 
konstruksjoner og utgang 
fra brannceller.

Tekst og foto: Thor Kr. Adolfsen

››

Knusende tilsynsrapport også fra 
Bærum kommune

Spikerbruksfallet i Lommedalsveien i Bærum er bygget etter tilsvarende brannkonsept som Trysilhus har 
benyttet i Asker. Etter tilsynet besluttet Trysilhus å sprinkle alle etasjene i bygget.

På Spikerbruksfallet i Bærum 
har Trysilhus bygget samme 
type boliger som på Rødsåslia, 

Brendsvoll, samt på et annet boligfelt 
utenfor Oslo. Bærum kommune har 
ført tilsyn med Michael Blümlein AS 
i forbindelse med Spikerbruksfallet. 
Også denne tilsynsrapporten hadde 
en rekke kritiske punkter med to 
avvik. Avvikene lyder slik:

• Foretaket kunne ikke dokumentere 
oppfyllelse av krav til utdanning 
og praksis for prosjektering av 
brannkonsept i tiltaksklasse 3.

• Fravik fra de preaksepterte 
ytelsene kunne ikke verifiseres ved 
analyse.

I rapporten fastslår kommunen at 
Michael Blümlein AS ikke hadde de 
nødvendige kvalifikasjonene i henhold 
til forskrift om saksbehandling 
av 2010. Boligene hadde fravik fra 
byggteknisk forskrift av 2010 når 
det gjaldt brannklasse, branncelle 
og utgang fra branncelle. Michael 

Blümlein AS beskriver fravikene 
som «mindre fravik». Dette er ikke 
kommunen enig i. De skriver i 
rapporten følgende:

«Tilsynslagets vurdering er at 
fravikene samlet sett kan utgjøre 
store konsekvenser ved eventuell 
brann, og vi kan ikke slutte oss til 
foretakets vurdering om at dette er 
«mindre fravik».»

Bærum kommune utdyper dette 
ytterligere, og savner dokumentasjon 
for behandling av fravikene. De 
skriver følgende:

«Foretaket Michael Blümlein AS 
orienterte om at brannkonseptets 
vurderinger knyttet til fravikene 
er basert på sammenlignbare 
prosjekter. Tilsynslagets vurdering 
er at det ikke foreligger analyser 
for fravikene, slik TEK10 § 2-1 
krever. Det er kun utført en egen 
vurdering som heller ikke viser 
til relevant dokumentasjon som 
eventuelt underbygger fravik fra 
TEK10. Vurderingene knyttet til 
fravikene fremstår helt uten støtte 

eller henvisning til annet regelverk, 
standarder og anerkjent faglitteratur. 
Selv om man viser til underbyggende 
regelverk, skal det uansett påvises at 
krav i teknisk forskrift er oppfylt.»

Tilsvar til Bærum
Michael Blümlein AS svarer på 
tilsynsrapporten i eget brev. Når det 
gjelder kompetanse legger han ved 
sin CV, og vitnesbyrdet fra ingeniørut-
danningen i Tyskland. Michael Blüm-
lein var på dette tidspunktet sentralt 
godkjent. Han skriver følgende i sitt 
tilsvar:

«Det å overprøve en slik 
sentral godkjenning oppfatter jeg 
som maktmisbruk, særlig tatt 
i betraktning at saken gjelder 
rekkehusboliger og ikke et sykehjem, 
skole, barnehage, hotell eller 
liknende prosjekter som jeg har hatt 
mange av.»

Når det gjelder behandling av fravik 
fra preaksepterte ytelser hevder han 
å ha forklart dette på tilsynsmøtet. 

Dokumentasjon av brannsikkerhet 
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Da Michael Blümlein AS ble 
fratatt ansvarsretten i Asker, 
ble rådgivningsfirmaet Sweco 

engasjert av Trysilhus. Sweco laget 
en analyse av de branntekniske 
løsningene som Michael Blümlein 
AS hadde presentert. I analysen 
peker de på en rekke enkelttiltak for 
å kompensere for de avvikene som 
finnes. De skriver følgende:

«Det er Sweco sin vurdering av det 
samlede sikkerhetsnivået at det fra 
et totalsikringsperspektiv vil være en 
bedre løsning å installere fulldekkende 
boligsprinkleranlegg i alle husenes 
etasjer fremfor å rømme i to trinn fra 
3. etasje via balkongen. Denne løsning 
vil til og med være i overensstemmelse 
med någjeldende utgave av VTEK, og 
det er derfor denne løsningen som 
Sweco prosjekterer for fremtidige 
prosjekter».

I rapporten står også følgende:
«Samlet sett vurderes det at bygget 
ikke tilfredsstiller sikkerhetsnivå 
angitt i TEK10/VTEK, men at det med 
avbøtende tiltak ikke er fare for liv 
og helse, slik bygningene fremstår 
dersom enkelte tiltak implementeres».

Sprinkling oppfyller krav
Asker kommune mener at Swecos 
rapport støtter kommunens syn i 
saken om Rødsåslia, det vil si at den 
branntekniske strategien fra Michael 
Blümlein AS var for dårlig.  Asker 
kommune skriver følgende i et brev:

«Det beskrives at fulldekkende 
boligsprinkleranlegg i alle husenes 
etasjer vil være i henhold til gjeldende 
krav. Kommunen kan ikke se at det er 
noen grunn til å akseptere tiltak som 
er dårligere enn gjeldende teknisk 
forskrift, og vi forutsetter derfor at 
alle boligene sprinkles i alle husenes 
etasjer, som beskrevet i mottatt 
rapport. Alternativt må det sendes 
inn dokumentasjon som viser at 
eventuell annen løsning er i henhold til 
gjeldende teknisk forskrift. Kommunen 
vurderer at denne rapporten 
underbygger kommunens oppfatning 
av at det ikke kan dokumenteres at 
gjeldende brannteknisk løsning er i 
henhold til teknisk forskrift. I rapport 
utarbeidet av Sweco fremkommer det 
blant annet at: «Samlet sett vurderes 
det at bygget ikke tilfredsstiller 
sikkerhetsnivået angitt i TEK 10/
VTEK.». 

Brannteknisk  redegjørelse 
var for dårlig

Foto: Elmer Laahne
Sprinkleranlegg kan i mange tilfeller være et godt kompenserende tiltak for fravik i den 
branntekniske prosjekteringen. 

Swecos analyse av bolig prosjektet på Rødsåslia i Asker slår 
fast at prosjektet var for dårlig prosjektert brannteknisk. 
Fullsprinkling  av samtlige tre etasjer i Rødsåslia er en fornuftig 
løsning, i henhold til selskapet.

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

Alle tre etasjer i Rødsåslia sprinkles. De to 
gjenstående husene får sprinkleranlegg i 
løpet av året. Da vil kommunen gi brukstilla-
telse for varig opphold i alle etasjer.

Trysilhus 
sprinkler 
Rødsåslia
Etter at Sweco har overtatt 
ansvarsretten i tiltaksklasse 
3, vil Trysilhus fullsprinkle 
Rødsåslia. Trysilhus 
informerer om at også 
nye liknende boliger vil   
bli fullsprinklet.

Tekst og foto: Thor kr. Adolfsen

Alle hus i Rødsåslia unntatt 
to fikk sprinkleranlegg i alle 
etasjer. Når det gjelder de to 

husene som ikke fikk sprinkleranlegg 
fra begynnelsen av, har Trysilhus 
besluttet å fullsprinkle også disse. 
Dermed vil Asker kommune, når 
dette er installert, gi brukstillatelse 
for varig opphold også for tredje 
etasje. Første søknad om midlertidig 
brukstillatelse ble sendt 20. februar 
2017.

Sweco har overtatt ansvaret for 
prosjektering også for kommende 
prosjekter for Trysilhus. Det betyr 
at prosjekter med liknende løsnin-
ger som for Rødsåslia også vil bli 
prosjektert med sprinkleranlegg i 
samtlige etasjer.  

Flere prosjekter med alvorlige feil

››
Arnebekktunet

Edelgranveien

Brendsvoll

I tillegg til boligfeltet på 
  Rødsåslia i Asker har Brann 
& Sikkerhet gjennomgått 
 ytterligere tre prosjekter 
hvor Trysilhus er utbygger. 
Dokument asjonen bygg
er på offentlig tilgjengelig 
informa sjon og kontroller 
som råd givere i Norsk brann
vernforening har utført. 
Alle prosjektene preges av 
 om fattende mangel på doku
mentasjon av brannsikkerhet
en. Noen av feilene er utbedret 
eller er under utarbeidelse.

Tekst og foto: Thor Kr. Adolfsen

Brann & Sikkerhet har sett 
på flere prosjekter der den 
branntekniske redegjørelsen 

er utført av Michael Blümlein AS, 
og bygget er oppført av Trysilhus. 
Kort oppsummert ga dette følgende 
resultater:

Brendsvoll i Asker
Den branntekniske redegjørelsen 
har i følge rapporter fra Norconsult, 
flere fravik som kompenseres med 
udokumenterte påstander. Det er 
feil når det gjelder brannklasser 
og bærende konstruksjoner. 
Ventilasjonsanlegget er ikke 
brannsikret tilstrekkelig. Det er 
store åpninger i konstruksjonene 
mellom leilighetene, slik at 
brann lett kan spre seg.  Det er 
manglende kvalitetssikring. Mange 
av forholdene er nå utbedret. Etter 
det Brann & Sikkerhet erfarer pågår 
saken fortsatt. I en brannteknisk 
rapport fra Norconsult kommer 
det fram at boligene må sprinkles 
i alle tre etasjer for å oppfylle 
sikkerhetskravene i byggeforskriften.

Boligfelt utenfor Oslo
Norsk brannvernforening har også 

sett på et annet boligfelt utenfor Oslo. 
Den branntekniske redegjørelsen 
har flere fravik som kompenseres 
med udokumenterte påstander. 
Alternativ rømningsvei fra loft er ikke 
utført i henhold til preaksepterte 
ytelser gitt i byggteknisk 
forskrift av 1997. Avfallsskur for 
kildesortering av søppel er ikke 
utført i henhold til preaksepterte 
ytelser gitt i Byggforskserien. Styret 
til boligsameiet har heller ikke 
mottatt driftsdokumentasjon som 
kan legges til grunn for kontroll, 
vedlikehold og bruk av byggverk i 
henhold til forebyggendeforskriften. 
Dette innebærer også at beboere i 
boligsameiet ikke kan ivareta krav i 
henhold til forebyggendeforskriften. 

Avvik sprinkleranlegg
Det er utført kontroll av 
sprinkleranlegget, og følgende fravik 
er registrert: 
• Automatisk sprinkleranlegg er 

ikke utført i henhold til standard 
for  boligsprinkler NS-INSTA 900-
1:2009. 

• Det mangler dokumentasjon som 
beskriver sprinkleranlegget. Det 
mangler oversendt sluttattest til 
bruker eller eier. 

• Det er ikke forlagt dokumenta-
sjon over vannkapasitet eller krav 
til vannmengde eller trykkrav til 
sprinkleranlegg. Stengeventiler til 
sprinkleranlegg er ikke sikret med 
lås. Øverste manometer, nedstrøms 
strømningsvakt, var demontert. 

• Det er heller ikke forelagt doku-
mentasjon som verifiserer at alle 
rørsystem har gjennomgått hydro-
statisk prøving. 

• Alarmsirenene fungerer ikke. 
Strømningsvakt fungerer ikke. 
Strømløse batterier

Flere av manglende er rettet eller 
er under arbeid.

Andre prosjekter
Brann & Sikkerhet har bedt 
både Trysilhus og Blümlein om 
å oversende den branntekniske 
redegjørelsen for boligprosjektene 
Solvangtunet på Hamar, 
Tolderudtunet i Årsgårdstrand 
og Øtsgårdshaven i Fredrikstad. 
Ingen av dem ønsker å utlevere 
dokumentasjonen.

Arnebekktunet
På Arnebekktunet i Øvre Eiker 
kommune bygger Trysilhus nye 
boliger. Konsernsjef Ole feet 
opplyser at disse boligene kun er 
sprinklet i første etasje. Etter det 
Brann & Sikkerhet erfarer er disse 
husene prosjektert etter de samme 
branntekniske hovedprinsippene 
som en rekke andre boliger 
omtalt i denne artikkelen. Dette 
gir, etter det Brann & Sikkerhet 
erfarer, svært gode grunner for å 
undersøke om også disse husene 
må sprinkles i alle tre etasjer for å 
oppfylle byggeforskriftenes krav til 
brannsikkerhet. 

Dokumentasjon av brannsikkerhet 
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- I hvilket år startet du med å pro-
sjektere treetasjes hus for Trysil-
hus med en leilighet i første etasje 
og en leilighet som utgjør andre og 
tredje etasje?»

- Jeg har i en årrekke prosjek-
tert branntekniske løsninger for 
en rekke aktører. For den typen 
boliger dere særskilt forespør for 
treetasjes hus for Trysilhus med 
en leilighet i første etasje og en 
leilighet som utgjør andre og tredje 
etasje, har jeg arbeidet med slike i 
omlag 10 år. Før dette har jeg hatt 
sporadisk kontakt med Trysilhus.

- Det går fram av artiklene og 
underliggende dokumentasjon at 
dine branntekniske redegjørelser 
i mange tilfeller ikke inneholder 
tilstrekkelig dokumentasjon for 
kompensering av fravik. Hva er 
grunnen til dette når det står klart 
i forskriftene at kompenserende 
tiltak skal dokumenteres gjennom 
anerkjent faglitteratur, standarder, 
Byggdetaljblad e.l.?

- Deres spørsmål fremstår 
her tendensiøst, og legger til 
grunn et premiss som er feil. Det 

››

Michael Blümlein mener 
at fra viksbehandlingen 
er grundig og faglig 

gjennomført. Han skriver følgende 
til redaksjonen:

«Utkast til de artiklene som jeg 
er bedt om å kommentere, oppfatter 
jeg primært som et angrep på min 
person. Artiklene er omfattende 
med mange detaljopplysninger. Her 
er det ofte ukritisk henvist til Asker 
og Bærum kommuners meninger 
om angjeldende sak. Det er også 
fremført påstander som er direkte 
feilaktig som f.eks. at «boliger er 
prosjektert i feil bygningsbrannklas-
se», der hvor det er gjort et fravik 
som er veldokumentert.

I forbindelse med min klage på 
vedtaket om å ta fra meg min lokale 
ansvarsrett i Asker kommune, er 
det blitt utarbeidet en redegjørelse 
på ca. 7 sider hvor kommunens an-
merkninger er kommentert/besvart. 
For å kunne kommentere den nå 
foreliggende artikkel, ville det derfor 
beslaglegge en rekke sider for å 
kunne kommentere alle påstander. 
Derfor kommer jeg her bare med 
noen kommentarer til dette.

Byggeprosjektet gjelder et bo-
ligbygg i 3 etasjer, hvor 1. etasje er 
egen boenhet mens 2. etasje og 
loftsetasjen danner den andre bo-
enheten. Disse boligbygg er kjedet 
sammen med tilsvarende bygg.

1. etasje er sprinklet, og det er to 
rømningsveier fra hvert plan. Det er 
seriekoblede røykvarslere i alle tre 
plan.

Saken dreier seg i utgangspunkt 
om tolkning av de preaksepterte 
løsninger i veiledningen til TEK og 
de Tekniske forskriftenes funk-
sjonskrav. Preaksepterte løsninger 
er ikke alltid tilpasset den konkrete 
byggesaken man skal vurdere. Kon-
sekvensen blir at man kan foreta 
branntekniske vurderinger som kan 

føre til fravik fra disse løsningene. 
Denne vurderingen er naturligvis 
personavhengig. Selvfølgelig skal 
slike fravik dokumenteres, slik jeg 
mener å ha gjort på hele 7 sider i 
den branntekniske redegjørelsen.

Den aktuelle prosjekteringen er 
i årenes løp kontrollert (uavhengig 
kontroll) av tre forskjellige foretak. 
Den siste vurderingen (ikke uav-
hengig kontroll) er foretatt av Siv. 
ing. Bjørn Vik som primært så på 
personsikkerheten. Han hadde in-
gen motforestillinger mot de valgte 
løsninger, og mente at «fraviks-
behandlingen er grundig og faglig 
gjennomført».

Regelverkets krav om uavhengig 
kontroll har, etter min erfaring, 
ført til at flere og flere brannkon-
sulenter følger de preaksepterte 
løsninger (for å unngå diskusjoner 
med uavhengig kontrollør?). Dette 
kan føre til uheldige konsekvenser, 
f.eks. bruksmessig og økonomisk. 
Mine vurderinger er også basert 
på påliteligheten av de forskjellige 
brannsikringstiltakene. 

Prosjekteringen er farget av min 
brannfaglige bakgrunn fra kom-
mune, Statens bygningstekniske 
etat og konsulentvirksomheten. 
Ved hvert byggeprosjekt vurderer 
jeg primært konsekvensene for 
liv og helse. Min faglige bakgrunn 
og sikkerhetsfilosofi, bestemmer i 
hvilken grad jeg benytter meg av de 
preaksepterte løsninger eller ikke 
(fravik fra preaksepterte løsninger 
begrenser seg vanligvis til mindre 
tiltak). Hvis man ikke foretar denne 
vurderingen, kan i ytterste konse-
kvens roboter overta jobben som 
brannkonsulent.

Det som er vesentlig, er om 
 prosjekteringen er i samsvar med 
den Tekniske forskriftens funk-
sjonskrav. »   

Michael Blümlein:

- Fraviksbehandlingen 
er grundig og faglig 
gjennomført

Blümlein mener all dokumentasjon er i orden
Blümlein referer til at han i 
en årrekke har prosjektert 
branntekniske løsninger for 
en rekke aktører, og at all 
dokumentasjon er i orden.

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

fremkommer av mine e-poster at 
de synspunkter som er fremsatt i 
tilsynssaken fullstendig er tilbakevist, 
og prosjekteringen og dokumenter til 
mitt system er dokumentert oppfylt 
ved de oversendte dokumenter. Jeg 
viser også til ovenstående redegjø-
relse hvor det også er dokumentert 
at Sivilingeniør Bjørn Vik AS som 
har sentral godkjenning for ansvars-
rett for prosjektering brannkonsept 
tiltaksklasse 3 og uavhengig kontroll 
brannsikkerhet tiltaksklasse 3 ikke 
hadde innvendinger mot den løsnin-
gen som er prosjektert av meg.

- Det går fram av blant annet til-
synsrapportene fra Asker kommune 
og Bærum kommune at du ikke har 
utført tilstrekkelig kvalitetssikring. 
Hvilken kvalitetssikring har du gjen-
nomført?

- Deres spørsmål fremstår også 
her tendensiøst og legger til grunn et 
premiss som er feil. Det fremkommer 
av mine e-poster at de synspunkter 
som er fremsatt i tilsynssaken full-
stendig er tilbakevist og mitt system 
er dokumentert og krav oppfylt ved de 
oversendte dokumenter. 

- Det går frem av artiklene og 
underliggende dokumentasjon at dine 
branntekniske redegjørelser som er 
lagt til grunn for bygging av bolige-
ne ikke er gode nok når det gjelder 
brannsikkerheten. Hva tenker du om 
alle de boligene som er bygget og 
beboernes sikkerhet?

- Deres spørsmål fremstår også 

her tendensiøst, og legger til grunn et 
premiss som er feil. Det fremkommer 
av mine e-poster at de synspunkter 
som er fremsatt i tilsynssaken full-
stendig er tilbakevist, og prosjekterin-
gen og dokumenter til mitt system er 
dokumentert oppfylt ved de over-
sendte dokumenter. Jeg viser også 
til ovenstående redegjørelse hvor det 
også er dokumentert at Sivilingeniør 
Bjørn Vik AS som har sentral god-
kjenning for ansvarsrett for prosjek-
tering brannkonsept tiltaksklasse 3 
og uavhengig kontroll brannsikkerhet 
tiltaksklasse 3 ikke hadde innven-
dinger mot den løsningen som er 
prosjektert av meg. Det bemerkes 
også at midlertidig brukstillatelse ble 
gitt for hele bygget, også 3. etasje. 
Det ble gitt en begrensing for varig 
opphold men ingen begrensning for 
annen ordinær bruk av 3. etasje for 
boligformål. Boligene er også bygget 
slik at dersom 2. etasje tas i bruk så 
vil også 3. etasje tas i bruk. Det synes 
spekulativt å hevde at en bolig kom-
munen ga midlertidig brukstillatelse 
for, og da også for 3. etasje, skal være 
farlig å bo i. Det synes også speku-
lativt å hevde at boliger som ikke er 
fullsprinklet er farlige å bo i.

- Hvorfor prosjekteres det på den 
måten som er beskrevet i artiklene 
i stedet for å bruke preaksepterte 
ytelser?

- Deres spørsmål fremstår også 
her tendensiøst og legger til grunn 
et premiss om at prosjekteringen i 

tiltaket skal være dårlig, noe som er 
feil. Det vises for dette til ovenstående 
redegjørelse. 

Preaksepterte løsninger innebærer 
heller ikke alltid en god løsning, og 
det foreligger tilfeller hvor resulta-
tet blir feil også ved å bygge i tråd 
med preaksepterte løsninger. Dette 
er vel også en grunn til at de pre-
aksepterte løsninger opp gjennom 
tiden har endret seg. Fordelen ved å 
følge preaksepterte løsninger er at 
det da ordinært ikke er nødvendig å 
dokumentere prosjektering eller valg 
ytterligere. Ulempen er at valg av 
preaksepterte løsninger kan føre til 
uheldige konsekvenser, f.eks. også 
bruksmessig og økonomisk. Mine 
vurderinger er også basert på påli-
teligheten av de forskjellige brann-
sikringstiltakene. Passive tiltak som 
rømningsvindu vil for eksempel ha 
større pålitelighet enn et sprinkleran-
legg som er avhengig av drift og ved-
likehold. Sistnevnte vil i privatboliger, 
som i vårt tilfelle, ikke kunne påreg-
nes samme oppfølging som i større 
bygg. Slavisk bruk av preaksepterte 
løsninger ville også hindre innovasjon 
og utvikling innen byggfaget, noe som 
åpenbart ville være svært uheldig og 
som heller ikke er ønskelig fra myn-
dighetenes side.  

Dokumentasjon av brannsikkerhet 
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Det materialet vi har fått tilgang 
til av Brann & Sikkerhet i 
denne saken presenterer 

påstander det ikke er dekning for. 
Artiklene vi har fått tilsendt gir en 
uriktig og unyansert fremstilling 
av brannsikkerheten i våre boliger. 
Det tegnes for eksempel et bilde 
av at boliger som ikke er utstyrt 
med sprinkleranlegg ikke er trygge 
å bo i, selv om de er bygget etter 
forskriftene. 

Brann & Sikkerhets redaksjon gjør 
ikke engang et forsøk på å nyansere 
bildet ved for eksempel å få frem hva 
som er det aller viktigste med tanke 
på brannsikkerhet, nemlig tidlig 
deteksjon og tidlig varsling. At Trysil-
husboligene er utstyrt med serie- og 
nettkoblede røykvarslere nevnes ikke 
med ett ord, på tross av at det er 
tiltak vi iverksatte lenge før det ble 
et krav. Vårt fokus på tidlig varsling 
viser at vi er opptatt av at våre boliger 
skal være trygge å bo i. Sprinkling er 
eksempel på et aktivt tiltak for å gjøre 
en bolig trygg å bo i, mens man også 
kan velge å bygge med passive tiltak.  

Vi vil også presisere at Trysilhus 
bruker eksterne, kompetente rådgi-
vere til å prosjektere vårt brannkon-
sept, da dette er kompetanse vi ikke 
har i eget hus. Siden forskriftene er 
under stadig utvikling og blir skjerpet 
underveis, har vårt brannkonsept 
utviklet seg i takt med tiden og gjør 
det fortsatt. 

Nå prosjekteres våre flermanns-
boliger med sprinkling i alle etasjer, 
selv om det ikke stilles krav til dette 
i forskriftene. For tiden er det Sweco 
som er vår prosjekterende. 

Brann & Sikkerhet hevder at Trysil-
hus bygger like boliger og gjør et po-
eng av at en eventuell svakhet gjelder 
alle boliger vi har bygget. Det er ikke 
riktig. Trysilhus er et selskap som 
bygger leiligheter i flermannsboliger, 
leilighetsblokker og eneboliger. Selv 
om vår filosofi er at vi har noen kon-
septer som vi rendyrker, betyr ikke 
det at hver bolig er helt lik. Tekniske 
løsninger, prosjektering, material- og 
konstruksjonsvalg og endrede detal-
jer utvikler seg i takt med regelverk, 

våre kunders tilbakemeldinger og 
våre egne erfaringer. Derfor er det 
stor variasjon i våre prosjekter. 

Vi stiller oss også undrende til 
hvorfor Brann & Sikkerhet velger 
å fokusere så ensidig på sprinkling 
som eneste brannsikringstiltak. Det 
er også grunn til å nevne at for-
skriftene tillater at boliger av denne 
typen bygges i brannklasse 2 når 
det benyttes tilfredsstillende passive 
tiltak, f.eks. ett lag branngips eller to 
lag gips på bærende konstruksjoner. 
Brannprosjekterende kan også velge 
å prosjektere et bygg i brannklasse 1, 
selv om det i forskriften faller i klasse 
2. Forutsetningen er at det benyttes 
preaksepterte kompenserende tiltak, 
for eksempel sprinkling eller fra-
viksanalyser.

Brann & Sikkerhet henviser til 
at det er avdekket feil og mangler i 
enkeltprosjekter og gir inntrykk av 
at dette gjelder alle våre prosjekter. 
Dette er en generalisering det ikke er 
grunnlag for. 

Målet vårt er å bygge trygge og 
gode boliger uten feil og mangler 
og vi har et kvalitetssystem som er 
under stadig utvikling og som søker 
å avdekke dette. Noen ganger kan 
det dessverre skje at vi gjør feil. Får 
vi indikasjoner på dette, behandler vi 
hver sak for seg. Lovverket tar inno-
ver seg at feil og mangler kan oppstå, 
og regulerer håndteringen av slike 
saker i tråd med det. Man kan ikke 
generalisere og konkludere at det er 
feil i alle prosjekter på bakgrunn av 
enkeltprosjekter. Hver sak har sin 
historikk. 

Vi opplever at Brann & Sikkerhet i 
denne saken presenterer et unyan-
sert og tendensiøst bilde. Det frem-
settes påstander, trekkes konklusjo-
ner og generaliseres på bakgrunn av 
enkeltsaker og deler av omfattende 
dokumentasjon. Vi har respekt for at 
Brann & Sikkerhet setter brannsik-
kerhet på dagsordenen, men blandin-
gen av meningsytringer, tolkninger 
og udokumenterte påstander slik 
det presenteres i denne saken tar vi 
sterkt avstand fra.»  

Trysilhus: Påstander det 
ikke er dekning for

Trysilhus har fra Brann & 
Sikkerhets journalist fått 
tilsendt flere spørsmål som 
vi er bedt om å besvare. Det 
er krevende fordi valg av 
spørsmål og utformingen 
av dem avdekker at 
journalisten har sine egne 
oppfatninger om saken og 
temaet. Spørsmålene vi er 
bedt om å svare på er derfor 
ikke åpne og undersøkende, 
men argumenterende og 
bebreidende.

- Slik det fremgår av nettsidene til 
Trysilhus og e-poster fra Trysilhus 
til Asker kommune, har Trysilhus 
bygget 2.500 boliger der første 
etasje er én leilighet, mens andre 
og tredje etasje utgjør en annen 
leilighet. Som artiklene viser for 
flere av boligene, er det behov for 
boligsprinkleranlegg for å oppnå 
tilfredsstillende brannsikkerhet i 
forhold til det regelverket boligene 
er prosjektert etter. Hvor mange 
boliger har Trysilhus bygget av 
denne typen og som i dag har 
sprinkleranlegg i første etasje 
eller er fullsprinklet? Er det mulig 
å få en liste over hvilke sameier 
eller borettslag som ikke har 
sprinkleranlegg og hvor mange 
boliger utgjør dette?

- Grunnlaget og antydningen 
i spørsmålsstillingen deres og 
utkastene til artikler er feil. 
Trysilhus har bygget en rekke 
boliger over en lengre tidsepoke. 
Disse er gjenstand for utvikling 
og revisjoner med årsak i nye 
material og konstruksjonsvalg, 
endrede detaljer, og også 
endringer ut i fra endrede krav 
i plan- og bygningslov med 
tilhørende forskrifter. Trysilhus 
har benyttet flere aktører ved 
brannprosjektering ettersom vi 
selv ikke har slik kompetanse. 

Ole Feet, konsernsjef i Trysilhus: 
Spørsmålene til B&S er argumenterende og bebreidende

Produksjon av boligene uten 
sprinkling av leiligheten i 2. og 3. 
etasje er prosjektert og godkjent av 
disse eksterne prosjekterende. Vi 
skal oppføre boligene i henhold til det 
prosjekterte.

- Hva vil Trysilhus gjøre med 
alle de boligene som ikke har 
sprinkleranlegg i dag, men hvor 
dette kan være påkrevet for å oppnå 
tilfredsstillende brannsikkerhet i 
forhold til det regelverket boligene 
er prosjektert etter? Hvordan vil de 
enkelte sameiene og borettslagene 
bli orientert om saken?

- Grunnlaget og antydningen i 
spørsmålsstillingen deres feil. Slik 
opplyst i svar til spørsmål 1. skal 
boligene oppføres i henhold til det 
prosjekterte. Det er ikke absolutt krav 
om sprinkling i boligene vi bygger. 
Våre boliger kan bygges i brannklasse 
2 når det benyttes tilfredsstillende 
passive tiltak.

- Michael Blümlein AS hadde en 
ansatt. Hvorfor velger Trysilhus 
et så lite firma for å ivareta 
brannsikkerheten i boliger som skal 
masseproduseres? Feil og mangler 
vil jo få store konsekvenser. Et større 
og mer anerkjent firma ville ha bedre 
kompetanse og erfaring. Hvilken 
kvalitetssikring har Trysilhus gjort av 
firmaet?

- Det er ingen logikk i at personer 
i et større foretak nødvendigvis 
har større kompetanse og erfaring 
enn personer i et lite foretak. Hva 
gjelder Michael Blümlein er han en 
nestor innen bransjen og fagfeltet 
for brannprosjektering. Hva gjelder 
foretaket bemerkes også at dette 
hadde sentral godkjenning for 
ansvarsrett innen prosjektering 
av brannkonsept i tiltaksklasse 
3 og kontroll av brannsikkerhet i 
tiltaksklasse 3.

- Trysilhus profilerer høy kvalitet 
på sine bygg. Til tross for dette, 
viser artiklene at det er mange feil. 
Hvordan henger dette sammen 
med Trysilhus sin egen omtale av 
kvaliteten på boligene?

- Når vi ser deres spørsmål i lys 

av utkast til deres artikler er vi som 
kjent uenig i deres påstand for at det 
foreligger feil ved de løsninger som er 
valgt for brannkonsept og utførelse.

Fra tid til annen kan det uansett 
oppstå feil eller mangler ved 
de boligene vi produserer. Vårt 
kvalitetssystem er bygget opp 
for å søke å avdekke og unngå 
feil og mangler. Bakgrunnsretten 
ved boligbygging, herunder 
plan- og bygningsloven og 
bustadoppføringslova, har regelsett 
som tar inn over seg at feil og 
mangler ved bygging kan oppstå. 

- Som det fremgår av artikkelen om 
Rødsåslia i Asker, baseres fremtidige 
prosjekter på en brannteknisk 
redegjørelse av Sweco, der det 
prosjekteres med boligsprinkler i alle 
tre etasjer. Gjennomføres dette for 
alle nye boliger i hele landet?

- Grunnlaget i spørsmålsstillingen 
deres er feil. Trysilhus besørger 
særskilt prosjektering vedrørende 
brann for hvert tiltak. Bygging skal 

utføres i tråd med prosjektering for 
det enkelte tiltak. 

- Hvorfor prosjekteres det på den 
måten som er beskrevet i artiklene 
i stedet for å bruke preaksepterte 
ytelser?

- For det første poengterer vi at 
det ikke er funnet feil ved Blümleins 
prosjektering. 

For det andre ville vi ved å ukritisk 
benytte preaksepterte ytelser 
kunne ende opp med løsninger som 
ikke er optimale for det enkelte 
tiltaket. Som kjent angir forskriftene 
i stor grad funksjonskrav, og 
innehar sjelden krav til bestemte 
preaksepterte løsninger. I vårt tilfelle 
har vi boliger som er relativt like fra 
prosjekt til prosjekt. Store deler av 
prosjekteringsmaterialet kan derfor 
gjenbrukes i neste prosjekt. Dette 
rettferdiggjør bruk av ressurser for 
å finne mer optimale løsninger enn 
det de preaksepterte ytelser normalt 
gir. 

Dokumentasjon av brannsikkerhet 
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Administrerende direktør Rolf 
Søtorp i Norsk brannvern
forening mener de omtalte 
byggeprosjektene til Trysilhus 
har synliggjort et behov for 
flere tilsyn i byggesaker.

Tekst: Sturle Hagen      

- Boligkjøpere må kunne ha tillit til 
at boligene de kjøper er prosjektert 
og oppført uten feil og mangler ved 
brannsikkerheten. De omtalte byg-
geprosjektene til Trysilhus har ikke 
vært gode eksempler i så måte, sier 
Brannvernforeningens leder.

I likhet med Brannvernforeningens 
fagsjef påpeker Søtorp at prosjekte-
ringsfirma som velger en brannstra-
tegi basert på kompenserende tiltak 
fremfor preaksepterte løsninger, må 
dokumentere at de kompenserende 
tiltakene oppfyller kravene i regelver-
ket.

-På dette punktet er regelverket 
krystallklart, poengterer Brannvern-
foreningens leder.     

Tilsyn nødvendig
Han vil ikke utelukke at flere leveran-
dører av ferdighus kan ha behov for å 
gjennomgå prosjekteringsløsningene 
sine, og særlig da brannkonseptene. 
Søtorp finner grunn til å rose hen-
holdsvis Asker kommune og Bærum 
kommune for å ha gjennomført tilsyn 
i de omtalte byggeprosjektene med 
Michael Blümlein AS som prosjekte-
rende firma. 

- Uten tilsyn fra byggesaksavde-
lingene i de respektive kommunene 
ville branntekniske svakheter eller 
mangler ved de nevnte byggeprosjek-
tene trolig ikke blitt avdekket. Det er 
både uheldig og skremmende, sier 
Søtorp.

Generelt mener han det må gjen-
nomføres flere tilsyn i byggesaker for 
å sikre at brannregelverket etter-
leves. Søtorp tror dessuten at økt 
kompetanse og et samarbeid mellom 
kommunale byggesaksavdelinger og 

brannvesen kan sikre god kvalitet på 
tilsynene.

- Mye tyder på at dagens kontroll-
regime i byggesaker er for svakt. I 
tillegg til hyppigere tilsyn, må kom-
munene kreve at uavhengig kontroll i 
byggesaker utføres av godt kvalifiser-
te firma, understreker Søtorp.         

Til boligeiere som tidligere har 
kjøpt hus av Trysilhus og som måtte 

være usikker på om brannsikkerhe-
ten er godt nok ivaretatt, har han ett 
råd.

-Ta kontakt med et uavhengig 
rådgivningsfirma for å få en status 
på brannsikkerheten. Avdekkes feil 
eller svakheter som skyldes prosjek-
teringen, bør huseiere kreve disse 
utbedret kostnadsfritt, fremholder 
Søtorp. 

BRANN  
& SIKKERHET 

151–2018BRANN  
& SIKKERHET 
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Fagsjef i Norsk brannvern
forening er rystet over hvor 
dårlig byggeprosjektene til 
Trysilhus er prosjektert. Hun 
stiller noen viktige spørsmål: 
Hvorfor er ikke dette oppdaget 
tidligere og hvor mange flere 
boliger har feil?

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

Ann Elisabeth Spets er fagsjef 
i Norsk brannvernforening. 
Hun har mange år bak 

seg i forskjellige rådgivende 
ingeniørfirmaer som brannteknisk 
konsulent. Brann & Sikkerhet 
har forelagt hele saken for Spets 
med alle dokumenter der Michael 
Blümlein AS har prosjektert boliger 
for Trysilhus. Hun er mildt sagt rystet 
over at Michael Blümlein AS har 
skiftet fra tiltaksklasse 2 til 3 uten å 
gå gjennom de formelle prosedyrene, 
at det er foretatt mange fravik med 
kompensasjoner uten skikkelig 
dokumentasjon og det forekommer 
rolleblandinger.

- Jeg er helt enig i det som kommer 
frem i de to tilsynsrapportene der det 
konstateres at kompensasjonen for 
fravikene ikke er godt nok dokumen-
tert. Kompensasjonene for fravikene 
er ikke bare for dårlig dokumen-
tert, de er mange ganger helt uten 
dokumentasjon. Det vil si at det kun 
er Blümleins personlige synsinger 
som legges til grunn. Dette er helt 
uakseptabelt. Det er også svært 
alvorlig å skifte fra tiltaksklasse 2 til 
3 uten å gjennomgå de formelle pro-
sedyrene som blant annet omfatter 
kvalitetssikring og en opplysning om 
endringen i byggesak, slik at myndig-
hetene har mulighet til å eventuelt 
revurdere sin rammetillatelse. Det er 
ikke bare prosjekteringen som er for 
dårlig. Det er også avdekket en rekke 
tilfeller av for dårlig byggearbeider og 
installasjoner, sier Spets. 

Hun sier at noe kan skyldes slurv, 
men også manglende kompetanse.

Riktig tiltaksklasse viktig
- Dette kunne ha vært unngått ved at 
byggesaken hadde en tiltaksklasse i 
samsvar med kompleksiteten i pro-
sjektet. Dette er noe som Trysilhus 
har tatt til seg, og også engasjert rik-
tig brannteknisk kompetanse i nyere 
byggesaker, sier hun.

Etter det Brann & Sikkerhet kjen-
ner til, har Trysilhus bygget ca. 2.500 
boliger av den typen som det her 
er snakk om. Byggingen har skjedd 
gjennom mange år, antakelig fra 
midten av 1990-tallet og frem til nå. 
Av det vi har funnet ut, så har Trysil-
hus konsentrert seg til Østlandet. Et-
ter det Brann & Sikkerhet erfarer er 
det kun Asker kommune og Bærum 
kommune som har fattet mistanke til 
prosjekteringen, og har gjennomført 
tilsyn.

- Jeg synes det er helt utrolig at sli-
ke boligprosjekter kan gjennomføres i 
så mange år uten at flere kommuner 
har slått alarm. Denne typen prosjek-
ter mener jeg er alvorlig for forbru-
ker, da det kan gå ut over liv, helse 
og materielle verdier. I praksis kan en 

slik bolig være vanskelig å selge, uten 
at eier selv må koste på en oppgrade-
ring. Jeg vil samtidig berømme byg-
gesaksavdelingene i Asker kommune 
og Bærum kommune som har tatt tak 
i dette, og oppfordrer andre kommu-
ner til å komme på banen, sier hun.

Brann & Sikkerhet spør Spets om 
hva hun mener bør gjøres med alle de 
husene som er bygget til nå?

- Selv om Trysilhus sier at de 
bygger de samme husene gang etter 
gang, kan det være forskjeller som 
har betydning for de brannteknis-
ke forholdene. Borettslagene eller 
sameiene bør derfor i første omgang 
gi Trysilhus en mulighet å revurdere. 
Trysilhus har i dag styrket brann-
teknisk kompetanse, og dermed kan 
det gjennomføres ny brannteknisk 
gjennomgang.  Hva som blir resulta-
tet kan være vanskelig å si, men jeg 
er redd for at konklusjonen kan bli 
installering av boligsprinkler i samtli-
ge etasjer for mange av byggene som 
i dag savner et heldekkende automa-
tisk sprinkleranlegg, sier Spets.  

Hvorfor er ikke dette oppdaget tidligere?

Ann Spets.

Behov for flere tilsyn
Foto: Ingar Næss.
Rolf Søtorp.   

Dokumentasjon av brannsikkerhet 
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Plan og Bygning
Postboks 353
1372 Asker

E - post
post@asker.kommune.no
Nettside
www.asker.kommune.no

Telefon
66 90 90 00

Org.nr.
944 382 038 mva.

Til alle mottakere

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato:
AAUKE1 GBNR 96/1 02.05 .2017
S 16 / 3705 L 36328 / 17

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S 16 / 3705 .

96/1 m.fl. Tilsynsrapport etter dokumenttilsyn for Michael Blumlein AS -
Korrespondansemappe -
Nybygg 6 stk rekkehus med sportsboder og carporter/parkeringsanlegg
Rødsåslia - Tiltakshaver: Trysilhus Akershus AS

Mottaker og ansvarlig

for rapport:

Michael Blumlein AS – Prosjektering av brannkonsept
i tiltaksklasse 3.

Organisasjonsnummer: 897 835 762

Kopimottaker av

rapport:

Trysilhus Akershus AS - Tiltakshaver

Trysilhus AS - Ansvarlig søker
Direktoratet for Byggkvalitet

Bakgrunn for tilsynet: Kommunen har tidligere gjennomførte tilsyn med
brannprosjektering i tilsvarende prosjekt på Borgen,
med annet ansvarlig foretak. Kommunen avdekket
der avvik i forbindelse med analyse for brannfravik,
avviket har ikke blitt lukket.

Det var mistanke om at det var tilsvarende avvik i
Rødsåslia, da kommunen var kjent med at vurdering
av fravik i brannkonseptet i overnevnte prosjekt er
likt med prosjektet på Borgen.

Kommunens hjemmel til

å føre tilsyn:

Kommunen har i henhold til Plan - og bygningsloven
(pbl) § 1 - 4 og kapittel 25 plikt til å føre tilsyn i
byggesaker og påse at tiltaket gjennomføres i
samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i
eller i medhold av denne lov. Det vises også til
byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 15.

Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av
byggesaken, og inntil 5 år etter at ferdigattest er
gitt, jf. pbl § 2 5 - 2 andre ledd.

Funn i tilsynet: Ett avvik.

Sanksjoner: Varsel om trekking av ansvarsrett.
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Definisjoner
Funn:
Forhold som avdekkes under tilsynet, og som kommunen mener må
kommenteres nærmere.

Avvik:
Funn som er brudd på krav i plan - og bygningslovgivningen.

Observasjon:
Funn som ikke er direkte brudd på plan - og bygningslovgivningen, men der
foretaket anbefales å vurdere tiltak og forbedringer.

Sa nksjoner:
Når kommunen ved tilsyn avdekker alvorlige overtredelser av bestemmelser eller
tillatelser, gitt i eller i medhold av plan - og bygningsloven (pbl), skal
godkjenningen i byggesaken trekkes tilbake, jf. pbl § 23 - 3 tredje ledd.
Ved mindre alvorlige overtredelser kan det gis advarsel, jf. pbl § 23 - 3 fjerde ledd.

Eventuelle sanksjoner blir bestemt av kommunen etter en helhetsvurdering, og
meddelt foretaket sammen med tilsynsrapporten.

Tilsynets omfang
Tilsynet ble gjennomført i henhold til Asker kommune sine rutiner for tilsyn i
byggesaker.

Foretaket ble i brev, datert 22.3.2017, bedt om å sende inn følgende
dokumentasjon innen 24.3.2017:

Prosjektering som er utført av foretaket (gjeldende brannkonsept med
eventuelle notater og tegninger).
Dokumentasjon som viser hvordan foretaket har identifisert gjeldende krav
innenfor sitt ansvarsområde.
Analyse tilknytter fravik.
Kvalitetssikring (f. eks. sjekklister).
Utfylt samsvarserklæring.
Utfylt avviksmelding, dersom dette foreligger.
Dokumentasjon på relevant utdannelse og praksis.

Innsendt dokumentasjon fra foretaket
Michael Blümlein sendte inn følgende dokumentasjon på vegne av Michael
Blum lein AS, den 24.3.2017:

Branntegning – sit.plan datert 4.4.2016.
Branntegning – prinsipptegning og snitt datert 4.4.2016.
Branntegning – Rømningsplaner 2. og 3. etg. datert 4.4.2016.
Fasader med rømningsveier datert 4.4.2016.
Brannteknisk redegjørelse (br annstrategi) datert 4.4.2016.
Samsvarserklæring datert 4.4.2016.
Utfylt sjekkliste.
Vitnemål, CV, attester.
Brannteknisk redegjørelse (brannstrategi) revidert 24.3.2017.

Kommunen mottok tilleggsdokumentasjon fra Michael Blumlein AS den 12.4.2017
og fra Tr ysilhus AS den 25.4.2017. Denne dokumentasjonen er sendt inn med
bakgrunn i at kommunen ga midlertidig brukstillatelse den 11.4.2017 med
følgende vilkår:
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« Tredje etasje i hus 1 (seksjon 5, 6, 7 og 8), kan ikke benyttes som rom for varig
opphold. Dette gjelder inntil ansvarlige foretak kan dokumentere, at de tekniske
kravene tilknyttet brann er ivaretatt. Frist for å dokumentere at tekniske krav er
oppfylt eller rette forholdet, settes til 2.10.2017».

Kommunen vurderer at mottatt dokumentasjon er relevant for varslet
dokumenttilsyn og har derfor vurdert deler av denne dokumentasjonen
(brannkonsept og analyse) i tilsynsrapporten.

Funn i tilsynet

Avvik 1:
Plan - og bygningsloven (pbl) §§ 23 - 3 første og andre ledd, 23 - 5 første ledd og
24 - 1 første avs nitt, Byggesaksforskriften (SAK10) §§ 5 - 5 bokstav e og f, 10 - 1
bokstav a og d, 11 - 2 første avsnitt bokstav d, 11 - 3, 12 - 3 bokstav a og h, 12 - 6
første og tredje avsnitt, Byggteknisk forskrift ( TEK 10 ) § 2 - 1 andre avsnitt nr. 2
bokstav b samt tredje avsnitt.

Foretaket kan ikke i tilstrekkelig grad, dokumentere ivaretagelse av sitt ansvar i
byggesaken.

Observasjon 1:
Foretaket har ikke sendt inn dokumentasjon som viser at de har hatt relevant
praksis innenfor fagområdet de siste åtte årene.

Se ytterligere be skrivelse av observasjonen under kommunens vurdering.

Kommunens vurdering
Av vik 1:
Det er sendt inn en analyse som er utarbeidet av Brann - og byggConsult AS,
Kommunen finner ikke dette foretaket i brønnøysundregisteret. Det antas at
analysen er utarbeidet av Brann og Byggconsulting AS, da analysen er lik den
kommunen mottok i prosjektet for Borgen (sak 16/7384).

Analyse utarbeidet av Brann og Byggconsulting AS i prosjektet på Borgen
(samme hustype i følge Michael Blumlein AS) , er sendt til kommunen for å
dokumentere at resultatet i den komparative analysen oppfyller gjel d ende krav
for Rødsåslia. Så lenge denne dokumentasjonen skal benyttes som
tilleggsdokumentasjon i Rødsåslia innebærer dette at Brann og Byggconsulting AS
må ses på som en underentreprenør av Michael Blumlein AS , i prosjektet på
Rødsåslia. Dette innebærer at Brann og Byggconsulting AS ikke er uavhengig og
ikke kan stå som uavhengig kontrollør i prosjektet på Rødsåslia. Kommunen ser
at dette i utgangspunktet ikke er ansvaret til Michael Bluml ein AS, me n vurderer
at dette er et avvik da det ble avdekket identisk forhold i prosjektet på Borgen
(med unntak av at Michael Blumlein AS der var uavhengig kontrollerende).

Kommunen vurderer med bakgrunn i overnevnte at Michael Blumlein AS som
minimum s kulle ha varslet ansvarlig søker om at analyse utarbeidet av den
uavhengige kontrollerende ble benyttet i Rødsåslia og at Brann og Byggconsulting
AS dermed ikke lenger var uavhengig. At dette har skj edd i to byggesaker på rad
(på B orgen var Blumlein uavhen gig kontrollør) vitner om at foretaket ikke har
brukt sitt interne avvikssystem til å vurdere tiltak for å hindre gjentagelse av
avviket. Det ser heller ikke ut til at foretaket har varslet søker om at det er
forhold som påvirker ansvarsrettene i byggesake n. Kommunen oppfatter at
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foretaket selv skulle ha vurdert og dokumentert behovet for en beregningsmessig
analyse, dersom ettersendt analyse (med beregninger) ikke skal oppfattes som
prosjektering i dette prosjektet, men en tilleggsopplysning etter gitt mid lertidig
brukstillatelse . Det er uklart om denne dokumentasjonen skal oppfattes som
prosjektering for Rødsåslia eller en tilleggsopplysning.

Den ettersendte analysen gjelder ikke for Rødsåslia, men for prosjektet på
Borgen. Vi kan derfor ikke se at denne analysen har vært en del av
prosjekteringen i byggesakene på Rødsåslia. Denne analysen ble vurdert som
mangelfull i vår ti lsynsrapport datert 22.11.2016 ( til Brann og Byggconsulting
AS), vi kan likevel ikke se at det er foretatt noen form for revisjon eller
kvalitetssikring av dette dokumentet før det ble sendt inn på nytt i prosjektet i
Rødsåslia.

Kommunen ser av vitnemålet at det er en ingeniørutdannelse gjennom
vintersemesteret i 1965/6 6. Foretaket har skrevet at det er vitnemål fra
ingeniørhøyskole i Frankfurt am Main. Vi kan ikke se av vitnemålet at kr avet til
utdanning er ivaretatt. Foretaket har erklært ansvarsrett for prosjektering av
brannkonsept i tiltaksklasse 3. I følge byggesak sforskriften skulle foretaket
oppfylt § 11 - 2 bokstav d: «utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt,
sivilingeniør, mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller
tilsvarende». Vi kan ikke se at dette er tilfelle.

Mottatt vitnemål er på tysk. Det er ikke vedlagt godkjent oversettelse til norsk
eller annet skandinavisk språk, vi understreker at dette kan ha ført til at
kommunen vurderer vitnemålet som for dårlig uten at dette er tilfelle.
Kommunen vurderer at foretak et ikke har ivaretatt gjeldene krav til å
dokumentere relevant utdannelse, da do kumentasjonen er på feil språk. Det
kommer tydelig frem av gjeldende lovverk og varsel om tilsyn at foretaket skulle
ha hatt dokumentasjonen tilgjengelig på norsk eller annet s kandinavisk språk .
Når dette ikke er tilfelle skulle det ha vært vedlagt godkjent oversettelse.

Mottatte sjekklister omhandler kun overordnet fravik fra pre - aksepterte ytelser.
Sjekklisten viser ikke til gjeldende krav i b yggteknisk forskrift kapittel 2
vedrørende krav til analyse , det er heller ikke identifisert hvilken standard som er
lagt til grunn for den komparative analysen . Punktene i sjekklisten sier følgende:
«Er fravik fra ytelsesnivå i VTEK identifisert? Er fravikene tilfredsstillende
dokumente rt?». Her er det krysset av for ok på begge punkter. Kommunen
vurderer denne kvalitetssikringen som svært overordnet. Sjekklistens punkter
vedrørende analyse og fravik fremstår som en huskeliste og dokumenterer ikke
at analysen oppfyller gjeldende krav i T EK10 kapittel 2 .

Vi kan ikke se at selve analysen (fravik) er kvalitetssi k ret. Kommunen vurderer at
dette er et av de viktigste punktene innenfor kvalitetssikringen, men kan ikke se
at fravik og analyse er kvalitetssikret. Vi kan heller ikke se at det er påvist at
krav til analyse er egnet og gyldig til formålet. Kravene til analyse er ikke
identifisert.

Sjekklisten viser ikke hva som er kvalitetssikret. F.eks. tegninger med
tegningsnummer og revisjonsnummer og brannteknisk redegjørelse
(brannkonsept) med revisjon eller dato. Kommunen oppfatter dette som
nødvendig, da det foreligger flere utgaver av brannkonseptet.
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Mottatt sjekkliste er datert 4.4.2016. Kommunen mottok rettet erklæring om
ansvarsrett den 20.3.2017. I denne erklæringen b le ansvarsretten endret fra
tiltaksklasse 2 til 3. Samtidig ble det oversendt en oppdatert samsvarserklæring
datert 20.3.2017. Det er ikke sendt inn noen form for kvalitetssikring som er
tilknyttet den nye samsvarserklæringen , selv om tiltaksklassen er end ret fra 2 til
3 og ny samsvarserklæring er signert. Dette innebærer at det er signert en ny
samsvarserklæring uten at det er foretatt en kvalitetssikring tilknyttet denne
samsvarserklæringen.

Tiltaksklassen ble endret fra 2 til 3 etter at kommunen påpekte at det var flere
fravik og at omfanget av disse førte til at brannprosjekteringen og kontrollen av
denne skulle plasseres i tiltaksklasse 3. Kommunen finner det skjerpende at
foretaket ikke selv har avdekket dette, da kommunen påpekte dette i brev datert
16.11.2016 i prosjektet på Borgen.

Det kan se ut til at det ikke er samsvar mellom antall fravik i brannkonseptet
datert 4.4.2016 og brannkonseptet som er datert 4.4.2016 med revisjoner
11.4.2017. I følge brannkonseptet datert 4.4.2016 er det følgende fra vik fra
TEK10 §§ 1 1 - 3, 11 - 9, 11 - 8, 11 - 13, i revidert utgave er det ikke fravik fra TEK10
§ 11 - 9. Kommunen stiller seg undrende til dette, da foretaket har presisert at
prosjektet er likt med tidligere prosjekter og det i følge tidligere opplysninger
også er fravik fra TEK10 § 11 - 9. Analyse med beregning (analyse for Borgen)
viser til TEK10 § 11 - 4, vi kan ikke se at annen prosjektering viser til fravik fra §
11 - 4.

D en 24.3.2017 ble det sendt over et bannkonsept ( datert 10.11.2016, sist
revidert 24.3.2017) som gjelder for et prosjekt i Bærum kommune
(Spikerbruksfallet) . Dette brannkonseptet er ikke vurdert da det ikke gjelder for
Rødsåslia. D et er ikke sendt over noen redegjørelse eller annen begrunnelse for
hvorfor foretaket mener at et brannkonsept som er utarbeidet for
Spikerbruksfallet i Bærum er relevant for prosjektet i Asker.

Kommunen vurderer at g jeldende brannkonsept og analyse ikke omhandler
vurdering tilknyttet valg av metode . Det beskrive s kun delvis hvilke
forutsetninger som er lagt til grunn . Kommunen kan ikke se at det er
dokumentert at alternativ utforming kan sammenlignes med pre - akseptert
løsning. Vi kan ikke se at det er foretatt en samlet vurdering av alle fravikene og
de kompenserende tiltakene.

Det er kun utført en egen vurdering som ikke viser til relevant dokumentasjon
som eventuelt underbygger fravik fra TEK10. Vurderingen fremstår som
prosjekterendes oppfatting og v urderingene knyttet til fravikene viser ikke til
annet regelverk, standarder o g anerkjent faglitteratur. Selv om man viser til
underbyggende regelverk skal det uansett påvises at krav i teknisk forskrift er
oppfylt.

Foretaket har ikke oversendt kopi av egen avvikshåndtering. Foretaket har
redegjort for at det er registrert et avvik i tiltaket. Avviket gjelder at tiltaket er
plassert i feil tiltaksklasse. Kommunen ser at vi kan ha vært noe utydelige da vi
ba om kopi av utfylt avviksmelding, men vi mener at foretaket likevel burde ha
oversendt kopi av egen avvikshåndtering tilknyttet avviket.
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Observasjon 1:
I kommunens varsel er det kun etterspurt dokumentasjon på relevant praksis og
vi ser at det burde vært presisert at vi ønsket konkrete adresser, saksnumre med
mer. Foretakets CV sannsynliggjør at foretaket har arbeidet innenfor fagområdet i
mange år og at kravene er oppfylt i forhold til relevant praksis.

Kommunen ser at det er sendt over brannprosjektering som gje lder for et
prosjekt i Bærum og en analyse med beregning som gjelder for et annet prosjekt
i Asker. Kommunen ser at prosjektene er like, men presiserer at foretaket skal
foreta en ny prosjektering og kvalitetssikring i hvert prosjekt så lenge det ikke
fore ligger en produktgodkjenning for boligene. Det oppfattes videre at det i stor
grad er benyttet prosjek tering fra tidligere prosjekter, uten å kvalitetssikre at
denne faktisk oppfyller gjeldende krav. Dette har ført til blanding mellom roller
(prosjektering og kontroll av prosjektering), samt at tidligere mangler/avvik har
blitt videreført fra prosjekt til prosjekt. Dette kan ha ført til at evt. endringer i
TEK ikke har blitt fanget opp.

Kommunen vurderer det som svært alvorlig at foretaket endrer ansvaret fra
tiltaksklasse 2 til 3 og signerer samsvarserklæring på nytt, uten at det foreligger
en kvalitetssikring i tilknytning til dette. Det skal foreligge kvalitetssikring
tilknyttet samsvarserklæringene og kommunen vurderer det som nødvendig å
foreta en ny k valitetssikring når tiltaksklassen endres. Det er også endret på
brannkonseptet uten at det kan dokumenteres at endringene er kvalitetssikret.
Analysen er ikke kvalitetssikret og vi kan ikke se at kravene til analyse TEK10
kapittel 2 er dokumentert ivareta tt. Kommunen vurderer at dette i seg selv er så
alvorlig at det medfører sanksjon.

Kommunen er kjent med at Bærum kommune nylig har ført tilsyn med foretaket .
F unnene i dette tilsynet samsvarer med funnene i denne rapporten. Etter tilsynet
ble det varslet trekking av ansvarsretten. Dette førte til at DiBK varslet om
dokumenttilsyn med foretaket. Varslet dokumenttilsynet ble ikke gjennomført da
foretaket trakk sin sent rale godkjenning med bakgrunn i at daglig leder gikk av
med pensjon.

Kommunen vurderer at funnene totalt sett, samt gjentagende avvik vitner om at
foretaket ikke oppfyller kravet til utdannelse, pålitelighet og dug e lighet. Flere av
funnene tilknyttet mangelfull dokumentasjon og kvalitetssikring er i seg selv så
a lvorlige at sanksjoner skal vurderes.

Sanksjoner
Når kommunen ved tilsyn avdekker alvorlige overtredelser av bestemmelser eller
tillatelser gitt i eller i medhold av plan - og bygningsloven (pbl), skal
godkjenningen i byggesaken trekkes tilbake, jf. pbl § 23 - 3 .

Ved mindre alvorlige overtredelser kan det gis advarsel, jf. pbl § 23 - 3 fjerde
avsnitt.

Kommunen har i denne saken valgt å trekke ansvarsretten til foretak Michael
Blumlein AS innenfor følgende fagområder prosjektering av brannkonsept i
tiltaksklas se 3. Dette vil bli varslet i eget brev.
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Avslutning av tilsynet
Foretaket Michael Blumlein AS gis anledning til å foreta en avviksbehandling i
henhold til de rutiner som ligger i foretakets styringssystem, og sende kopi av
denne behandlingen til Asker kom mune. Foretaket gis videre anledning til å rette
opp og sende inn revidert prosjektering og kvalitetssikring.

Frist for å oversende dette settes til 18.5.2017. Husk å merke forsendelsen med
s aksnummer 16 / 3705.

Med vennlig hilsen

Gudbrand Hasvold
Seksjonsleder byggesak

Anette Auke
Ingeniør - Tilsyn

Dokumentet er elektronisk godkjent i Asker kommune og har derfor ingen
håndskrevet signatur.

Michael Blumlein AS, Edvard Griegs Vei 8, 1410 KOLBOTN

Kopi:
Trysilhus AS, Postboks 323 Bragernes, 3001 DR AM M EN
Trysilhus Akershus AS, Postboks 323 Bragernes, 3016 DRAM M EN
Direktoratet For Byggkvalitet, Postboks 8742 Youngstorget, 0183 OSLO
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Sammendrag 
 

 

Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av: 

 Porsgrunn kontrollutvalg i møte 23.09.14, sak 43/14, og møte 04.11.14, sak 
51/14. 

 Kragerø kontrollutvalg i møte13.10.14, sak 35/14. 

 Drangedal kontrollutvalg i møte 27.11.14, sak 29/14. 

 Bamble kontrollutvalg i møte 02.12.14, sak 24/14.  
 

 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad driver Porsgrunn kommune tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- 

og bygningsloven? 

 

Er organiseringen av Tilsynskontorets1 oppgaver i tråd med bestemmelsene i 

kommuneloven? 

 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 

 

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
Kommunen plikter å føre tilsyn etter plan- og bygningsloven, men kan selv velge hvilke 

saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn, jf. plan- og bygningsloven § 25-1 og § 

25-2.For å sikre at kommunens tilsynsansvar blir ivaretatt, er et viktig at kommunen 

aktivt og systematisk tar stilling til når, hvor og hvordan det skal føres tilsyn. 

Kommunen skal dokumentere tilsynsarbeidet sitt. I denne forvaltningsrevisjonen har vi 

undersøkt om Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn ivaretar konkrete 

tilsynsoppgaver og ulike dokumentasjonskrav knyttet til tilsyn.  

 

Vi mener at Porsgrunn ivaretar de fleste av de undersøkte lovfestede kravene knyttet 

til tilsyn. Det synes som om kommunens tilsynsvirksomhet i stor grad samsvarer med 

plan- og bygningsloven.  

                                                      
1 Fullt navn: Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland. Kalles heretter Tilsynskontoret. 
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Vi legger til grunn at systematisk dokumentasjon av planlegging, gjennomføring og 

rapportering på tilsyn gjør det mulig for kommunen å selv vurdere om de fører tilsyn i 

et omfang som avdekker lovbrudd. Vi mener Porsgrunn bør prioritere arbeidet med en 

årlig tilsynsrapport. Det vil gi kommunen anledning til å analysere sin tilsynsvirksomhet 

på en systematisk måte, og gi et godt grunnlag for planlegging av tilsynsvirksomheten 

framover.  

 

Formell ramme for myndighetsutøvelse og samarbeid 
Prosessuelle beslutninger i forbindelse med tilsyn – slik Tilsynskontoret gjør – er å anse 

som myndighetsutøvelse.  Kommunene må organisere myndighetsutøvelsen innenfor 

de samarbeidsmodellene som kommuneloven åpner for. Den aktuelle 

samarbeidsmodellen for tilsyn i byggesaker, er vertskommunesamarbeid, jf. § 28-1.  

 

Vi har sett nærmere på om de formelle rammene knyttet til vertskommunesamarbeid 

er på plass. Vi fant at det er inngått en skriftlig avtale, men at det mangler delegering 

av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen, og at bare en av de fire 

kommunene har behandlet avtalen på politisk nivå.  

 

Samarbeidsavtalen om Tilsynskontoret er ikke i tråd med kommunelovens 

bestemmelser om vertskommunesamarbeid.     

 

Tilsynskontorets tilsyn med byggesaker 
Avtalen om felles tilsynsvirksomhet omfatter flere forhold. Vi har undersøkt konkrete 

oppgaver som er knyttet til selve tilsynsvirksomheten. Det omfatter både aktiviteter 

som Tilsynskontoret har ansvar for alene, og aktiviteter som krever samarbeid mellom 

Tilsynskontoret og kommunene. Samlet sett mener vi at Tilsynskontoret i all hovedsak 

utfører sine oppgave i tråd med inngåtte avtale. 

 

Samarbeidsavtalen gir kommunene anledning til å delta i tilsynet og til å velge 

tilsynsform. Denne muligheten har kommunene i liten grad benyttet seg av. 

 

Avtalen sier at Tilsynskontoret skal føre register over utførte tilsyn og anmerkninger.  

Etter vår vurdering ivaretar Tilsynskontoret dette ansvaret ved å sende rapportene til 

utpekte kontaktpersoner i kommunene som så skal legge rapportene ut på nettsidene 

til Grenlandsamarbeidet/Grenlandstandarden. Vi vil imidlertid påpeke at registeret var 

mangelfullt for årene 2010-2012, og nesten fullstendige for årene 2013-2014. Etter vår 

vurdering er det bra at registeret har blitt bedre de senere årene, men samlet sett 

mener vi denne delen av avtalen bare delvis er ivaretatt.  
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Saksbehandlerne kan rutinene for arkivering av dokumenter, samtidig fant vi at ingen 

av kommunene hadde arkivert tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret i perioden 2010-

2012. Kommunen bør derfor se nærmere på egen praksis når det gjelder arkivering av 

dokumenter fra Tilsynskontoret. 

 

Tydelig ansvar- og oppgavefordeling 
I saker der Tilsynskontoret utfører tilsyn for oppdragskommunene, skal flere 

uavhengige enheter arbeider i en sekvensiell rekkefølge i samme sak. Da er det viktig 

med en tydelig og konkret ansvars- og oppgavefordeling i hver fase av arbeidet.  

 

Det er ikke er utarbeidet egne rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret. Den etablerte styringslinjen, avtalen, 

virksomhetsplanene og den etablerte praksisen fungerer til en viss grad som rutiner 

for dette arbeidet. Samtidig ser vi at samarbeidskommunene har forskjellige 

oppfatninger av om ansvars- og oppgavefordelingen mellom dem selv og 

Tilsynskontoret er slik de ønsker den skal være. Etter vår vurdering henger denne 

forskjellen sammen henger med at ansvars- og oppgavefordelingen mellom 

kommunene og Tilsynskontoret ikke er tilstrekkelig tydeliggjort. 

 

Anbefalinger 
 

Vi mener Porsgrunn kommune bør: 

 

 sørge for at kommunen utfører tilsynsvirksomhet i tråd med plan- og 
bygningsloven, herunder: 

o utarbeide årlig tilsynsrapport,  
 

 ta initiativ til at samarbeidet om byggesakstilsyn organiseres i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser om interkommunal myndighetsutøvelse, 

 

 iverksette tiltak for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom 
kommunene og Tilsynskontoret. 
 

 

 

23. oktober 2015 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgenes bestilling 
Bestillingsprosessen i kontrollutvalgene var som følger:  

 Kontrollutvalget i Porsgrunn bestilte forvaltning av Tilsynskontoret for 

byggesaker i Grenland, jf. sak 43/14 med godkjenning av prosjektplan i sak 

43/14. 

 I brev 03.10.14 ble kontrollutvalgene i Bamble, Drangedal, Kragerø, Siljan og 

Skien invitert av kontrollutvalget i Porsgrunn om å delta i denne 

forvaltningsrevisjonen.  

 Kontrollutvalgene i Kragerø (sak 35/14), Drangedal (sak 29/14) og Bamble (sak 

24/14) vedtok å delta i kontrollen, og de sluttet seg til bestillingen fra 

kontrollutvalget i Porsgrunn.  

 Kontrollutvalgene i Siljan og Skien takket nei til å delta i forvaltningsrevisjonen.  

 

    

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

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad driver Porsgrunn kommune tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- 

og bygningsloven? 

  

Er organiseringen av Tilsynskontoret i tråd med bestemmelsene i kommuneloven? 

 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 

 

 



14/18 Brannsikkerhet i boliger levert av Trysilhus - 18/03446-2 Brannsikkerhet i boliger levert av Trysilhus : 750014 - Porsgrunn - Tilsyn med byggesaker

                   
                                       Tilsyn med byggesaker – Porsgrunn kommune____        __  _  ______ 

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

5 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra plan- og 

bygningsloven med tilhørende forarbeider, lovarbeider og veileder. Kriteriene er angitt 

under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 1 til rapporten.  

 

 

1.3 Avgrensning 
Revisjonen vil omhandle tilsynsvirksomheten med byggesaker i Bamble, Drangedal, 

Kragerø og Porsgrunn og i Tilsynskontoret. Vi avgrenser oss mot de øvrige oppgavene 

kommunene har etter plan- og bygningsloven.  

 

Vi avgrenser oss også mot de kostnadsmessige sidene ved tilsyn. Vi vil her kun vise til 

plan- og bygningsloven § 33-1 som åpner for at kommunens utgifter til tilsyn kan 

dekkes gjennom byggesaksgebyrer.    

 

Tidsmessig avgrenser vi oss til perioden 2010-2014. Denne tidsperioden er valgt fordi 

kommunens plikt til å føre tilsyn i byggesaker ble styrket i 2010 da ny plan- og 

bygningslov (byggesaksdel) trådde i kraft, jf. Ot.prp. nr. 45 2007-2008 og plan- og 

bygningsloven med tilhørende forskrifter.  

 

 

1.4 Metode og kvalitetssikring 
I denne revisjonen har vi benyttet ulike metoder for å hente inn informasjon. Vi har: 

 hatt intervju med ledere og saksbehandlere som har ansvar for 
byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging i de fire kommunene, 

 hatt intervju med Tilsynskontoret, 

 gått gjennom ulike nasjonale dokumenter, kommunale dokumenter, og 
dokumenter utarbeidet av Tilsynskontoret. 

 

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 2 til 

rapporten. 

 

Forvaltningsrevisjonen er utført av forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal. 

Oppdragsansvarlig er Kirsti Torbjørnson. 

 

 

                                                      
2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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1.5 Høring 
Rapporten ble presentert i et høringsmøte 7. september 2015 med administrasjonen i 

Porsgrunn kommune. Deretter ble den sendt på høring 24. september 2015. Samme 

dag ble tilsvarende rapporter sendt på høring til Bamble, Drangedal og Kragerø 

kommune. Videre ble fellesdelene av rapporten sendt på høring til Tilsynskontoret for 

byggesaker i Grenland.  

 

Vi mottok høringssvar på e-post fra Porsgrunn kommune 19. oktober 2015. Der ble vi 

gjort oppmerksomme på en feil i vår beskrivelse av saksbehandlernes oppgaver i 

avsnitt 2.1. Utover det har ikke kommunen kommentarer til rapporten. Faktafeilen er 

rettet. Vanligvis tar vi inn hele høringssvaret i et eget vedlegg, men gjør ikke det i 

denne rapporten, siden tilbakemeldingen fra administrasjonen er konkret og 

avgrenset.   

 

Kapittel fire, fem og seks er like i de fire rapportene. I høringssvaret fra Bamble er det 

kommet innspill til disse kapitlene, og de er tatt inn i alle rapportene. Nedenfor tar vi 

med en oversikt som viser hvilke avsnitt som er endret (markeres med kursiv):  

 

Avsnitt 4.1.3 

Bamble: Tilsynskontoret omtales i en eierskapsmelding som kommunestyret behandlet 

i møte 16.10.2010. Eierskapsmeldingen inneholder en beskrivelse av hvilke selskaps- og 

samarbeidsformer en kommune kan ha, og en beskrivelse av de selskapene, 

samarbeidene og stiftelsene som Bamble kommune har. I kommestyrevedtaket 

framgår det hvilke prinsipper som skal legges til grunn for kommunalt eierskap. Bamble 

kommune har imidlertid ikke et politisk vedtak om inngåelse av en samarbeidsavtale 

med andre kommuner om å utføre tilsyn i byggesaker.  

 

Avsnitt 6.1.2 

Bamble: Det har vært uenighet i styringsgruppa på dette punktet. De ha diskutert det 

gjentatte ganger.  

Sitat fra høringssvaret: På et møte i Kragerø ble det enighet rundt dette punktet. Slik at 

dette nå skal være klart. Tilsynskontoret følger saken fram til eventuell 

ulovlighetsoppfølging. Ulovlighetsoppfølging er kommunes ansvar.  
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2 Organisering av tilsyn med byggesaker 
 

2.1 Organisering og personellressurser 
På øverste administrative nivå er Porsgrunn kommune organisert med rådmann, flere 

stabsenheter og tre kommunalsjefer. Kommunalsjefene leder hver sine 

kommunalområder: 1. Oppvekst, 2. Helse og omsorg, og 3. By- og kulturutvikling. 

 

By- og kulturutvikling er delt inn i åtte virksomheter, og en av dem er Byutvikling.  

Byutvikling ledes av en virksomhetsleder, og har om lag 30 ansatte. Virksomheten har 

ansvar for følgende områder: arealplan, byggesaker, miljøoppgaver, næringsutvikling, 

kart, samt forvaltning av eiendomsgrenser. 

 

Byggesak har ansvar for byggesaker, tilsyn og ulovlighetsoppfølging, og ledes for tiden 

av en konstituert avdelingsleder. Vedkommende har hatt stillingen fra tidlig i 2014, og 

skal etter planen ha den ut 20153.  

 

Byggesak har totalt åtte årsverk inkludert avdelingslederen. Seks saksbehandlere 

jobber i hovedsak med byggesøknader og tilsyn, og en med ulovlighetsoppfølging. En 

av saksbehandlerne er tilsynskontakt mellom kommunen og Tilsynskontoret.  

 

For å vise omfanget av ansvarsområdet til byggesaksbehandlerne tar vi med to tabeller 

som viser antall eiendommer og hytter, og antall innkomne byggesøknader i 

Porsgrunn. Vi tar også med tilsvarende gjenomsnittstall for Kostragruppe 13 – som 

Porsgrunn tilhører.  

 

Tabell 1 – antall eiendommer og hytter i 2014 

  2014 

Porsgrunn Antall eiendommer 17 338 
 Antall hytter 1 281 
   

Gjennomsnitt for 
kostragruppe 13 

Antall eiendommer 19 094 

 Antall hytter 1 313 
Kilde: SSB/Kostra 

 

 

 

                                                      
3 Han er vår kontaktperson i dette prosjektet. 
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Tabell 2 – antall søknader om byggetiltak i Porsgrunn og gjennomsnitt i kostra-

gruppen, 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Porsgrunn Antall søknader om 
tiltak mottatt per 
år 

455 806 700 760 418 

       

Gjennomsnitt for 
kostragruppe 13 

Antall søknader om 
tiltak mottatt per 
år  

385 637 528 557 .. 

Kilde: SSB/Kostra 

 

Tabellene viser at Porsgrunn har noen færre eiendommer enn gjennomsnittet for 

kostragruppen, og større svingninger i antall mottatte byggesøknader. For Porsgrunn 

varierer det fra om lag 400 til 800 år per år.  

 

 

2.2 Byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
Saksbehandling i en byggesak handler om å innhente informasjon slik at kommunen 

har et tilstrekkelig grunnlag til å behandle søknaden(e). Alle undersøkelser utover 

dette omfattes av kommunens tilsynsvirksomhet.  

 

Tilsyn kan gjelde alle forhold i en byggesak og utføres på ulike måter. Det kan skje 

uanmeldt og eller det kan varsles på forhånd. Tilsyn kan gjøre med alle typer 

byggetiltak – både søknadspliktige og ikke-søknadspliktige. Det kan utføres gjennom 

alle stadier i byggeprosessen, og inntil fem år etter at ferdigattest er gitt.  

 

Framgangsmåten ved tilsyn er vanligvis varsling tilsynet, avklaring av fakta, 

oppsummering og gjennomgang med berørte parter, samt rapportering. Innhenting av 

fakta kan gjøres på flere måter.  Eksempelvis ved: 

 dokumentgjennomgang,  

 befaring/inspeksjon,  

 møter eller intervju med påfølgende verifikasjon. 
 

Tilsyn kan avdekke ulovlige forhold i byggesaker. Da inntrer kommunens plikt til å følge 

opp det ulovlige forholdet. Vanligvis gis foretaket anledning til å rette opp eventuelle 

feil og mangler. Dersom det ikke vises vilje til å rette opp forholdene, må kommunen 

vurdere å bruke sanksjoner. Ulovlighetsoppfølging handler om å forfølge og få lukket 
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klare avvik fra bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, 

planer og eventuelle kommunale tillatelser.   

 

 

2.3 Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland 
I 2005 inngikk Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien en midlertidig 

avtale om å opprette et felles kontor som skulle utføre tilsyn i byggesaker. Fullt navn 

på kontoret er: Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland. Fra 2010 ble dette en fast 

ordning. Tilsynskontoret har hele tiden ligget i Porsgrunn, og den kommunen har hatt 

arbeidsgiveransvaret. Tilsynskontoret har hele tiden hatt en ansatt.  

 

Tilsynskontoret utfører tilsyn i konkrete saker på oppdrag for grenlandskommunene. I 

den anledning treffer Tilsynskontoret prosessuelle beslutninger som for eksempel å 

innhente opplysninger fra private aktører og gjennomføre befaringer på eiendommer i 

forbindelse med tilsynet. Tilsynskontoret beskriver arbeidet sitt slik: 

Det er alltid kommunene som tar initiativ til tilsyn de ønsker at jeg skal utføre. Det er 
tradisjon for at jeg utfører revisjonstilsyn.  
 
Et typisk tilsyn starter med at jeg får et oppdrag fra en eller flere kommuner, og mottar 
den dokumentasjonen kommunene har – om søknaden og foretaket osv. Så varsler jeg 
foretaket om at kommunen ønsker tilsyn. Deretter planlegges og gjennomføres 
tilsynet. Informasjonsinnhentingen krever mye. Det blir vanligvis mange e-poster fram 
og tilbake. Avslutningsvis skrives det en rapport. Foretaket får mulighet til å gi 
merknader til rapporten. Jeg følger opp disse merknadene. Det kan skje etter at jeg har 
oversendt rapporten til kommunene. Når kommunen mottar rapporten, har de ansvar 
for å følge opp funn/avvik.  
 

Vi har fått opplyst at iverksetting og oppfølging av den ovennevnte avtalen er lagt til en 

styringsgruppe. Styringsgruppa gjør dette ved godkjenning av virksomhetsplaner og 

årsrapporter fra Tilsynskontoret. Fra 2014 har Tilsynskontoret i tillegg rapportert 

tertialvis på sin tilsynsaktivitet. 

 

Styringsgruppa består av ledere med ansvar for saksbehandling, tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging i byggesaker fra de seks kommunene. Den ble opprettet i 2003 

for å følge opp en avtale om bedre koordinering mellom de seks kommunene, slik at 

plan- og byggesaksarbeidet i Grenland ble mer likeartet – kalles ofte 

grenlandsstandarden4. Det var styringsgruppa – sammen med Plan- og 

                                                      
4 Grenlandsstandarden skal bidra til at regionen utvikler en enkel, lik og forutsigbar saksbehandling. De 

samme målsetningene ligger i den generelle avtalen fra 2006 om Grenlandssamarbeidet. De siste årene 

har nettsidene til Grenlandsstandarden ligget som lenke på nettsidene til Grenlandsamarbeidet.   
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byggesaksforum5 – som tok initiativ til å utrede om og hvordan byggesakstilsyn kunne 

samordnes i grenlandskommunene. Dette arbeidet munnet ut i avtalen om å opprette 

Tilsynskontoret. 

 

Styringsgruppa har blant annet opprettet ulike arbeidsgrupper som jobber med 

konkrete temaer innen plan, byggesak, gebyr og tilsyn. Arbeidsgruppa som følger opp 

tilsynsområdet, kalles tilsynsgruppa. Den består av Tilsynskontoret og saksbehandlere 

med særskilt ansvar for tilsyn i byggesaker fra hver av de seks kommunene. Gruppa 

skal møtes fire ganger per år, og formålet er å diskutere faglige problemstillinger, dele 

tilsynserfaringer og oppdatere hverandre på faglige endringer.  

 

 

  

                                                      
5 Vi har fått opplyst at Plan- og byggesaksforum ble opprettet på 90-tallet, og består av representanter 

fra fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og de seks kommunene. Representantene fra 

kommunene er de samme som sitter i styringsgruppa.  Styringsgruppa har lltid møte før Plan- og 

byggesaksforum har sine møter. Fra juni 2015 er dette endret slik at forumet og styringsgruppen har 

felles møte.  
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3 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging  
 

I hvilken grad driver Porsgrunn kommune tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- 

og bygningsloven? 

 

Revisjonskriterier: 

 

a. Kommunen skal ha en tilsynsstrategi. 
b. Kommunen skal gjennomføre tilsyn i byggesaker hvor det allerede er gitt 

pålegg. 
c. Kommunen skal gjennomføre tilsyn i byggesaker når den blir oppmerksom på 

ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 
d. Kommunen skal utarbeide en tilsynsrapport6 ved utført tilsyn. 
e. Kommunen skal utarbeide årlige tilsynsrapporter. 
f. Kommunen bør ha rutiner for saksgangen ved bruk av sanksjoner.  

 

 

3.1 Fakta om tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
 

3.1.1 Tilsynsstrategi 
Vi har mottatt tilsynsstrategier for årene 2011, 2013 og 2014/2015. Vi får opplyst at 

det ble utarbeidet tilsynsstrategier for årene 2010 og 2012 også, men at disse er 

vanskelig tilgjengelige et at enheten har gjennomgått omstruktureringer og 

sammenslåinger.  

 

Byggesaksforskriften krever at kommunens tilsynsstrategi skal ta stilling til (1) 

målsetninger og rutiner, (2) organisering og ev. samarbeid med andre kommuner, 

kompetansebehov, ressursbruk og finansiering, og (3) utvelgelse og prioritering av 

fagområder.  

 

Vi har sett nærmere på de tilsynsstrategiene vi har mottatt fra Porsgrunn7.  Alle 

omtaler de to første ovennevnte punktene, og de har tilnærmet lik ordlyd.  

 

                                                      
6 I plan- og bygningsloven brukes begrepet sluttrapport. Vi velger ordet tilsynsrapport siden det virker 

mest brukt i praksis.  

7 Fullt navn er: 1. Strategi for tilsyn og tilsynsplan for 2011, 2. Strategi for tilsyn og tilsynsplan for 2013, 

og 3. Tilsynsstrategi og tilsynsplan 2014 & 2015.  
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Det tredje punktet er omtalt i strategiene for 2013 og 2014/2015. De har også delvis lik 

ordlyd, bortsett fra på ett punkt: 

 

Følgende tekst i punkt (3) Utvelgelse og prioritering av fagområder er lik fra år til år i 

strategiene: 

 Porsgrunn skal benytte Tilsynskontoret i hovedsak til revisjonstilsyn innen 
prosjektering og kontroll. 

 Kommunens egeninnsats skal i hovedsak rettes mot de lovpålagte 
tidsavgrensede tilsynsområdene. 

 Kommunen skal føre tilsyn i skjærgården årlig. 

 Byggesak skal gå felles tilsyn med brannvesenet i offentlige bygninger, større 
næringsbygg, særskilte brannobjekter osv. 

 

Følgende tekst i punkt (3) Utvelgelse og prioritering av fagområder er forskjellig fra år 

til år i strategiene: 

 For 2013 står det: Kommunen skal prioritere tilsyn med midlertidige 
brukstillatelser og ferdigattester. 

 For 2014/2015 står det: Kommunen skal prioritere tilsyn med dokumentasjon 
og byggeplass ved byggesøknad, søknad om ansvarsrett, midlertidige 
brukstillatelser og ferdigattester.  

 

Vi får opplyst at kommunen i liten grad prioriterte tilsyn med byggesaker i årene 2010 

til 2012, men fra 2013 har kommunen i økende grad fokusert på tilsyn.  

 

På vårt spørsmål om kommunen har fastlagte rutiner for å velge ut foretak og 

gjennomføre tilsyn, svarte kommunen: 

 
Vi kjører tilsyn dels utfra risikovurderinger, dels utfra stikkprøver og dels når vi ellers 
ser noe. Vi har jo noen foretak som er gjengangere når det gjelder feil og mangler. Da 
hender det vi kjører tilsyn på selve byggesøknaden og/eller har et dokumenttilsyn, 
herunder prosjekteringsgrunnlaget osv. sånn at vi får større sikkerhet for at dette er i 
orden. Innenfor her igjen, kan vi føre tilsyn på egne fagområder.  
 
Det hender også at vi kjører tematilsyn på avgrensede områder. F.eks. har vi kjørt tilsyn 
på konstruksjonssikkerhet på en byggeplass. Det startet med en befaring som viste at 
dette ikke virket greit, og da etterspurte vi dokumentene på dette.  
 
I tillegg har vi hatt særskilt fokus på de tidsavgrensede tilsynene, herunder universal 
utforming.  
 
Vi har rutiner for hvordan vi gjennomfører selve tilsynet. Starter med at vi etterspør 
dokumentasjon. Så gjennomgår vi den, og avslutter med en tilsynsrapport. Dersom det 
er aktuelt å følge opp avvik, så gjør vi det. 
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3.1.2 Tilsyn der det allerede er gitt pålegg 
Vi får opplyst at fram til 2014 ble det gjennomført tilsyn der det allerede var gitt pålegg 

i større byggesaker, men ikke i mindre. Fra 2014 har kommunen intensivert det 

generelle tilsyns- og ulovlighetsarbeidet, og det har blant annet ført til at tilsynsplikten 

har blitt bedre ivaretatt når det er gitt pålegg i mindre saker.  

 

I avsnitt 3.1.4 gjør vi en innholdsmessig stikkprøvekontroll av kommunens 

tilsynsrapporter. Ingen av dem viser til at tilsynet er utført for å følge opp allerede gitte 

pålegg.  

 

3.1.3 Tilsyn når kommunen blir gjort oppmerksom på ulovligheter 
Vi får opplyst at kommunen er i ferd med å endre sine rutiner for tilsyn når kommunen 

blir gjort oppmerksom på antatte ulovligheter.  Tidligere ble stort sett alle slike saker 

fulgt opp, men på grunn av et økende antall henvendelser må kommunen prioritere de 

mest alvorlige sakene. 

 

Rutinen i slike saker er at alle innkomne henvendelser blir registrert. De sakene som 

velges ut, starter med at kommunen ber om en redegjørelse fra eier med 3-4 ukers 

svarfrist. Innholdet i svaret er avgjørende for ev. videre oppfølging.   

 

3.1.4 Tilsynsrapport ved utført tilsyn 
For å danne oss et bilde av omfanget av tilsynsvirksomheten i Porsgrunn kommune i 

den undersøkte perioden, tar vi med en oversikt som viser antall utførte tilsyn med 

omsøkte byggetiltak og med byggevirksomhet som ikke er omsøkt.   

 

Tabell 3 – antall utførte tilsyn 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Porsgrunn Antall utførte tilsyn 
med omsøkte 
byggetiltak og ikke 
omsøkt 
byggevirksomhet 

 10 3 18 40 

Gjennom-
snitt for 
kostra-
gruppe 13 

Antall utførte tilsyn 
med omsøkte 
byggetiltak og ikke 
omsøkt 
byggevirksomhet 

14 33 52 40 42 

Kilde: SSB/Kostra 
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Tabellen viser en økning i antall tilsyn for Porsgrunn de senere årene. Videre ser vi at i 

2014 har Porsgrunn kommet opp på samme nivå som gjennomsnittet for 

kostragruppen.  

 

Vi får opplyst at kommunen alltid skriver tilsynsrapport etter tilsyn. Ved 

stikkprøvekontroll8 av kommunens tilsynsrapporter fant vi at: 

 Tilsynsrapportene synes å bygge på en fastlagt mal. Dette gjelder særlig for 
siste del av 2013 og hele 2014.  

 Tilsynsrapportene inneholdt opplysninger om tiltakshaver9/ansvarlig søker10, 
faktiske forhold, lovbestemmelser, planbestemmelser og bestemmelser i 
byggetillatelser der det var aktuelt, og kommunens vurdering – slik 
byggesaksforskriften anbefaler.  

 Mange av tilsynsrapportene ga opplysninger om ev. funn ved befaringer, viste 
til vedlagte dokumenter, frister og sanksjoner der det var aktuelt. 

 Alle viste til hva som utløste tilsynet – enten ved behandling av søknad om 
ferdigattest, kommunen var blitt varslet om antatte ulovlige forhold, eller ved 
mangelfulle søknader.  

 Alle viste til hva slags tilsyn som var blitt utført – enten dokumenttilsyn eller 
byggeplasstilsyn, eller begge deler.  

                                                      
8 For en nærmere beskrivelse av stikkprøvekontrollen, se vedlegg 2 Metode og kvalitetssikring.  

9 Et byggetiltak utføres på vegne av en tiltakshaver. Ordet brukes som en felles betegnelse fordi både 

enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner og foretak kan være tiltakshavere.  

 
10 For alle byggetiltak skal være en ansvarlig som har ansvarsrett. Den som har ansvarsrett, har ansvar 

for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, areal- og ev. 
reguleringsplaner, samt kommunale tillatelser blir fulgt. Tiltakshaver kan ha ansvarsrett i mindre 
byggetiltak. Større byggetiltak som utføres av foretak med ansvarsrett.  Godkjenning for ansvarsrett 
skjer ved at foretakene undertegner en egenerklæring om at de har nødvendige faglige kvalifikasjoner 
og kvalitetssikringssystemer til å utføre et omsøkt byggetiltak. Kvalitetssikringssystemene til foretaket 
skal i hovedsak sikre at plan- og bygningslovgivningens krav blir oppfylt.  
 
Ansvarsretten kan deles inn i ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig 
kontrollerende. Formålet er i sikre at alle deler av byggetiltaket er belagt med ansvar.  
 
Ansvarlig søker har flere oppgaver. De skal påse at eventuelle underentreprenører foretar tilstrekkelig 
kvalitetssikring. Videre er ansvarlig søker tiltakshaverens representant overfor kommunen og har et 
direkte ansvar for byggetiltaket overfor kommunen.  Kommunen på sin side kommuniserer med 
ansvarlig søker og kan rette pålegg direkte mot dette foretaket. 
 
Det er viktig å skille mellom ansvarlig søkers og kommunens ansvar. Ansvarlig søker skal ha kontroll med 
at bestemmelser og tillatelser blir fulgt, mens kommunen skal påse at ansvarlig søker ivaretar dette. 
Systemet bygger i stor grad på tillit gjennom bruken av egenerklæringer fra ansvarlig søker, og 
forutsetter at kommunen utfører tilsyn for å sjekke at ansvarlig søker sørger for at regelverk og andre 
bestemmelser blir fulgt.  
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 Alle viste til hvilke områder/temaer det var blitt utført tilsyn på. Eksempler: 
bruksendring, universell utforming, opparbeidelse av utearealer, FDV-
dokumentasjon, byggesøknad, bygging uten tillatelse, bygging i tråd med gitte 
tillatelser osv.  

 

3.1.5 Årlige tilsynsrapporter 
Porsgrunn kommune utarbeider ikke årlige tilsynsrapporter.  

 

3.1.6 Rutiner ved saksgang ved bruk av sanksjoner 
Vi får opplyst at Porsgrunn har egne rutiner for ulovlighetsoppfølging. Fram til 2014 

hvilte oppfølgingen på dette området på hver saksbehandler. I 2014 ble det ansatt en 

jurist som i hovedsak jobber med ulovlighetsoppfølging. Dette har ført til bedre rutiner 

og mer strømlinjeforming av arbeidet.   

 

Saksbehandleren sier at på intervjutidspunktet (juni 2015) hadde hun om lag 70 

pågående saker, og at svært mange av dem handler om antatt ulovlig bruk av bygg til 

boligformål.  

 

 

3.2 Revisors vurdering av tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
Formålet med tilsyn er å redusere byggefeil og påse at byggetiltak i kommunen 

oppføres med god kvalitet. 

 

3.2.1 Tilsynsstrategi 
Kommunen har hatt årlige tilsynsstrategier i de undersøkte årene, slik 

byggesakforskriften krever. Innholdet er i tråd med kravene i samme forskrift.  

 

3.2.2 Tilsyn der det allerede er gitt pålegg 
Lovkravet er helt konkret - Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg.  

 

Kommunen opplyser at de tidligere utførte tilsyn etter at det var gitt pålegg i mer 

alvorlige saker, men at en generell intensivering i tilsynsarbeidet de senere årene har 

ført til en økning i tilsyn etter at det er gitt pålegg i mindre alvorlige saker. I avsnitt 

3.1.4 så vi at kommunen alltid skriver tilsynsrapport, men en stikkprøvekontroll av 

innholdet i disse rapportene for årene 2013 og 2014 viste at ingen av tilsynene var 

utført etter at det var gitt pålegg.  
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Kommunen vurderer i hvilke saker det skal føres tilsyn etter at det gitt pålegg. Etter vår 

vurdering er kommunens praksis på dette området ikke i tråd lovkravet. Videre er det 

vanskelig å gjenfinne den økningen i antall tilsyn utført etter at det er gitt pålegg, som 

kommunen viser til, i stikkprøvekontrollen.  

 

3.2.3 Tilsyn når kommunen blir gjort oppmerksom på ulovligheter 
Plan- og bygningsloven sier at tilsynsplikten inntrer når kommunen blir gjort 

oppmerksom på antatt ulovligheter utover bagatellmessige forhold, jf. plan- og 

bygningsloven § 25-1.  

 

På grunn av stor saksmengde prioriterer kommunen tilsyn i de mer alvorlige sakene. 

Prioritering av tilsynsaktiviteten ut fra alvorlighetsgrad samsvarer med graderingen av 

kommunens tilsynsplikt i plan- og bygningsloven § 25-1.  

 

En stor andel av tilsynene er utløst av at kommunen er gjort oppmerksom på antatt 

ulovlige forhold. Av de 16 tilsynsrapportene vi gjennomgikk i avsnitt 3.1.4, var om lag 

1/3 gjennomført etter at kommunen var blitt gjort oppmerksom på antatt ulovlige 

forhold. Det indikerer etter vår mening at kommunens vurderinger er i samsvar med 

terskelen i lovbestemmelsen.   

 

3.2.4 Tilsynsrapport ved utført tilsyn 
Porsgrunn kommune utarbeider tilsynsrapporter ved utførte tilsyn. Etter vår vurdering 

er praksis i tråd med kravene i byggesaksforskriften.  

 

3.2.5 Årlige tilsynsrapporter 
Porsgrunn kommune mangler årlige tilsynsrapporter. Dette ikke i tråd med kravene i 

byggesaksforskriften.  

 

3.2.6 Rutiner ved saksgang ved bruk av sanksjoner 
Porsgrunn har muntlig gjort rede for at de har rutiner for ulovlighetsoppfølging. Videre 

har kommunen redegjort for en vanlig saksgang i slike saker. Dette synes å være i tråd 

med anbefalingene i veileder HO-2/2012 fra Direktoratet for byggkvalitet.  
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4 Formell ramme for myndighetsutøvelse 
og samarbeid 

 

Er organiseringen av Tilsynskontorets oppgaver i tråd med bestemmelsene i 

kommuneloven? 

 

Revisjonskriterier: 

 

Interkommunalt samarbeid som utøver myndighet må være organisert i tråd med 

bestemmelser om vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28-1: 

i. Det skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. 
ii. Avtalen skal blant annet opplyse om hvilke oppgaver og hvilken myndighet 

som delegeres til vertskommunen/nemda.  
iii. Avtalen skal vedtas av kommunestyret. 

 

 

4.1 Fakta om den formelle rammen  
 

4.1.1 Skriftlig avtale 
Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien inngikk en midlertidig avtale 

om etablering og drift av et felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan- og 

bygningsloven i 2005. I 2010 ble avtalen videreført: Den inngåtte avtalen av 29.07.05 

mellom Bamble. Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommune videreføres 

som en fast ordning med følgende tillegg og presiseringer, jf. avtalen fra 2010. 

 

Begge avtaledokumentene er skriftlige, og signert av alle rådmennene. 

 

4.1.2 Avtalen – oppgaver og myndighet 

Oppgaver 
Porsgrunn kommune omtales som vertskommune og tildeles følgende oppgaver:  

 Være kontorkommune for Tilsynskontoret, herunder drifte lokaler og 
kontorutstyr, betale kjøregodtgjørelse, sørge for opplæring og yte 
administrative tjenester.   

 Ha arbeidsgiveransvar for den ansatte i kontoret.  

 Fakturere de øvrige kommunene etter en avtalt fordelingsnøkkel.  
 

For øvrig omtaler avtalen hvilke oppgaver som tillegges Tilsynskontoret og hver av 

kommunene. Eksempler på det er: 
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 Kommunene bestemmer i hvilke saker det skal føres tilsyn. 

 Kommunen bestemmer tilsynsform. 

 Tilsynskontoret utfører tilsyn på oppdrag for kommunene. Det skal skrives 
tilsynsrapport som sendes til oppdragskommunen. 

 Tilsynskontoret skal utarbeide årlig virksomhetsplan. Den skal godkjennes av 
styringsgruppa for Plan- og byggesaksforum.  

 

Delegering av myndighet fra kommunene 
I følge kommuneloven kan delegering av myndighet fra en kommune til en annen skje 

på forskjellige måter – avhengig av hvilken type samarbeid som inngås. I et 

administrativt vertskommunesamarbeid skal det gjøres på følgende måte: En 

kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune 

(vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter 

delegert myndighet fra samarbeidskommunen. Delegasjon av myndighet skjer ved at 

kommunestyret selv gir instruks til sin rådmann om delegasjon av myndighet til 

rådmannen i vertskommunen, jf. § 28-1 b.  

 

Avtalen inneholder ikke opplysninger om delegering av myndighet fra Bamble, 

Drangedal, Kragerø, Siljan og Skien kommuner til Porsgrunn kommune.  

 

4.1.3 Avtalen – vedtas av kommune- og bystyrene  
Reglene for vertskommunesamarbeid trådde i kraft 1. januar 2007. Vi ønsket å finne ut 

om avtaledokumentet fra 2010 ble vedtatt av kommune- eller bystyrene eller på 

annen måte har vært politisk behandlet. Vi ba postmottak/arkiv i hver av kommunene 

gå gjennom kommunestyre- og bystyrevedtak, samt vedtak i formannskap og 

hovedutvalg med ansvar for teknisk sektor fra høsten 2010 til våren 2011. De fant: 

 

Bamble: Tilsynskontoret omtales i en eierskapsmelding som kommunestyret 

behandlet i møte 16.10.2010. Eierskapsmeldingen inneholder en beskrivelse av hvilke 

selskaps- og samarbeidsformer en kommune kan ha, og en beskrivelse av de 

selskapene, samarbeidene og stiftelsene som Bamble kommune har. I 

kommestyrevedtaket framgår det hvilke prinsipper som skal legges til grunn for 

kommunalt eierskap. Bamble kommune har imidlertid ikke et politisk vedtak om 

inngåelse av en samarbeidsavtale med andre kommuner om å utføre tilsyn i 

byggesaker.  

Drangedal: Kommunestyret behandlet saken i møte 21.12.10. De øvrige fem 

kommunene ble orientert om vedtaket i brev datert 07.01.11.  
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Kragerø: Har ikke politiske vedtak i den angitte perioden om inngåelse av 

samarbeidsavtale med andre kommuner om å utføre tilsyn i byggesaker. Det ser ut 

som om den er behandlet i rådmannskollegiet.  

Porsgrunn: Har ikke politiske vedtak i den angitte perioden om inngåelse av 

samarbeidsavtale med andre kommuner om å utføre tilsyn i byggesaker. 

Siljan: Kommunestyret behandlet saken i møte 14.12.10.  

Skien: Hovedutvalget for teknisk sektor behandlet saken i møte 09.11.10, og 

Tilsynskontoret ble orientert om saken i brev datert 10.11.10. 

 

 

4.2 Revisors vurdering av den formelle rammen 

4.2.1 Skriftlig avtale 
Det foreligger en skriftlig avtale om drift av et felles kontor for utførelse av tilsyn i 

byggesaker på vegne av de seks grenlandskommunene – slik kommuneloven krever.  

 

4.2.2 Avtalen – oppgaver og myndighet 
Avtalen inneholder en oversikt over hvilke oppgaver vertskommunen skal ha. 

 

Etter vår vurdering utøver Porsgrunn kommune v/Tilsynskontoret myndighet på vegne 

av grenlandskommunene i forbindelse med tilsynsarbeidet. Denne myndigheten må 

formelt delegeres fra Bamble, Drangedal, Kragerø, Siljan og Skien til Porsgrunn 

kommune. I et vertskommunesamarbeid skal delegert myndighet framgå av 

samarbeidsavtalen, jf. § 28-1 e. Avtalen mellom de seks grenlandskommunene fra 

2010 mangler en beskrivelse av delegert myndighet. Etter vår vurdering er ikke avtalen 

i tråd med kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid. 

 

4.2.3 Avtalen – vedtak av kommune- og bystyrene11 
I faktadelen så vi at kommunestyrene i Drangedal og Siljan og Hovedutvalg for teknisk 

sektor i Skien har behandlet avtalen fra 2010, mens gjennomgangen av politiske 

vedtak fra høsten 2010 til våren 2011 viste at Bamble, Kragerø og Porsgrunn mest 

sannsynlig mangler den politiske behandlingen.12 

 

                                                      
11 Vi vurderer de fire kommunene som er med i denne forvaltningsrevisjonen, og har ikke sett på 

behandlingen i Siljan og Skien. 

12 Selv om Tilsynskontoret er omtalt i Eierskapsmeldingen som ble behandlet av Bamble kommunestyret 

i 2010, anser vi ikke det som en politisk behandling av selve avtaleinngåelsen.   



14/18 Brannsikkerhet i boliger levert av Trysilhus - 18/03446-2 Brannsikkerhet i boliger levert av Trysilhus : 750014 - Porsgrunn - Tilsyn med byggesaker

                   
                                       Tilsyn med byggesaker – Porsgrunn kommune____        __  _  ______ 

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

20 

En samarbeidsavtale om et vertskommunesamarbeid skal vedtas av kommunestyret 

selv, jf. kommuneloven § 28-1 e. Etter vår er den politiske behandlingen i Drangedal i 

tråd med denne bestemmelsen. Mangelen på politisk behandling i Bamble, Drangedal 

og Porsgrunn gjør at samarbeidsavtalen ikke er i tråd med kommunelovens 

bestemmelser om at kommunestyret selv skal vedta vertskommunesamarbeid.  
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5 Tilsynskontorets arbeid med tilsyn 
 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

Revisjonskriterier: 

 

a. Tilsynskontoret skal utarbeide en virksomhetsplan hvert år, og den skal 
godkjennes av styringsgruppa for Plan- og byggesaksforum. 

b. Kommunen bestemmer hva slags tilsynsform som skal benyttes. 
c. En representant fra kommunen skal som hovedregel delta når Tilsynskontoret 

utfører tilsyn i den aktuelle kommunen.  
d. Tilsynskontoret skriver tilsynsrapporter og sender dem fortløpende til 

kommunen. 
e. Tilsynskontoret fører register over foretatte tilsyn og anmerkninger som er 

gjort. 
f. Arkivansvaret ligger i den enkelte kommune. 

 

 

5.1 Fakta om Tilsynskontorets tilsyn med byggesaker 

5.1.1 Utarbeide virksomhetsplaner 
Vi har gjennomgått de årlige virksomhetsplanene for perioden 2010-2014. 

 

Siden 2011 har planene hatt tilnærmet lik utforming. De inneholder blant annet 

opplysninger om overordnede mål, organisering, rutiner og samarbeid, finansiering, 

innsatsområder, samt ulike tilsynsområder og krav om rapportering.  

 

Styringsgruppa vedtar virksomhetsplanen hvert år.  

 

5.1.2 Velge tilsynsform 
Som nevnt tidligere står det i avtaleteksten fra 2005 at Tilsynskontoret skal (1) føre 

tilsyn med at foretakene sørger for nødvendige kontroller i tråd med plan- og 

bygningsloven, og (2) føre tilsyn med foretakenes kontrollsystemer, mens i 

avtaleteksten fra 2010 står det at hver kommune velger selv tilsynsform. 

 

Kommunene gir Tilsynskontoret oppdrag om å utføre tilsyn i konkrete byggesaker. 

Dette gjøres dels gjennom den årlige virksomhetsplanen, og dels ved at enkeltoppdrag 

sendes fortløpende til Tilsynskontoret gjennom året.  
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I virksomhetsplanene for 2011 og 2012 står det at grenlandskommunene vil benytte 

revisjonstilsyn13, dokumenttilsyn og inspeksjonstilsyn når dette er hensiktsmessig. 

Videre står det at kommunene ønsker at Tilsynskontoret i hovedsak skal jobbe med 

revisjonstilsyn. Den siste setningen er tatt ut i virksomhetsplanene for 2013 og 2014.  

 

En kommune opplyser at i de senere årene har de i større grad tatt disse endringene i 

avtalen og virksomhetsplanene i bruk ved å be Tilsynskontoret utføre mer avgrensede 

tilsyn. For øvrig får vi opplyst at Tilsynskontoret i hovedsak utfører revisjonstilsyn. En 

sier: Tilsynskontoret utfører revisjonstilsyn. Det er veldig greit at Tilsynskontoret tar 

slike saker, fordi de krever mye tid, og den tiden har ikke vi. Så langt jeg kjenner til, har 

ikke denne ordlyden (i avtalen fra 2010) ført til endringer i oppgaver for 

Tilsynskontoret. 

 

5.1.3 Deltakelse fra kommunen 
Saksbehandlere i kommunene og Tilsynskontoret beskriver kontakt og samarbeid i 

enkeltsaker på følgende måte:  

 Kommunen ber Tilsynskontoret utføre tilsyn i en konkret sak og oversender alle 
aktuelle saksdokumenter.  

 Tilsynskontoret utfører tilsynet. 

 Tilsynskontoret oversender en tilsynsrapport til oppdragskommunen. 
 

Utover dette er det sjelden kontakt eller samarbeid mellom Tilsynskontoret og 

kommunene i enkeltsaker.   

 

Årsrapporten fra Tilsynskontoret for 2014 inneholder alle rapportene fra utførte tilsyn. 

Rapportene inneholder blant annet et punkt om deltakelse fra kommunen. Av de 11 

tilsynene som ble utført, var det deltakelse fra kommunen i tre tilsyn – alle fra 

Porsgrunn.   

 

Kommunene opplyser at det sjelden/aldri deltar en person fra dem når Tilsynskontoret 

utfører tilsyn. Flere av kommunene synes det ovennevnte samarbeidet er tilstrekkelig, 

mens en kommune ønsker å målrette tilsynsvirksomheten sin mer og vil gjerne ha et 

tettere samarbeid med Tilsynskontoret. Kommunen sier de har sagt fra om dette, men 

opplever at det ikke har ført til endringer i kontakten og samarbeidet med 

Tilsynskontoret. 

                                                      
13 Begrepet revisjonstilsyn brukes vanligvis når det føres tilsyn med om ansvarlig søker eller andre 

ansvarlige foretak har systemer som sikrer og dokumenterer at plan- og bygningslovgivningens krav er 

oppfylt. Det omfatter vanligvis ansvarlig søkers eller andre involverte foretaks styringssystem og 

etterlevelse av disse systemene.   
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Vi får opplyst at Tilsynskontoret utfører tilsyn i foretakenes kontorer i 80-90 prosent av 

sakene, og at de sjelden gjør tilsyn på byggeplassen. Videre sier de at et tilsyn starter 

med å varsle foretaket i et brev. Dette brevet går alltid i kopi til kommunen. Slik blir 

kommunen orientert om at et tilsyn starter. Tilsynskontoret sier videre at kommunen 

avgjør om de vil delta i et tilsyn, men at det sjelden ønsker det.  

 

5.1.4 Utarbeide tilsynsrapporter 
Tilsynskontoret opplyser at de sender tilsynsrapporter til oppdragskommunen etter 

avsluttet tilsyn. Saksbehandlerne i kommunene opplyser at de alltid mottar 

tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret. 

 

5.1.5 Føre register over utførte tilsyn 
Tilsynskontoret opplyser at tilsynsrapportene inneholder eventuelle merknader om 

funn som bør følges opp.  Tidligere ble rapportene sendt til en fast kontaktperson i 

Siljan kommune, mens nå sendes de til sekretæren for styringsgruppa.14  

Kontaktpersonen/sekretæren skal deretter legge rapportene ut på nettsidene til 

Grenlandssamarbeidet/ Grenlandsstandarden. Tilsynskontoret opplyser at dette er 

registeret over utførte tilsyn.  

 

Tilsynskontoret opplyser at de gjennomfører mellom 7-11 tilsyn årlig. Vi ønsket å lage 

en samlet oversikt over tilsynsrapportene for perioden 2010-2014.  

Vi fikk oppgitt to nettadresser for å finne rapportene. På den ene 

(grenlandsstandarden.no) lå det to tilsynsrapporter fra hvert år i perioden 2010 – 

2012. På den andre (grenlandssamarbeidet.no) lå det henholdsvis 8 og 11 

tilsynsrapporter for årene 2013 og 2014. Vi sammenholdt de to siste årene med 

årsrapportene fra Tilsynskontoret, og fant at enkelte opplysninger om 

tilsynsrapportene på nettsiden ikke var helt korrekte.15 I følge årsrapportene ble det 

utarbeidet ni tilsynsrapporter i 2013 og 11 i 2014 – henholdsvis sju for Bamble, fem for 

Porsgrunn, tre for Skien, tre for Kragerø, en felles for Porsgrunn og Kragerø, en for 

Siljan, og ingen for Drangedal.  

  

 

                                                      
14 Vi har fått opplyst at Siljan kommune tidligere hadde ansvar for nettsidene til Grenlandsstandarden, 

herunder ansvaret for å legge ut tilsynsrapportene fra Tilsynskontoret. I referat fra styringsgruppemøte 

05.09.14 står det at styringsgruppa har vedtatt at styring av nettsiden skal følge sekretærfunksjonen. I 

2014 hadde Drangedal sekretæransvaret og i 2015 var det Skien.    

15 For 2013 manglet en fellesrapport, og for 2014 var to av rapportene lagt på feil kommune.  
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5.1.6 Arkivansvar i kommunen  
Kommunene opplyser at tilsynsrapportene fra Tilsynskontoret oftest blir sendt til 

saksbehandler og i enkelte tilfeller til postmottak, og at rapporten arkiveres på saken. 

 

Vi spurte ansatte i postmottak/arkiv i de fire kommunene om å søke opp innkomne 

saker fra Tilsynskontoret for perioden 2010-2012. Ingen av dem fant innsendte 

tilsynsrapporter. Tilsynskontoret opplyser at de ikke arkiverer sine tilsynsrapporter, og 

viser til avtaledokumentet fra 2005 der det står at arkivansvaret ligger i den enkelte 

kommune.16  

 

Vi ba også ansatte i postmottak/arkiv i de fire kommunene gi en beskrivelse av den 

generelle rutinen når en saksbehandler mottar arkivverdig materiale på e-post. De 

opplyser at saksbehandler må sørge for at dokumentet blir journalført og påført riktige 

arkivopplysninger. I 2012/2013 innførte alle kommunene det samme 

saksbehandlingssystemet – kalt Public 360. Saksbehandlerne har tilgang til dette 

systemet blant annet ved at det ligger som et sidepanel til e-postsystemet Outlook.  

Når saksbehandleren skal lagre et dokument mottatt på e-post, bruker han/hun 

sidepanelet til å finne riktig sak, og så «dras» e-posten inn i saken. Dersom det skal 

opprettes en ny sak blir det gjort først, og deretter «dras» e-posten inn i den nye 

saken.   

 

 

5.2 Revisors vurdering av Tilsynskontorets tilsyn med byggesaker 

5.2.1 Utarbeide virksomhetsplaner 
Tilsynskontoret har utarbeidet virksomhetsplaner for de undersøkte årene, og vi har 

fått opplyst at disse godkjennes av styringsgruppa. Dette er i tråd med avtalen.  

 

5.2.2 Velge tilsynsform 
Ved videreføring av samarbeidsavtalen i 2010 ble rammene for hva slags tilsyn som 

skal utføres utvidet, og avtalen fremhever at det er kommunen som skal bestemme 

hvilken tilsynsform som skal benyttes. Den samme endringen ser vi i 

virksomhetsplanene for perioden 2011-2014.  

 

Etter vår vurdering har flere av de undersøkte kommunene i liten grad tatt i bruk det 

handlingsrommet som 2010-avtalen og de to siste virksomhetsplanene gir 

kommunene når det gjelder valg av tilsynsform.  

                                                      
16 Fra januar 2015 er Tilsynskontoret knyttet til saksbehandlingssystemet i Porsgrunn kommune, og skal 

bruke det i sitt arbeid. 
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5.2.3 Deltakelse fra kommunen 
I noen enkelttilfeller deltar kommunen når Tilsynskontoret utfører tilsyn.   

 

Flere av kommunene synes omfanget av kontakt og samarbeid er tilstrekkelig, men 

ikke alle. Opplysninger gitt i intervju viser at enkelte kommuner og Tilsynskontoret har 

ulik oppfatning av om kommunene deltar i den utrekning kommunen ønsker. Etter vår 

vurdering åpner avtaleformuleringen – Ved tilsyn på byggeplassen eller i foretakets 

kontorer skal representant fra bygningsmyndigheten i den aktuelle kommunen som 

hovedregel delta – for at kommunene kan delta i Tilsynskontorets virksomhet i større 

grad enn de har gjort i den undersøkte perioden.   

 

5.2.4 Utarbeide tilsynsrapporter 
Vi legger til grunn at Tilsynskontoret utarbeider tilsynsrapporter etter hvert tilsyn, og vi 

mener at dette er i tråd med avtalen.  

 

5.2.5 Føre register over utførte tilsyn 
Avtalen sier at Tilsynskontoret skal føre register over egne tilsynsrapporter og 

anmerkninger, men ikke hvordan dette konkret skal gjøres. Tilsynskontoret oppfatter 

at de ivaretar denne forpliktelsen ved å sende tilsynsrapportene til konkrete 

kontaktpersoner/sekretærer som har ansvar for å legge rapportene ut på nettsidene til 

Grenlandssamarbeidet/Grenlandsstandarden, slik at dette fungerer som et register. 

Etter vår vurdering synes det som om Tilsynskontoret ivaretar sin del av avtalen. 

 

I faktadelen så vi at var stor avstand mellom antall tilsyn utførte i perioden 2010-2012, 

og det som faktisk lå i registeret på nettsidene til 

Grenlandssamarbeidet/Grenlandsstandarden. For årene 2013 og 2014 var det 

imidlertid nesten sammenfall mellom antall rapporter på disse nettsidene og antall 

rapporter i årsrapporteringene fra Tilsynskontoret. 

 

Ett av formålene med registeret er at grenlandskommunene kan innhente informasjon 

om ulike forhold i foretak som jobber/ønsker å jobbe i Grenland. Når registeret er 

mangelfullt, uteblir denne muligheten. Selv om registeret har blitt bedre de senere 

årene, mener vi at denne delen av avtalen bare delvis er ivaretatt.  

 

5.2.6 Arkivansvar i kommunen  
Saksbehandlerne er kjent med rutinen for arkivering av dokumenter som de mottar på 

e-post, men stikkprøvekontroll viste at ingen av kommunene hadde arkivert 

tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret i perioden 2010-2012.  
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Alle kommunene innførte et nytt saksbehandlingssystem i 2012/2013. Det forenkler 

sannsynligvis arbeidet med å arkivere innkomne dokumenter. Når fire kommuner ikke 

har arkivert tilsynsrapporter i tre år, er det grunn til se nærmere på praktiseringen av 

dette avtalepunktet.  
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6 Tydelig ansvars- og oppgavefordeling  
 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 

 

Revisjonskriterier: 

 

a. Kommunene og Tilsynskontoret bør ha rutiner for samarbeid som tydeliggjør 

ansvars- og oppgavefordelingen om tilsyn i byggesaker. 

 

b. Kommunene og Tilsynskontoret bør ha lik forståelse av: 

i. hvordan Tilsynskontoret får en konkret tilsynsoppgave av kommunen, 
ii. hvordan samarbeidet skal være med oppdragskommunen når 

Tilsynskontoret utfører et tilsyn,  
iii. når Tilsynskontorets ansvar for et tilsyn opphører, og 

oppdragskommunen overtar, og 
iv. hvordan en løser uenighet om punktene i-iii. 

 

 

6.1 Fakta om ansvars- og oppgavefordeling 
 

6.1.1 Rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 
Det er ikke utarbeidet egne rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunen og Tilsynskontoret i tilsyn med byggesaker.   

 

Vi ba lederne for saksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging beskrive de 

organisatoriske forbindelseslinjene mellom styringsgruppa, tilsynsgruppa og 

Tilsynskontoret: 

 Styringsgruppa gir faglige styringssignaler til Tilsynskontoret i hovedsak 
gjennom godkjenning av virksomhetsplan og årsrapport/teritalrapport, og i 
noen grad gjennom referatene fra styringsgruppemøtene. Utover dette er det 
liten kontakt mellom styringsgruppa og Tilsynskontoret.17  
 

 Styringsgruppa har opprettet tilsynsgruppa, men det er ikke etablert en 
kommunikasjonslinje mellom disse gruppene. En leder sier at tilsynsgruppa skal 
sende sine referater til styringsgruppa, men at styringsgruppa sjelden 

                                                      
17 Slik har organiseringen vært i den undersøkte perioden. Tidligere var Tilsynskontoret sekretær for 

styringsgruppa, og våren 2015 holdt Tilsynskontoret en orientering om status på sitt arbeid på et 

styringsgruppemøte. 
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gjennomgår disse i fellesskap. En annen opplyser (i juni 2015) at styringsgruppa 
nylig har bestemt at en representant fra hver av arbeidsgruppene, herunder 
tilsynsgruppa, skal delta i styringsgruppemøtene og gi en statusrapportering på 
sitt arbeid. 

 

 Tilsynsgruppa består av en saksbehandler fra hver kommune og 
Tilsynskontoret. Tilsynsgruppa har ikke instruksjonsmyndighet overfor 
Tilsynskontoret. Gruppa skal være et sted for løpende kontakt, 
informasjonsutveksling og drøfting av faglige spørsmål. Tilsynsgruppa 
utarbeider forslag til virksomhetsplan for Tilsynskontoret.  

 

Avtalen inneholder flere punkter om ansvars- og oppgavefordelingen mellom 

kommunene og Tilsynskontoret før, under og etter at Tilsynskontoret fører tilsyn. 

Eksempler på det er: 

 Et felles kontor skal utføre tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven for 
Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. 

 I god tid i forveien må kommunen aktivt melde fra til Tilsynskontoret om hva 
tildelt tid skal benyttes til. 

 Melding om pågående tilsyn, avvik, rapporter etc. skal aktivt sendes den 
enkelte kommune fortløpende. 

 Ved tilsyn på byggeplassen eller i foretakets kontorer skal representant fra 
bygningsmyndigheten i den aktuelle kommunen som hovedregel delta. 

 Tilsynsrapporten skrives ved tilsynskontoret og overlates den aktuelle 
kommune. 

 

Vi har sett nærmere på virksomhetsplanene for Tilsynskontoret for perioden 2010-

2014. Fra 2011 inneholder planene et punkt om organisering, rutiner og samarbeid. 

 I 2011 og 2012 står det: Tilsynsansvarlige fra kommunene har ansvar og skal 
være proaktive for å bidra til tilsynsaktivitetene. 

 I 2013 og 2014 står det: Tilsynskontoret i Grenland skal utføre sin virksomhet 
i.h.h.t. inngått samarbeidsavtale mellom de deltakende kommunene.  

 

I avsnitt 5.1.3 så vi at det er utviklet en praksis for hvordan et tilsynsoppdrag gis til 

Tilsynskontoret, hva Tilsynskontoret skal gjøre, og når oppdragskommunen overtar 

ansvaret igjen.  

 

6.1.2 Lik forståelse av hvordan ansvars- og oppgavefordelingen skal være før, 
under og etter tilsyn 

Hvordan Tilsynskontoret får tilsynsoppgaver 
Tidligere har vi sett at kommunen bestemmer hvilke tilsyn som skal utføres, og at 

denne forståelsen deles av kommunene og Tilsynskontoret. 
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Hvordan kommunene og Tilsynskontoret samarbeider om å utføre tilsyn 
Vi ba saksbehandlerne og Tilsynskontoret svare på følgende spørsmål: Har dere  

opplevd at det har vært uenighet mellom kommunene og Tilsynskontoret om hvordan 

kontakt og samarbeid skal være før, under og etter tilsyn?  

 

Vi fikk følgende svar: 

Bamble: Det er ikke noe samarbeid før, under eller etter Tilsynskontorets arbeid. Jeg 

ser heller ikke behov for det.  

Drangedal: Nei, det har jeg ikke.  

Kragerø: Vi er for lite involvert i de tilsynene Tilsynskontoret utfører. Vi har sagt fra at 

vi ønsker at Tilsynskontoret sier fra når de skal gjøre tilsyn hos oss. Vi vil gjerne ha et 

formøte slik at vi får avklart i fellesskap hva Tilsynskontoret bør se etter. Videre vil vi 

gjerne være med under tilsynet, og ha et møte i etterkant. Dette ønsker vi, men det 

har aldri blitt gjennomført. 

Porsgrunn: Nei, vi har ikke hatt noe problem rundt dette.  

Tilsynskontoret: Det har vært ett tilfelle.  

 

Når vi ser svarene i sammenheng, vil vi trekke frem to forhold. For det første har 

kommunene forskjellige erfaringer når det gjelder samarbeid med Tilsynskontoret før, 

under og etter tilsyn. For det andre har Kragerø og Tilsynskontoret forskjellig erfaring 

når det gjelder omfanget av uenigheten. Kragerø formidler at dette jevnlig er et tema, 

mens Tilsynskontoret sier det har skjedd i ett tilfelle.  

 

Vi ba også saksbehandlerne og Tilsynskontoret svar på følgende spørsmål:  

Har dere opplevd at det har vært uenighet om når Tilsynskontorets ansvar opphører 

og når kommunen overtar ansvaret? 

 

Vi fikk følgende svar: 

Bamble: Det har vært uenighet i styringsgruppa på dette punktet. De ha diskutert det 

gjentatte ganger. 

Sitat fra høringssvaret: På et møte i Kragerø ble det enighet rundt dette punktet. Slik at 

dette nå skal være klart. Tilsynskontoret følger saken fram til eventuell 

ulovlighetsoppfølging. Ulovlighetsoppfølging er kommunes ansvar.   

Drangedal: Nei, det har jeg ikke.  

Kragerø: Vi er uenige i hvor langt ansvaret til Tilsynskontoret rekker, og når 

kommunen skal overta. Tilsynskontoret mener at deres ansvar opphører når en 

tilsynsrapport sendes til kommunen. Kragerø mener at et ev. oppfølgingsarbeid fra 

rapporten foreligger til det kan være aktuelt å bruke myndighetsutøvelse – typisk 

tilskrive foretaket for å be om ytterligere dokumentasjon – bør ligge hos 

Tilsynskontoret. Myndighetsutøvelsen starter når det blir snakk om å gi varsel om 
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pålegg, varsel om tilbaketrekking av lokal ansvarsrett, og krav om ny uavhengig 

kontroll osv.  

Porsgrunn: Vi synes dette er klart og greit. 

Tilsynskontoret: Ja, i forbindelse med arbeidet med virksomhetsplanen. Jeg skrev som 

et forslag at Tilsynskontoret håndterer merknader. Da fikk jeg en e-post fra Kragerø 

kommune. Jeg oppfattet at de ønsket at Tilsynskontoret skulle følge opp både 

merknader og avvik. Jeg svarte at avvik ligger innenfor ansvaret til den som har tilgang 

til sanksjoner – altså kommunen, ikke Tilsynskontoret.   

 

Når vi ser svarene i sammenheng, er mønsteret i stor grad det samme som i 

spørsmålet ovenfor. 

 

Hvordan håndteres uenighet 
Avtalen har ikke eget punkt om håndtering av uenighet, bortsett fra at hver kommune 

kan si den opp med ett års varsel. 

 

Vi ba lederne svare på om styringsgruppa har rutine eller praksis for håndtering av 

uenighet. Alle svarte at det hadde de ikke, men at de diskuterte seg fram til enighet. 

Videre sa de at dersom det ikke gikk, kunne de holde avstemming. Det hadde vært lite 

brukt. 

 

Vi ba også lederne vurdere om kommunikasjons-, styrings- og rapporteringslinjene 

mellom styringsgruppa og Tilsynskontoret fungerer slik de skal:  

Bamble: Ja, nå gjør det det. Jeg har inntrykk av tidligere var det mer i flyt, men nå har 

vi fått mer system på rapporteringen osv. 

Kragerø: Ja, det fungerer bedre nå enn før, men fremdeles er ikke avtalt tidsbruk 

tilstrekkelig dokumentert. Jeg synes heller ikke kontakten og samarbeidet underveis i 

tilsyn som Tilsynskontoret utfører, er tilfredsstillende. 

Porsgrunn: Det har gradvis blitt bedre gjennom arbeidet vi har gjort med 

virksomhetsplanene og rapporteringene.18 

 

Samlet sett ser vi at lederne mener at forbindelseslinjene til Tilsynskontoret gradvis 

har blitt bedre.  

 

 

                                                      
18 Til orientering vil vi nevne at kommunalsjefen i Drangedal ikke deltar i styringsgruppa. Han opplyser 

at han er leder for et bredt fagfelt som alle har ulike fagforum og møteplasser, og at Drangedals 
deltakelse blir ivaretatt av den/de fagansvarlige saksbehandlerne.  
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6.2 Revisors vurdering av ansvars- og oppgavefordelingen 

6.2.1 Rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 
Det er ikke utarbeidet egne rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret. Samtidig legger vi til grunn at styringslinjen 

fra styringsgruppa til Tilsynskontoret, styringshjulet med godkjenning av en årlig 

virksomhetsplan og årsrapport, samt avtalen, virksomhetsplanene og etablert praksis 

fungerer til en viss grad som rutiner som klargjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret.   

 

Samtidig vil vi trekke fram at avtalen inneholder formuleringer som «i god tid i 

forveien», «skal aktivt sendes» og «som hovedregel delta», og at virksomhetsplanene 

bruker formuleringer som «kommunene skal være proaktive for å bidra til 

tilsynsaktivitetene». Slike formuleringer kan gi rom for flere tolkninger. Det er lite 

problematisk dersom partene har en felles forståelse av ansvars- og 

oppgavefordelingen, men uheldig dersom det er forskjeller. Etter vår vurdering kan det 

stilles spørsmål ved om de ovennevnte rutinene er tilstrekkelig tydelig og konkrete.   

 

6.2.2 Lik forståelse av hvordan ansvars- og oppgavefordelingen skal være før, 
under og etter tilsyn 

 

Hvordan Tilsynskontoret får tilsynsoppgaver 
Kommunene og Tilsynskontoret har lik forståelse av hvordan Tilsynskontoret skal få 

konkrete tilsynsoppgaver.  

 

Hvordan kommunene og Tilsynskontoret samarbeider om å utføre tilsyn 
Kommunene har forskjellige oppfatninger av om ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom dem selv og Tilsynskontoret er slik de ønsker den skal være. Etter vår 

vurdering er det rimelig å anta at disse forskjellene kan ha sammenheng med 

mangelen på tydelige og konkrete rutiner. 

 

Hvordan håndteres uenighet  
Avtalen inneholder rutiner for hvordan den kan sies opp. Utover det, inneholder de 

ikke opplysninger om hvordan kommunene skal håndtere uenighet om fortolkning og 

praktisering av avtalen. Etter vår vurdering er avtalen dermed i begrenset grad egnet 

til å bistå kommunene i håndtering av uenighet når det gjelder ansvars- og 

oppgavefordeling mellom dem selv og Tilsynskontoret.  
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Siden styringsgruppa har ansvar for å følge opp avtalen, legger vi til grunn at de også 

har ansvar for å håndtere eventuelle uenigheter. Etter vår vurdering synes det som om 

medlemmene i styringsgruppa har lik forståelse av hvordan uenighet om ansvars- og 

oppgavefordeling mellom kommunene og Tilsynskontoret skal håndteres.  

 

Vi ser at Kragerø kommune over tid opplever at samarbeidet med Tilsynskontoret ikke 

er avklart på flere sentrale punkter innen ansvars- og oppgavefordeling. Det er et 

åpnet spørsmål om styringsgruppa har håndtert dette på riktig måte, eller om de har 

riktige virkemidler til rådighet for å håndtere dette.  
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7 Konklusjoner og anbefalinger 
 

 

7.1 Konklusjoner 
 

7.1.1 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
 

I hvilken grad driver Porsgrunn kommune tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- 

og bygningsloven? 

 

 

Kommunen plikter å føre tilsyn etter plan- og bygningsloven, men kan selv velge hvilke 

saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn, jf. plan- og bygningsloven § 25-1 og § 

25-2.For å sikre at kommunens tilsynsansvar blir ivaretatt, er det viktig at kommunen 

aktivt og systematisk tar stilling til når, hvor og hvordan det skal føres tilsyn.  

 

Vi legger til grunn at systematisk dokumentasjon av planlegging, gjennomføring og 

rapportering på tilsyn gjør det mulig for en kommune å vurdere om de fører tilsyn i et 

omfang som avdekker lovbrudd. I denne forvaltningsrevisjonen har vi derfor undersøkt 

om Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn ivaretar lovpålagte tilsynsoppgaver og 

ulike lovpålagte dokumentasjonskrav knyttet til tilsyn.  

 

I følge Kostra mottok Porsgrunn kommune mellom 400 og 800 byggesøknader, se 

tabell 2, og utførte mellom 3 og 40 tilsyn hvert år i den undersøkte perioden, se tabell 

3. Det er verdt å merke seg at antall utførte tilsyn økte slik: 2012 – 3 tilsyn, 2013 – 18 

tilsyn og 2014 – 40 tilsyn.   

 

Vi mener at Porsgrunn kommunes tilsynsvirksomhet i stor grad samsvarer med plan- 

og bygningsloven.  

  

Vi mener Porsgrunn bør prioritere arbeidet med å utarbeide en årlig tilsynsrapport. 

Det vil gi kommunen anledning til å analysere sin tilsynsvirksomhet på en systematisk 

måte, og gi et godt grunnlag for planlegging av tilsynsvirksomheten framover.  
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7.1.2 Formell ramme for myndighetsutøvelse og samarbeid 
 

Er organiseringen av Tilsynskontorets oppgaver i tråd med bestemmelsene i 

kommuneloven? 

 

 

Prosessuelle beslutninger i forbindelse med utføring av lovpålagte oppgaver – slik 

Tilsynskontoret gjør – er å anse som myndighetsutøvelse.  Dermed må en velge en av 

de samarbeidsmodellene som kommuneloven åpner for. Den mest aktuelle 

samarbeidsmodellen for tilsyn i byggesaker, er vertskommunesamarbeid, jf. § 28-1 a.  

 

Samarbeidsavtalen om Tilsynskontoret er ikke inngått og behandlet politisk i samsvar 

med reglene om vertskommunesamarbeid. 

 

7.1.3 Tilsynskontorets tilsyn med byggesaker 
 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

 

Samlet sett mener vi at Tilsynskontoret i all hovedsak utfører de undersøkte områdene 

i tråd med samarbeidsavtalen.  

 

Arbeidet med virksomhetsplanene og tilsynsrapportene synes å være i tråd med 

inngåtte avtalen.  

 

Avtalepunktene om valg av tilsynsform og deltakelse fra oppdragskommunen når 

Tilsynskontoret utfører tilsyn, gir kommunene større handlingsrom enn de reelt sett 

har tatt i bruk.  

 

Avtalen inneholder ikke konkrete krav til hvordan tilsynskontoret skal føre register 

over egne tilsynsrapporter og anmerkninger. Etter vår vurdering ivaretar 

Tilsynskontoret ansvaret sitt ved å sende rapportene til utpekte kontaktpersoner i 

kommunene som så skal legge rapportene ut på nettsidene til 

Grenlandsamarbeidet/Grenlandstandarden.  

 

Registeret var mangelfullt for årene 2010-2012, og nesten fullstendige for årene 2013-

2014. Samlet sett mener vi at denne delen av avtalen bare delvis er ivaretatt.  

 

Saksbehandlerne er kjent med rutinen for arkivering av dokumenter som de mottar på 

e-post, men at ingen av kommunene hadde arkivert tilsynsrapporter fra 
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Tilsynskontoret i perioden 2010-2012. Kommunene bør derfor se nærmere på egen 

praksis når det gjelder arkivering av dokumenter fra Tilsynskontoret. 

 

 

7.1.4 Tydelig ansvar- og oppgavefordeling 
 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 

 

Når flere uavhengige enheter arbeider i en sekvensiell rekkefølge i samme sak – slik 

arbeidsprosessen er når Tilsynskontoret utfører tilsyn – er det viktig med en tydelig og 

konkret ansvars- og oppgavefordeling i hver fase av arbeidet.  

 

Det er ikke utarbeidet egne rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret. Vi mener imidlertid at den etablerte 

styringslinjen, avtalen, virksomhetsplanene og den etablerte praksisen til en viss grad 

fungerer som rutiner på dette området. Samtidig ser vi at kommunene har forskjellige 

oppfatninger av om ansvars- og oppgavefordelingen mellom dem selv og 

Tilsynskontoret er slik de ønsker den skal være. Etter vår vurdering er rimelig å tenke 

seg at denne forskjellen henger sammen med at ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret ikke er tilstrekkelig tydeliggjort. 

 

 

7.2 Anbefalinger 
 

Vi mener Porsgrunn kommune bør: 

 

 sørge for at kommunen utfører tilsynsvirksomhet i tråd med plan- og 
bygningsloven, herunder utarbeide årlig tilsynsrapport,  

 

 ta initiativ til at samarbeidet om byggesakstilsyn organiseres i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser om interkommunal myndighetsutøvelse, 
 

 iverksette tiltak for å sikre riktig arkivering av dokumenter mottatt av 
Tilsynskontoret, 

 

 iverksette tiltak for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom 
kommunene og Tilsynskontoret. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Revisjonskriterier 

Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring  
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Vedlegg 1: Revisjonskriterier 
 

 

Kommunen har flere sentrale oppgaver som bygningsmyndighet, herunder 

saksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  

 

 

Tema 1 – Tilsyn med byggesaker i kommunen 
 

I hvilken grad driver kommunen tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- og 

bygningsloven? 

 

 

Kildene til revisjonskriteriene for denne problemstillingen er:  

 

I plan- og bygningsloven står det at kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker, 

og at tilsynet må utføres i et slikt omfang at regelbrudd avdekkes, jf. § 25-1. Formålet 

med tilsyn er å redusere byggefeil og påse at byggetiltak i kommunen oppføres med 

god kvalitet. 

 

Kommunen står fritt til å gjennomføre tilsynet på den måten, i det omfanget og med 

den intensiteten den finner hensiktsmessig. Samtidig legges det vekt på at kommunen 

skal gjennomføre tilsyn: 

 hvor det allerede er gitt pålegg, 

 når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold, og  

 med særlige forhold etter nærmere omtale i forskrift, jf. § 25-1. 

 

Kommunen må gjøre en skjønnsmessig vurdering av hva som menes med «ulovligheter 

utover bagatellmessige forhold», jf. Innjord (2010). I forarbeidene til loven står det at 

denne tilsynsplikten utløses først når det foreligger klart ulovlige og alvorlige forhold, 

jf. Ot.prp.nr. 45 (2007-2008). 

 

Selv om kommunen kan gjennomføre tilsynet slik den finner hensiktsmessig, stilles det 

krav om at kommunen må utarbeide en strategi for tilsyn med byggesaker, jf. 

byggesaksforskriften § 15-1. I strategien skal det tas stilling til målsetninger og rutiner, 

til organisering, kompetansebehov, ressursbruk og finansiering. Videre skal den 

inneholde opplysninger om utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, 

temaer osv., herunder lokale forhold og innsatsområder. Kommunen skal også lage en 
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årlig rapport over tilsynsvirksomheten. Her skal det gå fram hvordan aktiviteten har 

vært sammenliknet med målene i strategien, jf. byggesaksforskriften § 15-1. 

 

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet skal kommunen føre tilsyn med alle typer 

byggetiltak. Det omfatter tiltak som ikke krever byggesaksbehandling, tiltak som er 

søknadspliktige, og ulovlig igangsatte tiltak. Plikten til å føre tilsyn er likevel avgrenset 

til konkrete byggesaker, jf. HO-2/2012. 

 

Tilsyn med byggetiltaket og de ansvarlige foretakene kan gjennomføres på alle stadier i 

byggesaken. Videre kan kommunen iverksette tilsyn inntil fem år etter at ferdigattest 

er gitt, jf. plan- og bygningsloven § 25-2. 

 

Tilsyn kan gjelde alle forhold i en byggesak og utføres på ulike måter. Det kan skje 

uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd. Videre kan tilsyn f.eks. utøves i form av:  

 besiktigelse på byggeplass,  

 stikkprøver av valgte løsninger i prosjekterings- eller utførelsesfasen, 

 dokumentasjonsgjennomgang, herunder av prosjekteringsgrunnlag og 
sjekklister, 

 intervju eller gjennomgang av hele eller deler av styringssystemet, jf. 
Tilsynsveiledningen (HO-2/2012). 

 

Kommunen skal utarbeide en tilsynsrapport etter utført tilsyn, jf. pbl. § 25-2. I 

byggesaksforskriften § 15-2 står det hvilke opplysninger rapporten bør inneholde – 

forutsatt at informasjonen er vesentlig for det konkrete tilsynet. Det gjelder: 

a) faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket 

b) foretak og ansvar i byggesaken  

c) observasjoner under tilsynet 

d) bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt 

e) fremlagt dokumentasjon 

f) kommunens vurdering av forholdet 

g) sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen 

h) frist for lukking av avvik. 

 

Det står også at det kan lages en fellesrapport for enklere tilsyn. I følge Innjord (2010) 

må en slik rapport inneholde opplysninger om de eiendommene tilsynet omfatter, og 

form og metode for tilsynet. 

 

Rapporten skal sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre berørte foretak i 

byggesaken. Dersom tilsynsrapporten berører grunnlaget for sentral godkjenning for 

ansvarsrett, skal kopi av rapporten sendes til Direktoratet for byggkvalitet. 
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Kommunen har plikt til å forfølge forhold som er ulovlige etter plan- og bygningsloven, 

jf. § 32-1. Samtidig åpnes det for at kommunen kan la være å forfølge overtredelser av 

mindre betydning. Kommunen kan med andre ord gjøre en skjønnsmessig vurdering av 

hva som må forfølges, men ifølge Direktoratet for byggkvalitet bør denne muligheten 

brukes med varsomhet, jf. HO-2/2012.   

 

Plan- og bygningsloven gir kommunene flere reaksjonsformer. De kan trekke tilbake et 

foretaks lokale ansvarsrett,19 kreve (ev. ny) uavhengig kontroll, og iverksette ulike 

sanksjoner, jf. HO-2/2012.   

 

Sanksjonsmulighetene gir kommunen rett til å kreve at ulovlige forhold blir rettet, at 

bruk opphører eller at arbeid stanser. Kommunen kan tvinge gjennom dette med 

tvangsmulkt eller forelegg. Kommunen har også anledning til å vedta straffereaksjon i 

form av overtredelsesgebyr. I alvorlige tilfeller kan det være aktuelt for kommunen å 

anmelde forholdet til politiet med sikte på strengere straffereaksjoner som bøter eller 

fengsel.   

 

Plan- og bygningsloven krever at en oppfølging av ulovligheter som hovedregel skal 

starte med et varsel. Varselet skal være skriftlig, opplyse om klageadgang, og gi 

mottakeren en frist til å kunne uttale seg om saken, jf. § 32-2. Varselet må også 

inneholde opplysninger om lovgrunnlaget og en beskrivelse av de faktiske forhold som 

kommunen legger til grunn.  

 

Et vedtak om å bruke sanksjoner skal være skriftlig. Det skal klargjøre hva som skal 

rettes eller stanses, vise til lovgrunnlaget, og angi en frist for når feil og mangler skal 

være rettet. 

 

Loven åpner for å bruke de ulike reaksjonsformene etter hverandre, eller flere 

samtidig for samme overtredelse. Dersom kommunen bruker flere samtidig, må de 

samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte, jf. pbl. § 32-10.  

 

Siden plan- og bygningsloven inneholder klare regler for hvordan ulovlighetsoppfølging 

skal være, anbefaler Direktoratet for byggkvalitet at kommunene utarbeider rutiner for 

saksgangen ved bruk av reaksjoner.  

 

                                                      
19 Kravet om lokal godkjenning av foretak, og muligheten til å trekke tilbake denne godkjenningen, 
ble opphevet 20.06.14, jf. Lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i 
byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m.  
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Basert på ovennevnte har vi utledet følgende revisjonskriterier:  

a. Kommunen skal ha en tilsynsstrategi. 

b. Kommunen skal gjennomføre tilsyn i byggesaker hvor det allerede er gitt 

pålegg. 

c. Kommunen skal gjennomføre tilsyn i byggesaker når den blir oppmerksom på 

ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 

d. Kommunen skal utarbeide en tilsynsrapport20 ved utført tilsyn. 

e. Kommunen skal utarbeide årlige tilsynsrapporter. 

f. Kommunen bør ha rutiner for saksgangen ved bruk av sanksjoner.  

 

 

Tema 2 – Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland 
 

Formell ramme 

 

Er organiseringen av Tilsynskontorets oppgaver i tråd med bestemmelsene i 

kommuneloven? 

 

 

Kildene til revisjonskriteriene for denne problemstillingen er: 

 

I plan- og bygningsloven står det at kommunen kan samarbeide med andre kommuner 

eller instanser om tilsyn, jf. § 25-1. I forarbeidene til loven ble det oppfordret til 

interkommunalt samarbeid på dette området, jf. Ot.prp.nr.45 (2007-2008). Det ble lagt 

vekt på at interkommunale tilsynsorganer vil sikre en viss uavhengighet av 

saksbehandlingen i de enkelte kommuner. Videre kan de være slagkraftige enheter 

som bidrar til forutsigbarhet og likebehandling i de enkelte kommuners oppfølging av 

tiltakene og foretakene. Samtidig kan en slik organisering sikre større avstand mellom 

kommunens saksbehandlere og tilsynsfunksjonen.   

 

Tilsyn i byggesaker er en lovpålagt oppgave, jf. plan- og bygningsloven § 25-1. For å 

kunne utøve tilsyn i byggesaker, må kommunen fatte ulike prosessuelle beslutninger, 

herunder beslutninger om å innhente informasjon. Hjemmelsgrunnlaget for dette 

finner vi blant annet i byggesaksforskriften som sier at kommunen kan kreve 

opplysninger som er nødvendige for tilsyn i byggesaker jf. § 1-3, og i plan- og 

bygningsloven som sier at kommunen kan foreta undersøkelser på fast eiendom med 

sikte på å gjennomføre loven eller bestemmelser i medhold av loven, jf. § 33-2. 

                                                      
20 I plan- og bygningsloven brukes begrepet sluttrapport. Vi velger ordet tilsynsrapport siden det synes 

mest brukt i praksis.  
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Beslutninger om å innhente opplysninger og gjøre undersøkelser i lovpålagte oppgaver 

er prosessuelle beslutninger, men anses normalt som enkeltvedtak, jf. Grimstad og 

Halvorsen (2011). Vi viser her til forvaltningsloven § 14 om saksforberedelse og klage 

ved pålegg om å gi opplysninger – som gjelder i tillegg til reglene i plan- og 

bygningsloven, og forvaltningsloven § 15 om fremgangsmåten ved gransking. 

 

Interkommunalt samarbeid kan organiseres på flere måter. I de tilfellene der 

kommunen overlater utførelsen av lovpålagte oppgaver som krever delegering av 

myndighetsutøvelse til andre, må en velge en av de samarbeidsmodellene som 

kommuneloven åpner for. Det er enten vertskommunesamarbeid jf. § 28-1, eller 

samkommune § 28-2 a. Samkommunemodellen blir i hovedsak brukt når to eller flere 

kommuner oppretter et eget politisk organ for å løse felles utfordringer på flere/større 

samfunnsområder. Vi legger derfor til grunn at den mest aktuelle samarbeidsmodellen 

om tilsyn i byggesaker, er vertskommunemodellen. 

  

Kommuneloven skiller mellom administrativt vertkommunesamarbeid og 

vertkommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd. Felles for dem er at samarbeidet 

skal bygge på en felles skriftlig samarbeidsavtale, at avtalen blant annet opplyser om 

hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til 

vertskommunen/nemda, og at avtalen skal vedtas av kommunestyret jf. § 28-1 e. 

Forskjellene mellom disse samarbeidsformene er flere. En viktig forskjell er at 

kommuner som har vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd, kan delegere 

myndighet til nemda om å fatte vedtak av prinsipiell betydning, jf. § 28-1 c nr. 3, mens 

kommuner som har et administrativt vertskommunesamarbeid kan delegere 

myndighet til vertskommunen i enkeltsaker eller i saker uten prinsipiell betydning, jf. § 

28-1 b nr. 1.  

 

Direktoratet for byggkvalitet skriver at dersom delegasjonen omfatter saker som 

normalt er delegert til administrasjonen, vil et administrativt vertskommunesamarbeid 

være tilstrekkelig, jf. HO-2/2012.  

 

Basert på ovennevnte har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

Interkommunalt samarbeid som utøver myndighet må være organisert i tråd med 

bestemmelser om vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28-1: 

a. Det skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. 

b. Avtalen skal blant annet opplyse om hvilke oppgaver og hvilken myndighet som 

delegeres til vertskommunen/nemda.  

c. Avtalen skal vedtas av kommunestyret. 
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Samarbeidsavtalen 

 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

 

Kildene til revisjonskriteriene for denne problemstillingen er: 

 

Samarbeidsavtalen mellom grenlandskommunene er inngått i 2010, og innebar en 

videreføring av avtaleforpliktelsene fra 2005 med enkelte presiseringer og tilpasninger.  

 

Formålet med et felles tilsynskontor er ifølge avtalen:  «…å føre tilsyn med at de 

foretak som prosjekterer og utfører byggetiltak, sørger for nødvendige kontroller i 

henhold til forpliktelser fastsatt i plan- og bygningsloven. Videre skal kontoret føre 

tilsyn med disse foretakenes kontrollsystemer med hensyn til innhold og bruk.» Mens i 

avtalen fra 2010 står det at: «Hver enkelt kommune velger selv tilsynsform i den tiden 

kommunen har fått tildelt.»  

 

Styringslinjen mellom kommunene og Tilsynskontoret ble tydeliggjort i 

avtaledokumentet fra 2010 der det står at: «Hver kommune velger selv tilsynsform i 

den tiden kommunen har fått tildelt.» 

 

Andre bestemmelser i avtalen: 

 Ved tilsyn på byggeplass eller i et foretaks kontor, skal som hovedregel en fra 
kommunen delta. 

 Kommunen må i god tid i forveien melde fra til Tilsynskontoret hva tildelt tid 
skal brukes til. 

 Tilsynskontoret skal skrive tilsynsrapport og sende den til kommunen. 

 Melding om pågående tilsyn, avvik, rapporter etc., skal sendes kommunen 
fortløpende. 

 Tilsynskontoret skal føre register over utførte tilsyn og over anmerkninger som 
er gjort. 

 Arkivansvaret ligger i den enkelte kommune.  

 Tilsynskontoret skal utarbeide virksomhetsplan og budsjett. 

 Virksomhetsplanen skal godkjennes av styringsgruppen i plan- og 
byggesaksforum, og vise tid avsatt til hver kommune og tidspunkt for 
gjennomføring. 

 

Basert på ovennevnte har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

a. Tilsynskontoret skal utarbeide en virksomhetsplan hvert år, og den skal 

godkjennes av styringsgruppa for Plan- og byggesaksforum. 

b. Kommunen bestemmer hva slags tilsynsform som skal benyttes. 
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c. En representant fra kommunen skal som hovedregel delta når Tilsynskontoret 

utfører tilsyn i den aktuelle kommunen.  

d. Tilsynskontoret skriver tilsynsrapporter og sender dem fortløpende til 

kommunen. 

e. Tilsynskontoret fører register over foretatte tilsyn og anmerkninger som er 

gjort. 

f. Arkivansvaret ligger i den enkelte kommune. 

 

 

Ansvars- og oppgavefordeling 

 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 

 

 

Kildene til revisjonskriteriene for denne problemstillingen er: 

 

Dersom tilsyn i byggesaker gjennomføres i samarbeid med andre kommuner eller 

tilsynsoppgaver skilles ut i en egen enhet, er det viktig at det blir utarbeidet gode 

rutiner for å sikre et nært samarbeid med de kommunale byggesaksavdelingene, jf. 

Direktoratet for byggkvalitet HO-2/2012. 

 

Basert på ovennevnte har vi laget følgende revisjonskriterier: 

a. Kommunene og Tilsynskontoret bør ha rutiner for samarbeid som tydeliggjør 

ansvars- og oppgavefordelingen om tilsyn i byggesaker. 

 

b. Kommunene og Tilsynskontoret bør ha lik forståelse av: 

i. hvordan Tilsynskontoret får en konkret tilsynsoppgave av kommunen, 

ii. hvordan samarbeidet skal være med oppdragskommunen når 

Tilsynskontoret utfører et tilsyn,  

iii. når Tilsynskontorets ansvar for et tilsyn opphører, og 

oppdragskommunen overtar, og  

iv. hvordan en løser uenighet om punktene i-iii. 
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved felles oppstartbrev til Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn kommune 9. mars 2015.  

 

Innsamling og bearbeiding av data 
 

Intervju 
Vi har gjennomført delvis strukturerte intervjuer med Tilsynskontoret, og med 

byggesaksledere og byggesaksbehandlere i hver av kommunene. Vi har også hentet inn 

tilleggsinformasjon via e-post fra Tilsynskontoret og de fire kommunene, herunder fra 

saksbehandlerne og ansatte på postmottak/arkiv. Videre har vi hatt 

oppsummeringsmøte med Porsgrunn kommune. Referatene fra intervjuene har blitt 

godkjent av de intervjuede.  

 

Dokumentgjennomgang  
Vi har mottatt en lang rekke dokumenter fra kommunene og Tilsynskontoret. 

Eksempler på det er avtalen om å opprette et felles tilsynskontor, tilsynsstrategier for 

kommunene, tilsynsrapporter fra kommunene og fra tilsynskontoret, referater fra 

styringsgruppa, virksomhetsplaner og årsrapporter for Tilsynskontoret, politiske 

vedtak fra kommunene, dokumentasjon på utført tilsyn fra kommunene. 

 

Vi har analysert tall fra Kostra om eiendomsforvaltning. Vi har sett på utviklingen over 

tid, og sammenliknet med gjennomsnittet for Kostragruppen.   

 

Stikkprøvekontroll 
For å gjøre en stikkprøvekontroll av tilsynsrapportene, ba vi om å få tilsendt en 

tilsynsrapport fra hver tertial i 2013 og to rapporter fra hver tertial 2014 – til sammen 

ni rapporter. Vi mottok to rapporter fra 2011, syv fra 2013, og ni fra 2014. Vi velger å 

gå videre med rapportene fra 2013 og 2014. 

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer gyldighet og 

pålitelighet. Altså at dataene er samlet inn er relevante for de forholdene som 

problemstillingene skal avklare (gyldige) og at datainnsamlingen skjer på en mest mulig 

nøyaktig måte (pålitelig).  
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Vi har gjennomført flere tiltak for å styrke dataenes pålitelighet og gyldighet. Det er 

som nevnt utarbeidet intervjuguider for å styrke påliteligheten og gyldigheten til 

datainnsamlingen.  Videre har vi intervjuet sentrale nøkkelpersoner på området.  

 

Vi har benyttet datatriangulering, altså at data er hentet fra flere kilder. Vi har 

benyttet intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon. Vi har også brukt både flere 

skriftlige kilder og flere ulike intervjuobjekt. Når det er samsvar mellom beskrivelser og 

data fra flere kilder, styrker dette kvaliteten eller gyldigheten i datamaterialet. Vi har 

også benyttet metodetriangulering, en kombinasjon av ulike metoder; intervju og 

dokumentgjennomgang. Når bildet vi finner er lignende ut fra bruk av de ulike 

metodene, styrker det også kvaliteten på undersøkelsen. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

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

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon21. 

 

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. 

                                                      
21 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 som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

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