
Meeting Book: Porsgrunn kontrollutvalg (11.06.2019) 

Porsgrunn kontrollutvalg 

Date: 2019-06-11T09:00:00 

Location: møterom 3.etg 

Note: 

 

Dato: 11.06.2019 kl. 9:00 – 13:00  

Møtested: møterom 3.etg  

Arkivsak: 19/00011  

Arkivkode: 033   

 

Lunsj ca kl 13:00 Michel Seylmagers Hus 

 

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no 

 eller pr. tlf: 90114543 

 

Innkalles: 

Sak 24/19 Rådmann Per Wold og byggesakssjef Baard GonsholTelemark kommunerevisjon IKS v/ Anne 

Sæterdal                                         Kl: 09:00 

 

Sak 25/19 Olav Risholt leder prosjektkontor Bypakke Grenland  

rådmann Per Wold       Kl: 10:00 

 

Sak 26/19 Kommunalteknikk v/ virksomhetsleder Torbjørn Krogstad avdelingsleder Thomas Nøklegård 

  Kl: 11:00 

 

Sak 27/19 Kommuneadvokat Randi Gro Thuland  Kl 12:00 

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/ Kirsti Torbjørnson er tilstede i deler av møtet. 

 

Oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto har forfall til møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/00011-28 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 11.06.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 11.06.2019 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 11.06.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-møteinnkalling 11.06.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00011-29 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 07.05.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 07.05.2019 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 07.05.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-protokoll 07.05.2019 
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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 07.05.2019 kl. 9:00 -12:00 
Sted: Møterom 3 etg 
Arkivsak: 19/00011 
  
Til stede:  Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, 

medlem Ingrid Brubakken, medlem Henning Yven, sekretær Marianne 

Lundeberg, oppdragsrevisor Ingebjørg. Norby Vibeto, Oppdragsansvarlig 

revisor Kjell Ekman. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre:  Keops v/ Morten Kjørholdt Pettersen, Rådmann Per Wold,  

Spesialrådgiver, Rådmannens Stab Terje Madsen 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00011-19 Godkjenning av møteinnkalling 07.05.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00011-20 Godkjenning av protokoll 12.03.2019 4 

Saker til behandling 

17/19 19/04385-1 
Keops kurs- og arbeidssenter KF - Regnskap og Årsmelding for 

2018 
5 
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18/19 19/04386-1 
Årsregnskap og årsmelding 2018 for Porsgrunn kommune - 

Uttalelse fra kontrollutvalget 
7 

19/19 19/03740-1 
Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 - Porsgrunn kommune 
9 

20/19 17/14374-10 
Oppfølging - Selskapskontroll - Rammer for eierstyring - Porsgrunn 

kommune 
10 

21/19 19/08945-1 
Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - 

Porsgrunn kommune 
11 

22/19 19/00029-5 Referatsaker 07.05.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 12 

23/19 19/00037-5 Eventuelt 07.05.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 13 

    

 

 
Porsgrunn, 07.05.2019 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder     Sekretær 

Erik Bystrøm      Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 07.05.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 07.05.2019 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

 

Møteinnkalling 07.05.2019 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 07.05.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 12.03.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 12.03.2019 godkjennes 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 12.03.2019 ble lagt frem for godkjenning 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 12.03.2019 godkjennes 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

17/19 Keops kurs- og arbeidssenter KF - Regnskap og Årsmelding for 

2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet 2018 for KEOPS kurs- og 
arbeidssenter KF. 
 
Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 1 118 tusen og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 52 tusen 
 
. 
Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, 
revisjonsberetningen og revisors rapport til kontrollutvalget,  
 
Revisjonen har levert et nummerert brev nr 1 «varsel om avvik i revisors 
beretning til Keops kurs- og arbeidssenter KF for 2018.»  
Styret i Keops har ikke vedtatt samlet investeringsbudsjett for 2018. 
Dette medfører en konklusjon med forbehold i revisors beretning, vedr øvrige 
lovmessige krav, der de konkluderer med forbehold om særbudsjett. 
 
 
 Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 
 
  
Kontrollutvalget har ingen merknader til Keops kurs- og arbeidssenter 
Porsgrunn KF sitt årsregnskap for 2018 og anbefaler at det godkjennes. 
 
Uttalelsen og revisjonsberetningen av regnskapet 2018 for Keops KF 2018 
oversendes bystyret. 
 
Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet. 
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Møtehandsaming 
Morten Kjørholt Pettersen la frem Keops Kurs- og arbeidssenter KF sitt årsregnskap og årsmelding for 

2018.  Årsmeldingen var ettersendt sakspapirene. 

 

Telemark kommunerevisjon ved Kjell Ekman og Ingebjørg N. Vibeto la frem rapport om revisjon 

av regnskapet for Keops kurs- og arbeidssenter KF for 2018. 

 

Rettelse i avsnitt 2 i saksopplysningen: 

«såkalt normalberetning». Dette er IKKE en normalberetning, men en beretning med 

forbehold pga manglende budsjett for investeringsregnskapet. 

Dette endres i sakutskriften, som videresendes med melding om vedtak. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet 2018 for KEOPS kurs- og 
arbeidssenter KF. 
 
Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 1 118 tusen og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 52 tusen 
 
. 
Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, 
revisjonsberetningen og revisors rapport til kontrollutvalget,  
 
Revisjonen har levert et nummerert brev nr 1 «varsel om avvik i revisors 
beretning til Keops kurs- og arbeidssenter KF for 2018.»  
Styret i Keops har ikke vedtatt samlet investeringsbudsjett for 2018. 
Dette medfører en konklusjon med forbehold i revisors beretning, vedr øvrige 
lovmessige krav, der de konkluderer med forbehold om særbudsjett. 
 
 
 Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 
 
  
Kontrollutvalget har ingen merknader til Keops kurs- og arbeidssenter 
Porsgrunn KF sitt årsregnskap for 2018 og anbefaler at det godkjennes. 
 
Uttalelsen og revisjonsberetningen av regnskapet 2018 for Keops KF 2018 
oversendes bystyret. 
 
Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 for Porsgrunn kommune - 

Uttalelse fra kontrollutvalget 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til Porsgrunn kommunes årsregnskap for 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå rådmannens årsmelding. Revisor har avlagt uavhengig 
revisors beretning for 2018 og rapport om revisjon av regnskapet til 
kontrollutvalget. 
 
Årsregnskapet viser kr 2 007 481 963 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 10 677 945. 
 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 17,2 mill. og et mindreforbruk 
på kr 10,7 mill. Brutto negativt driftsresultat på kr 25,3 mill. 
 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 
 
Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at 
årsregnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter og gir et uttrykk for 
kommunens økonomiske stilling per 31.12.18 og for at resultatet i 
regnskapsåret er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. 
 
Revisors rapport om revisjon av årsregnskapet 2018 og revisors beretning om 
årsregnskapet for 2018 følger vedlagt. 
 
Uttalelsen sendes bystyret med kopi til formannskapet 
 

 

Møtehandsaming 
Rådmann Per Wold la frem Porsgrunn kommunes årsregnskapet og årsberetningen 2018 for utvalget.  

 

Oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto legger frem Porsgrunn KU rapport om revisjonen av 

regnskapet 2018 for Porsgrunn kommune og Porsgrunn kommune revisjonsberetning 2018. 

 

Oppdragsansvarlig revisor Kjell Ekman var tilstede i saken. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 
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Vedtak  

Kontrollutvalgets uttalelse til Porsgrunn kommunes årsregnskap for 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå rådmannens årsmelding. Revisor har avlagt uavhengig 
revisors beretning for 2018 og rapport om revisjon av regnskapet til 
kontrollutvalget. 
 
Årsregnskapet viser kr 2 007 481 963. 
 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 17,2 mill. og et mindreforbruk 
på kr 10,7 mill. Negativt brutto driftsresultat på kr 25,3 mill. 
 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 
 
Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at 
årsregnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter og gir et uttrykk for 
kommunens økonomiske stilling per 31.12.18 og for at resultatet i 
regnskapsåret er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. 
 
Revisors rapport om revisjon av årsregnskapet 2018 og revisors beretning om 
årsregnskapet for 2018 følger vedlagt. 
 
Uttalelsen sendes bystyret med kopi til formannskapet 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for 

Porsgrunn kommune» og Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Grenland for 2018» til 

orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Kontrollutvalget har mottatt årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Porsgrunn kommune fra skatteetaten. Disse ble lagt frem i 

møtet. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for 

Porsgrunn kommune» og Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Grenland for 2018» til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Oppfølging - Selskapskontroll - Rammer for eierstyring - Porsgrunn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Bystyrets vedtak  
1. Bystyret tar eierskapskontrollrapport – Rammer for eierstyring – Porsgrunn kommune til 

orientering.  

2. Rådmannen kommer tilbake med en sak til bystyret i løpet av våren 2019 som belyser hvordan 

Porsgrunn kommune skal følge opp kontrollutvalgets innstilling.  
Saker er satt opp i formannskapet 11.04.2019 sak 23/19, og trolig i påfølgende bystyre 25.04.  

Kontrollutvalget får vedlagt saksframlegget til sak 23/19 i formannskapet som skriftlig svar på 

vedtaket.  

 

Spesialrådgiver Rådmannens Stab, Terje Madsen møtte og orienterte om oppfølgingen av 

kontrollutvalgets innstilling.  
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - 

Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget fikk framlagt informasjonen fra Telemark kommunerevisjon IKS, lagt i 

saksframlegg, om etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS. Daglig leder i TKR IKS Kjell 

Ekman orienterte også muntlig. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Referatsaker 07.05.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 


 Betraktning fra Temark sin Vårkonferanse 26.04.2019  

 

Kommende saker:  

 Rapport fra stiftelsestilsynet - Juni møtet  

 FVR på byggesak - Juni møtet  

 Bypakke Grenland oppfølging i septembermøtet  

 FVRapport- eiendomsforvaltning –september møtet  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

 

Sakene tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/19 Godkjenning av protokoll 07.05.2019 - 19/00011-29 Godkjenning av protokoll 07.05.2019 : Protokoll Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019

 

 13  

 

23/19 Eventuelt 07.05.2019 – Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 07.05.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

1. Innkommet brev om henvendelse til skole og svar – leder orienterte. Ingen 

konkrethenvendelse til kontrollutvalget pr dato. 

 

2. Barnevernet mulig orientering/ forvaltningsrevisjon? 

 

 

3. Hvordan fungerer Varslingsgruppe i Porsgrunn kommune er det noen Metoo  saker i–

Porsgrunn kommune. Hvordan behandles dette i Porsgrunn kommune. 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

 

Vedtak  

1. kontrollutvalget tar ikke saken videre pr. dato 

 

2. Kontrollutvalget vurderer dette i et senere møte. 

 

 

3. Kontrollutvalget ønsker en sak om Varslingsrutiner og behandling av varslingssaker i 

Porsgrunn kommune 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/12863-7 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling – Porsgrunn kommune» til 

orientering.  

Kontrollutvalget ber om at Telemark kommunerevisjon IKS inviteres til å legge frem rapporten i bystyret. 

 

Innstilling til bystyret: 

 

kommunen bør: 

o sørge for at delegasjonsreglementet er i tråd med ønsket praksis og at det følges  

o vurdere behov for kompetanse på Byggesak på kort og lang sikt med tilhørende tiltak  

o styrke arbeidet med internkontroll:  

o gjøre systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for 

korrupsjon  

o sikre at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de 

ansatte  

o sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 

o jobbe mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i utvalget  

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn i møtet 04.12.2018 i sak 41/18, og 

den er vedtatt i kommunens plan for forvaltningsrevisjon (2016-2019). 
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Saksopplysninger: 

 
Revisjonen har undersøkt følgende problemstillinger: 

 

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

 

o I hvilken grad har Porsgrunn kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for 

byggesaksbehandlingen? 

 

Revisjonskriterier 

Disse er hentet fra plan- og bygningsloven med forskrifter, forvaltningsloven, kommuneloven med 

forskrifter og fra litteratur og offentlige veiledninger om byggesaksbehandling, internkontroll og 

korrupsjonsforebygging. 

 

Avgrensninger 

Forvaltningsrevisjonen gjelder byggesaksbehandling.  

Byggesaksbehandling er et omfattende saksfelt i seg selv, og det har vært nødvendig å avgrense 

undersøkelsen noe innenfor problemstillingene og revisjonskriteriene som er utledet:  

o Det er ikke sett på tilsyn eller saksbehandling av søknader om ferdigattest.  

o Det er ikke kontrollert hvorvidt kommunen skriver ut byggesaksgebyr på korrekt grunnlag, men 

omtaler deler av kommunens arbeid med gebyrer i tilknytning til korrupsjonsforebyggende tiltak.  

o Det er ikke gjort tekniske undersøkelser, tester eller vurderinger av sikkerheten i kommunens 

elektroniske saksbehandlingssystem.  
 

Høring 

Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt på høring 14.05.19. 

Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1. 

 

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/ Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal legger frem forvaltningsrapport 

«Byggesaksbehandling – Porsgrunn kommune» 

 

Rådmann Per Wold og byggesakssjef Baard Gonsholt er tilstede i saken. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem anbefalingene fra rapporten som forslag til vedtak. 

Det ligger et utdypende høringsvar (vedlegg 1 i rapporten) fra kommunen. Kontrollutvalget bestemmer i 

møtet om de vil følge opp gjennomføringen av anbefalingene fra rapporten ytterligere. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

-TKR-rapport 705039 Byggesaksbehandling Porsgrunn kommune 
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Sammendrag 
 

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn i sak 41/18, og den er 

vedtatt i kommunens plan for forvaltningsrevisjon (2016-2019).  

 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad har Porsgrunn kommune tiltak for å sikre riktig behandling av 

byggesaker? 

 

I hvilken grad har Porsgrunn kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende 

tiltak for byggesaksbehandlingen? 

 

 

Datagrunnlaget i undersøkelsen er intervjuer, spørreundersøkelse til medlemmer i 

Utvalg for miljø og byutvikling og ansatte på byggesaksavdelingen, offentlig tilgjengelig 

statistikk på området, gjennomgang av dokumentasjon i et utvalg saker og annen 

relevant dokumentasjon. 

 

Tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker 
Kommunen har mange tiltak som kan bidra til å sikre riktig behandling av byggesaker.   

Vi vil peke på enkelte forbedringspunkt: 

 

Kommunen har ikke sikret at myndighet er delegert i tråd med eget reglement. 

Reglementet foreskriver omfattende informasjonsprosedyrer rundt delegering av 

myndighet. Det kan være grunn til å vurdere om dette hensiktsmessig. 

 

Kommunen har nedlagt en del ressurser i å utarbeide rutiner og maler på området, og 

har flere tiltak for å sikre god veiledning og overholde krav til habilitet, 

saksbehandlingstid, saksutredning og begrunnelse, klagebehandling og likebehandling. 

Rutinene kommunen har for å sikre saksbehandlingen er imidlertid ikke fulgt godt nok 

opp. Ledelsen bør sikre at arbeidet med rutiner og maler blir ferdigstilt, at tiltakene er 

basert på risikovurderinger og at bruken av rutiner, maler og andre tiltak er godt 

forankret hos de ansatte.  Kommunen kan også jobbe noe mer systematisk med å sikre 

nødvendig kompetanse, bl.a. på tilsyn, samt sikre at det blir rapportert om 

kapasitetsutfordringer.  
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Korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen 
Kommunen har iverksatt flere relevante korrupsjonsforebyggende tiltak. Å sikre et 

godt kontrollmiljø med en høy etisk standard er en kontinuerlig prosess, og kommunen 

bør fortsatt ha tiltak for å sikre opplæring og legge til rette for etisk refleksjon både i 

administrasjonen og i utvalget. Arbeidet med korrupsjonsforebygging bør videreføres 

og settes i system, slik at en vurderer risiko jevnlig og regelmessig, og iverksetter 

eventuelle nye tiltak på bakgrunn av den risiko som til enhver tid blir identifisert.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør 

 

 sørge for at delegasjonsreglementet er i tråd med ønsket praksis og at det 

følges  

 vurdere behov for kompetanse på Byggesak på kort og lang sikt med tilhørende 

tiltak 

 styrke arbeidet med internkontroll:   

o gjøre systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og 

risiko for korrupsjon 

o sikre at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres 

blant de ansatte 

o sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 jobbe mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og 

i utvalget 

 

 

 

Skien, 28.05.19 

Telemark kommunerevisjon IKS  

  

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

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn i sak 41/18, og den er 

vedtatt i kommunens plan for forvaltningsrevisjon (2016-2019).  

 

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

kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad har Porsgrunn kommune tiltak for å sikre riktig behandling av 

byggesaker? 

 

I hvilken grad har Porsgrunn kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende 

tiltak for byggesaksbehandlingen? 

 

Revisjonskriteriene1 er hentet fra plan- og bygningsloven med forskrifter, 

forvaltningsloven, kommuneloven med forskrifter og fra litteratur og offentlige 

veiledninger om byggesaksbehandling, internkontroll og korrupsjonsforebygging. 

Kriteriene er angitt i tilknytning til problemstillingene i rapporten, og er nærmere 

omtalt i vedlegg 2.  

 

1.3 Avgrensning 
Forvaltningsrevisjonen gjelder byggesaksbehandling.  

 

Byggesaksbehandling er et omfattende saksfelt i seg selv, og det har vært nødvendig å 

avgrense undersøkelsen noe innenfor problemstillingene og revisjonskriteriene som er 

utledet:  

 Vi har ikke sett på tilsyn eller saksbehandling av søknader om ferdigattest. 

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

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

Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner. 
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 Vi har ikke kontrollert hvorvidt kommunen skriver ut byggesaksgebyr på 

korrekt grunnlag, men omtaler deler av kommunens arbeid med gebyrer i 

tilknytning til korrupsjonsforebyggende tiltak.  

 Vi har ikke gjort tekniske undersøkelser, tester eller vurderinger av sikkerheten 

i kommunens elektroniske saksbehandlingssystem. 

 

Forvaltningsrevisjonen er en systemrevisjon. Vi har gjennom stikkprøvekontroll 

undersøkt om rutiner og retningslinjer er i bruk. Vi har ikke vurdert om vedtakene 

innholdsmessig er korrekte.  

 

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse til medlemmer av Utvalg for miljø og 

byutvikling. Vi spurte bl.a. om saker var drøftet og avgjort før selve møtet, noe over 

halvparten var enig i. Vi har ikke undersøkt nærmere om dette skyldes at grupperinger 

i utvalget drøfter saker på forhånd. 

 

 

1.4 Metode og kvalitetssikring 
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Datagrunnlaget i undersøkelsen er intervjuer, spørreundersøkelse til medlemmer i 

Utvalg for miljø og byutvikling og ansatte på byggesaksavdelingen, offentlig tilgjengelig 

statistikk på området, gjennomgang av dokumentasjon i et utvalg saker og annen 

relevant dokumentasjon som kommunens rutiner, rapporter, planer og årsmelding på 

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

 

 

1.5 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt 

på høring 14.05.19. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.  
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2 Behandling av byggesaker 
 

I hvilken grad har Porsgrunn kommune tiltak for å sikre riktig behandling av 

byggesaker? 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Oppgaver og ansvar må være klart plassert, og myndighet må være delegert i 
tråd med reglementet.   

 

 Kommunen må sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til behandlingen 
av byggesaker. 

 

 Det må gjennomføres risikovurdering av saksbehandlingen, som brukes til 
utarbeiding av tiltak for å sikre betryggende kontroll. 

 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med 
internkontroll. 

 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av kravene til 
o habilitet 
o veiledningsplikt  
o saksbehandlingstid og foreløpig svar  
o saksutredning  
o begrunnelse 
o klagesaksbehandling 
o likebehandling 

 

 

2.1 Organisering, kompetanse og kapasitet  

2.1.1 Organisering 
En sentral del av internkontrollen og det å sikre et godt kontrollmiljø, er at ledelsen 

etablerer egnede fullmakts- og ansvarsforhold, slik at oppgaver og ansvar er tydelig 

fordelt og nødvendig myndighet er gitt. 

 

Utvalg for miljø og byutvikling har den avgjørelsesmyndighet som ikke er delegert 

rådmannen i byggesaker. Rådmannen har myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker 

som ikke er av prinsipiell betydning, med unntak av klagesaker, jf. vedtak i bystyret 

14.12.17 sak 96/17. Utvalget skal fatte vedtak i prinsipielle dispensasjonssaker og alle 

klagesaker. Bestemmelsen om at utvalget skal ha alle klagesaker gjaldt også før 
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vedtaket 14.12.17, men i 2017 ble likevel ikke alle klagesaker i praksis sendt til 

utvalget. Avdelingsleder opplyser at administrasjonen da ikke tok klager der 

administrasjonen innstilte på å gi klager medhold til utvalget. Fra 2018 er alle 

klagesaker tatt til utvalget, uansett utfall.  

 

Reglement for folkevalgte organ og delegasjon 2015 – 2019 ligger på kommunens 

nettside. Informasjonen på nettsiden er ikke oppdatert med de endringer som ble 

vedtatt i bystyret 14.12.17. 

 

Det er virksomhet Byutvikling, under kommunalområdet Miljø og byutvikling, som har 

ansvar for byggesaksbehandlingen. Byutvikling har avdelingene Byggesak, Plan og miljø 

og Geodata. Virksomhetsleder for Byutvikling har myndighet etter plan og 

bygningsloven, jf. administrativt delegasjonsreglement. Virksomhetsleder har 

anledning til å delegere myndigheten videre. Ifølge delegasjonsreglementet skal 

videredelegasjon gjøres skriftlig, med kopi til HR-avdelingen, økonomiavdelingen, 

revisjon og aktuell kommunalsjef.  

 

Det er utarbeidet en felles skriftlig stillingsbeskrivelse for avdelingslederne i 

Byutvikling, sist revidert 21.04.15. Avdelingslederne har ifølge beskrivelsen ansvar for å 

godkjenne vedtak og brev i forbindelse med ordinær saksbehandling, og å 

kvalitetssikre og godkjenne saker som skal til politisk behandling. I forbindelse med 

ferieavvikling mm blir ansvaret for godkjenning gitt til enkelte saksbehandlere. Vi har 

sett dokumentasjon på delegasjon gitt for 2017, som ble sendt i kopi til 

økonomiavdelingen og arkiv. I 2018 ble det ikke gitt slik skriftlig delegasjon, fordi 

avdelingslederne i liten grad hadde ferie samtidig. Saksgjennomgangen viser imidlertid 

at det også i 2018 var andre ansatte enn avdelingslederne som godkjente vedtak på 

byggesak.  

 

Fram til februar 2019 var det plan og miljøavdelingen som fattet vedtak i 

dispensasjonssaker. Fra februar 2019 er det byggesaksavdelingen som fatter vedtak i 

disse sakene.  

 

Det er ikke utarbeidet stillingsbeskrivelser for andre enn leder i byggesaksavdelingen. 

Saksbehandlerne på byggesak har en viss arbeidsfordeling, ved at noen tar større og 

mer komplekse byggesaker, noen har ansvar for hyttesaker, noen verneverdige bygg 

mm. Men alle kan i utgangspunktet ta alle type saker og alle skal også kunne utføre 

tilsyn. Juristene i avdelingen behandler alle klagesaker og ulovlighetsoppfølging. I 

tillegg er det en jurist som har et spesielt ansvar i dispensasjonssaker, men alle 

saksbehandlerne kan behandle søknader om dispensasjon.  
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En av saksbehandlerne er tilsynskoordinator og har avsatt 20 % av stillingen til dette. 

Tilsynskoordinator har som regel ansvar for tilsynssakene. Det er alltid to som drar på 

stedlige tilsyn, og virksomhetsleder godkjenner tilsynsrapportene. Kommunen har ikke 

fastsatt hvor stor ressurs de skal ha på tilsyn, men avdelingsleder mener at de har for 

lite ressurser til dette. Manglende ressurser til tilsyn er ikke omtalt i årsmeldinger for 

2017 eller 2018. 

 

Nesten alle de ansatte som er spurt, opplever at egne arbeidsoppgaver er klart og 

tydelig definert. Alle er kjent med hvem som gjør hva i avdelingen og virksomheten. 

Tre av ti er litt uenig i at det er klart hvilke saker som skal til Utvalg for miljø og 

byutvikling og hvilke saker administrasjonen behandler. Resten er enig i at dette skille 

er klart. Blant de som har svart fra utvalget, er det fem av femten som mener at skillet 

mellom saker som administrasjonen kan behandle og saker som skal til utvalget ikke er 

klart og tydelig, og tre har svart vet ikke.  

 

2.1.2 Kompetanse og kapasitet 
En sentral del av internkontrollen og det å sikre et godt kontrollmiljø er også å sikre at 

organisasjonen tiltrekker seg, utvikler og beholder nødvendig kompetanse. Kommunen 

er forpliktet til å ivareta de lovpålagte oppgavene på byggesak, og må slik sett sikre 

nødvendige ressurser, både kompetanse og kapasitet til dette. 

 

Det er nå 9,2 årsverk som jobber på byggesak, i tillegg til avdelingsleder. I 2018 var det 

9,7 årsverk. Kommunen har ikke fastsatt hvor stor stillingsressurs som skal brukes på 

byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppføling. I 2018 leide kommunen inn en 

jurist i et engasjement i 6 mnd for å ha bedre bemanning i sommerhalvåret. Dette 

planlegger de også å gjøre i 2019. Kommunen har hatt et stort etterslep på 

ferdigattester, og har hatt et prosjekt i 2018 og første del av 2019, hvor en person er 

leid inn for å behandle søknader om ferdigattest, samt følge opp manglende søknad 

om ferdigattest.  

 

De som jobber med byggesak, har ulik utdanning og erfaringsbakgrunn. Kommunen 

har nå fire jurister, en arkitekt, tre ingeniører, to med byggesaksskolen og en med 

utdanning innen økonomi og lang erfaring fra byggesaksbehandling. Avdelingsleder 

opplyser at de ved ansettelser gjør en vurdering av kompetansebehov. Kommunen har 

vurdert at de har hatt økt behov for juridisk kompetanse, og har derfor økt antallet 

jurister de senere årene. Vurderinger av kompetansebehov har også medført at de i 

2018 ansatte en arkitekt.  
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På noen sakstyper har en valgt å spesialisere kompetansen. Dette gjelder bl.a. 

klagesaksbehandling. En har ikke valgt å ha samme type spesialisering på f.eks. tilsyn, 

noe avdelingsleder opplyser skyldes mangel på ressurser.  

 

Avdelingen har ikke kompetanseplan eller tilsvarende, der man dokumenterer egen 

kompetanse og vurderer kompetansebehov og eventuelle tiltak for å få nødvendig 

kompetanse. 

 

Avdelingsleder opplyser at ansatte har fått kurs/seminarer som de har hatt behov for, 

med de budsjettrammer de har hatt. Tid er imidlertid en knapphetsfaktor som gjør at 

de må prioritere hvilke kurs de velger å dra på. De ansatte er også enige i at de får 

delta på nødvendige kurs/annen ekstern opplæring. Litt under halvparten av de 

ansatte er imidlertid uenige i at det er god internopplæring, men alle opplever at det 

er enkelt å få faglig bistand i avdelingen. 

 

De ansatte opplever at både de selv og virksomheten har tilstrekkelig kompetanse til å 

utføre de oppgavene de er satt til. Litt over halvparten mener også at både de selv og 

virksomheten har tilstrekkelig kapasitet til å behandle de søknader kommunen får på 

området, mens de resterende er uenige i dette. 

 

Andelen søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid er redusert de senere 

årene. Imidlertid ser vi av tabellen under, at kommunen har rapportert inn et betydelig 

større antall mottatte søknader i 2018 enn i årene før. Vi ser også at det er et relativt 

stort gap mellom antall søknader som er behandlet og antall søknader som er mottatt. 

Dessuten ser vi at antallet mottatte dispensasjonssøknader er større i 2017 og 2018 

sammenlignet med 2016 og at andelen søknader som blir innvilget ved vedtak om 

dispensasjon fra plan er økende. 

 
Tabell 1 Omfang og saksbehandlingstid for bygge- og delesaksbehandling. Kilde SSB. 

 2016 2017 2018 

Ant. søknader mottatt av kommunen 590 502 850 

Ant. søknader behandlet ferdig av kommunen 570 499 710 

Ant. søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid 72 49 55 

Antall mottatte dispensasjonssøknader 110 183 169 

Andel innvilgede søknader som skjer ved  vedtak om disp. 

fra plan 

18 22 24 

Behandlede søknader per 1000 innb. 15,7 13,8 19,6 

 

For å kunne si litt om kapasitet, har vi valgt å se på saksmengde og korrigerte brutto 

driftsutgifter for Porsgrunn og to andre kommuner som er i samme kommunegruppe, 
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Skien og Larvik. Dette er vist i de to neste tabellene. Vi har bare tatt med tall for 2018. 

For både Skien og Larvik/Lardal sin del var antallet behandlede søknader noe lavere i 

2018 enn de to foregående årene. 

 
Tabell 2 Antall beh. søknader totalt og antall beh. disp.søknader, 2018. Bygge- og delingssaker. Kilde SSB. 

 Porsgrunn Skien Larvik 

Antall behandlede søknader totalt 710 504 699 

Antall søknader med fristbrudd 55 1 239 

Antall behandlede dispensasjonssøknader  169 54 177 

Andel innvilgede søknader som skjer ved  

vedtak om disp. fra plan 

24 9 16 

Behandlede søknader per 1000 innb. 19,6 9,2 14,8 

 

Porsgrunn kommune har lagt opp saksbehandlingen slik at de fatter to vedtak for saker 

som krever dispensasjon fra plan, ett dispensasjonsvedtak og ett vedtak om tillatelse 

til tiltak. Derfor kan også kommunen få et litt større antall søknader, fordi noen sender 

egen søknad om dispensasjon før de søker om byggetillatelse.   

 
Tabell 3 Korr. brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, beløp per innbygger. 2018. Kilde SSB. 

 Porsgrunn Skien Larvik 

Plan, byggesak, kart og oppmåling og 

eierseksjonering# 
759 568 861 

Byggesaksbehandling og eierseksjonering  287 195 336 

#Omfatter funksjon 301 plansaksbehandling, 302 byggesaksbehandling og eierseksjonering, 303 kart og oppmåling 

og 305 eierseksjonering. 

 

Sett i forhold til omfanget av søknader, bruker ikke Porsgrunn kommune mye ressurser 

på byggesaksbehandlingen sammenlignet med de andre kommunene. Antallet 

søknader med fristbrudd kan sees i sammenheng med dette. Det er imidlertid en viss 

usikkerhet knyttet til tallene. 

 

2.1.3 Revisors vurdering  
I dette punktet vurderer vi følgende: 

 Oppgaver og ansvar må være klart plassert, og myndighet må være delegert i tråd 
med reglementet.   

 

 Kommunen må sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til behandlingen av 
byggesaker. 
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Oppgaver og ansvar er i hovedsak klart plassert. Kommunen bør vurdere å tydeliggjøre 

oppgaver og ansvar for tilsyn. Det kan også bidra til å synliggjøre manglende kapasitet 

på tilsynsområdet. 

 

Fra 2018 er alle klagesaker lagt fram for utvalget, i tråd med delegasjonsreglementet. 

Praksis forut for dette var i strid med kommunens delegasjonsreglement. 

 

Myndighet til avdelingsleder er delegert skriftlig. Det er ikke sendt kopi av 

delegasjonen slik reglementet krever. Kommunen bør vurdere om kravet om å sende 

kopi er nødvendig, særlig når det gjelder delegasjon av myndighet til å fatte vedtak i 

byggesaker. Kommunen har ikke sikret at delegasjon av myndighet til å godkjenne 

byggesaksvedtak til andre enn avdelingsleder er skriftlig. 

 

Kommunen har variert kompetanse på byggesak, og har rekruttert fagkompetanse ut 

fra vurdert behov. Slik sett fremstår det som om kommunen jobber systematisk med å 

bygge kompetanse gjennom rekruttering. Kommunen har imidlertid ikke en 

kompetanseplan, og noen av de ansatte gir tilbakemelding på at internopplæringen 

kan bli bedre. Ved å utarbeide en kompetanseplan, kan en også jobber mer 

systematisk med den interne opplæringen. En kompetanseplan kunne også blitt brukt 

til å sikre at en fikk vurdert behovet for å styrke kompetansen f.eks. på tilsyn. 

 

Ut fra omfanget av behandlede søknader og driftsutgifter på området, kan det se ut 

som om kommunen bruker relativt lite ressurser på byggesaksbehandlingen. Imidlertid 

er det usikkerhet knyttet til statistikken, bl.a. fordi antallet søknader kan være høyere i 

Porsgrunn fordi en kan telle to søknader i stedet for en for byggetiltak som krever 

dispensasjon. Administrasjonen er tydelig på at det er for lite kapasitet på tilsyn, noe vi 

mener burde vært synliggjort i årsmeldingene/rapporteringen til politisk nivå. 

  

 

2.2 Internkontroll og risikovurderinger  
I 2017 startet Porsgrunn kommune opp et arbeid med å gå gjennom rutiner og maler. 

Avdelingsleder opplyser at de startet arbeidet både fordi de mente at det var behov 

for forbedringer, og fordi en ønsket å se kommunens rutiner opp mot funn i saken om 

korrupsjon i byggesaksbehandlingen i Drammen. De to juristene i avdelingen fikk da 

avsatt noe tid til dette, men arbeidet stoppet litt opp i 2018 bl.a. pga. permisjon. 

Arbeidet er ikke ferdigstilt, og det har den siste tiden ikke vært jobbet noe spesielt 

med rutiner/maler, i påvente av innføring av e-byggesak og nytt kvalitetssystem i 
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kommunen (TQM).2 Vi har fått opplyst i intervju med ansatte at rutiner og maler skulle 

blitt forankret i saksbehandlergruppa og eventuelt justert, men at dette foreløpig ikke 

er gjort. 

 

Det er utarbeidet rutiner for klagebehandling og ulovlighetsoppfølging, samt flere 

rutiner på tilsyn. Vi har i tillegg sett at det er påbegynt et arbeid med rutiner for 

søknadsbehandling, bl.a. rutiner for behandling av rammesøknader og 

igangsettingstillatelse. Det er utarbeidet en sjekkliste for å vurdere om søknaden er 

fullstendig. Rutiner, maler og standardtekster er lagret elektronisk i avdelingens 

mappestruktur, og maler/standardtekster er også lagret i saksbehandlingssystemet. I 

saksbehandlingssystemet ligger det også noen eldre standardtekster.  

 

Kommunen bruker det elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemet Public 360 

(P360) til behandling av byggesaker. Porsgrunn skal sammen med de andre 

grenlandskommunene ta i bruk et nytt saksbehandlingssystem, e-byggesak. 

Forprosjektet er ferdig, og Porsgrunn håper å få tatt systemet i bruk i løpet av året, 

men det er ikke avklart når systemet skal tas i bruk. 

 

I P360 er det en fastlagt saksgang, gjennom at saksbehandler velger et forløp i 

systemet. Det er ulike forløp for ulike typer saker. Et forløp angir hvilke punkt en 

normalt skal gjennomføre i behandlingen av en sakstype.  

 

Kommunen deltar også i samarbeidet som grenlandskommunene har på plan og 

byggesak, hvor en har utarbeidet Grenlandsstandarden. Den omfatter bl.a. et skjema 

for anmodning om forhåndskonferanse og sjekkliste/referat fra forhåndskonferanser. 

Det er også satt krav til dokumentasjon i søknader, herunder utforming av 

situasjonsplaner. I tillegg er det i standarden fastsatt at kommunen skal sende første 

svarbrev i byggesaker innen to uker.  

 

2.2.1 Risikovurderinger 
Kommunen må etablere internkontroll for å sikre at plan- og byggesaksbehandlingen 

er i tråd med lovkrav og nasjonale føringer, samt kommunens egne mål. 

Risikovurderinger er en grunnleggende faktor i internkontrollen, og skal ligge til grunn 

for de tiltak som settes i verk for å sikre betryggende kontroll. 

 

                                                      
2 TQM står for Total Quality Management. Det er et elektronisk kvalitetssystem hvor en kan legge inn 

rutiner, håndtere forbedringsmeldinger, avviksmeldinger og risikovurderinger. 
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Det er ikke gjort noen skriftlige risikovurderinger knyttet til byggesaksbehandlingen, 

men byggesaksavdelingen har iverksatt tiltak på noen områder der de mener det er 

risiko. Ett slikt tiltak er ifølge avdelingsleder at de kan ha to saksbehandlere i store og 

komplekse byggesaker. Dette er gjort både for å redusere sårbarhet ved fravær og 

risiko for feil, men praksis om å ha to saksbehandlere er ikke nedfelt i noen rutine.   

 

2.2.2 Ledelsens oppfølging av arbeidet med internkontroll 
Internkontrollsystemet bør være formalisert og tilgjengelig og det bør være et system 

for overvåkning/oppfølging av at interkontrollen fungerer. 

 

Ifølge stillingsbeskrivelsene er virksomhetsleder ansvarlig for virksomhetens 

kvalitetssystem. Avdelingsleder skal utvikle rutiner i tråd med virksomhetens 

kvalitetssystem. Avdelingsleder viser til at arbeidet med internkontroll/kvalitetssystem 

følges opp i ledermøter. Det er jevnlige møter mellom avdelingslederne og 

virksomhetsleder hvor dette kan bli tatt opp. Møtene har noen faste punkter, det 

omfatter klagesaker, arbeidspress i avdelingen, uønskede hendelser, økonomi og 

sykefravær. Fungerende virksomhetsleder opplyser at det er faste møter med 

kommunalsjefen og at virksomhetsleder her kan rapportere om arbeid med 

internkontroll. Internkontroll har tidligere ikke vært noen fast post på møtene 

kommunalsjefen har med sine virksomhetsleder, men blir det med innføringen av 

TQM. En skal da ta opp eventuelle brudd på lover, forskrifter, tjenesteerklæringer eller 

rutiner/prosedyrer fast post på disse møtene. Dessuten blir det rapportering på dette 

hvert tertial. 

 

2.2.3 Revisors vurdering  
I dette punktet vurderer vi følgende: 

 Det må gjennomføres risikovurdering av saksbehandlingen, som brukes til 
utarbeiding av tiltak for å sikre betryggende kontroll. 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med 
internkontroll. 

 
Kommunen har ikke gjennomført noen dokumentert risikovurdering av 

saksbehandlingen, men har iverksatt tiltak for å redusere risiko for feil. Vi mener at 

kommunen kan sikre at arbeidet med internkontroll blir mer systematisk om en 

iverksetter tiltak på grunnlag av dokumenterte og systematiske risikovurderinger. 

 

Kommunen har i utgangspunktet en møtestruktur som kan sikre at arbeidet med 

internkontroll blir fulgt opp. Ved å ha internkontrollarbeidet som et regelmessig punkt 

f.eks. i forbindelse med rapportering slik det er tenkt nå, sikrer en i større grad 
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systematisk oppfølging. For at den faste rapporteringen i TQM skal fungere på denne 

måten, må byggesak få ferdigstilt arbeidet med rutiner og lagt dem inn i TQM. 

 

 

2.3 Tiltak for å oppfylle krav til saksbehandlingen 

2.3.1 Habilitet 
Den som er med på å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i 

en forvaltningssak, skal være habil, jf. forvaltningsloven § 6. 

 

Vi har bedt de faste medlemmene og varamedlemmene i Utvalg for miljø og 

byutvikling om å ta stilling til noen påstander om habilitet. Alle de faste medlemmene 

og de varamedlemmene som har svart, er enig i at de har god kjennskap til reglene om 

habilitet. De faste medlemmene har også deltatt på møter siste 12 måneder hvor 

habilitet har blitt drøftet. Vi har sett på protokoller for utvalget for perioden januar 

2018 til april 2019. Spørsmål om habilitet er reist to ganger, og begge ganger fant 

utvalget at medlemmet var habil.  

 

Saksbehandlerne og de juridiske rådgiverne opplyser at de vurderer egen habilitet før 

de starter behandling av en søknad, og de avklarer eventuell usikkerhet rundt habilitet 

med leder. De ansatte er noe mer delt i synet på om de jevnlig drøfter habilitet i 

avdelingen, fem av de ti som har svart er litt uenig/uenig i det og to har svart ikke 

aktuelt/vet ikke. De ansatte gir de beskjed til leder dersom de kan være inhabile i en 

sak og leder gir i så fall saken til en annen saksbehandler. 

 

I noen tilfeller vil vurderinger av habilitet bli dokumentert i saken, men det er ikke krav 

i kommunens rutiner om slik dokumentasjon. Vi har sett en sak hvor det er 

dokumentert at virksomhetsleder erklærte seg inhabil. Avdelingsleder/avdelingsleders 

stedfortreder, som er underordnet virksomhetsleder, har godkjent vedtakene i saken, 

både vedtak om dispensasjon og vedtak om bygging av garasje. Dispensasjonsvedtaket 

ble påklaget. Virksomhetsleder var ikke involvert i behandlingen av klagen, som ble 

godkjent av kommunalsjefen. 

 

2.3.2 Veiledningsplikt 
Forvaltningen har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksfelt, jf. 

forvaltningsloven § 11. I tillegg er det egne regler om forhåndskonferanser i pbl. § 21-1 

og byggesaksforskriften § 6-1. En forhåndskonferanse er et avklaringsmøte mellom 

partene som kan bidra til at tiltakshaver/ansvarlig søker bl.a. får informasjon om 

relevante krav og den videre saksbehandlingen. 
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Kommunen gir informasjon om behandling av byggesøknader på egen nettside. Det er 

også etablert en ordning med telefonvakt på byggesak, samt at de ansatte svarer på 

muntlige og skriftlige henvendelser som kommer til kommunen. Saksbehandlerne 

gjennomfører både forhåndskonferanser og mer uformelle møter med søkere. 

Saksbehandlerne har litt ulik praksis på hvordan de dokumenterer de uformelle 

møtene. Noen sikrer dokumentasjon og andre ikke. Det er ikke satt krav om slik 

dokumentasjon i kommunens egne rutiner. I saksgjennomgangen har vi sett at det i 

flere saker er dokumentasjon av dialog som kommunen har med søker. 

 

Kommunen har rutiner for å gjennomføre og dokumentere forhåndskonferanse, og de 

ansatte mener at kommunen har gode rutiner på området. De fleste er også enig i at 

det blir gjennomført forhåndskonferanser i saker der det er nødvendig.  

 

Kommunen tar ikke gebyr for forhåndskonferanser, men erfarer at 

forhåndskonferanser er noe som tar mye tid.  

 

Av de 71 sakene vi har sett på, er det dokumentert gjennomført forhåndskonferanse i 

fem saker. Alle forhåndskonferansene er gjennomført i tråd med kommunens rutiner 

og innen de frister som er satt.  

 

I to av de 71 sakene har søker opplyst at det er avholdt forhåndskonferanse, men det 

er ikke dokumentasjon på det i saken. Vi vet ikke om søker viser til en 

forhåndskonferanse som ikke er dokumentert i tråd reglene, eller om søker har 

oppfattet et uformelt møte/veiledning som en forhåndskonferanse.  

 

Kommunen gjennomfører en årlig spørreundersøkelse til alle som har hatt 

byggesøknader behandlet i kommunen. Ett av spørsmålene var følgende: 

Hvordan vurderer du følgende forhold knyttet til din byggesøknad? (1 = svært 

dårlig, 6 = svært bra) - Informasjon og veiledning fra kommunen før 

byggesøknaden ble levert 

Det var 135 som svarte på spørsmålet i 2018, av 388 som undersøkelsen ble sendt til.3 

12 svarte vet ikke og 93 svarte 4, 5 eller 6 på skalaen. Det gjennomsnittlige svaret var 

4,4. Resultatet i 2018 var bedre enn i 2017, hvor gjennomsnittet var 4,1.4  

 

                                                      
3 En del av de som mottok undersøkelsen hadde sendt inn langt flere enn en søknad 

4 I 2017 ble undersøkelsen sendt til 378 epostadresser, også her enkelte som stod for mange søknader 

og andre som stod for kun en. Antall svar i 2017 på de to spørsmålene var på 141 og 136. 
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Saksbehandlerne og de juridiske rådgiverne mener selv at de får gitt god veiledning til 

innbyggere som ber om det. 

 

Kommunen spør også de som har søkt om hvordan kommunikasjonen har vært med 

saksbehandler under behandling av byggesøknaden. Det er 129 som har svart i 2018. 

91 svarte 4, 5 eller 6 på en skala fra 1 svært dårlig til 6 svært bra. 10 svarte vet ikke.  

Det gjennomsnittlige svaret var 4,5. Også her var resultatet bedre enn i 2017, hvor 

gjennomsnittet var 4,1. 

 

2.3.3 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
Forvaltningslovens bestemmelser gjelder i byggesaker, med særlige bestemmelser i 

plan og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften. Pbl. §§ 21-4 og 21-7 gir konkrete 

frister for saksbehandlingen. Søknader skal som hovedregel avgjøres innen 12 eller 3 

uker etter at søknaden er fullstendig.  

 

Som vist i tabell 1 i punkt 2.1.2 er antallet søknader med fristoverskridelser lavere i 

2018 enn i 2016, og andelen er også redusert de senere årene. En søknad med 

fristoverskridelse, er en søknad som det har tatt lengre enn henholdsvis 3 eller 12 uker 

å behandle. Saksbehandlerne vi har intervjuet opplyser at det ikke er noe godt system i 

P360 til hjelp for å følge opp saksbehandlingsfristene, men ansatte lager sine egne 

system og byggesaksavdelingen bruker også egne excel-ark for å følge opp dette. 

 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det sendes et foreløpig svar, dersom vedtak ikke 

kan fattes innen en måned, jf. forvaltningsloven § 11 a, tredje ledd. Kommunen har 

rutine på å sende foreløpig svar dersom saksbehandlingstiden går over 4 uker. Blant de 

71 søknadene vi har sett på, var det ni saker hvor saksbehandlingstiden var over 4 uker 

og foreløpig svar ikke var sendt.  

 

På byggesak er det laget to maler for foreløpig svar: en mal til bruk når det er mangler i 

søknaden, og en der en regner med at søknaden er fullstendig. Malen for mangler er 

brukt i noen saker, men utover det er malene i liten grad brukt.  

 

Saker som krever dispensasjon ble tidligere behandlet i to avdelinger, hvor plan og 

miljøavdelingen først behandlet søknad om dispensasjon. Det var da plan og 

miljøavdelingen som sendte foreløpig svar, og de hadde en egen mal på dette. I disse 

foreløpige svarene ble det ikke informert om at selve byggevedtaket ville bli fattet av 

byggesaksavdelingen og heller ikke hvilken saksbehandler som hadde ansvaret for 

denne delen av saksbehandlingen. Det ble ikke gjort noen felles mottakskontroll av de 
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to avdelingene, noe som medførte at i enkelte saker fikk søker først et vedtak om 

dispensasjon, deretter et brev om mangler ved søknaden fra byggesaksavdelingen. 

 

I malen for foreløpig svar som byggesaksavdelingen har utarbeidet, ble det i 2017 tatt 

inn at saksbehandlingsgebyret skal omtales i det foreløpige svaret. Dette er ikke alltid 

gjort. Det er imidlertid vanlig å legge ved gebyrregulativet.  

 

2.3.4 Saksutredning og underretning om vedtak 

Saksutredning – tilstrekkelig informasjon 
Kommunen skal sikre at saken er så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningsloven § 17. 

Søker skal sikre at søknaden inneholder de opplysninger som er nødvendig for at 

kommunen skal kunne ta stilling til den, jf. pbl. § 21-2. Kommunen kan be om flere 

opplysninger eller avslå søknaden hvis opplysningene ikke er tilfredsstillende, jf. 

byggesaksforskriften § 5-4 med veiledning. Når en søknad er fullstendig, skal 

kommunen gi tillatelse til byggetiltaket, dersom tiltaket ikke er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. § 21-4.  

 

Kommunen har som nevnt en sjekkliste for mottakskontroll, som enkelte 

saksbehandlere bruker. Andre saksbehandlere tar utgangspunkt i søknadsskjema og 

forskrift når de skal ta stilling til om søknaden er fullstendig. Det har i intervju blitt 

påpekt at fordi saksbehandlerne har ulik bakgrunn, kan det være variasjoner i hva som 

kreves av dokumentasjon, bl.a. når det gjelder tegninger. De ansatte vi har intervjuet 

har vist til at de drøfter saker i møter, og at de gjennom dette kan sikre en lik 

forståelse av hva som er fullstendig søknad. 

 

Da plan og miljøavdelingen fattet dispensasjonsvedtak, var det ikke noen felles 

mottakskontroll. De sjekket dokumentasjon knyttet til dispensasjonssøknaden, mens 

ansatte på byggesaksavdelingen sjekket dokumentasjon som var nødvendig for å 

kunne fatte vedtak om byggetillatelse.  

 

Vi har undersøkt om det foreligger dokumentasjon på nabovarsling, eventuelt at 

kommunen har vurdert om nabovarsling er nødvendig, og at det i saker som krever 

dispensasjon er orientert om det i nabovarselet. I hovedsak er det dokumentasjon på 

nabovarsling i sakene. I saksgjennomgangen har vi sett en sak der det ikke var 

dokumentert hvem som var varslet, en sak hvor det ikke var varslet, uten at det 

framgikk om kommunen har vurdert at varsling ikke var nødvendig, og fire saker hvor 

nabovarselet ikke opplyste om at tiltaket krevde dispensasjon og ytterligere ni saker 

hvor det ikke fremkommer hvilke opplysninger som er gitt i nabovarselet.   
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For en av sakene i utvalget var ikke søknaden dokumentert i P360. Det er i 

underretning om vedtaket vist til en datert søknad og kommentert at naboer ikke 

hadde merknader. 

 

I alle sakene vi har undersøkt hvor tiltaket krevde dispensasjon, var det en begrunnet 

dispensasjonssøknad i saken.  

 

I følge sjekklista for mottakskontroll skal saksbehandler innhente uttalelse fra interne 

og eksterne myndigheter og fra kommunens plan og miljøavdeling ved søknad om 

dispensasjon. Det er ikke presisert at/når det skal innhentes forhåndsuttalelse fra 

fylkesmannen og fylkeskommunen ved søknad om dispensasjon. Flere av de vi har 

intervjuet, viser til at de i tråd med ønsket praksis fra fylkesmannen, innhenter 

uttalelse dersom de innstiller på å gi dispensasjon. Enkelte opplyser at de innhenter 

uttalelse uansett. Vi har også fått opplyst at dersom utvalget velger å gi dispensasjon i 

en sak administrasjonen ikke har innhentet uttalelse i, må uttalelse innhentes før 

utvalget kan gi tillatelse. I saksgjennomgangen har vi sett at det i all hovedsak er 

innhentet forhåndsuttale i starten av saksbehandlingen. I fire saker har kommunen 

brukt mellom 10 og 18 uker fra søknaden er mottatt, til en har bedt om uttalelse.   

 

Vi har sett at det er opprettet flere saksnummer på det som egentlig er ett tiltak, f.eks. 

ett saksnummer på dispensasjonssøknaden og ett annet på søknad om det 

byggetiltaket som krever dispensasjon. Det er også saker der referat fra 

forhåndskonferansen er lagret på annet saksnummer enn selve byggesaken. Det er 

ikke tydeliggjort i sak/arkivsystemet at slike saksnummer må sees i sammenheng. En 

av de som vi har intervjuet har trukket frem at dette gjør saksbehandlingen mer 

tidkrevende.  

 

Begrunnelse og underretning om vedtak  
Enkeltvedtak skal begrunnes og partene skal underrettes om vedtaket, jf. 

forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27. I underretningen skal begrunnelsen gjengis. I 

begrunnelsen skal det vises til de reglene vedtaket bygger på. Dersom det er 

nødvendig for at parten skal forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet 

av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. Begrunnelsen skal også ha 

med de faktiske forhold som vedtaket bygger på. De hovedhensyn som har vært 

avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes.  

 

Byggesak har utarbeidet en rekke standardtekster/vedtaksmaler som ligger i P360 og 

kan hentes inn i dokumentmalen når saken behandles. Plan og miljøavdelingen hadde 
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standardtekster for dispensasjonsvedtak som lå lagret i mappestrukturen til 

kommunen.  

 

Systemet med standardtekster er lagt opp slik at saksbehandler selv kan velge aktuell 

tekst og hente den inn i saksbehandlingssystemet.  

 

Felles for alle vedtakene5 vi har undersøkt, er at selve vedtaket, om det gis tillatelse 

eller ikke, kommer først, med tilhørende hjemmel og eventuelle vilkår for tillatelsen. 

For vedtak knyttet til søknaden om byggetiltak, og ikke dispensasjon, har de fleste av 

standardtekstene nå en henvisning til pbl. § 21-4. Dette er hjemmelen kommunen har 

for å behandle søknaden. I tillegg har en med henvisning til bestemmelser om ulike 

søknadspliktige tiltak, som pbl. §§ 20-3 eller 20-4. Noen av de eldre tekstene som 

fortsatt ligger i P360, har kun med henvisning til disse siste bestemmelsene. Vi så at 

denne henvisningen var brukt i de fleste vedtakene som gjaldt byggetillatelse frem til 

oktober/november 2018, og at en her ikke hadde med henvisning til § 21-4.6 I malene 

utarbeidet høsten 2017 var det henvisning til pbl. § 21-4. 

 

Ifølge avdelingsleder innførte byggesak senhøstes 2018 at størrelsen på gebyret skal 

fremgå av vedtaket og slik sett godkjennes av leder. Tidligere ble gebyrregulativet lagt 

ved vedtaket. Vi har sett at gebyret er tallfestet i vedtak fattet av byggesak etter 

01.12.18. Dette utgjorde to vedtak i utvalget.  

 

Standardtekstene/vedtaksmalene som er utarbeidet av byggesak, varierer litt på 

overskrifter og støttetekster i selve begrunnelsen. Generelt er de malene som ble 

utarbeidet på byggesak høsten 2017 mer omfattende og med langt flere underpunkter 

og mer hjelpetekst enn de malene vi har fått opplyst blir brukt. Malene fra 2017 hadde 

bl.a. med et punkt om nabovarsling. I de malene vi har fått opplyst skal bli brukt på 

byggesak, har begrunnelsen følgende overskrifter: Viktige punkter og Ansvarsforhold. 

Under overskriften Viktige punkter skal tiltaket, planstatus, gebyr, vurdering og 

konklusjon beskrives. Det er ikke noe hjelpetekst til punktet vurdering. Med unntak av 

punktet gebyr, som kom inn helt på slutten av 2018, er disse overskriftene brukt i 

mange av sakene vi har sett på. Imidlertid er det 13 av underretningene om vedtak i 

byggesaken, hvor det ikke er med beskrivelse av planstatus. Det er også en del av 

underretningene som ikke har med punktet vurdering. Blant vedtakene som gjelder 

                                                      
5 Dette gjelder førsteinstansvedtak. Klagevedtak kommer i neste punkt. 

6 I oktober og november er det fattet noen vedtak som har henvisning til pbl. § 20-3 eller § 20-4, og 

noen som har med pbl. § 21-4. 



24/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn kommune - 18/12863-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn kommune :  Byggesaksbehandling Porsgrunn kommune - TKR-rapport 705039

  Byggesaksbehandling – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

21 

selve byggesaken er det også syv som mangler henvisning til eller gjengivelse av 

relevante bestemmelser om krav til tiltaket.  

 

De fleste vedtak som vi har sett på om dispensasjon, er fattet av plan og 

miljøavdelingen. I 5 av de 49 sakene som vi har sett på er imidlertid vedtak om 

dispensasjon fattet av saksbehandler på byggesak.  

 

Kommunen har i en periode forsøkt en ordning med å dele saksbehandlingen i saker 

som krever dispensasjon, hvor altså plan og miljøavdelingen hadde ansvar for å fatte 

dispensasjonsvedtaket. I februar 2019 fikk byggesaksavdelingen tilbake oppgaven med 

å fatte dispensasjonsvedtak.  Dette ble gjort både fordi omfanget av 

dispensasjonssaker var blitt betydelig større enn det plan og miljøavdelingen la til 

grunn da de overtok saksbehandlingen og fordi arbeidsdelingen mellom plan og 

miljøavdelingen og byggesaksavdelingen hadde noen ulemper. Byggesaksavdelingen 

skal nå treffe vedtak om dispensasjon, basert på uttalelser fra plan og miljøavdelingen.   

 

Saksbehandlerne på plan og miljøavdelingen har benyttet egne maler/standardtekster, 

mens saksbehandler på byggesak har benyttet maler for vedtak i byggesaker. Malene 

som plan og miljøavdelingen benyttet, hadde noen flere hjelpe-punkt enn de som er 

blitt brukt på byggesak. 

 

Vår gjennomgang av underretningene om vedtak (både ordinære vedtak og vedtak 

som krever dispensasjon), viser at mange av dem har fyldige begrunnelser, som også 

synliggjør at saken er godt opplyst. Det er enkelte av disse underretningene som ikke i 

tilstrekkelig grad viser til både fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon, og enkelte 

som ikke opplyser om relevante skjønnsmomenter i vurderingen av om dispensasjon 

skal gis.  

 

Malene som byggesaksavdelingen har utarbeidet har også med en liste med noen 

standard informasjonspunkt, herunder grunnlaget for administrasjonens myndighet 

(delegasjonsvedtak). Malene viser til et utdatert vedtak om delegasjon. 

Saksgjennomgangen viser at denne lista i en del saker ikke er tilpasset, slik at det også 

er med informasjonspunkt som ikke er relevante for saken.  

 

Både byggesak og plan og miljøavdelingen har standardtekster med informasjon om 

klageadgang. Det var opplyst om klageadgang i alle underretningene vi undersøkte. 

 

Kommunen har en mal for saksfremlegg til utvalget. Saksfremleggene skal ha følgende 

punkter: rådmannens innstilling, vedlegg, referanser i saken, kort om saken, bakgrunn, 



24/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn kommune - 18/12863-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn kommune :  Byggesaksbehandling Porsgrunn kommune - TKR-rapport 705039

  Byggesaksbehandling – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

22 

klager, rådmannens vurdering og konklusjon. I vårt utplukk av saker er det kun 

klagesaker som har vært behandlet i utvalget, og disse omtales i neste punkt. 

 

Godkjenning av vedtak 
Kommunen har en rutine på at alle vedtak skal godkjennes av avdelingsleder, og at 

saker som skal til utvalget også godkjennes av virksomhetsleder og kommunalsjef. Alle 

vedtak var godkjent av leder eller leders stedfortreder, men i to saker var leders 

stedfortreder også saksbehandler i saken. Her fulgte man ikke rutinen om at det alltid 

er to som skal signere vedtak.  

 

2.3.5 Klagesaksbehandling 
Saksforberedelsen i klagesaker er regulert i forvaltningsloven § 33. Dersom et vedtak 

blir påklaget, skal kommunen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Kommunen 

kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom 

vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal kommunen avvise saken, med 

mindre det er grunnlag for å behandle klagen selv om det er klaget for sent, jf. 

forvaltningsloven § 31. Kommunen skal varsle motparter i saken snarest mulig, med en 

frist for å gi uttalelse. Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal sakens 

dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.  

 

Tall fra KOSTRA viser at kommunen mottok 44 klager i 2017 og 31 klager i 2018. I 2017 

er det rapportert at en klage ble avvist, fem ble tatt til følge og 25 klagesaker ble 

oversendt Fylkesmannen. I 2018 er det rapportert at syv klager ble tatt til følge og 19 

ble oversendt Fylkesmannen. 

 

Fylkesmannen har fattet vedtak i 24 klagesaker i 2017, hvor 23 vedtak ble stadfestet og 

ett omgjort. I 2018 fattet Fylkesmannen vedtak i 17 klagesaker, der alle 17 vedtak ble 

stadfestet.7 

 

Alle klagesaker forberedes av juristene i byggesaksavdelingen. Det er avdelingsleder 

som fordeler klagesakene. Praksis er at det ikke er samme saksbehandler som 

behandler klagen, som har behandlet vedtaket som er påklaget.  

 

Det er laget en rutine på behandling av klagesaker. Et av punktene i rutinen er: 

                                                      
7 Vi bruker her tall vi har fått fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.  
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Informere tiltakshaver/klager om at saken er påklaget, at de har anledning til å 

komme med merknader til klagen, dato for utvalgsmøte (se mal bekrefter 

mottak av merknad).  

 

Vi har sett på ti klagesaker som utvalget har behandlet. Slik orientering var sendt i ni av 

de ti sakene. Dersom utvalget ønsker befaring, skal klager/tiltakshaver etter rutinen bli 

informert om dette, og få tilsendt innstilling i saken. Informasjon vi har fått i 

saksgjennomgangen og intervju tyder på at dette blir fulgt opp, men saksgrunnlaget er 

lite. Alle avgjørelser i klagesaker sendes avdelingsleder, virksomhetsleder og 

kommunalsjef til godkjenning. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, 

oversendes klagen til Fylkesmannen. Det sendes ikke egen orientering om dette til 

klager eller andre parter i saken. Ansatte vi har intervjuet har vist til at Fylkesmannen 

sender orientering til partene om at klagen er mottatt og videre saksgang. Kommunen 

skal etter forvaltningsloven § 33 sende partene kopi av uttalelser til klageinstansen. 

 

I alle klagesakene vi har sett på er malen for saksfremlegg til utvalget brukt. 

Saksfremstillingene har i hovedsak fyldige og dekkende begrunnelser for vedtakene. I 

to av sakene har administrasjonen utarbeidet alternative vedtak. I flere av de andre 

sakene er det informasjon som kan danne grunnlag for et alternativt vedtak.  

 

Av de ti sakene vi har sett på valgte utvalget i en sak å ikke følge administrasjonens 

innstilling, samt at en sak ble avvist. Syv av sakene er oversendt fylkesmannen, som 

har fattet vedtak i seks av dem. Kommunens vedtak ble opphevet i en sak, og 

stadfestet i fem. Den syvende er ikke avgjort ennå. I saken der kommunens vedtak ble 

opphevet, viser fylkesmannen til at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er tilstede. I 

saken som ikke er avgjort, har fylkesmannen stilt spørsmål ved om kommunens 

opprinnelige vedtak er gyldig.  

 

2.3.6 Likebehandling 
Likebehandling er et grunnleggende ulovfestet prinsipp, og handler om at 

forvaltningen skal sikre at likeartede saker får lik behandling. Forskjellig resultat i saker 

skal være saklig begrunnet. Forvaltningslovens krav til begrunnelse skal bidra til å sikre 

likebehandling.  

 

Kommunen plikter å gi tillatelse hvis tiltaket er i samsvar med lov, forskrift og 

planvedtak, jf. pbl. § 21-4. Spørsmålet om likebehandling oppstår derfor i saker der det 

skal utøves et skjønn, typisk i saker om dispensasjon og i spørsmål om avvisning av 

klage. 
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Porsgrunn kommune fatter langt flere dispensasjonsvedtak enn f.eks. Skien, se tabell 2 

i punkt 2.1.2. Det har i tillegg vært en økning i andelen dispensasjonsvedtak de senere 

årene. Kommunen har startet et arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel, 

for å redusere andelen dispensasjonsvedtak.  

 

Malen for underretning om vedtak forutsetter at man skal beskrive planstatus, men 

den har ikke noe punkt eller standardtekst som sikrer at praksis for dispensasjoner fra 

den aktuelle planen omtales. Vi har imidlertid sett at det i flere underretninger er tatt 

med en slik beskrivelse. Kommunen har heller ikke en kartløsning eller tilsvarende som 

enkelt sikrer oversikt over dispensasjonspraksis i et område.  

 

Vedtaksmalen kommunen har, kan bidra til at vedtakene får dekkende og fyldige 

begrunnelser. Dette kan igjen bidra til likebehandling, ved at en synliggjør hvilke 

argumenter som er vektlagt for kommunens begrunnelse for å gi/ikke gi dispensasjon. 

I vår gjennomgang av dispensasjonsvedtak, har vi sett at det er mange fyldige og 

konkrete begrunnelser. Vi har også sett enkelte mangler i noen av sakene, bl.a. at ikke 

både fordeler og ulemper ved tiltak ble beskrevet og vurdert, eller at ikke alle forhold 

som krevde dispensasjon ble vurdert.  

 

De vi har intervjuet viser til at saker blir drøftet i møter eller med kollegaer, og at det 

er et viktig tiltak for å sikre likebehandling. Det er imidlertid også kommentert at det er 

opp til saksbehandler selv å ta opp saker til drøfting.  

 

Flere av de vi har intervjuet viser til ordningen med godkjenning av vedtak, som et 

tiltak for å sikre likebehandling. Selv om ordningen i enkle saker oppleves som en 

formalitet, er det poengtert at i mer kompliserte saker, bl.a. i dispensasjonssaker, har 

ordningen fungert som en kvalitetssikring. 

 

Enkelte har også trukket frem at ny saksbehandler i kommunens forberedelse av 

klagesaken er et tiltak som kan bidra til likebehandling, fordi flere får vurdert saken. 

Imidlertid er det av enkelte vi har intervjuet også kommentert at svakheter i 

begrunnelsene i dispensasjonssaker er blitt drøftet flere ganger, uten at praksis er blitt 

tilstrekkelig endret. 

 

Ett vurderingstema som er trukket frem som spesielt utfordrende å håndtere når det 

gjelder likebehandling, er kravene til god arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter, 

jf. pbl. 29-1 og § 29-2. Kommunen har i 2018 valgt å ansette en arkitekt på byggesak, 

for å styrke avdelingens samlede kompetanse. 
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2.3.7 Revisors vurdering  
I dette punktet vurderer vi følgende: 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av kravene til 
o habilitet 
o veiledningsplikt  
o saksbehandlingstid og foreløpig svar  
o saksutredning  
o begrunnelse 
o klagesaksbehandling 
o likebehandling 

 

Habilitet 
Både ansatte og utvalgsmedlemmer mener selv at de har god kjennskap til 

habilitetsreglene, og vi har sett at habilitet blir vurdert. Imidlertid har administrasjonen 

i en av sakene vi har sett på, ikke vært tilstrekkelig oppmerksomme på at i saker der 

leder er inhabil, så blir direkte underordnede også inhabile til å avgjøre saken, jf. 

forvaltningsloven § 6 tredje ledd.  

 

Administrasjonen dokumenterer av og til habilitetsvurderinger selv om det ikke er satt 

krav om dette i kommunens rutiner. Forvaltningsloven krever ikke slik dokumentasjon, 

men det kan være gode grunner for å sørge for en viss dokumentasjon av at 

spørsmålet blir vurdert, kanskje særlig i saker der habilitet har vært drøftet, men hvor 

kommunen konkluderer med at saksbehandler er habil.  

 

Veiledningsplikt 
Kommunen har flere tiltak for å sikre god veiledning. Kommunen dokumenterer også i 

mange tilfeller den veiledningen som gis også i mer uformelle møter. Slik 

dokumentasjon vil som regel være lite arbeidskrevende, og kan vise seg å være svært 

nyttig dersom det oppstår tvil om hva slags veiledning som er gitt. Vi har sett at 

rutinene på forhåndskonferanse er fulgt.  

 

Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
Kommunen har rutiner for å sikre at en sender foreløpig svar, som er et krav dersom 

det tar mer enn fire uker å behandle en sak. Våre undesøkelser viser at dette ikke er 

fulgt godt nok opp i praksis.  

 

Saksbehandlingsfristene i byggesaker blir i hovedsak overholdt, men kommunen har 

fristoverskridelser. Det at saksbehandlere må lage egne system for å følge opp fristene 

er arbeidskrevende og gir risiko for feil.  
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Saksutredning og underretning om vedtak 
Kommunen har rutiner som kan sikre god saksutredning, bl.a. sjekkliste for 

mottakskontroll. Informasjonen vi har fått tyder på at praksis for type dokumentasjon 

saksbehandlerne krever kan variere noe. Dette er uheldig. Vi har også sett at rutinene 

kommunen har ikke er godt nok fulgt opp. Dette gjelder bl.a. dokumentasjon av 

nabovarsel og kanskje særlig det å sikre at naboer blir opplyst om tiltak som krever 

dispensasjon. Det har også vært enkelte saker der en har bedt om forhåndsuttalelse 

for sent i saksbehandlingen.   

 

Kommunen bør også vurdere en måte å synliggjøre saksnummer som er relevante for 

en sak, f.eks. i saker der forhåndskonferansen har et annet saksnummer enn 

behandlingen av selve søknaden.  

 

Det er positivt at kommunen fra 2017 har brukt tid på å gå igjennom egne maler og 

rutiner, men vi har sett at det har tatt lang tid før dette arbeidet medførte endring i 

henvisninger i underretningene om vedtak. Det er også en del av arbeidet som ikke er 

tatt i bruk, bl.a. maler med mer omfattende hjelpetekst. Slik hjelpetekst kan etter vår 

vurdering bidra til å sikre både saksutredning og begrunnelse i vedtakene. F.eks. kan et 

punkt om nabovarsling bidra til at en vurderer om nabovarslingen er tilstrekkelig. Vi 

mener derfor at kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig med noen flere 

hjelpepunkter i malene som blir brukt. I tillegg bør det ryddes opp i malene kommunen 

har, slik at de er oppdaterte bl.a. med henvisning til gjeldene delegasjonsvedtak. Det er 

også viktig at standardtekst blir tilpasset den enkelte sak, slik at det kun er relevant 

informasjon som står i underretningen. Vår gjennomgang viste også at de malene som 

er brukt, ikke er brukt fullt ut, ved at det i enkelte saker manglet viktig informasjon 

som planstatus og at kommunens vurderinger ikke kom tydelig frem.  

 

Klagesaksbehandling 
Kommunen har i hovedsak rutiner for å sikre rett håndtering av klagesaker, men bør 

sikre at de uttalelser som kommunen sender fylkesmannen i forbindelse med 

klagesaker, blir sendt partene i tråd med kravene i forvaltningsloven § 33 tredje ledd. 

De rutinene kommunen har, er i hovedsak er fulgt opp.  

 

Likebehandling 
Kommunen har flere tiltak for å sikre likebehandling, og vi har sett at tiltakene stor 

grad blir fulgt opp i praksis. I noen få saker var det svakheter i begrunnelsen for 

vedtakene. Svakheter i begrunnelsen kan gjøre det vanskelig å identifisere praksis i 

ettertid, både for saksbehandlere og parter. En høy andel dispensasjonsvedtak gir 
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utfordringer med å sikre likebehandling. Planarbeidet kommunen har igangsatt kan 

derfor være et viktig tiltak i arbeidet med å sikre likebehandling. 
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3 Korrupsjonsforebyggende tiltak 
 

I hvilken grad har Porsgrunn kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende 

tiltak i byggesaksbehandlingen? 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen bør ha tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø, blant annet: 
o Kommunens etiske retningslinjer bør inngå i opplæringen av 

nyansatte og medlemmer i utvalg for miljø og byutvikling. 
o Byggesaksavdelingen og utvalg for miljø og byutvikling bør arbeide 

systematisk og jevnlig med etiske spørsmål knyttet til saksfeltet, 
f.eks. dilemmatrening. 

o Det må ligge til rette for varsling knyttet til arbeid med byggesaker, 
rutinene må være kjent og det bør være en kultur for å kunne 
varsle.    

 

 Kommunen bør ha gjennomført en analyse av risiko for korrupsjon i 
byggesaksbehandlingen.  
 

 Kommunen bør ha risikoreduserende rutiner/tiltak knyttet til personale, 
f.eks. 

o tiltak ved ansettelse 
o retningslinjer for arbeidsforholdet som forebygger inhabilitet og 

rolleblanding 
o rutiner for vurdering av habilitet  
o rutiner for kunderotasjon  

 

 Kommunen bør ha risikoreduserende tiltak knyttet til saksbehandlingen.  
 

3.1 Etiske retningslinjer, arbeid med etikk og varsling 
En fungerende varslingsordning og etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte er 

viktige korrupsjonsforebyggende tiltak. Kommunens etiske retningslinjer og 

varslingsrutiner må være kjent og tatt i bruk av ansatte og folkevalgte for å få praktisk 

betydning. Etiske retningslinjer bør ifølge KS og Transparency International Norge 

jevnlig tas opp til vurdering og diskusjon. 

 

Porsgrunn kommune har utarbeidet en etikkhåndbok med en egen etisk standard for 

ansatte og etiske retningslinjer for folkevalgte.  

 

De etiske retningslinjene for folkevalgte omfatter mer generelle bestemmelser om at 

kommunen vektlegger redelighet, ærlighet og åpenhet, og at alle plikter å overholde 
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lover, forskrifter og reglementer, samt bestemmelser om personlige fordeler og gaver 

og om tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. 

Folkevalgte plikter å melde fra til utvalgets leder hvis personlige interesser kan påvirke 

avgjørelsen i en sak. Det er vist til eksempler, bl.a. lønnet bierverv som kan påvirke ens 

vurderinger. Retningslinjene omfatter også registrering av verv og økonomiske 

interesser i Styrevervregisteret. Kommunen er tilsluttet registeret. 

 

De faste medlemmene i utvalget har tilbud om å delta på folkevalgtopplæringen. 

Opplæringen omfatter en gjennomgang av folkevalgtreglementet, som også omfatter 

de etiske retningslinjene.  

 

De fleste av utvalgsmedlemmene som har svart på undersøkelsen er enig i at de har 

god kjennskap til de etiske retningslinjene, men tre av dem var uenig/litt uenig. En av 

disse tre var et varamedlem. Svarene viser også at tre faste medlemmer er uenige i at 

de har fått informasjon om de etiske retningslinjene som del av folkevalgtopplæringen. 

En av utvalgsmedlemmene har kommentert at folkevalgtopplæringen bør repeteres i 

perioden. Det er tre som er litt enig/enig i at etiske retningslinjer eller etikk mer 

generelt for eget saksområdet har blitt drøftet i valgperioden, tre har svart vet ikke og 

de resterende 9 er litt uenig/uenig i at det er drøftet. Det er en som har kommentert at 

etikk som tema bør komme opp med jevne mellomrom. Leder av utvalget opplyser at 

det har vært lite fokus på etikk, med unntak av spørsmål knyttet til habilitet, hvor en 

har saker av og til der dette er aktuelt. Habilitet er omtalt under punkt 2.3.1. 

 

I den etiske standarden for ansatte er det en egen del om interessekonflikter: 
  

Vi informerer om private forhold og interesser som kan påvirke beslutninger. 

Vi sørger for at egen habilitet blir vurdert etter forvaltningslovens 

habilitetsregler, før vi saksbehandler eller treffer avgjørelser. 

 

De etiske retningslinjene og den etiske standarden har ikke omtale av hva som skjer 

ved brudd, slik Transparency International Norge anbefaler. Avdelingsleder har ikke 

erfaring med brudd på den etiske standarden, men opplyser at de har hatt en ansatt 

som har sagt fra seg privat virksomhet utenom jobb som følge av bestemmelsene om 

interessekonflikter. 

 

Dem etiske standarden er del av opplæringen for nytilsatte, og det er utarbeidet et 

skjema hvor det skal krysses av på at informasjon om den er gitt i løpet av den første 

måneden. Den etiske standarden kan også være tema på virksomhetsmøtene.  

Avdelingsleder opplyser at de sist var tema våren 2018, og at de trolig blir tema også 
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før sommeren 2019. Etikk kan også bli tatt opp i møter i avdelingen ved behov, men 

det er ikke lagt noen føringer på når/hvor ofte.  

 

Flertallet av de ansatte har god kjennskap til kommunens etiske standard. To har svart 

uenig på påstanden om at de har god kjennskap til dem. Den ene av de to har vært 

ansatt kort tid. Alle de ansatte opplyser at de vil si ifra til sin nærmeste leder om verv 

eller bierverv som kan påvirke deres arbeid i kommunen. De ansatte er noe mer delt i 

synet på om de jevnlig drøfter etiske dilemmaer/problemstillinger på møter i 

avdelingen eller virksomheten. Tre er uenige i at de gjør det. Nesten alle opplever at 

de åpent kan diskutere etisk vanskelige situasjoner som oppstår på arbeidsplassen.  

 

Porsgrunn kommune har en egen varslingsplakat for ansatte, med beskrivelse av hva 

varsling er og rutinene som gjelder. Det er også utarbeidet en egen veiledning for 

varsling av kritikkverdige forhold. 

 

Alle nytilsatte skal få opplæring i varslingsrutinene og alle ansatte har i forbindelse 

med innføring av nytt kvalitetssystem (TQM), fått opplæring i dette. Varslingsrutinene 

ligger i TQM. 

 

De fleste ansatte opplyser at de har god kjennskap til kommunens varslingsrutiner, 

men det er to ansatte som er uenig/litt uenig i dette, en av dem har vært ansatt i kort 

tid. Alle er enige i at de vil si ifra til leder, tillitsvalgt eller verneombud om de oppdager 

kritikkverdige forhold som gjelder byggesak. De fleste opplever også at det er en kultur 

som gjør at det er greit å si ifra om kritikkverdige forhold. En av de ansatte er helt 

uenig i at de har en slik kultur.  

 

3.2 Analyse av risiko og forebyggende tiltak 

3.2.1 Analyse av risiko 
Et sentralt tiltak i arbeidet med å forebygge korrupsjon vil være å analysere den 

generelle og konkrete risikoen for korrupsjon, og å treffe kontrolltiltak basert på 

risikovurderingen.  

 

Kommunen har ikke gjort noen egen skriftlig analyse av risiko for korrupsjon, men har 

hatt en gjennomgang etter korrupsjonssaken i Drammen. Dette ble gjort på en 

virksomhetssamling som byutvikling hadde i mars 2017. De gikk da gjennom 

korrupsjonssaken i Drammen, med påfølgende gruppearbeid. I gruppene skulle de 

ansatte se om det var noe ved denne saken som en kjente seg igjen i, og hvilke styrker 

og svakheter egen enhet hadde, sett i lys av denne saken. De har iverksatt ett nytt 
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tiltak på gebyrområdet, som omtalt under punkt 3.2.3. Arbeidet med rutiner/maler er 

ikke fullført og det har ikke vært noen annen oppfølging av tema utover dette.  

 

3.2.2 Forebyggende tiltak – personale  
Forebyggende tiltak knyttet til personalet vil ha stor betydning. Det kan være tiltak ved 

ansettelse, holdningsarbeid, arbeidsdeling eller rutiner for vurdering av habilitet.  

 

Ifølge personalhåndboka § 9.5 skal det innhentes referanser før den formelle 

innstillingen blir gjort i tilsettingssaker. Avdelingsleder opplyser at det gjøres. 

 

Som nevnt i punkt 3.1.1 skal ansatte opplyse om private forhold som kan påvirke 

beslutninger. Avdelingsleder viser til at det er gitt føringer for verv/bierverv som 

ansatte kan ha. Formålet er å forebygge inhabilitet og rolleblanding. Som eksempel på 

dette viser han til en ansatt som har sagt fra seg privat virksomhet utenom jobb som 

følge av bestemmelsene om interessekonflikter. 

 

De ansatte opplyser at de vurderer egen habilitet før de starter behandling av en sak, 

og at de avklarer eventuell usikkerhet rundt habilitet med leder. Medlemmer av 

utvalget opplyser om mulig inhabilitet i møte. 

 

Kommunen har ikke rutiner for kunderotasjon. Avdelingsleder fordeler saker. Han 

opplyser at han gjennom det kan sikre en viss kunderotasjon, men det vil være 

saksbehandlere som behandler en del søknader fra samme utbygger. Eksempelvis er 

det noen få saksbehandlere som håndterer store og komplekse saker, og samme 

saksbehandler vil derfor kunne behandle mange saker fra samme utbygger. I slike 

saker kan de være to saksbehandlere, men dette er ikke nedfelt i noen skriftlig rutine.  

 

3.2.3 Forebyggende tiltak – saksbehandling 
Forebyggende tiltak i saksbehandlingssystemet kan begrense mulighetene for 

korrupsjon. Det kan være tiltak knyttet til opprettelse og lukking av saker, 

tilgangskontroll og sporbarhet.   

 

Høsten 2018 er det innført at gebyret skal fremgå av vedtaket, slik at leder godkjenner 

gebyret i forbindelse med godkjenning av vedtaket. Det er ansatte ved servicesenteret 

som sender ut faktura. Dette gjorde de også før 2018.   

 

Alt som blir gjort i saksbehandlingssystemet er sporbart. Alle vedtak blir elektronisk 

signert av to, av saksbehandler og leder. Begge navnene står i vedtaksbrevet som 

sendes ut. Leder skal godkjenne vedtakene i P360. Det er imidlertid ikke lagt noen 
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sperre på dette i P360, slik at det er teknisk mulig at vedtak signeres og godkjennes av 

saksbehandler. Dette så vi var gjort i to vedtak i forbindelse med ferieavvikling, omtalt i 

punkt 2.3.4.  

 

Saksbehandler skal lukke egne saker etter at det er fattet vedtak. Dersom det kommer 

flere vedtak i saken, f.eks. vedtak om ferdigattest, blir saken åpnet igjen. Ifølge de vi 

har intervjuet kan en sak bare åpnes av arkiv.  

 

3.3 Revisors vurdering 
I dette punktet vurderer vi følgende: 

 Kommunen bør ha tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø, blant annet: 

 Kommunens etiske retningslinjer bør inngå i opplæringen av nyansatte og 
medlemmer i utvalg for miljø og byutvikling. 

 Byggesaksavdelingen og utvalg for miljø og byutvikling bør arbeide systematisk 
og jevnlig med etiske spørsmål knyttet til saksfeltet, f.eks. dilemmatrening. 

 Det må ligge til rette for varsling knyttet til arbeid med byggesaker, rutinene 
må være kjent og det bør være en kultur for å kunne varsle.    

 Kommunen bør ha gjennomført en analyse av risiko for korrupsjon i 
byggesaksbehandlingen.  

 Kommunen bør ha risikoreduserende rutiner/tiltak knyttet til personale, f.eks. 

 tiltak ved ansettelse 

 retningslinjer for arbeidsforholdet som forebygger inhabilitet og rolleblanding 

 rutiner for vurdering av habilitet  

 rutiner for kunderotasjon  

 Kommunen bør ha risikoreduserende tiltak knyttet til saksbehandlingen.  
 

Kommunen har flere tiltak som kan bidra til et godt kontrollmiljø. Kommunen har 

tilbud om/gir opplæring i de etiske retningslinjene/etisk standard til både ansatte og 

faste medlemmer i utvalget, men ikke til varamedlemmene. Svarene som er gitt fra 

både de ansatte og medlemmer i utvalget viser at en bør jobbe mer systematisk med 

etikk og etisk refleksjon knyttet til saksområdet byggesak. Det er positivt at den etiske 

standarden har vært tema på virksomhetssamlinger for de ansatte, men det er også 

viktig at en jobber spesielt med dette for byggesak. Selv om etiske spørsmål skal kunne 

bli tatt opp i avdelingen, viser svarene fra de ansatte at det til nå ikke har blitt gjort i 

tilstrekkelig grad.  

 

Kommunen bør vurdere å følge opp anbefalingen fra Transparency International Norge 

om at det etiske retningslinjene også omfatter omtale av hva som skjer ved brudd på 

dem. 
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Kommunen har varslingsrutiner og tiltak for å sikre at disse er kjent blant de ansatte. 

De fleste opplever også at det er greit å si ifra om kritikkverdige forhold. 

 

Kommunen har ikke gjennomført noen skriftlig analyse av risikoen for korrupsjon i 

byggesaksbehandlingen, men gjennomgangen av korrupsjonssaken i Drammen innebar 

en analyse av flere sentrale risikofaktorer. Det er imidlertid viktig å sikre at dette 

arbeidet blir videreført og fulgt opp systematisk. 

 

Kommunen har flere risikoreduserende tiltak knyttet til personale, noen er 

skriftliggjort og andre er ikke. Vi mener at kommunen bør vurdere å gjøre rutinene på 

området skriftlige, da det gir større sikkerhet for at de forståes likt av alle ansatte og 

blir fulgt opp.  

 

Kommunen har også flere risikoreduserende tiltak for selve saksbehandlingen. 

Sporbarhet, arbeidsdeling og ordningen med godkjenning av vedtak er viktige tiltak 

som kommunen har iverksatt. Men vi har sett at det er teknisk mulig å fatte vedtak 

alene, og at dette blir gjort. Dette tiltaket er derfor ikke like effektfullt som det kunne 

vært. Kommunen bør om mulig sikre tekniske barrierer i nytt system, eventuelt 

vurdere ytterligere tiltak som reduserer denne risikoen. 
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4 Konklusjoner og anbefalinger 
 

 

4.1 Konklusjoner 
 

 

I hvilken grad har Porsgrunn kommune tiltak for å sikre riktig behandling av 

byggesaker? 

Kommunen har mange tiltak som kan bidra til å sikre riktig behandling av byggesaker.   

Vi vil peke på enkelte forbedringspunkt: 

 

Kommunen har ikke sikret at myndighet er delegert i tråd med eget reglement. 

Reglementet foreskriver omfattende informasjonsprosedyrer rundt delegering av 

myndighet. Det kan være grunn til å vurdere om dette hensiktsmessig. 

 

Kommunen har nedlagt en del ressurser i å utarbeide rutiner og maler på området, og 

har flere tiltak for å sikre god veiledning og overholde krav til habilitet, 

saksbehandlingstid, saksutredning og begrunnelse, klagebehandling og likebehandling. 

Rutinene kommunen har for å sikre saksbehandlingen er imidlertid ikke fulgt godt nok 

opp. Ledelsen bør sikre at arbeidet med rutiner og maler blir ferdigstilt, at tiltakene er 

basert på risikovurderinger og at bruken av rutiner, maler og andre tiltak er godt 

forankret hos de ansatte.  Kommunen kan også jobbe noe mer systematisk med å sikre 

nødvendig kompetanse, bl.a. på tilsyn, samt sikre at det blir rapportert om 

kapasitetsutfordringer.  

 

 

 

I hvilken grad har Porsgrunn kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i 

byggesaksbehandlingen? 

Kommunen har iverksatt flere relevante korrupsjonsforebyggende tiltak. Å sikre et 

godt kontrollmiljø med en høy etisk standard er en kontinuerlig prosess, og kommunen 

bør fortsatt ha tiltak for å sikre opplæring og legge til rette for etisk refleksjon både i 

administrasjonen og i utvalget. Arbeidet med korrupsjonsforebygging bør videreføres 

og settes i system, slik at en vurderer risiko jevnlig og regelmessig, og iverksetter 

eventuelle nye tiltak på bakgrunn av den risiko som til enhver tid blir identifisert.  
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4.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør 

 

 sørge for at delegasjonsreglementet er i tråd med ønsket praksis og at det 

følges  

 vurdere behov for kompetanse på Byggesak på kort og lang sikt med tilhørende 

tiltak 

 styrke arbeidet med internkontroll:   

o gjøre systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og 

risiko for korrupsjon 

o sikre at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres 

blant de ansatte 

o sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 jobbe mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og 

i utvalget 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

Byggesaksbehandling 
Kommunen er plan- og bygningsmyndighet, og skal utføre oppgavene etter plan- og 

bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder påse at reglene overholdes i 

kommunen, jf. plan og bygningsloven (pbl.) § 1-4. Byggesaksbehandling etter loven 

skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal 

utføres forsvarlig, jf. pbl. § 1-1 tredje ledd.  

 

Kommunens myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven har i de fleste tilfeller 

stor betydning for innbyggere og næringsliv. Avgjørelsene kan ha stor økonomisk 

betydning, og de kan også gripe sterkt inn i ikke-økonomiske verdier for den enkelte. 

Det antas generelt at det kan være noe økt risiko for korrupsjon innen dette saksfeltet. 

 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av 

kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. 

kommuneloven § 6. Kommunestyret kan vedta å delegere sin myndighet, bl.a. til faste 

utvalg og til rådmannen, jf. kommuneloven § 10 nr. 2 og § 23 nr. 4. Rådmannen kan 

delegere til administrasjonen, og all delegert beslutningsmyndighet utøves på 

rådmannens vegne og ansvar.  

 

Kommunen skal legge til rette for en rasjonell, effektiv og tillitskapene forvaltning, som 

bygger på en høy etisk standard, jf. kommuneloven § 1. Det innebærer bl.a. at 

kommunens byggesaksbehandling skal skje på en betryggende måte, i tråd med de 

krav som er satt til forsvarlig saksbehandling.  

 

Tiltak som er omfattet av byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven kan som 

hovedregel ikke iverksettes uten tillatelse fra bygningsmyndigheten i kommunen. 

Kommunens byggesaksbehandling er regulert av forvaltningsloven, plan- og 

bygningsloven og byggesaksforskriften.  Formålet med kravene til 

byggesaksbehandlingen er å ivareta rettssikkerheten for innbyggerne og å sikre at 

tiltakene er i samsvar med gjeldende krav til forsvarlighet og andre samfunnshensyn.8 

Plan- og bygningsloven er utformet slik at tiltakshaver og eventuelt ansvarlige foretak 

for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll er ansvarlig for at tiltak utføres i 

samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, jf. 

plan- og bygningsloven kapittel 23.  

                                                      
8 Ot.prp. nr. 32 (2007- 2008) s 171. 
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Søknadsplikt og tillatelse 
Plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 20 regulerer søknadsplikt og tillatelse. 

 

Søknad skal være skriftlig, undertegnet av tiltakshaver og søker, og skal gi de 

opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket, jf. 

pbl. § 21-2. Hvilke opplysninger dette er, er nærmere spesifisert i byggesaksforskriften 

§ 5-4. Det gjelder bl.a. opplysninger om eiendommen, beskrivelse av tiltaket og 

gjennomføringsplan, forholdet til plangrunnlag, nabovarsling og erklæringer om 

ansvarsrett.  

 

Dersom tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven og reguleringsplan, skal 

kommunen gi tillatelse, jf. pbl. § 21-4 første ledd. Tiltak som vil komme i strid med 

loven skal avslås. I enkelte tilfeller har kommunen hjemmel til å gi dispensasjon.  

 

Dispensasjon 
Dispensasjonsadgangen er regulert i kapittel 19. Dispensasjonssøknad skal være 

skriftlig, og søknaden skal begrunnes. Dispensasjonssaker kan gjelde unntak fra 

byggegrensen i strandsonen, jf. pbl. § 1-8, eller dispensasjon fra bestemmelser 

reguleringsplan, f.eks. arealformål, byggeforbud, rekkefølgekrav, høyde eller 

utnyttingsgrad.  

 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon. Bestemmelsen åpner for en 

skjønnsmessig vurdering. Det skal ikke være en kurant sak å dispensere fra en vedtatt 

plan, jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) s 242. Kommunen har ikke anledning til å gi 

dispensasjon dersom hensynene bak loven blir vesentlig tilsidesatt, og dersom ikke 

fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. pbl. § 19-2.9 I denne 

interesseavveiningen må det altså foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 

dispensasjon. Denne vurderingen skal være synlig i begrunnelsen for vedtaket.  

 

Likebehandling er et grunnleggende ulovfestet prinsipp, og handler om at 

forvaltningen skal sikre at likeartede saker får lik behandling. Likebehandling sikres 

blant annet ved at de vurderinger som gjøres i en sak, er relevante og saklige. De 

forholdene som kan vektlegges i dispensasjonssaker må altså være relevante for å 

fastslå om hensynene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon, og dersom 

                                                      
9 Bestemmelsene i pbl. § 19-2 inneholder to kumulative vilkår. Det vil si at begge må være oppfylt for at 

dispensasjon skal kunne gis. 



24/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn kommune - 18/12863-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn kommune :  Byggesaksbehandling Porsgrunn kommune - TKR-rapport 705039

  Byggesaksbehandling – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

41 

de ikke blir det – om fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. 

pbl. § 19-2. At vurderingene er saklige vil si at de er hjemlet i lov eller planverk. 

 

Saksbehandling i administrasjonen - internkontroll  
Rådmannen skal sørge for at saker som legges frem for folkevalgte organ er forsvarlig 

utredet og at vedtak blir iverksatt. Videre skal han/hun sørge for at administrasjonen 

drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23 nr. 1 og 2. I 

lovforarbeidene10, i merknaden til bestemmelsen står det: 

  

«Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er 

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

nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar….» 

 

Kommunen må altså etablere internkontroll for å sikre at plan- og 

byggesaksbehandlingen er i tråd med lovkrav og nasjonale føringer, samt kommunens 

egne mål.  

 

Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av 

virksomhetens ledere og ansatte for å oppnå målrettet og effektiv drift, pålitelig 

ekstern rapportering og overholdelse av gjeldene lover og regelverk (COSO)11. COSOs 

rammeverk har fem komponenter som representerer rammeverkets arbeidsmetodikk: 

 

 kontrollmiljø, 

 risikovurdering 

 kontrollaktiviteter, 

 informasjon og kommunikasjon, 

 ledelsesmessig oppfølging og overvåking, 

 

 

Kontrollmiljø 
Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som danner basis for 

organisasjonens internkontrollarbeid. Det er flere viktige prinsipper for et godt 

kontrollmiljø, bl.a.: 

                                                      
10 Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) 
11 COSO (Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision) har utarbeidet et anerkjent 

rammeverk for internkontroll, se omtale og vurdering av relevans for kommunene i Orden i eget hus – 

rådmannens internkontroll (KS, 2015) og NOU 2016:4 om ny kommunelov, kapittel 24. 
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• At organisasjonen viser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier.  

• At ledelsen etablerer strukturer, rapporteringsveier og egnede fullmakts- og 

ansvarsforhold.  

• At organisasjonen forplikter seg til å tiltrekke seg, utvikle og beholde 

kompetanse som samsvarer med organisasjonens mål. 

 

Det at administrasjonen har tilstrekkelig kompetanse er en viktig del av kontrollmiljøet. 

Kav om kompetanse kan også sees i sammenheng med kravet til rådmannen om at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, jf. kommuneloven § 23, noe 

som for byggesak innebærer at kommunen sørge for å ha nødvendig kompetanse for å 

ivareta kravene som er satt til behandling av byggesaker.  

 

Kommuneloven setter også krav om at kommunen skal ha en realistisk økonomiplan, 

jf. kommuneloven § 44, noe som vil si at kommunen må ha nødvendige ressurser, 

både kompetanse og kapasitet, til å ivareta oppgavene bl.a. innenfor plan og 

bygningsloven. På byggesak er de fleste oppgavene er relatert til gebyrbelagte 

tjenester, slik at tilstrekkelig økonomisk kapasitet i relativt stor grad kan sikres 

gjennom gebyrinntektene. 
 

Risikovurderinger  
Risikovurderinger skal ligge til grunn for tiltak og kontrollaktiviteter. Som ledd i 

arbeidet med å sikre betryggende kontroll, skal kommunen identifisere hva som kan gå 

galt i plan- og byggesaksbehandlingen, herunder risiko for korrupsjon, og iverksette 

tiltak for å redusere denne risikoen. 

 

Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter er aktiviteter som er relevante for å følge med på eller forebygge 

mulige avvik. Det er naturlig at kontrollaktivitetene rettes mot typiske risikoer. 

Kontrollaktivitetene kan utføres som planlagte stikkprøver, faste kontrollpunkt og 

avvikshåndtering. Innenfor byggesaksbehandling kan slike kontrolltiltak f.eks. være 

restanseoppfølging, kvalitetssikring av saksbehandling, tilgangskontroll i 

saksbehandlingssystem, vedtakskontroll m.v.  

 

Informasjon og overvåkning 
Internkontrollsystemet bør være formalisert og tilgjengelig. Det bør være skriftlighet 

rundt organisering, ansvar og roller, dokumentasjon, rutiner og prosedyrer og 

rapportering.  
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Overvåkning handler om å kontrollere at internkontrollen har fungert. Det kan være 

statistiske analyser av sakstilfanget, evalueringer av iverksatte tiltak m.m.  

 

KS anbefaler også at internkontrollen inngår i ordinær ledelse og virksomhetsstyring, 

og at kommunen gjennom oppfølging og styringssløyfer sikrer nødvendige 

tilbakemeldinger slik at rådmannen har betryggende kontroll, selv om hun/han ikke 

har innsikt i alle detaljer i alle deler av internkontrollen i kommune, jf. KS Orden i eget 

hus.  

 

Saksbehandling i politiske utvalg 
Utvalg for miljø og byutvikling har avgjørelsesmyndighet som ikke er delegert 

rådmannen i byggesaker. Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak i 

enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning, med unntak av klagesaker der alle skal 

behandles politisk, jf. vedtak i bystyret 14.12.17 sak 96/17. Utvalget fatter vedtak i 

prinsipielle dispensasjonssaker og klagesaker.  

 

Reglene om rådmannens internkontroll gjelder ikke for utvalgets behandling av saker, 

men rådmannen har ansvar for å sikre at de sakene som administrasjonen forbereder 

for utvalget er forsvarlig utredet. Videre skal internkontrollen dekke kommunens 

gjennomføring av vedtakene. På vegne av kommunestyret har utvalget ansvar for at 

egen saksbehandling er i samsvar med gjeldende saksbehandlingsregler og 

forvaltningsrettslige prinsipper, særlig at vedtak de treffer er tilstrekkelig opplyst og 

begrunnet, og at de innholdsmessig er i samsvar med plan- og bygningsloven, 

kommunens planer eller dispensasjonsadgang. 

  

Saksbehandlingsregler 
Vedtak etter plan- og bygningsloven om tillatelse, avslag, pålegg om tiltak og 

ferdigattest er enkeltvedtak. Det innebærer at forvaltningsloven kapittel II, III, IV og V 

gjelder, men bare i den utstrekning plan og bygningsloven ikke har avvikende 

bestemmelser, jf. pbl. § 1-9 første ledd. Det er også regler om byggesaksbehandlingen i 

plan- og bygningsloven kapittel 21 og i byggesaksforskriften. 

 



24/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn kommune - 18/12863-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling - Porsgrunn kommune :  Byggesaksbehandling Porsgrunn kommune - TKR-rapport 705039

  Byggesaksbehandling – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

44 

Habilitet 
Habilitet er regulert i forvaltningsloven kapittel II. Etter kommuneloven § 40 nr. 3 

gjelder reglene i forvaltningsloven også for folkevalgte i kommunen, med enkelte 

særregler.12  

 

Den som skal forberede eller avgjøre en sak blir alltid inhabil dersom han selv er part i 

saken, eller dersom vedkommende har bestemte tilknytningsforhold til den som er 

part, jf. fvl. § 6 første ledd.  

 

Forvaltningsloven § 6 andre ledd har følgende ordlyd:  

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv 

eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 

på om ugildhetsinnsigelsen er reist av en part.» 

 

I vurderingen av om forholdet er «særegent» skal det legges vekt på om avgjørelsen 

innebærer særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær 

personlig tilknytning til, jf. Bernt og Rasmussen 2010. Virkningen må være annerledes 

enn for de fleste andre. Dersom avgjørelsen får samme virkning for de fleste andre i 

samme situasjon, blir man normalt ikke inhabil. Typisk blir man ikke inhabil til å 

behandle et reglement for vann- og avløpsgebyr selv om man på linje med andre 

innbyggere i kommunen eier en eiendom som skal belastes med gebyret.  

 

De særegne forholdene skal være «egnet til» å svekke tilliten til at saken blir behandlet 

upartisk. Det skal legges vekt på om en part har reist habilitetsinnsigelse.  

 

Det kreves ikke at vedkommende faktisk blir påvirket av de særegne forholdene, eller 

selv mener at han/hun ikke blir påvirket. Avgjørende er om det kan oppfattes slik, ut 

fra allmenne og objektive kriterier. Om det blir gitt uttrykk for svekket tillit i pressen 

eller blant publikum, kan det være tegn på at forholdet er egnet til å svekke tilliten. I 

praksis kan en imidlertid ofte se at forhold som har fått stor oppmerksomhet i media 

eller som faktisk svekker manges tillit, likevel ikke har blitt vurdert som inhabilitet.13   

 

Typetilfeller der inhabilitet kan oppstå, er hvis tjenestemannen/medlemmet eller hans 

nærstående har særlige økonomiske interesser i utfallet av en sak, uten å være part i 

                                                      
12 Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike 

verv, og det er særregler om habilitet for ansatte som også er folkevalgte, og for klagebehandling. 
13 Justisdepartementets lovavdeling har gjort flere grundige vurderinger av inhabilitet. 
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saken. Faglig/yrkesmessig interesse eller engasjement, eller kollegial tilknytning til 

saken fører normalt ikke til inhabilitet alene. Heller ikke sterkt politisk engasjement for 

et bestemt resultat fører til inhabilitet. 

  

Enhver som kan være inhabil, plikter å gjøre oppmerksom på forholdene og ta 

spørsmålet opp til vurdering av eget tiltak. 

  

Den ansatte tar selv stilling til om han/hun er inhabil eller ikke, jf. forvaltningsloven § 

8. Dersom en part krever det, skal saken forelegges den ansattes overordnede. Det er 

ingen formelle krav til dokumentasjon av habilitetsvurderingen og avgjørelsen. Men 

det er et godt tiltak å ha rutiner som sikrer at habilitet alltid blir vurdert, og at 

vurderingen og avgjørelsen dokumenteres og eventuelt begrunnes, jf. kommuneloven 

§ 23 nr. 2 om betryggende kontroll.  

 

I kollegiale organer, som kommunestyret og utvalg for miljø og byutvikling, skal 

spørsmålet avgjøres av organet selv, uten av vedkommende deltar i avgjørelsen, jf. 

forvaltningsloven § 8 andre og tredje ledd. Den det gjelder skal i god tid si fra til det 

kollegiale organet om at han kan være inhabil, eller om det er reist 

inhabilitetsinnsigelse av en part. Heller ikke i folkevalgte organer er det et krav om å 

dokumentere habilitet i protokollen eller på annen måte. Men dersom spørsmål om 

inhabilitet er reist, så skal avgjørelsen framgå av protokollen, jf. kommuneloven § 30 

nr. 4.  

 

Veiledningsplikt og forhåndskonferanse 
Forvaltningen har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksfelt, jf. fvl § 11. 

Formålet er å gi parter og andre interessenter mulighet til å ivareta sine interesser på 

best mulig måte. Omfanget av veiledning må tilpasses det enkelte forvaltningsorgans 

situasjon og kapasitet. Veiledningen skal gjelde regelverk og vanlig praksis på 

saksfeltet, og regler for saksbehandlingen.  

 

Det er regler om forhåndskonferanse i pbl. § 21-1 og byggesaksforskriften § 6-1. En 

forhåndskonferanse er et avklaringsmøte mellom partene, som kan bidra til at 

tiltakshaver (eller ansvarlig søker) får belyst aktuelle problemstillinger ved tiltaket og 

gjøres kjent med relevante krav og forutsetninger for den videre saksbehandlingen, jf. 

byggesaksforskriften. Den skal avholdes når tiltakshaver eller bygningsmyndighetene 

krever det. Forhåndskonferanse kan brukes i alle typer tiltak etter plan- og 

bygningsloven, uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad. Byggesaksforskriften § 6-1 

omtaler kravene til forhåndskonferansen: tidspunkt, gjensidig informasjonsplikt for 

tiltakshaveren og kommunen, og kommunens plikt til å orientere om 
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saksbehandlingsregler og saksbehandlingstid. Det skal føres referat fra 

forhåndskonferansen, slik at det er dokumentert hva som er sagt fra søkers og 

kommunens side. Referatet skal følge saken videre. 

 

Saksutredning 
En byggesøknad skal inneholde de opplysninger som er nødvendig for at kommunen 

skal kunne gi tillatelse til tiltaket og gi de opplysninger som er nødvendig for at 

kommunen skal kunne avgjøre om tiltaket skal underlegges uavhengig kontroll, jf. pbl. 

§ § 21-2. Det er tiltakshavers plikt å varsle naboer og gjenboere, jf. pbl. § 21-3. Selv om 

kravet til å fremskaffe nødvendige opplysninger ligger på søker, har kommunen et 

ansvar for forsvarlig saksbehandling. Dette kan også sees i sammenheng med den 

generelle veiledningsplikten forvaltningen har. Kommunen bør derfor ha en rutine for 

å oppdage feil og mangler ved søknaden og orientere søkere om det. 14 Når søknaden 

er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen frister satt i pbl. § 21-7, gi 

tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gi i eller i medhold av loven, 

jf. pbl. § 21-4 første ledd.   

 

Saksbehandlingstid 
Forvaltningsloven inneholder ingen konkrete frister for saksbehandlingstiden, men sier 

at saken skal avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. fvl. § 11 a.  Dersom det må forventes 

at det vil ta uforholdsmessig lang tid å behandle en søknad, skal det gis et foreløpig 

svar innen en måned etter at søknaden er mottatt, jf. fvl§ 11 s tredje ledd. 

 

Saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven gir konkrete saksbehandlingsfrister 

for enkelte sakstyper, jf. plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 21-7. Søknader skal som 

hovedregel avgjøres innen 12 uker etter at søknaden er fullstendig.  Den tiden det tar 

før søknaden er fullstendig fra søkers side, og den tiden en sak ligger hos andre 

myndigheter, skal ikke medregnes i fristberegningen. Kommunen må ha rutiner for å 

ivareta reglene om tidsfrister, som f.eks. en form for mottakskontroll, slik at eventuelle 

feil og mangler ved søknaden oppdages på et så tidlig tidspunkt som mulig.14  

 

Dersom fristen overskrides, skal kommunen betale tilbake hele eller deler av 

saksbehandlingsgebyret.  

 

                                                      
14 Dette er omtalt bl.a. i Rundskriv H-13/04 Tilbakebetaling av gebyr ved kommunens oversittelse av 

fristen for behandling av byggesaker. 
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Enkelte søknader skal avgjøres innen tre uker. Det gjelder søknader om tiltak som er i 

samsvar med loven, forskrifter og planer, hvor det ikke foreligger merknader fra 

naboer og gjenboere, og hvor tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet ikke er 

nødvendig. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristen, regnes 

tillatelse som gitt, jf. pbl. § 21-7. 

 

Vedtak – begrunnelse, underretning og klage 
Enkeltvedtak skal grunngis, som hovedregel samtidig med at vedtaket treffes, jf. fvl. § 

24. I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten 

kjenner reglene, jf. fvl. § 25. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i 

stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den 

problemstilling vedtaket bygger på. De faktiske forhold som vedtaket bygger på skal 

nevnes, eventuelt skal det henvises til tidligere framstilling av fakta med vedlagt kopi.  

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, 

bør nevnes. Dersom det er gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, kan en henvise til 

disse. 

 

Det skal gis underretning om vedtaket, jf. fvl. § 27. Her skal begrunnelsen framgå, 

sammen med informasjon om klageadgang og framgangsmåte ved klage m.m. 

 

Enkeltvedtak kan påklages av parter i saken eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 

fvl. § 28. Klagen skal fremsettes for og skal først behandles av kommunen, jf. fvl. § 32. 

Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og kan oppheve eller 

endre vedtaket, jf. fvl. § 33.  

 

Dersom forvaltningslovens vilkår for å behandle klagen ikke foreligger, skal kommunen 

avvise saken, jf. fvl. § 33: Dersom det for eksempel er klaget etter at klagefristen er 

ute, eller av noen som ikke har klagerett. Dersom det er klaget etter fristen, skal 

kommunen likevel vurdere om vilkårene for å gi utsatt frist er oppfylt, jf. fvl. § 31.  

Avgjørelse om avvisning er et enkeltvedtak, og kan påklages jf. fvl. § 28, jf. § 2. 

 

Dersom kommunen tar saken til realitetsbehandling, og ikke opphever eller endrer 

vedtaket, skal saken sendes til klageinstansen så fort den er tilrettelagt, jf. fvl. § 33 

fjerde ledd. Reglene om saksbehandlingstid og foreløpig svar i fvl. § 11a gjelder 

tilsvarende. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker. Fylkesmannen kan stadfeste 

kommunens vedtak, fatte nytt vedtak med endret innhold eller oppheve vedtaket og 

sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.  
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Korrupsjonsforebyggende tiltak 
I straffeloven er korrupsjon definert som å tilby eller motta et tilbud om en utilbørlig 

fordel i kraft av sin stilling, sitt verv eller ved utføring av oppdrag, jf. § 387. En utilbørlig 

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

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

løfter om en kommunal tillatelse.15 Formålet med ytelsen står sentralt i vurderingen av 

om tilbudet er utilbørlig. Hva som er utilbørlig varierer ellers fra virksomhetsområde til 

virksomhetsområdet.  

 

For å forebygge korrupte handlinger anbefaler KS og Transparency International Norge 

at kommunene innfører et antikorrupsjonsprogram. Programmet bør omfatte politiske 

beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse/ saksbehandling og tjenesteproduksjon.16  

 

KS og Transparency International Norge peker på at det er viktig å gjennomføre 

risikoanalyser og å ha et godt kontrollsystem. En fungerende varslingsordning og etiske 

retningslinjer for ansatte og folkevalgte er også viktige korrupsjonsforebyggende tiltak. 

Transparency International Norge anbefaler også at etiske retningslinjer har omtale av 

hva som skjer ved brudd på etiske retningslinjer. 

 

Verdigrunnlaget og kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner må være kjent 

og tatt i bruk av ansatte og folkevalgte for å få praktisk betydning. Etiske retningslinjer 

bør jevnlig tas opp til vurdering og diskusjon. 

 

KS og Transparency International Norge identifiserer flere risikosoner, bl.a. knyttet til  

 utilbørlig påvirkning fra interessenter  

 interessekonflikter og habilitet for ansatte og politikere og  

 kommunens ulike roller 

 

Vanlig arbeid med internkontroll og etablerte rutiner for å sikre en forsvarlig 

byggesaksbehandling har mange korrupsjonsforebyggende elementer i seg. Enkelte 

tiltak vil likevel være ekstra relevante for korrupsjonsforebygging. Et sentralt tiltak vil 

være å analysere den generelle og konkrete risikoen for korrupsjon, og å treffe 

kontrolltiltak basert på risikovurderingen.  

 

Forebyggende tiltak knyttet til personalet vil ha stor betydning, og likeså tiltak i 

saksbehandlingssystemet som kan begrense mulighetene for korrupsjon. Det kan være 

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

Transparency International Norge 
16 Beskytt kommunen! – Håndbok i antikorrupsjon, utgitt av KS og Transparency International Norge 
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tiltak ved ansettelse, holdningsarbeid, arbeidsdeling, opprettelse og lukking av saker, 

tildeling av saker, tilgangskontroll og sporbarhet.   

 

Kontrolltiltak vil kunne omfatte både automatiske kontroller og manuelle kontroller. 

Eksempler på automatiske kontroller er ledernes og saksbehandlernes tilgang til og 

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

rutiner for registering i dokumentasjonssystemer, arkivering og stenging av saker, 

sidemanns- og lederkontroll av saksgang og forslag til vedtak, kunderotasjon og rutiner 

for samarbeid. Rutiner for stikkprøver og oppfølging av kontrolltiltakene inngår også. 

 

Rådmannens internkontroll dekker ikke arbeidet i politiske organer. Også her er det 

behov for å forebygge korrupsjon, og kommunen bør ha vurdert risiko og truffet 

forebyggende tiltak. 

 

Revisjonskriterier 
 
På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier til problemstillingene: 

 

I hvilken grad har Porsgrunn kommune tiltak for å sikre riktig behandlingen av 

byggesaker? 

 

 Oppgaver og ansvar må være klart plassert, og myndighet må være delegert i tråd 
med reglementet.   

 

 Kommunen må sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til behandlingen av 
byggesaker. 

 

 Det må gjennomføres risikovurdering av saksbehandlingen, som brukes til 
utarbeiding av tiltak for å sikre betryggende kontroll. 

 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med 
internkontroll. 

 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av kravene til 
o habilitet 
o veiledningsplikt  
o saksbehandlingstid og foreløpig svar  
o saksutredning  
o begrunnelse 
o klagesaksbehandling 
o likebehandling 
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I hvilken grad har Porsgrunn kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende 

tiltak i byggesaksbehandlingen? 

 Kommunen bør ha tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø, blant annet: 
o Kommunens etiske retningslinjer bør inngå i opplæringen av nyansatte og 

medlemmer i utvalg for miljø og byutvikling. 
o Byggesaksavdelingen og utvalg for miljø og byutvikling bør arbeide 

systematisk og jevnlig med etiske spørsmål knyttet til saksfeltet, f.eks. 
dilemmatrening. 

o Det må ligge til rette for varsling knyttet til arbeid med byggesaker, 
rutinene må være kjent og det bør være en kultur for å kunne varsle.    

 

 Kommunen bør ha gjennomført en analyse av risiko for korrupsjon i 
byggesaksbehandlingen.  
 

 Kommunen bør ha risikoreduserende rutiner/tiltak knyttet til personale, f.eks. 
o tiltak ved ansettelse 
o retningslinjer for arbeidsforholdet som forebygger inhabilitet og 

rolleblanding 
o rutiner for vurdering av habilitet  
o rutiner for kunderotasjon  

 

 Kommunen bør ha risikoreduserende tiltak knyttet til saksbehandlingen.   
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
Generelt om forvaltningsrevisjon 
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 

forvaltningsrevisjon17. 

 

Med utgangspunkt i det oppdraget vi har fått fra kontrollutvalget, formulerer vi 

problemstillinger og utleder relevante revisjonskriterier, se vedlegg 2. Deretter 

kartlegger og beskriver vi kommunens systemer, praksis eller resultater på aktuelle 

områder. Dette blir så vurdert opp mot revisjonskriteriene. Vurderingene leder frem til 

konklusjoner og eventuelle anbefalinger. 

 

Den praktiske gjennomføringen 
Undersøkelsen er rettet mot kommunens byggesaksbehandling.  

 

Vi sendte oppstartsbrev til Porsgrunn kommune 04.12.19. Forvaltningsrevisjonen 

startet med oppstartsmøte 07.01.19.  

 

Datainnsamlingen har foregått fra midten av januar og ut april. Datagrunnlaget er 

intervjuer, en spørreundersøkelse til utvalg for miljø og byutvikling og en til ansatte på 

byggesak, samt dokumentgjennomgang. Data innsamlet via intervju er sendt de som er 

intervjuet for bekreftelse. Vi har gjennomført oppsummeringsmøte med 

administrasjonen, som fikk faktadelen til gjennomlesning i forkant av møtet. 

Rapporten skal sendes på høring til rådmannen. Høringsfristen var 28.05.19 og 

rådmannens høringsuttalelse er i vedlegg 1. 

 

Innsamling og bearbeiding av data – valgte metoder 
Vi har gjennomført intervjuer med avdelingsleder på byggesak, fungerende 

virksomhetsleder/avdelingsleder plan og miljøavdelingen og ansatte på 

byggesaksavdelingen. Referater fra intervjuene er sendt til de som vi har snakket med 

til gjennomlesning med mulighet for å korrigere feil/mangler.  

 

                                                      
17 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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Vi har hatt en spørreundersøkelse som er sendt faste og varamedlemmer av utvalg for 

miljø og byutvikling. Vi har fått epostadresser til medlemmene fra kommunen. 

Undersøkelsen ble sendt elektronisk til alle de 11 faste medlemmene og til 22 av 24 

varamedlemmer. Vi har fått bekreftet at de to varamedlemmene som kommunen ikke 

hadde epostadresse til, ikke har deltatt i møter i denne valgperioden.  

 

Spørreundersøkelsen var anonym. Alle skulle svare på om de var fast medlem eller 

varamedlem og om de hadde vært i møte siste 12 måneder. De som ikke hadde det, 

fikk ikke flere spørsmål, men en mulighet til å gi en kommentar. Spørsmålene i 

undersøkelsen ble sendt virksomhetsleder og leder av utvalget for gjennomlesning før 

den ble sendt ut. Det var spørsmål om bl.a. opplæringen, egen vurdering av 

saksfremleggene i utvalget og arbeid med etikk.  

 

Det er sendt to påminnelser for undersøkelsen, og vi har også bedt leder av utvalget 

informere om undersøkelsen. Vi har fått 20 svar. Alle de faste medlemmene har svart, 

og det er totalt 15 som har deltatt på møter i utvalget siste 12 måneder.  

 

Det er også sendt en spørreundersøkelse til ansatte på byggesak. Alle ti har svart. 

 

Vi har bedt om å få rutiner/maler, retningslinjer og reglement som kommunen har på 

området, og har gått gjennom disse. Vi har også sett på tall i KOSTRA og sett på 

kommunens ressursbruk i forhold til andre kommuner. Vi har sammenlignet Porsgrunn 

med Skien og Larvik, som er to andre kommuner i samme kommunegruppe.  

 

Vi ba også om å få lister over vedtak fattet i 2017 og 2018. Utvalg og antall på lister er 

vist i tabellen under. Saker som inngår i lista over saker på 12 uker omfatter også saker 

som gjelder dispensasjon, totalt har vi sett på 49 saker som gjelder dispensasjon. 

Porsgrunn kommune fatter eget vedtak om dispensasjon. I disse sakene har vi også 

sett på vedtaket knyttet til selve byggetiltaket, der det er fattet i samme sak. Vi har 

valgt ut høyest andel saker blant sakene som gjelder dispensasjon og klage og 12 uker, 

fordi dette kan være mer kompliserte saker og dermed større risiko for feil. 

 
Tabell 4 Oversikt over antall saker og utvalg 

 Dispens. Klage 3u m ans# 3u u ans# 12 u m ans# 12 u u ans# 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Liste 175 153* 34 27 105 96 161 114 130 116 21 37 

Valgt 10 17 5 5 0 5 4 6 10 10 3 6 

* Tatt ut saker som også stod på lista fra 2017 

# Vi har tatt ut en del doble saker på listene, men har ikke sjekket om det også er overlapp mellom år. 
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Personopplysninger 
I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger 

som navn og epostadresse til ansatte i kommunen, medlemmer i utvalget og personer 

som har søkt eller kommet med merknader til de utvalgte byggesakene.  

 

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven § 78, 

sjette ledd. 

 

Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. 

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

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er relevant (gyldig) og pålitelig. Dataene som er samlet inn skal være 

relevante for problemstillingene, altså at en undersøker de forholdene 

problemstillingene handler om. Datainnsamlingen skal også gjennomføres så nøyaktig 

som mulig, slik at innholdet er til å stole på (pålitelighet). Både relevans og pålitelighet 

vurderes i forbindelse med kvalitetssikringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

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

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

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

blir belyst av flere av de som 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 bildene vi finner ved bruk av de ulike metodene ligner 

hverandre, styrker det funnene vi har gjort. 

 

Vi har sendt ut påminnelser om spørreundersøkelsen for å sikre svarprosenten best 

mulig.  

 

Utvalget av saker er gjort tilfeldig, for å sikre et mest mulig representativt utvalg. Selv 

om vi har sett på en relativt liten andel av vedtakene, mener vi saksgrunnlaget er 

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

dokumentgjennomgangen, intervjuene og spørreundersøkelsen. Vi mener derfor at de 

innsamlede dataene er relevante og pålitelige i tilstrekkelig grad, som grunnlag for 

våre vurderinger og konklusjoner. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
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.  
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Leser du dokumentet elektronisk? 
 

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

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

 

Skal du finne noe raskt? 

Du kan se innholdsfortegnelsen til venstre på skjermen hvis du velger 

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

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

 

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

inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp. 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

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

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

navigere fra innholdsfortegnelsen – det velger du også fra 

toppen av skjermen (feltet i midten av ikonet).  

 

 

 

Klikk her for å gå tilbake til forsiden. 
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Arkivsak-dok. 17/15271-24 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt -Bypakke Grenland - 

Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Porsgrunn kontrollutvalg har behandlet saken i møte 24.01.2019 sak 1/19 
 

Vedtak  

Porsgrunn kontrollutvalget tar rapporten «Bypakke Grenland fase 1» til orientering.  

 

Innstilling til bystyret:  

Kommunestyret tar rapporten til orientering,  

og ber Porsgrunn kommune om å:  

 

1. sikre at delegering av myndighet i bypakkesaker er i tråd med lovkrav.  

2. Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutinene for styring av enkeltprosjekter i  

Bypakke Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle prosjektene.  

3. vurdere tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke Grenland kan håndtere  

samarbeidsutfordringer på mer robuste måte.  

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen  

utgangen av September 2019 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp. 
 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har fått tilsendt dokumentene «sak om oppfølging av forvaltningsrapport Bypakke 

Grenland», og «økonomiske rutiner for Bypakke Grenland fase 1» som oppfølging til deres vedtak. 

 

Olav Risholt leder prosjektkontor Bypakke Grenland og rådmann Per Wold møter for å legge frem saken 

og svare på spørsmål fra utvalget. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering. 

 

 

Vedlegg:  

- sak om oppfølging av forvaltningsrapport Bypakke Grenland 

-økonomiske rutiner for Bypakke Grenland fase 1 
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Arkivsak-dok. 19/09819-1 
Sakshandsamar Olav Risholt 

 
Saksgang 

 

Møtedato 

Telemark kontrollutval            

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland Fase 1. Sak om 

oppfølging 

 

Forslag fra rådmannen: 
1. For å sikre at delegering av myndighet er i tråd med lovkrav foreslås følgende endring i 

vedtakspunkt 5 i sak Handlingsprogram Bypakke Grenland:  

2. Det er i revidert handlingsprogram avsatt 11 mill. kr. som ufordelt reserve. Rådmannen gis 

fullmakt til å disponere inntil 5 mill. kr pr. år til prosjekter med mindre behov for økning i 

kostnadsrammer. Det legges til grunn at rådmennene i bypakkekommunene og Telemark 

fylkeskommune er samordnet i fordeling av den ufordelte reserven. 

3. Bypakkas rutiner for prosjektstyring og økonomi (vedlegg 1) revideres med utgangspunkt i 

anbefalingene i Telemark kommunerevisjons forvaltningsrapport. Når pågående 

forvaltningsrevisjon av bypakkeprosjekt Fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen «Lilleelvprosjektet» 

vurderes ytterligere behov for oppgradering av rutiner. 

4. For å sikre en robust samarbeidsmodell i Bypakke Grenland skal det settes av tilstrekkelig med 

ressurser fra alle parter i bypakka.  

5. Referater fra administrativ koordineringsgruppe og prosjektkontor offentliggjøres.  

6. Telemark fylkeskommune oppnevner inntil ny organisasjon er på plass en bypakkekoordinator 

som bla. deltar på de ukentlige prosjektkontormøtene i Bypakke Grenland. Fylkeskommunen 

bør for å følge opp forvaltningsrevisjonen vurdere å videreføre en slik funksjon i nye Vestfold og 

Telemark fylkeskommune.  

7. I forbindelse med organisering av ny fylkeskommune bør Telemark kommunerevisjons 

anbefaling følges opp ved å etablere et tydelig organisatorisk skille mellom fylkeskommunen 

som vegeier og bypakkas prosjektkontor. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Telemark kommunerevisjon har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner 

og Telemark fylkeskommune gjennomført forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland fase 1. Resultatene 

foreligger i rapport 2018 – 750 017. Rapporten er behandlet i:  

 

 Telemark fylkesting 11.04.2019 
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 Skien Bystyre 07.02.2019 

 Porsgrunn Bystyre 14.03.2019 

 Kommunestyret i Siljan 26.03.2019 

 

Denne saken omfatter en felles skriftlig tilbakemelding til samtlige kontrollutvalg og er felles for 

kommunene i bypakka og Telemark fylkeskommune.  

 

Saksopplysningar: 

Tabellen under oppsummerer alle vedtak som ble gjort i behandling av Telemark kommunerevisjons 

rapport i de ulike kontrollutvalgene: 

 

 Vedtak Vedtatt i 

kontrollutvalg: 

1 Sikre at delegering av myndighet i bypakkesaker er i tråd med lovkrav. Hos alle parter 

2 Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutiner for styring av 

enkeltprosjekt i Bypakke Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle 

prosjekter.  

Hos alle parter 

3 Sikre tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke Grenland kan håndtere 

samarbeidsutfordringer på en mer robuste måte.  

Hos alle parter 

4 Sikre tiltak for en mer aktiv styring av oppdrag som Statens vegvesen 

utfører på fylkeskommunens vegne.   

Telemark 

fylkeskommune 

5 Sikre tiltak som klargjør fordeling av myndighet og oppgaver mellom 

fylkeskommunen og bypakkeorganisasjonen  

Telemark 

fylkeskommune 

6 Fylkestinget ber Fylkesrådmannen om å tydelig informere om eventuell 

usikkerhet ved kostnadsestimering når politisk nivå skal ta stilling til 

investeringsprosjekt.  

Telemark 

fylkeskommune 

7 Rådmannen etterlyser mer offentlighet i forhold til at referater fra 

administrativ koordineringsgruppe og fra møter på prosjektkontoret kan 

legges ut på Bypakke Grenland sin hjemmeside.  

Skien 

8 På bakgrunn av de svakheter som Kontrollutvalgets rapport peker på, ber 

Bystyret om en evaluering av styringen av prosjektene i bypakke fase 1. 

Det bør vurderes om det bør utarbeides nye rutiner for styring og 

organisering av prosjektene.  

Skien 

9 Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalet med en skriftlig 

tilbakemelding innen utgangen av september 2019 om hvordan 

rapportens anbefalingar blir fulgt opp. 

Hos alle parter 

 

 

Oppfølging av punkt 1: Sikre at delegering av myndighet i Bypakke saker er i tråd med lovkrav. 

 

Kommunestyrer og fylkesting gjorde følgende vedtak i behandling av bypakkas handlingsprogram:  

 

 
 

Følgende begrunnelse er gitt i saksutredning:  

Det er i revidert handlingsprogram foreslått avsatt 11 mill. kr. som ufordelt reserve. Dette fordi mindre 

endringer i prosjektenes rammer ofte oppstår. For å unngå unødvendig byråkrati og merarbeid foreslås 

det at administrativ koordineringsgruppe (består av rådmannens representanter) gis fullmakt til å 

disponere inntil 5 mill. kr pr. år til prosjekter med mindre behov for økning i kostnadsrammer. Det 

rapporteres på bruken av disse midlene i revisjon av handlingsprogrammet påfølgende år. 
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Kommunestyrer og fylkesting kan ikke delegere myndighet til andre enn rådmannen. For å sikre at 

delegering av myndighet er i tråd med lovkrav foreslås følgende endring i vedtakspunkt:  

Det er i revidert handlingsprogram avsatt 11 mill. kr. som ufordelt reserve. Rådmannen gis fullmakt til å 

disponere inntil 5 mill. kr pr. år til prosjekter med mindre behov for økning i kostnadsrammer. Det legges 

til grunn at rådmennene i bypakkekommunene og Telemark fylkeskommune er samordnet i fordeling av 

den ufordelte reserven. 

 

Oppfølging av punkt 2: Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutinene for 

styring av enkeltprosjekter i Bypakke Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle 

prosjektene 
 
Bypakke Grenland har utarbeidet rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke Grenland fase 1 
(vedlegg 1). Disse ble første gang vedtatt av rådmennene og SVV i administrativ koordineringsgruppe 
05.05.2015. Disse revideres årlig med basis i nye erfaringer både i styring av prosjekter og med 
porteføljestyring. Rutinene er revidert 03.04.2017 og 14.02.2019. Revisjonen 14.02.2019 ble utført med 
utgangspunkt i rapporten «Bypakke Grenland fase 1. Forvaltningsrevisjon – Porsgrunn kommune, Siljan 
kommune, Skien kommune og Telemark fylkeskommune»   
 
Det er iverksatt en forvaltningsrevisjon av bypakkeprosjekt nr. 2 Fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen 

«Lilleelvprosjektet» med bakgrunn i overskridelser. Når revisjonsrapport foreligger vil administrativ 

koordineringsgruppe (rådmannsgruppa) vurdere behov for ytterligere oppgradering av gjeldende rutiner. 

Det kontinuerlig behov for fokus på oppfølging av vedtatte rutiner. Dette er primært vegeiers ansvar. 

Bypakke Grenland skal bidra til å sikre at dette skjer.  

 

Oppfølging av punkt 3: Vurdere tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke 

Grenland kan håndtere samarbeidsutfordringer på mer robuste måter 
 

En robust samarbeidsmodell i Bypakke Grenland skal sikres ved at alle parter i bypakka setter av 

tilstrekkelig ressurser både på ledernivå og i prosjektene. Partene må prioritere deltakelse på alle nivåer i 

bypakkas/bystrategisamarbeidets organisasjon.  

 

Samarbeidet i Bypakke Grenland er basert på frivillighet. Det innebærer at politiske vedtak må være 

likelydende på tvers av kommuner og fylkeskommune. Så langt i bystrategi samarbeidet har en lykkes i å 

få til omforente vedtak. Årsaken til det er et grundig forarbeid for å skape konsensus og høy politisk 

visshet om at motstridende vedtak fører til at framdriften i samarbeidet stopper opp. Det er i enkelte 

tilfeller mulig å se for seg at det kan gjøres avvikende vedtak i de ulike politiske organene. Det forutsetter 

imidlertid at vedtakene ikke er motstridende. Kommunestyrer og fylkesting står fritt til å gjøre avvikende 

vedtak. Konsekvensen av dette vil imidlertid bli at framdriften i Bypakke Grenland og 

bystrategisamarbeidet stopper opp i påvente av nye og ikke motstridende politiske vedtak foreligger.  

Beslutningsmyndighet i Bypakke Grenland er ikke delegert fra bystyrer og fylkesting. Det innebærer at 

prosjektorganisasjonen Bypakke Grenland kun kan opererer innenfor rammer gitt i politiske vedtak. De 

viktigste politiske føringene er gitt i St.prop.134 S og i det årlige vedtaket i bypakkas handlingsprogram. 

En årlig rullering av handlingsprogrammet er ressurskrevende, men sikrer at rammene i det enkelte 

prosjekt er i tråd med politiske vedtak. Hvis forutsetninger i et bypakkeprosjekt endres vesentlig må 

prosjektet fremmes for politisk behandling enten som en egen sak eller som en del av den årlige 

behandlingen av bypakkas handlingsprogram. Bypakkesaker behandles på samme måte som andre 

politiske saker. Det er alltid rådmennene som innstiller i saker til politisk behandling.  

 

Oppfølging av punkt 4, 5 og 6 - Telemark fylkeskommune  
Telemark fylkeskommune vil følge opp usikkerhet ved kostnadsestimering i forbindelse med politisk 

behandling av investeringsprosjekter. Det betyr at usikkerheten ved kostnadsestimering i et prosjekt må 

forklares på en måte som gjør at det er lett å forstå konsekvensene.  
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I dagens modell er operativ utøvelse av vegeierrollen på fylkesveg som hovedregel håndtert av Statens 

Vegvesen. Fylkeskommunen deltar i tillegg i styrings- og prosjektgrupper i større og kompliserte 

fylkesvegprosjekter. Styringen av fylkesvegprosjekter utøves også gjennom samferdselssjefens sin rolle 

som leder av administrativ koordineringsgruppe og fylkeskommunens sekretariatsfunksjon. 

Fylkeskommunens rolle som vegeier vil bli styrket når det operative ansvaret for fylkesveg overføres fra 

Statens vegvesen til den nye fylkeskommunen fra 01.01.2020. Det anbefales at fylkeskommunen 

oppretter en rolle som fylkeskommunens bypakkekoordinator på lik linje med kommunene.  

 

Den nye fylkeskommunen bør organisere seg slik at det er et tydelig skille mellom bypakke-

organisasjonen som koordinator for et partnerskap, og fylkeskommunen som utfører i bypakkeprosjekter 

på fylkesveg. Dette anbefales fulgt opp i forbindelse med organiseringen av den nye fylkeskommunen. 

 

Oppfølging av punkt 7: Det etterlyses mer offentlighet i forhold til at referater fra 

administrativ koordineringsgruppe og fra møter på prosjektkontoret kan legges ut på 

Bypakke Grenland sin hjemmeside  
 

Referater fra administrativ koordineringsgruppe og prosjektkontor gjøres tilgengelige i fylkeskommunens 

arkivsystem. Referater fra administrativ koordineringsgruppe er av større offentlig interesse legges disse i 

tillegg ut på bypakkas nettsider. Referater som skal legges ut på nett krever høy kvalitet. Det er svært 

ressurskrevende. Prosjektkontoret har ukentlige møter og arbeider med særlig mange saker i prosess. Av 

ressursmessige årsaker anbefales det derfor at referater herfra kun legges i fylkeskommunens 

arkivsystem. Begge organer arbeider mye med saker og dokumenter som ikke er ferdige. Disse 

offentliggjøres når de er ferdigstilt. Hjemmel offentleglova § 4, 2. ledd.  

 

Oppfølging av punkt 8: På bakgrunn av de svakheter som kontrollutvalgets rapport peker 

på, ber Bystyret om en evaluering av styringen av prosjektene i bypakke fase 1. Det bør 

vurderes om det bør utarbeides nye rutiner for styring og organisering av prosjektene. 
 

Vegeier har på vanlig måte ansvar for at et prosjekt gjennomføres i henhold til vedtatt mål og økonomisk 

ramme. Det er først vegeiers rutiner som gjelder. Bypakkas felles rutiner skal i tillegg overholdes i 

bypakke- og belønningsprosjekter. Det er med utgangspunkt i gjennomført forvaltningsrevisjon 

gjennomført en evaluering av rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke Grenland. Endringer som 

følge av evalueringen er innarbeidet i vedlegg 1 «Rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke 

Grenland fase 1» De viktigste endringene er oppsummert under oppfølging av punkt 2 i denne 

saksutredningen.  

 

 

Vurdering fra rådmannen: 
 

Rådmannen har i saken vurdert ulike tiltak for oppfølging av anbefalingene i Telemark 

kommunerevisjons Forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland fase 1. Disse fremgår av forslag til vedtak. 

 

Vedlegg:  
1. Bypakke Grenland Forvaltningsrevisjon – Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Skien 

kommune og Telemark fylkeskommune 

2. Rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke Grenland fase (14.02.2019) 
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Rutiner for prosjektstyring og 
økonomi i Bypakke Grenland fase 1. 
Godkjent i administrativ koordineringsgruppe 14.02.2019  
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1 Innledning 
Dette dokumentet beskriver rutiner for kvalitetssikring og økonomi i Bypakke Grenland 
fase 1. Rutinene omfatter alle prosjekter som helt eller delvis er finansiert av 
belønnings- eller bypakkemidler. Felles kjøreregler skal bidra til effektiv og god 
gjennomføring i tråd med politiske vedtak og innenfor rammene gitt i 
stortingsproposisjon 134 S Bypakke Grenland. God samhandling mellom partene i 
bystrategisamarbeidet er en kritisk suksessfaktor for bypakkas måloppnåelse. Gode og 
omforente kjøreregler er avgjørende for å lykkes med dette.  
 
 

2 Nøkkeltall fra St.prop. 134 S Bypakke Grenland 
Basert på føringer gitt i Prop. 134 S ble handlingsprogrammet Bypakke Grenland 2015-
2018 utarbeidet og endelig vedtatt i Telemark Fylkesting 24. juni 2015. Nytt 
handlingsprogram for 2019-2022 ble vedtatt høsten 2018.  
Handlingsprogrammet for Bypakke Grenland revideres slik: 

- En hovedrevisjon hvert 4. år 

- En årlig revidering 

Regjeringen presenterer årlig rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger 
til tiltak i Bypakke Grenland i Prop. 1 S i oktober. Fylkeskommunen og kommunene 
fatter budsjettvedtak for prioritering av hhv. fylkeskommunale og kommunale midler i 
forbindelse med behandling av budsjett før årsskiftet. 
 

Inntekter HP 2015 Beløp  Fordeling 
Statlige bevilgninger (Rv.36) (2015 kr.) 570  21,3% 
Statlige bevilgninger/programområder (Fv.30 
Nystrandvegen) 

10   0,3% 

Fylkeskommunale bevilgninger 530  19,8% 
Kommunale bevilgninger 180    6,7% 
Bompenger (2015 kr.) 1380  51,6% 
 2,67  

Tabell 1.Brutto inntekter HP Bypakke Grenland 2015. Prisjustert er den totale rammen i 2018 2,79 mrd. 

 
Finansieringsbehovet i fase 1 er på 2,67 mrd. Kroner (2,79 mrd. i 2018 kr). Den er 
fordelt på to store vegprosjekter samt regionale-/kommunale prosjekter, drift kollektiv, 
div. planlegging og investering bomstasjoner. Det er en intensjon i bypakka at forholdet 
mellom vegprosjekt og andre prosjekt skal holdes fast.  
 
Bypakka finansieres av egenandeler og bompenger. Tabell 1 viser fordeling mellom 
statlige bevilgninger, lokale egenandeler og bompenger. Statlige bevilgninger følger 
kostnadsutvikling av statlig finansierte prosjekter (Rv.36 Skyggestein-Skjelbredstrand 
og Fv.30 Nystrandveien). Fylkeskommunale og kommunale egenandeler er ferdig 
prisjustert. Partene i bypakka er forpliktet til en årlig egenandel. Egenandelen kan 
består av flere elementer som mva-kompensasjon, lån eller andre inntekter. 
Egenandelen må minst være på størrelse av mva-kompensasjonen.  
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Grunnen til at all MVA-kompensasjon skal gå tilbake til bypakka, er at partene ikke skal 
bruke MVA-komp til andre formål. 
 
Dette betyr at ulik aktivitet fra år til år kan påvirke størrelsen på egenandelen.   
Bompengeinntekter justeres i samsvar med prisutvikling.  
Kommunale og fylkeskommunale egenandeler er inkl. prisvekst.  

Hovedmålgruppe for økonomiske rutiner er administrasjonen i fylkeskommunen, 
kommunene, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet.  
 
Det er etablert et Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS. Selskapet 
administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene i tråd med 
St.prop. 134 S Bypakke Grenland fase 1. Bompengetakstene forutsettes justert i samsvar 
med prisutviklingen. 
 

2.1      Innkrevings- og finansieringskostnader 

I Bypakke Grenland skal det totalt investeres for 2,67 mrd. kroner (2015 kr./2,79 mrd. i 
2018 kr.).  
 
De totale bompengeinntektene er beregnet til om lag 2 mrd. kr i 2015-prisnivå. Av dette 
er:  
 Bompenger til finansiering av prosjekter og tiltak inkludert etablering av 

bomstasjoner, kr. 1,38 mrd.  
 Inntil 220 mill. kr til å dekke finansieringskostnader 
 Inntil 370 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet.  
 
Oppdaterte økonomiske rammer fremgår av bypakkas handlingsprogram som revideres 
hvert år. 
 
Statens Vegvesen Region Sør står for all utbetaling av bompenger til kommunene/TFK i 
byggefasen. Prosjektene regnskapsføres på vanlig måte hos den enkelte vegeier. 
Det rapporteres årlig på innkrevings- og finansieringskostnadene i Bypakka Grenland. 
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3 Organisering  
 

 
 
Politisk styringsgruppe  
Politisk styringsgruppe har det øverste ansvaret for å koordinere og følge opp 
porteføljen av prosjekter i Bypakke Grenland i tråd med vedtatte mål og økonomiske 
rammer. Styringsgruppen skal bidra til at ansvarlig utførende nødvendige fullmakter og 
rammevilkår for å kunne gjennomføre prosjektene. Ansvaret for måloppnåelse og 
økonomi i det enkelte prosjekt tillegges den vegeier som har ansvaret for gjennomføring 
av prosjektet representert ved prosjektansvarlig (PA). Politisk styringsgruppe består av 
fylkesordfører (leder), ordførere, opposisjonsledere, regionvegsjef, jernbanedirektoratet 
og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.  
 
Politisk styringsgruppe er ikke et politisk besluttende organ.  Gruppens oppgave er å gi 
administrativ koordineringsgruppe politiske råd for hvordan bystrategi arbeidet skal 
drives frem primært på porteføljenivå, men også i enkeltprosjekt med særlig stor 
politisk interesse. Dette er særlig viktig i et samarbeid på tvers av kommunegrenser der 
vi er helt avhengige av politiske beslutninger som er likelydende/ ikke motstridende. 
Styringsgruppen skal gi politiske råd slik at forslagene administrasjonen legger frem lar 
seg gjennomføre i fire ulike politiske organer. Beslutninger utført i politisk 
styringsgruppe er å se på som råd til rådmennene. Når bypakka/ bystrategi Grenland 
legger fram politiske saker er det alltid rådmannen som innstiller i saken. Administrativ 
koordineringsgruppe (rådmannens representanter) samordner dette arbeidet. Politisk 
styringsgruppe har ikke ansvar for prosjektenes økonomi. Prosjektets måloppnåelse, 
økonomi og framdrift er vegeiers ansvar. Prosjektansvarlig (PA) utøver denne rollen for 
vegeier i det enkelte prosjekt.  
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Administrativ koordineringsgruppe (AK) 
Adm. koordineringsgruppe representerer rådmannsnivået i bypakke-
/bystrategisamarbeidet. Gruppen har ansvaret for koordinering og følge opp Bypakke 
Grenland fase 1.  
 
AK har følgende ansvar:  
 Samordne partene i bystrategisamarbeidet og sikre framdrift og resultater i tråd 

med politiske vedtak.  
 Bidra til politisk forankring av bypakke/ bystrategiarbeidet. Vurdere når saker bør 

legges fram for politisk behandling. 
 Gi sin tilslutning til alle bypakke-/ bystrategisaker som skal behandles politisk. 
 Forberede saker til politisk styringsgruppe 
 Samordne arbeidet med porteføljestyring/ revisjon av bypakkas handlingsprogram. 
 Utøve bestillerfunksjonen i alle prosjekter. Godkjenne alle prosjektmandater der 

ikke annet er sagt.  
 Være styringsgruppe for prosjekter der AK i mandat er gitt denne rollen. 
 
Administrativ koordineringsgruppe består av representanter for rådmenn i kommuner/ 
TFK, Avdelingsdirektører i SVV, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark. 
 

Prosjektkontoret 
Prosjektkontoret har ansvaret for koordinering og oppfølging av drifts- og 
investeringsprosjekter i: 

 Bypakke Grenland fase 1 

 Belønningsordningen 
 

Det innebærer utarbeidelse av 4-årig handlingsplan, årsplaner og evaluering/ 
rapportering til kommunestyrer og fylkesting samt samferdselsdepartementet. Det 
operative ansvaret for gjennomføring av prosjekter ligger hos vegeier i henhold til 
mandat vedtatt i AK. Prosjektkontoret har et direkte ansvar for informasjon og 
holdningsskapende arbeid knyttet til Bypakke Grenland og belønningsordningen. 
Arbeidet utføres i nært samarbeid med partene i Bypakke Grenland.  
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3.1 Prosjektstyringsrutiner  

Bypakke samarbeidet består av mange prosjekter med ulik grad av kompleksitet og 
størrelse. Organiseringen av disse må skreddersys ut i fra prosjektets mål, størrelse og 
kompleksitet. Alle prosjekter skal bemannes med minimum prosjektansvarlig, 
prosjektleder og prosjektgruppe. Rådgivende faggruppers rolle må avklares i det enkelte 
mandat. I mindre prosjekter kan temagruppene fungere som prosjektgruppe, mens det i 
større prosjekter er mer naturlig at de inntar rollen som ressurs-/referansegruppe. 
Temagruppene bør også kunne ha en viktig rådgivende funksjon i strategiske spørsmål. 
 

 
 

3.2 Finansiering av prosjektkontor 

Bypakke Grenlands prosjektkontor omfatter lønn og driftsmidler til fem årsverk. Dette 
omfatter 3 stillinger i sekretariatet på fylkeshuset og en bypakkekoordinator i hver av 
kommunene Porsgrunn og Skien. I bypakkas handlingsprogram vil utgifter til drift av 
prosjektkontor fremgå som et investeringsprosjekt og er en del av de økonomiske 
forutsetningene. Administrative kostnader til drift av prosjektkontor vil bli finansiert av 
kommunenes (Skien kommune og Porsgrunn kommune) egenandel og Telemark 
Fylkeskommunes egenandel i Bypakke. Utgifter til bypakke koordinator SVV belastes 
investeringsprosjektene i bypakka. Siljan kommunes bidrag i bypakka finansieres i sin 
helhet av kommunen selv.  
 

  

Figur 1: Prinsippmodell for organisering av prosjekter i Bypakke Grenland 
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4 Porteføljestyring, 4-årig handlingsplan 
Bypakke Grenland porteføljestyres med årlig rullering av det fireårige 
handlingsprogrammet. Hvert fjerde år foretas en hovedrevisjon. Sist gjennomført i 2018. 
Årlig revisjon skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak gir best mulig 
måloppnåelse.  
 
Den årlige beslutningsprosessen for Bypakke Grenland er: 
  
1. Et årlig forslag til handlingsprogram for bypakka som blir lokalpolitisk behandlet i 

Telemark fylkeskommune og i Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner.  
2. Regjeringen presenterer rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger til 

Bypakke Grenland i Prop. 1 S (statsbudsjettet) i oktober.  
3. Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan fatter endelige 

vedtak om prioritering av fylkeskommunale og kommunale midler i forbindelse med 
behandling av budsjett før årsskiftet.  

 
Hvert 4. år vil det gjøres en større gjennomgang av Bypakke Grenland:  
 
 Vurdering av måloppnåelse de siste 4 årene  
 Status og synliggjøring av behov for andre tiltak  
 Prioritering av prosjekter i den neste 4-årsperioden basert på status og måloppnåelse  
 
Prosjektkontoret utarbeider forslag til handlingsprogram. Administrativ 
koordineringsgruppe fremmer forslaget til handlingsprogrammet til lokalpolitisk 
behandling. 
 

5 Prosjektrutiner 
Det stilles krav til minimum følgende prosjektdokumentasjon for prosjekter i Bypakke 
Grenland:  
 
 Prosjekt mandat iht. omforente maler i alle prosjekter. Mandat bygger på politiske 

vedtak/ bypakkas handlingsprogram og fungerer som administrativ 
koordineringsgruppes bestilling. Alle prosjekter er faseinndelt. Mandatet skal 
overordnet beskrive hele prosjektet, men primært omfatte fasen prosjektet er inne i. 
Mandater skal revideres ved vesentlige endringer i rammer eller i forbindelse med 
oppstart av ny fase. Ansvar: prosjektkontor 

 Prosjektplan/ sentralt styringsdokument (SVV) skal foreligge i alle prosjekter. Denne 
skal beskrive alle faser i et prosjekt, men primært omfatte den fasen prosjektet er 
inne i. Ansvaret for utforming og godkjenning av prosjektplan delegeres til vegeier. 
Ansvar: Prosjektansvarlig (PA)/prosjektleder (PL)  

 Tertial rapport iht. mal. Ansvar: PA/PL. Prosjektkontor samordner. 
 Årlig felles sluttrapport for investeringsprosjekter finansiert av belønnings- og 

bypakkemidler som er sluttført i foregående år. Iht. mal, inkl. Ansvar: Leder 
prosjektkontor/ bypakkekoordinatorer. 

 
I små og mindre kompliserte kan prosjektkontoret åpne for at mandatet også fungerer 
som prosjektplan. Felles mal for mandater definerer krav til mandat.  Mal er tilgjengelig 
på sharepoint. 
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Hvert prosjekt får en budsjettramme og en prosjektansvarlig hjemmehørende i den 
organisasjonen som er ansvarlig utførende. Det er opp til hver enkelt aktør å sørge for 
korrekt forankring av prosjektene på rett nivå i egen organisasjon. Hver aktør er 
ansvarlig for gjennomføring av sine prosjekt.  
 

5.1 Utarbeidelse og godkjenning av mandater og prosjektplaner 

Følgende rutiner gjelder: 
 

 Mandater godkjennes av adm. koordineringsgruppe. Prosjektkontoret godkjenner 
mandat for enkle/ små prosjekter. Disse sendes adm. koordineringsgruppe til 
orientering. Godkjent mandat fungerer som gjennomføringsavtaler mellom 
partnerne.  

 Vegeier/ PA har selv ansvar for utforming og godkjenning av prosjektplaner med 
utgangspunkt i vedtatt mandat. 

 Prosjektkontoret utarbeider mandater og PA/PL utarbeider prosjektplan. I praksis 
delegeres arbeidet med utforming av mandat til vegeier.  

 Prosjektplan kan utformes iht. gjeldende mal for prosjektplaner i Bypakke Grenland. 
Den enkelte vegeier kan tilpasse prosjektplan så lenge krav i bypakkas mal svares ut.  

 Mandatene i det enkelte prosjekt skal beskrive når administrativ 
koordineringgruppe skal involveres. Prosjekter skal legges fram for AK ved 
vesentlige avvik fra vedtatt mandat. Dette gjelder avvik i prosjektets måloppnåelse, 
økonomi eller framdrift 

 Administrativ koordineringsgruppe avgjør når et prosjekt skal legges fram for 
styringsgruppen.  

 

Bypakke Grenland er et samarbeid på tvers av organisasjoner. Det innebærer nye måter 
å organisere prosjekter på som stiller særlig krav til samarbeid bl.a. med 
prosjektgrupper fra flere partnere. En viktig kritisk suksessfaktor er at prosjektgruppa 
benyttes aktivt i alle prosjektets faser. Større uenigheter i prosjektgruppe legges fram for 
administrativ koordineringsgruppe.  
 

Prosjektkontorets rolle i det enkelte prosjekt er å bidra til utarbeidelse av gode 
mandater og å sikre at føringer fra vedtatt mandat følges opp under gjennomføring. 
Prosjektkontoret legger prosjekter fram for administrativ koordineringsgruppe når 
dette er formålstjenlig.  
 

Ny informasjon underveis i prosjektet kan føre til behov for justering av mandat/ 
prosjektplan. Myndighet til å justere mandat tillegger administrativ 
koordineringsgruppe.  
 

5.2 Faseinndeling i prosjekter 

Alle prosjekter skal inndeles i faser. Dette for å sikre måloppnåelse og et ryddig system 
for håndtering av beslutninger og risiko. Graden av faseinndeling vil variere fra prosjekt 
til prosjekt, men alle prosjekter skal minimum inneholde:  
 

 Planleggingsfase 
 Gjennomføringsfase 
 

Prosjektkontoret definerer krav til faseinndeling i dialog med vegeier. 
Figur 2 viser en prinsippmodell for faseinndeling. Faseinndeling skal fremgå av mandat 
for et prosjekt. 
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Figur 2: Viser faseinndeling av prosjekter i bypakka og verdien av tidlig innsats i prosjekter. Modellen er basert på SVVs 
R760 " med enkle modifiseringer. Mulighetene til å påvirke kostnadsrammer er størst i tidlig fase av et prosjekt, og avtar 
ettersom prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. 

5.3 Prosjektenes rammer 
Bypakkas øvre økonomiske ramme ligger fast i tråd med St.propp. 134 S. Det innebærer 
at prosjekter i tidlig fase som går ut over vedtatte rammer vil kunne bidra til å skyve 
andre og viktige prosjekter ut av bypakkas fase 1. Kostnadskontroll er derfor svært 
viktig. Foreløpige kostnadsanslag i handlingsprogrammet er i mange sammenhenger 
svært usikre. Alle forprosjekt skal i utgangspunktet presentere alternativer for 
måloppnåelse og kostnadsnivåer som grunnlag for å definere omfang og kvalitet av 
tiltakene i mandatene for gjennomføring. Endelig ramme skal nedfelles i 
handlingsprogrammet så langt det lar seg gjøre med en usikkerhet på +-10%, høsten før 
oppstart gjennomføring. Ingen prosjektrammer er endelig førende før dette foreligger.   
 

5.4 Krav til rutiner for bedre kostnadskontroll i bypakkas prosjekter 
Hver enkelt part i bypakka har egne rutiner for prosjektstyring og kostnadskontroll i 

prosjekter. Disse skal legges til grunn. I tillegg skal følgende rutiner følges:  
 

 Prosjektene forutsettes gjennomført innenfor rammene definert i bypakkas 
handlingsprogram 

 Risikoprosjekter skal identifisere og følges tettere opp. Dette er definert som 

prosjekter over 50 mill.kr. eller som av ulike årsaker er særlig komplisert. 

Prosjektkontoret definerer risikoprosjekter.  

 Ansvarsforhold i alle prosjekter skal være tydelig. I risikoprosjekter skal det det 

opprettes en egen styringsgruppe som er tett på prosjektet. Styringsgruppa skal gi 

råd i viktige beslutninger og sikre politisk og administrativ forankring i den enkelte 

organisasjon. Prosjektansvarlig (PA) leder styringsgruppen og er alltid ansvarlig for 

et prosjekt. 

 I risikoprosjekter skal det legges særlig vekt på at prosjektleder er erfaren og har 

høy kompetanse. Prosjektlederkompetanse er kritisk i alle faser av et prosjekt.  
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 Byggherrekompetanse skal være involvert i alle faser av et prosjekt, også i planfasen. 

Dette er særlig viktig i risikoprosjekter. 

 Alle prosjekter skal deles inn i faser i tråd med figur 2. Viktige beslutningspunkter 

skal fremkomme tydelig i prosjektets mandat sammen med tidspunkt og hvem som 

skal involveres. PA er ansvarlig for å involvere styringsgruppen umiddelbart når 

uforutsette forhold av stor betydning for prosjektets måloppnåelse, økonomi og 

framdrift oppstår. 

 Fordi mulighetene til å påvirke kostnadsrammer er størst i tidlig fase av et prosjekt 

skal alle prosjekter ha et betydelig kostnadsfokus fra starten av. Alle prosjekter skal i 

tidlig fase gjennomgå en kreativ prosess som bidrar til et stort mangfold av mulige 

løsninger. Disse skal dokumenteres skriftlig på en slik måte at offentligheten i 

ettertid kan forstå hva som er lagt til grunn.  

 Når et prosjekt står foran et viktig beslutningspunkt som legger vesentlige føringer 

for prosjektets kostnadsrammer skal disse dokumenteres skriftlig og minimum 

forankres i prosjektets styringsgruppe. Prosjektansvarlig beslutter i dialog med 

prosjektkontoret når det er behov for involvering av administrativ 

koordineringsgruppe, politisk styringsgruppe eller om det er behov for nye politisk 

vedtak.   

 Maler for mandater og prosjektplaner definerer bypakkas felles begrepsapparat.  

 Det skal legges inn en økonomisk margin (sikkerhetsavsetning) i alle prosjekter som 

tar høyde for uforutsette og fordyrende endringer.  

 Prosjektansvarlige har et særlig ansvar for at bypakkas prosjektkontor er informert 

om viktige forhold i prosjektets utvikling så tidlig som overhode mulig.  

 Kontraktssummen inklusive byggherrekostnader framkommer først når entreprenør 

er valgt. Anslag er derfor retningsgivende. For å sikre kostnadskontroll i prosjekter 
med stor usikkerhet skal det vurderes om prosjektet skal lyses ut med en opsjon knyttet 

til mulige kutt. Beslutning om valg av løsning utenfor prosjektmandatets rammer skal 

fremmes for administrativ koordineringsgruppe. Denne vurderer eventuelle behov for 

politisk involvering. Når prosjektet er innenfor politisk vedtatt ramme etter anbud/ 

kontraktsinngåelse kan opsjon iverksettes. Hvis dette ikke er tilfelle må eventuelt 

nye rammer godkjennes gjennom politiske vedtak før opsjon kan utløses. 

 For prosjekter som etter regulering overskrider opprinnelig ramme skal utarbeide 
en mulig kuttliste for å nå opprinnelig ramme. Det skal redegjøres for hvilke 
konsekvenser disse kuttforslagene får for måloppnåelse. Notat med kuttforslag 
legges fram for styringsgruppa. PA avgjør prosessen videre etter råd fra 
styringsgruppa i prosjektet. 

 Endringer i budsjettramme skal primært håndteres/ samkjøres i egne økonomisaker 
hos vegeier.  

5.5 Finansiering av prosjekter med flere vegeiere «splitte prosjekter» 
Noen prosjekter involverer flere vegeiere. For å sikre at hver vegeier kun betaler for egen veg 

lages det en avtale om splitting av kostnader etter vegeier. I mandat og prosjektplan skal 

stedkoder/elementkoder fremgå og benyttes til deling av faktura og kostnader i prosjektet.  

Er det vanskelig å definere stedkoder splittes kostnader etter en omforent prosentvis fordeling.  
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6 Utbetaling av midler og rekvirering av bompenger 
Prosjektkontor har utarbeidet rutiner for rekvirering av bompenger for finansiering av 
prosjekter i Bypakke Grenland (se vedlegg nr.1). Basert på vedtatt handlingsprogram 
utarbeides det en finansieringsplan der plan for rekvirering av bompenger inngår. 
Finansieringsplan er dynamisk og oppdateres hvert tertial i henhold til framdrift og 
prognose. Dvs. at selv om egenandel og bompengeandel i årlig budsjett er «låst» sånn 
sett så er det rom for omrokeringer i finansieringsplan ut fra siste tertiale rapporter.  
Innen 1 des. avstemmes sluttoppgjør for bruk av bompenger i inneværende år.  
 
Prinsipper for finansiering av prosjekter: 
 I finansiering av prosjekter skal det legges til grunn at man først benytter partnernes 

egenandeler og deretter salderer med bompengene.  

 I finansieringsplanen legges det til grunn at bompenger rekvireres i færrest mulige 

prosjekter. Dette for å gjøre rekvireringsprosessen mest mulig forenklet og ryddig. 

Partenes egenandel benyttes til finansiering av de minste prosjektene i henhold til 

rammer for egenandel definert i St.prop.134 S. 

 SVV står ansvarlig for utarbeidelse av anmodning om utbetaling av bompenger for 

FV-prosjekter i hht. til vedtatte rekvireringsrutinene.    

 Kommunene står ansvarlig for utarbeidelse av anmodning om utbetaling av 

bompenger for kommunale prosjekter i hht. til vedtatte rekvireringsrutinene.  

 Grunnet moms-kompensasjon for fylkeskommunale og kommunale 

investeringsprosjekter i Bypakke Grenland skal netto-beløp (eks. mva) føres inn i 

anmodning om utbetaling av bompenger 

 Rekvirering skal skje på månedsbasis, etterskuddsvis og fortrinnsvis så tett som 

mulig til fakturaens forfallsdato 

Dokumentasjonskrav ved rekvirering av bompenger: 
 Utfylt anmodning om utbetaling av bompenger godkjent av prosjektkontor (se 

vedlegg nr.2) 

 Godkjente mandat må foreligge for prosjekt det rekvireres bompenger til 

 Faktura med underbilag som inneholder detaljene om utgifter som ligger til grunn 

for faktura. Faktura merkes med Svein Rønningsland og det aktuelle 

prosjektnummer: 

 Prosjekt nr 207472 - Skien kommune 

 Prosjekt nr 207473 - Porsgrunn kommune 

 Prosjekt nr 207474 - Siljan kommune 

Rekkefølgen ved rekvirering av bompenger: 
 Kommunene sender anmodning om utbetaling for kontroll til Bypakke 

prosjektkontor 

 Bypakkas prosjektkontor kontrollerer at anmodning om rekvirering av bompenger 

samsvarer med de vedtatte økonomiske rammer og er i tråd med rekvireringsplan 

 Etter kontroll ved prosjektkontor skal kommunen sende godkjent anmodning 

sammen med faktura og underbilag (som inneholder detaljene om utgifter som 

ligger til grunn for faktura) til Statens Vegvesen 

 SVV utbetaler fakturaen og rekvirerer bompenger, slik at dette går i 0.  
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7 Utbetaling av belønningsmidler 
Fordeling av belønningsmidler behandles politisk av partene i Bypakke Grenland. 
Merforbruk dekkes av vegeier. Ved mindre forbruk kan mindre omfordelinger 
gjennomføres under forutsetning av at midlene går til samme formål/tiltakstype. 
Omprioriteringer tas opp i prosjektkontor som vurderer om justeringen skal forankres i 
administrativ koordineringsgruppe. Anmodning om utbetaling sendes til 
prosjektkontor. Godkjent prosjektplan skal legges ved. Anmodning kan sendes 
forskuddsvis. 
 
Rekkefølgen for behandling av belønningsmidler: 
 
1. Politisk vedtak. Hvert tiltak får en økonomisk ramme 
2. Penger kommer inn på bank. 
3. Utbetales til vegeier når prosjektplan er godkjent. 
  
Interne rutiner i Telemark fylkeskommune 
Belønningsmidler inntektsføres på ansvar 5551 på prosjektnummer 
Det skal skilles mellom midler som skal til kommunene/ SVV eller til tiltak i TFK 

Hele rammen til kommunene/ SVV settes av på kortsiktig gjeld det året pengene           

kommer. Utbetaling kan skje senere år. Utbetaling skjer via balansen (ikke i drift). 

Ubrukte belønningsmidler bevilget til andre ansvar områder i TFK enn 5551 (f.eks. 
kollektiv drift/bussløftet) må de settes av til bundet fond før årsoppgjør.  
 

8 Merverdiavgift 
Partene i Bypakke Grenland har vedtatt følgende rutine for håndtering av 
merverdiavgift: 
 
1. Bruttobudsjettering (utgifter/debet) i alle prosjekter - investering inkludert mva. 

2. Inntekter (kredit) skal inneholde hele momsrefusjonen:  

 Egenandel 

 Merverdiavgift 

 Bompenger 

Vegeier får mva. refusjon for hele investering (bruttobudsjett).  
Overstiger moms. kompensasjonen egenandel skal beløpet som overstiger egenandel 
også inntektsføres prosjektet. 
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Figur 3: Momsmodell i finansiering av bypakkeprosjekter 

 

 
Figur 4: Momsmodell finansiering av belønningsprosjekter 

Bypakkeprosjekter er inklusiv MVA: Rammene definert i bypakkeprosjekter er 
inklusiv MVA. Refusjon av mva.komp er en del av partenes egenandel. Dersom refusjon 
mva.komp. totalt sett er mindre enn vedtatt egenandel, må resterende egenandel 
finansieres av egne midler. Når egenandel er brukt opp benyttes bompenger til 
fullfinansiering av prosjektene innenfor rammene vedtatt i St.propp. 134S. Alle bypakke 
prosjekter skal budsjetteres med MVA (bruttobudsjett) 
 
Belønningsprosjekter uten MVA: Alle tildelinger/ tall i handlingsprogram eller 
bevilgninger til prosjekter finansiert av belønningsmidler er uten MVA. 
Refusjon av mva.komp skal inngå i finansieringen av prosjektet og kommer i tillegg til 
godkjent/vedtatt ramme av belønningsmidler. Eventuelt merforbruk i prosjektet må 
dekkes av egne midler.  
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9 Regnskap  
Budsjett og regnskapsrutiner for bypakkas prosjekter følger de samme reglene som for 
ordinære vegprosjekter i respektive organisasjoner. Hver av aktørene oppretter egne 
prosjektnummer, og fører regnskap og ev. merverdiavgiftskompensasjon for sine utlegg på 
vanlig måte. Fellesprosjekt med flere eiere (splitt prosjekter) må ha en felles prosjekt ID slik at 
prosjektet kan rapporteres som en helhet. 
 
Utgiftene føres hos den aktøren som er eier av grunnen/vegeier. Skien kommune og Porsgrunn 
kommune fører i tillegg utgifter for Bypakke prosjektkoordinator i de respektive kommunene. 
Fylkeskommunen fører i tillegg fellesutgiftene til drift av prosjektkontoret og utgifter til 
kommunikasjon og kampanjer. Prosjektkontoret har ansvaret for koordineringen av 
totalregnskapet for bypakka. 
 
Dokumentasjon av utgiftene i hvert prosjekt skal være i henhold til gjeldende regelverk, bl.a. 
bokføringslov og GKRS for kommuner/TFK. Tilstrekkelig dokumentasjon skal til enhver tid være 
tilgjengelig for revisjonen ved forespørsel. Det presiseres at dokumentasjonsansvaret i tilfelle 
kontroll med bruk av midlene ligger hos den enkelte aktør (regnskapsbilag, kontrakter, 
innkjøpsprotokoll m.m.). Dersom det er utgiftsført prosjektledelse, må dette være dokumentert 
enten ved faktura i regnskapet eller ved timelister og lønnsdokumentasjon.  
 

10 Rapportering  
10.1 Samlet rapportering 
St.Prop.134 S gir ingen føringer for rapportering til myndighetene. Det legges allikevel til grunn 
samme rutinene som gjeldende for belønningsavtalen med samferdselsdepartement. Det 
innebærer en samlet årlig rapport innen 31.01. Årsrapport legges frem som politisk 
orienteringssak i kommunestyrer og fylkesting.  Rapporteringsrutiner i Bypakke prosjekter 
følger for øvrig samme reglene som ordinære vegprosjekter i respektive organisasjoner.  Det 
utarbeides i tillegg samlede tertialrapporter som fremlegges for AK. Tertial rapport skal bl.a. 
inneholde informasjon om evt. avvik i forhold til årsbudsjett og prosjektramme. 
 
Partenes representanter i prosjektkontoret står ansvarlig for sin organisasjons samlede 

rapportering minimum hvert tertial eller slik prosjektplanen definerer. Alle tall uavhengig av 
vegeier skal oppgis i løpende kroneverdi (kroneverdien når kostnad var medtatt) slik at 
de er sammenlignbare.  
 

10.2 Rapportering i det enkelte prosjekt 
Prosjektansvarlig (PA) rapporterer tertialvis for prosjektene vedkommende er ansvarlig for. Det 
skal rapporteres på:  

 Måloppnåelse 
 framdrift  
 økonomi: prognose og avvik årsbudsjett, prognose og avvik prosjektramme 
 forslag til endringer som følge av rapportering  

 
Vegeier utarbeider årlig en samlet rapport på bypakke og belønningsprosjekter. Denne skal ha 
et særlig fokus på avsluttede prosjekter. Det rapporteres i henhold til egen mal utarbeidet til 
dette formålet. Prosjektene følger utover dette ordinære rapporteringsrutiner i respektive 
organisasjoner. Prosjektkontoret samler rapporter fra alle vegeiere og rapporterer samlet til 
departementet, kommunestyrer og fylkesting. 
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10.3 Avvikshåndtering 

 
PA plikter å varsle om mulig mer- eller mindre forbruk så snart en slik situasjon oppstår. For 
eventuelle merforbruk må det gjøres rede for korrigerende tiltak for å få fullført prosjektet 
innenfor tildelt ramme. Siden rammen for Bypakke Grenland er fastsatt, må merforbruk dekkes 
gjennom omfordeling av tiltak, evt. utsettelse eller strykning av andre tiltak. 
Porteføljestyringsmodellen vil gjennom fireårige og årlige prioriteringsprosesser fungere som 
system for usikkerhetshåndtering ved kostnadsoverskridelser.  
 
Det rapporteres på prognose og avvik på årsbudsjett samt med prognose og avvik på total 
prosjektrammen. Staten følger sin praksis, men i felles presentasjoner skal alle tall være 
sammenlignbare. Det innebærer at alle tall skal oppgis i løpende kroneverdi.  
 

11 Fullmakter  
Bevilget beløp til hvert prosjekt disponeres av ansvarlig aktør/kommune i tråd med politisk 
vedtatt handlingsprogram og godkjent mandat. Bevilget beløp i årsbudsjett for info-kampanjer 
og holdningsskapende arbeid disponeres av prosjektkontoret. Endring av det enkelte prosjekts 
totale kostnadsramme håndteres/ samkjøres i egne økonomisaker hos vegeier. Adm. 
koordineringsgruppe kan i dialog med politisk styringsgruppe framskynde et prosjekt fra 
handlingsplanen til årsbudsjett, når prosjektet for øvrig holder seg innenfor vedtatte totale 
ramme.  
 

12 Revisjon og godkjenning av rutiner for kvalitetssikring og økonomi. 
Rutinene revideres hvert år og godkjennes av administrativ koordineringsgruppe.  
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Vedlegg 1 Rekvireringsrutiner 
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Vedlegg 2 Skjema for anmodning om rekvirering av bompenger 
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Arkivsak-dok. 19/09739-3 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

 

   

Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med 

kommunal vei - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra innbygger Ivar Moen. Brev av 10.Mai 2019. 

Det ønskes en redegjørelse av påstandene i brevet, fra Porsgrunn kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 
Det vises til vedlagt brev av 10.mai 2019 som er grunnlaget for spørsmålene. 

 

Kontrollutvalget ber om redegjørelse for: 

 Påstander om manglende dokumenter i arkiv ifm med saken 

 Hvordan vedtakene fattet i 1997 og 01.10.1992 er gjennomført og fulgt opp i Porsgrunn 

kommune, og om det er gjort nye vedtak i saken 

 Hvordan denne saken er behandlet i forhold til sammenlignbare saker. Praksis for oppfølging av 

vedtak og saksbehandling i lignende saker. 

 

Kommunalteknikk v/ virksomhetsleder Torbjørn Krogstad og avdelingsleder Thomas Nøklegård møter 

for redegjørelse i saken. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget fatter vedtak etter redegjørelsen i møtet. 

 

Det er i brevet bedt om en henvendelse fra kontrollutvalget til bystyret om: «at kommunen overtar 

Norcems veigrunn kostnadsfritt på Ørvik med sikte på at kommunen overtar vedlikeholdet også av 

Kioskvegen som kommunen gjør med Holtersvegen og Brentåsvegen». 

 

 

 

Vedlegg:  

-brev av 10 mai 2019 fra Ivar Moen 
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Porsgrunn kommunes kontrollutvalg 

v/ leder Erik Bystrøm og sekretær Marianne Lundeberg 

         Brevik, 10 mai 2019. 

I Kommunelovens paragraf 77 står det : 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å 

sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 

mulig. 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere 

eller på eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til 

utvalgets tilsynsarbeid. 

Ut fra forannevnte ønsker undertegnede å ta opp med kontrollutvalget: «  

Porsgrunn kommunes saksbehandling og arkivering « 

Bakgrunn: 

Saken omhandler forhandlinger/dialog mellom Norcem og Porsgrunn kommune over mange år om 

kommunens overtagelse av Norcems veigrunn på Rønningen og Ørvik. 

Bystyret vedtok i desember 1992 å overta all veigrunn og vedlikeholdet av Norcems veier på 

Rønningen. I 2005 meddelte kommunen administrativt til Norcem at kommunen ikke ønsket å overta 

Norcems veigrunn på Ørvik under henvisning til bystyrevedtak fra desember 1997, som skal ha gjort 

vedtak om vedlikehold av private veier. 

Dette administrative vedtaket virket overraskende da forhandlingene fremdeles var i gang i 1997 og 

kommunen tegnet aktuell vendehammer for Kioskvegen i desember 1999. Norcem anket avgjørelsen 

til politisk behandling som ikke har funnet sted.  

Konsekvensene av dette ble at de 5 boligene i Kioskvegen havnet i ingenmannsland og har fra 2005 

selv tatt ansvar for vedlikehold, inklusiv asfaltering, av Kioskvegen. 

Om ikke kommunen klargjør/omgjør poletikken på dette området vil beboerne i Kioskvegen risikere å 

sitte med vedlikeholdet av veien i all fremtid selv om de ikke eier veien. Spørsmålet blir om 

nåværende bystyre mener dette er rettferdig politikk for kommunens innbyggere. 

Selv om flere viktige dokumenter mangler i kommunens arkiv vil min historie bygge på offentlige 

dokumenter, vedtak og referater fra Porsgrunn kommune og Norcem samt fra muntlige samtaler 

med personer fra kommunen og Norcem. 

Historien: 

Under prosessen med å utvikle Dalen Portland Cementfabrikk (nå Norcem)  etablerte bedriften 

boområder, veier og tekniske anlegg på Rønningen og Ørvik. Der bygde bedriften i slutten av 1940 

årene og begynnelsen av 1950 årene mange boliger og leiligheter som ble utleid til ledelse og øvrig 

ansatte. 
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I den sammenheng bygde og vedlikeholdt Norcem Kioskvegen og SKK satte opp lyktestolper  og 

vedlikeholdt veibelysningen i alle år (nå Skagerak Energi ). Tar for gitt at SKK ikke hadde etablert 

veibelysning om dette ikke var en vei, Kioskvegen. Utover i 1980 årene solgte bedriften alle 

eiendommene til ansatte eller i markedet. 

Da det meste var solgt innledet Norcem forhandlinger med Porsgrunn kommune med mål om at 

kommunen skulle overta bedriftens veigrunn og vedlikehold av veiene på Rønningen og Ørvik. 

Forhandlingene/dialogen mellom kommunen og bedriften gikk av uklare årsaker over flere år. 

Porsgrunn bystyre vedtok 01.10.1992 at Porsgrunn kommune overtar veier, vann- og kloakkledninger 

på Rønningen inklusiv alt Norcems veiareal. 

Forhandlingene fortsatte i forbindelse med Norcems veier på Ørvik men forhandlingene dro i 

langdrag bl.a. grunnet skifte av ledelse og saksbehandlere både ved Norcem og Porsgrunn Kommune. 

Det foreligger enkelte møtereferater fra 1997 som viser at forhandlingene var godt i gang og 

tegning av vendehammer for Kioskvegen ble utført av Porsgrunn kommune i desember 1999. 

Norcem tok i 2005 saken opp igjen med Porsgrunn kommune samtidig som bedriften meddelte 

beboerne at de avslutter vintervedlikeholdet av Kioskvegen da alt lå til rette for at kommunen 

kunne overta vedlikeholdet av Norcems veier på Ørvik. 

Svaret som Norcem fikk av kommunen var at de ønsket å avslutte forhandlingene da kommunen ikke 

ønsket å overta veigrunnen til Norcem på Ørvik. Kommunen henviser til vedtak i Porsgrunn bystyre 

av desember 1997. I 1999, altså 2 år senere, tegnet kommunen vendehammer for Kioskvegen ?  

Bystyrevedtaket skal ha handlet om å forsere arbeidet med å gi flere kommunale veier privat status. 

At dette skulle være grunnlaget for å avslutte forhandlingene i 2005 er totalt uforståelig. 

I samme brev fra kommunen meddeles det at dette var en administrativ avgjørelse som om ønskelig 

kunne ankes til politisk behandling. 

Norcem anker saken da de ikke finner kommunens avgjørelse vel begrunnet. 

Hverken Norcem eller Porsgrunn kommune finner i dag dokumentasjon på at politisk behandling 

av anken har funnet sted. 

Fra 2005 og frem til i dag har beboerne selv sørget for vedlikeholdet av Kioskvegen ved brøyting, 

strøing og soping. I tillegg har beboerne selv bekostet asfaltering av veien da asfalten var nedslitt da 

Norcem sluttet å vedlikeholde veien. 

Undertegnede leide hus i Kioskvegen i flere år før vi kjøpte eiendommen av Norcem i 1980. 

Da Norcem startet forhandlingene med Porsgrunn kommune for å få kommunen til å overta veiene 

på Rønningen og Ørvik ga jeg beskjed om at det ikke var riktig at jeg var med i denne prosessen. 

Det grunnet mine mange års politiske engasjement i Porsgrunn, mine 25 års ansettelse i Norcem og 

som leder av NHO Telemark hvor Norcem var en av de største medlemsbedriftene. 
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Har i ettertid undret på hvorfor forhandlingene stoppet opp og om det var bedriften eller kommunen 

som var ansvarlig for at dette skjedde. Og hva bystyret mente med sitt vedtak om veivedlikeholdet i 

kommunen og som ble benyttet av administrasjonen for å avslutte forhandlingene med Norcem. 

Avgjørelsen førte til at beboerne i Kioskvegen havnet i ingenmannsland og selv må vedlikeholde 

veien. 

Da jeg våren 2018 var ute i gata, sammen med naboene, og kostet vekk vinterens strøsand manuelt 

og samtidig registrerte at kommunen kostet alle øvrige veier på Ørvik maskinelt bestemte jeg meg 

for å finne ut av denne tilsynelatende åpenbare urettferdigheten. 

Som pensjonist uten politiske verv eller industrielle engasjement følte jeg tiden var inne til å studere 

bystyrets premisser for sitt vedtak om vedlikeholdet av private og kommunale veier i Porsgrunn. 

Utgangspunktet mitt var vurderingen av konsekvensene for beboere i Kioskvegen som ikke eier 

veien men som betaler skatt og avgifter til kommunen som andre. 

Tok derfor kontakt med kommunen for å lese dokumentene fra bystyrebehandlingen i 1997. Det 

viste seg at dokumentene ikke finnes i kommunens arkiver. Dette ble starten på en interessant reise 

i dialog med Porsgrunn kommune og Norcem for å avklare hva som førte til at beboerne i Kioskvegen 

i 14 år har vært ansvarlig for asfaltering, brøyting, strøing og kosting av Kioskvegen. 

På Ørvik eier Norcem veigrunnen i deler av Holtersvegen og Brentåsvegen samt Kioskvegen. 

Porsgrunn kommune har i alle år fortsatt å vedlikeholde Holtersvegen og Brentåsvegen til fordel 

for de som kjøpte hus langs disse veiene og for Norcems representasjonsbolig som ligger i enden 

av Holtersvegen. For beboerne i Kioskvegen ble ikke dette aktuelt på grunn av at forhandlingene 

ble stoppet av Porsgrunn kommune. 

 I 2018 foreslo kommunen overfor Norcem å overta veigrunnen vederlagsfritt for Holtersvegen og 

Brentåsvegen men ikke Kioskvegen. Norcem meddelte at de ønsket at kommunen overtok all 

veigrunn som tilhører Norcem på Ørvik, inklusive Kioskvegen, som kommunen gjorde på Rønningen. 

I tillegg til det forannevnte dukket det opp et nytt argument i 2018 da administrasjonen viste til at 

det fantes en reguleringsplan fra 1983 som viste til at Kioskvegen fungerer som kjøreadkomst til 4 

boliger som alle eies av Norcem. Veien eies og vedlikeholdes av bedriften. Selv om dette var en 

bekreftelse på datidens faktiske forhold mener nå administrasjonen at dette er til hinder for 

kommunalt vedlikehold av Kioskvegen.  

Reguleringsplanen fra 1983 ble ikke nevnt som noe problem i de møtereferat som foreligger fra 

forhandlingene mellom Norcem og kommunen om kommunal overtagelse av vedlikeholdet av 

Kioskvegen.  

For å unngå videre diskusjon om veiene på Ørvik valgte jeg i samråd med Norcem å søke kommunen 

om omregulering av Kioskvegen, som ble nevnt som en mulighet av kommunen. 

I prosessen som fulgte kunne dette i følge kommunen skje som en forenklet reguleringssak, til en 

kostnad av ca. kr.50.000 og at Kioskvegen passet inn i veinorm A1 som bystyret vedtok i 2016.  

Det ble bråstopp med søknaden da kommunen i tillegg forlangte en bæreevnemåling av veien til en 

kostnad i størrelsesorden kr. 200.000,-. Det var for kommunen ikke tilstrekkelig at Norcem brukte og 

vedlikeholdt veien i nærmere 50 år til beboerne overtok vedlikeholdet. 
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I tillegg mente jeg at veigrunnen måtte være stabil da kommunen la hovedvannledningen til Brevik i 

Kioskvegen. 

Administrasjonen nevner nå, ut fra kommunens utfordringer med driftsbudsjettene i årene som 

kommer, at de vurderer å fremme forslag for bystyret om at forholdet til private veier bør bli 

strengere og at veinorm A1 vil bli skjerpet. Dette gjorde selvfølgelig min søknad om 

reguleringsendring av Kioskvegen enda mer uaktuell. 

 

Konklusjon : 

Jeg ber kontrollutvalget vurdere, ut fra foreliggende historie, om kommunen har behandlet Norcem 

og beboerne i Kioskvegen på en korrekt og rettferdig måte sammenlignet med beboerne på 

Rønningen. 

Jeg registrerer at referater fra møter, administrative oppgaver og bystyrevedtak mangler i arkivet og 

at kommunen har unnlatt å behandle ankesaken fra Norcem. Situasjonen har muligens blitt bedre nå 

etter kontrollutvalgets forvaltningsprosjekt i 2017 om -journal og arkiv- i Porsgrunn kommune. 

Jeg ber kontrollutvalget avklare hva bystyret i sitt vedtak i desember 1997 hadde som mål å oppnå og 

om situasjonen for beboerne i Kioskvegen som ikke eier veien var ønsket. 

Jeg ber kontrollutvalget ta kontakt med rådmann/bystyret med ønske om at kommunen overtar 

Norcems veigrunn kostnadsfritt på Ørvik med sikte på at kommunen overtar vedlikeholdet også av 

Kioskvegen som kommunen gjør med Holtersvegen og Brentåsvegen. 

Jeg ønsker ingen særbehandling men en rettferdig behandling av kommunen for beboerne i 

Kioskvegen som på Rønningen. 

Mvh. 

Ivar Moen 

Kioskvegen 6, 3950 Brevik 

 

Kopi til medlemmer av kontrollutvalget: 

Karl Erik Høeg, Bente Tangen, Ingrid Brubakken, Henning Yven. 

Kopi til dagens gruppeledere da vedtak i bystyret i 1997 blir nevnt som hinder for løsning av saken. 

Trond Ingebretsen, Anne Karin Hansen, Tord Samdal, Ottar Berg, Anne Kristine Grøtting, Gro 

Lorentzen, Pål Bergby, Åge Frisak, Sverre Siljan. 
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Arkivsak-dok. 19/09660-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

   

Varslingsrutiner ved kritikkverdige forhold i Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 07.05.2019 i sak 23/19 punkt 3. (Eventuelt). Det gikk frem av 

behandlingen av denne saken at kontrollutvalget ønsker å få forelagt en sak knyttet til temaet "varsling og 

ved kritikkverdige forhold".  

På bakgrunn av vedtaket over og dagsaktuelle saker fra andre kommuner knyttet til varsling og 

ytringsklima, har kontrollutvalget invitert rådmann for å redegjøre for kommunens rutiner og praksis 

knyttet til varslingssaker.  

 

Hvordan er varslingsrutinene gjort kjent for ansatte? 

 

Har Porsgrunn kommune: 

- handtert varslingssaker i den senere tid? 

- rutiner for når det varsles på øverste ledelse? 

-varslings- gruppe/sekretariat? 

 

 

Saksopplysninger: 
Lovbestemmelsen for varsling går frem av Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6. Det går frem av KS sin 

veileder for "varsling" at varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller 

etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Videre går det frem at varslingsordningen skal 

gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold. I en stor organisasjon vil det forekomme 

kritikkverdige forhold. Dette kan være knyttet til brudd på lover, regler og retningslinjer eller allment 

aksepterte etiske normer. Det er viktig at slike forhold kommer fram så tidlig som mulig, slik at skadene 

kan begrenses, og forholdene raskt kan bli rettet opp.  

 

Det går frem av veilederen at de fleste kommuner har i dag kanaler som tar imot meldinger om 

kritikkverdige forhold. Det mest naturlige sted å henvende seg for en arbeidstaker som har fått kjennskap 

til noe kritikkverdig, er til nærmeste leder, tillitsvalgt eller verneombud. KS anbefaler at kommunene 

utarbeider rutiner for varsling som bygger på tjenestevei i kommunen. Samtidig er det viktig å etablere og 

synliggjøre hvilke alternative kanaler en varsler kan bruke (kontrollutvalget eller andre 

tilsynsmyndigheter).  I henhold til arbeidsmiljølovens § 3-6 har arbeidsgiver en plikt til å legge 

forholdene til rette for varsling. 
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KS sin veileder legger til grunn følgende prinsipper for en velfungerende varslingsordning:  

 

 Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes  

 Kritikkverdige forhold må endres eller stoppes  

 Åpenhet og ærlighet er viktig  

 Kommunene trenger arbeidstakere som sier fra  

 Alle saker bør oftest tas opp med nærmeste leder  

 Den som varsler skal ivaretas på en god måte  

 Den/de det varsles om har krav på rettssikkerhet  

 

Kontrollutvalget kan også være en varslingskanal for de tilfeller der det avdekkes grove kritikkverdige 

forhold, kritikkverdige forhold som ikke tas alvorlig av den øverste administrative ledelsen eller som 

utføres av denne, vil kontrollutvalget være en instans å varsle. Dette gjelder særlig saker innen 

økonomiforvaltning, anskaffelser og lignende saker, samt alvorlige saker på områder der det ikke finnes 

andre tilsynsorganer. Saken blir da løftet opp på politisk nivå dersom kontrollutvalget anser saken så 

alvorlig at det velger å gå videre til kommunestyret med den. 

  

 

Kommuneadvokat Randi Gro Thuland møter for orientering i saken. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak fra sekretariatet i påvente av redegjørelsen. 

 

 

 

Vedlegg:  

-KS veileder for varsling 

-veilederen til varslingsrutiner og skjema for intern varsling. 
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Sammendrag

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 

Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene 

lovfester retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, og gir arbeids-

takeren vern mot gjengjeldelse. Arbeidsgiver pålegges å legge forholdene til rette 

for intern varsling. 

Kommuner og fylkeskommuner1) bør være åpne organisasjoner, der medarbeiderne 

oppfordres til å varsle internt om alle kritikkverdige forhold. I åpne organisasjoner vil 

det være kultur for å stille spørsmål, også kritikkverdige forhold, og behovet for å 

varsle vil bli mindre.

KS anbefaler kommunene å etablere rutiner for intern varsling ved å benytte alle-

rede etablerte kanaler i kommunene, det vil si til ledere, tillitsvalgt eller verneombud. 

Videre anbefaler KS at alle kommuner i tillegg etablerer en ny kanal som sikkerhets-

ventil for de tilfeller varselet ikke fører frem eller varsler ikke ønsker å varsle på vanlig 

måte.

De varslings- og oppfølgingsrutiner som utvikles, skal være i samsvar med arbeids-

miljølovens bestemmelser og bør ha legitimitet i organisasjonen. Videre bør de være 

kjent for alle, være enkle å bruke, og de skal sikre rettssikkerhet, både for varsleren 

og de personer det varsles om.

1) I det følgende benyttes kommune eller kommunesektoren som ensbetydende med 

både fylker og kommuner.
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Ytringsfrihet
Ansattes ytringsfrihet er del av den alminne-

lige ytringsfrihet, som er nedfelt i 

Grunnloven § 100 og i menneskerettighets-

konvensjonene. Varsling er en del av det mer 

generelle spørsmålet om ansattes ytringsfri-

het. Ansattes ytringsfrihet gjelder alle ytringer 

som arbeidstaker fremmer på egne vegne, 

og som berører virksomheten der arbeids-

takeren arbeider. 

Et ansettelsesforhold reiser særlige ytrings-

frihetsspørsmål fordi arbeidsgiver har krav 

på en viss lojalitet fra sine ansatte. For å 

overholde lojalitetsplikten kan den 

ansatte bli nødt til å avstå fra enkelte ytrin-

ger. Ansattes rett til å ytre seg i det 

offentlige rom strekker seg likevel langt.

Lovgivernes intensjon er at varslingsreglene 

skal bidra til å styrke ytringsfriheten i 

ansettelsesforhold. Varslingsreglene skal 

fremme åpenhet og bidra til bedre 

ytringsklima i den enkelte virksomhet. 

Denne veilederen tar for seg mulighetene for 

å varsle internt. Retten til å ytre seg gjennom 

bl.a media vil ikke bli behandlet.

Den åpne organisasjon
Ytringsfrihet er i stor grad et spørsmål om 

kultur og holdninger. Ytringsfrihet og offent-

lighet er viktig for å gi innsyn i, og kontroll 

med, kommunen som forvalter av viktige 

samfunnsoppgaver og fellesskapets midler. 

KS’ arbeidsgiverstrategi mot 2020, ”Stolt og 

unik”, fremhever betydningen av at kommu-

nen er en åpen organisasjon. Kommunens 

omdømme er avhengig av innbyggernes tillit. 

Denne svekkes ved mistanke om for ek-

sempel korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk 

eller andre uetiske handlinger. Det er viktig 

at opplys ninger om mulige kritikkverdige 

forhold undersøkes og at nødvendige tiltak 

iverksettes. 

I en åpen kultur går ledelsen foran og etter-

spør kritikk og nye ideer uten å gjengjelde 

overfor den som bringer fram kritikkverdige 

forhold. I en slik kultur blir behovet for å 

varsle mindre.

Den åpne organisasjonen

”Arbeidsgiverstrategi mot 2020 – Stolt og unik”

”Medarbeiderne i kommunen må oppfordres til offentlighet ved å bidra med sin kunnskap 

innenfor sine arbeidsfelt. De må også oppfordres til å varsle internt om alle kritikkverdige 

forhold. Kommunen må kjennetegnes av at all intern varsling blir fulgt opp. Dersom den 

som varsler internt, ikke når fram med slik informasjon, er det viktig at de kjenner trygghet 

og et ansvar for å vurdere ekstern varsling ved alle kritikkverdige forhold som har 

allmennhetens interesse. (…) Kommunen bør utvikle et reglement for å klargjøre reglene 

om offentlighet, ytingsfrihet og varsling for medarbeiderne.”

”

Ytringsfrihet i en åpen organisasjon

VARSLING - En KS-veileder
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Varsling
Et hovedformål med varslingsbestemmelsene 

er å signalisere at varsling både er lovlig og 

ønsket. Varslingen kan skje ved utsagn, via 

e-post, dokumentasjon av kritikkverdige for-

hold eller på en hvilken som helst måte som er 

egnet til å få fram et kritikkverdig forhold i kom-

munen. Dette gjelder også dersom varslingen 

kan komme i konfl ikt med, eller skade, arbeids-

givers interesser. Det skal mye til for at ytringsfri-

heten må vike. Men arbeidstaker må ha saklig 

grunn for sin kritikk. Kritikken skal ikke bero på  

sladder eller ubegrunnede påstander.

Kritikkverdige forhold
Kritikkverdige forhold er forhold som er 

brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller 

allment aksepterte etiske normer.

Faglig eller politisk uenighet vil ikke anses 

å falle innenfor det varslerbestemmelsene i 

arbeidsmiljøloven tar sikte på å verne. 

Forsvarlig fremgangsmåte
Fremgangsmåten ved varsling skal være 

forsvarlig. Det vil normalt være forsvarlig å 

varsle internt til en ansvarlig person i virk-

somheten. Det samme gjelder dersom en 

ansatt varsler i tråd med interne rutiner eller 

til tilsynsmyndigheter eller lignende offent-

lige organer. Hva som for øvrig er forsvarlig 

fremgangsmåte, avhenger av en konkret og 

skjønnsmessig helhetsvurdering. Det trenger 

for eksempeI ikke være uforsvarlig å varsle 

politikere. I hovedsak vil vurderingstemaet 

være om arbeidstaker har tilstrekkelig grunn-

lag for kritikken, og om arbeidstaker har tatt 

tilbørlig hensyn til kommunens saklige inter-

esser med hensyn til måten det varsles på. 

Ved varsling må uttalelsene i utgangspunk-

tet være holdbare med hensyn til faktiske 

forhold. Det avgjørende er likevel at arbeids-

taker har vært i god tro om sannheten i det 

som varsles. Hvis en arbeidsgiver skal vinne 

fram med en påstand om at fremgangs-

måten ikke var forsvarlig, er det et minste-

krav at varslingen har skadet eller skapt en 

ikke ubetydelig risiko for skade på arbeids-

givers interesser.

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varslingen 

ikke er forsvarlig. Det innebærer at det er 

arbeidsgiver som må bevise at varslingen har 

skjedd i strid med loven, ikke arbeidstaker.

I noen tilfeller foreligger det varslingsplikt. 

Det innebærer at loven pålegger en plikt til å 

gi opplysninger om nærmere angitte forhold 

til andre offentlige myndigheter. 

Vern mot gjengjeldelse
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler 

i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2-4, er 

forbudt, jf. arbeidsmiljøloven § 2-5. Det vil si 

at gjengjeldelse er forbudt dersom varslingen 

er forsvarlig. Forbud mot gjengjeldelse er 

viktig for å sikre trygge rammer for varsleren. 

Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse, 

som for eksempel trakassering, ubegrun-

net omplassering, dårligere lønnsutvikling, 

fratakelse av arbeidsoppgaver, oppsigelse 

og avskjed. 

Dersom det viser seg at det ikke forelå 

kritikkverdige forhold, er varsler vernet mot 

gjengjeldelse såfremt vedkommende har 

vært i god tro. En arbeidstaker som tar opp 

kritikkverdige forhold, må tåle å møte motar-

gumenter hvis kollegaer og ledelse er uenige 

i kritikken.

Dersom arbeidstaker legger fram opplys-

ninger som tyder på at arbeidsgiver har 

gjengjeldt i strid med loven, må arbeidsgiver 

sannsynliggjøre at slik gjengjeldelse ikke 

har funnet sted. Dette gjør det lettere for 

arbeidstaker å nå fram med påstand om 

ulovlig gjengjeldelse fra arbeidsgiver. 

Arbeidstaker kan kreve oppreisning om det 

er gjengjeldt i strid med loven. Denne opp-

reisningen vil være uavhengig av arbeids-

givers skyld.

Retten til å varsle

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

• Forhold som kan medføre fare for liv og helse

• Mobbing og trakassering

• Korrupsjon

• Maktmisbruk

• Underslag, tyveri og økonomiske misligheter

• Brudd på taushetsplikt

• Diskriminering

Eksempler på slike lovbestemmelser er: 

• Arbeidsmiljøloven § 2-3 nr. 2

• Helsepersonelloven § 17

• Straffeloven §§ 139 og 172

• Barnevernloven § 6-4
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Varsling i strid med § 2-4

Hvis fremgangsmåten ved varslingen ikke var forsvarlig, er den ansatte ikke vernet av 
forbudet mot gjengjeldelse. Arbeidsgivers reaksjon må likevel stå i forhold til bruddet 
på forsvarlighetskravet. 

Arbeidsmiljøloven

§ 2-4 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten 

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 
(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. 
Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller 
virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndig-
heter eller andre offentlige myndigheter. 
(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne 
bestemmelsen. 

§ 2-5 Vern mot gjengjeldelse ved varsling 
(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. 
Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har 
funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn 
at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe 
annet. 
(2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til 
kjenne at retten til å varsle etter § 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å 
fremskaffe opplysninger. 
(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, 
kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. 
Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten fi nner rimelig under hensyn 
til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap 
kan kreves etter alminnelige regler. 

§ 3-6 Plikt til å legge forholdene til rette for varsling 
Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhets-
arbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som 
legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksom-
heten i samsvar med § 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det. 

§

Prinsipper for kommunens varslingsordning:

• Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes
• Kritikkverdige forhold må endres eller stoppes
• Åpenhet og ærlighet er viktig
• Kommunene trenger arbeidstakere som sier fra 
• Alle saker bør oftest tas opp med nærmeste leder
• Den som varsler skal ivaretas på en god måte
• Den/de det varsles om har krav på rettssikkerhet

VARSLING - En KS-veileder
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Styrke ytringsklimaet ved å 
tilrettelegge for varsling
Ytringsfrihet er i stor grad et spørsmål om 

kultur og holdninger. Formålet med loven er 

å styrke det interne ytringsklimaet, og loven 

pålegger kommunene å legge til rette for 

intern varsling.  

Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for 

intern varsling i tilknytning til det systematiske 

HMS-arbeidet i kommunen. Det vil være 

naturlig å behandle det i Arbeidsmiljøutvalget 

i kommunen. Plikten faller under Arbeidstilsy-

nets tilsyns- og påleggskompetanse.

I kommunene bør det utarbeides skriftlige 

rutiner og prosedyrer for når det skal vars-

les, hvem det skal varsles til og hvordan 

varsling skal følges opp. Disse skal nedfelles 

i retningslinjer, instrukser, reglementer eller 

liknende.

 

Varslingskanaler
De ordinære kanaler

Dersom en arbeidstaker kjenner forhold som 

bør undersøkes nærmere eller som nødven-

diggjør tiltak, bør det som hovedregel tas 

opp på egen arbeidsplass. Om nødvendig 

bør det varsles til nærmeste leder. Dersom 

varslingen gjelder egen leder eller leder ikke 

gjør noe med forholdene, kan det varsles 

forbi leder, eventuelt til rådmannen. Dersom 

varsleren vurderer varsling i linjen som util-

strekkelig, eller varsler ikke ønsker å ta opp 

forholdene på egen arbeidsplass, kan det 

varsles til tillitsvalgte eller verneombud.

For de tilfeller der det avdekkes grove 

kritikkverdige forhold, kritikkverdige forhold 

som ikke tas alvorlig av den øverste adminis-

trative ledelsen eller som utføres av denne, 

vil kontrollutvalget være en instans å varsle. 

Dette gjelder særlig saker innen økonomi-

forvaltning, anskaffelser og lignende saker, 

samt alvorlige saker på områder der det ikke 

fi nnes andre tilsynsorganer. Saken blir da 

løftet opp på politisk nivå dersom kontroll-

utvalget anser saken så alvorlig at det velger 

å gå videre til kommunestyret med den.

De særskilte kanaler

De fl este kommuner bør også tilrettelegge 

for intern varsling via en annen kanal som et 

supplement til de ordinære kanaler. Det bør 

være en objektiv og uavhengig kanal, slik at 

organet eller funksjonen har den nødvendige 

tillit der de ordinære kanaler er forsøkt eller 

ikke anses som hensiktsmessige.

Hvilken ordning kommunen velger som 

supplement til de ordinære varslingskanaler, 

vil bero blant annet på kommunens størrelse 

og organisering. Lokale forhold, kostnader 

og ressursinnsats må selvsagt også 

vurderes, selv om det ikke nødvendigvis 

blir avgjørende.

Det kan opprettes et særskilt varslingssekre-

tariat. Medlemmene i det særskilte vars-

lingssekretariatet bør ha kompetanse innen 

arbeidsmiljø, jus og økonomi. Alternativt kan 

det være sammensatt av personalsjef/HR-

leder og hovedverneombud. Tillitsvalgte skal 

ha en fri og uavhengig stilling for å kunne 

ivareta arbeidstakerne, og de bør derfor ikke 

være med i et sekretariat. 

Som et alternativ til dette kan det opprettes 

et ombud for varslingssaker. Flere kommuner 

kan også gå sammen om et slikt ombud. 

Ombudet kan være en som er ansatt i kom-

munen eller en som er utenfor denne. Dette 

er en løsning som i større grad enn et vars-

lingssekretariat er avhengig av de personlige 

egenskapene til den som innehar vervet. 

Et advokatkontor kan også engasjeres for å 

ta imot og håndtere varslinger. 

En profesjonsbestemt taushetsplikt, som 

for eksempel den advokaten har, går lenger 

og kan fremstå som mer tillitvekkende for 

varsleren enn den generelle taushetsplikt i 

forvaltningsloven.

Plikt til å legge til rette for intern varsling

De ordinære kanaler vil være:

• Ledelsen i linjen

• Tillitsvalgte 

• Verneombud

Et slikt særskilt varslingsmottak kan være:

• Varslingssekretariat

• Varslerombud

• Intern enhet

• Advokatkontor
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VARSLING - En KS-veileder

Kommunene trenger arbeidstakere som sier fra. Kommunens

rutiner bør gi arbeidstakeren den trygghet som er nødvendig 

for at han/hun velger å varsle om kritikkverdige forhold. 

Rutinene bør ha med i hvert fall følgende momenter:

• Hva bør arbeidstakeren tenke over før han/hun varsler?

• Hvordan bør arbeidstaker gå fram hvis han/hun ønsker å varsle?

• Hvem bør motta et varsel?

• Hva gjør kommunen etter å ha mottatt et varsel?

• Hvilken informasjon skal den/de det varsles om få, og når?

• Hvilken informasjon skal varsleren få etter å ha varslet?

• Hva gjør kommunen med opplysningene når saken avsluttes?
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Kommunen må utarbeide retningslinjer for 

det særskilte varslingssekretariat, der sam-

mensetning, rådmannens rolle (innsyns- og 

instruksjonsrett), plassering i organisasjonen 

og saksbehandlingsregler avklares. Saks-

behandlingsreglene må regulere hvilke 

forundersøkelser som kan eller skal gjøres, 

hvor saken oversendes, hvem som avslut-

ter saken der det ikke er grunnlag for videre 

oppfølging, arkivering av opplysninger med 

mer. Hvor omfattende man legger opp vars-

lingssekretariat og rutinene knyttet til dette, 

avhenger blant annet av størrelsen på kom-

munen. Dersom det velges en av de andre 

ordningene, må det utarbeides tilsvarende 

retningslinjer. 

Flere store kommuner har etablert særskilte 

varslingssekretariat som skal være uavhen-

gige og objektive, og komme i tillegg til de 

eksisterende informasjonskanaler. Sammen-

setning av gruppen varierer i kommunene. 

Det er både eksempler på at gruppen kun er 

sammensatt av ansatte i kommunen, og på 

grupper der kommunen oppnevner en eller 

fl ere eksterne medlemmer. Varslingssekre-

tariatet oversender da varslingene til kom-

munen på samme måte som et ombud eller 

et advokatkontor vil gjøre. Det må avklares 

hvor langt mandatet skal gå med hensyn til 

forundersøkelser før saken oversendes linjen 

i kommunen. En kommune har opprettet et 

varslingsombud hvor hovedverneombudet 

fungerer som ombud.

Behandling av varselet, varsleren 

og den det varsles om

En varsler bør, gjennom rutiner, ha krav på 

tilbakemelding om hvilken behandling vars-

lingen vil bli undergitt. Samtidig bør en vars-

ler forvente å få korrigerende opplysninger 

fra arbeidsgiver der det er nødvendig, blant 

annet hvis undersøkelsen viser at forholdet 

ikke var kritikkverdig. Det må også tas hen-

syn til rettssikkerhet og personvern for den 

det varsles om, herunder retten til å bli gjort 

kjent med påstander rettet mot en selv, samt 

mulighet til å imøtegå disse. Spørsmålet om 

når opplysningene skal gjøres kjent for den 

det varsles om, bør også vurderes. Her vises 

til vedlegg vedrørende relevante lovbestem-

melser.

Fortrolighet – anonymitet

Formålet med en gjennomtenkt varslings-

rutine er å gi trygge rammer for varsling, og i 

den sammenheng er det sentralt at varsleren 

gis stor grad av fortrolighet. Dette innebæ-

rer at varsler er kjent kun for en avgrenset 

gruppe. Det er mulig å lage rutiner som nor-

malt sikrer varsler fortrolighet, også overfor 

ledelsen i kommunen. 

KS anbefaler at det tilrettelegges for for-

trolighet i varslersituasjonen. Fortroligheten 

kan gå langt, for eksempel ved at varslers 

identitet ikke gjøres kjent for kommunens 

ledelse der dette ikke er nødvendig. Dette er, 

samlet sett, en bedre måte å sikre trygghet 

rundt varslersituasjonen enn anonym vars-

ling. Så lenge varslers identitet er kjent, er det 

imidlertid ikke mulig å garantere anonymitet i 

enhver situasjon.

Anonym varsling vil by på utfordringer. 

Det kan åpne for sladder og ubegrunnede 

påstander, ettersom ingen må stå ansvar-

lig for påstandene. Dessuten kan det være 

vanskelig å undersøke saken ytterligere, når 

det ikke er mulig å kontakte varsleren for 

nærmere opplysninger. En anonym varsler 

vil kunne ha mindre verdi for virksomhetens 

ansvarlige. Anonyme varslinger må likevel 

behandles og undergis passende under-

søkelse. Alternativet til anonym varsling 

internt vil kunne være varsling til media, hvor 

kilder normalt beskyttes. Det er også viktig 

at arbeidstakerne gjøres kjent med dilemma-

ene knyttet til anonym varsling. 

Flere av de store kommunene har under 

etablering egne websystem, der arbeidsta-

keren kan sende sitt varsel og i ettertid logge 

seg på og få informasjon om hva som skjer 

i saken, samt på forespørsel både gi mer 

informasjon og eventuelt oppgi sin identitet 

på et senere stadium. En slik løsning gir 

mulighet for kommunikasjon med varsler 

samtidig som anonymitet ivaretas. Dette 

systemet kan gjøre betenkelighetene knyttet 

til anonym varsling noe mindre.

Dersom det som følge av en varsling, oppstår 

vitneplikt i retten, vil den vitneplikten gå foran 

eventuelt løfte om fortrolighet/anonymitet.
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Arbeidsmiljøutvalget har en overordnet rolle 

når det gjelder etablering og vedlikehold av 

virksomhetens systematiske helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeid. Siden en varslings- og 

oppfølgingsrutine er en del av HMS-syste-

met, skal AMU behandle rutinen.  

De varslings- og oppfølgingsrutiner som 

utvikles, skal være i samsvar med arbeids-

miljølovens bestemmelser. Videre bør de ha 

legitimitet i organisasjonen, være kjent for 

alle, og være enkel for leder og medarbeider 

å bruke. Rutinene skal gi rettssikkerhet både 

for varsleren og andre personer som måtte 

bli involvert.  

Hvilke prosesser er egnet til å fremme 

denne målsettingen?

• Det er viktig med god støtte og forankring 

i kommunens toppledelse. Det som topp-

ledelsen er opptatt av, gir signaler om hva 

som er viktig i virksomheten. 

 Toppledelsen kan med fordel bidra til at 

utviklingen av rutinene ses i sammenheng 

med kommunens øvrige arbeid med åpen-

het, kvalitet og antikorrupsjon. 

• Videre må man involvere ulike aktører, som 

ledere, arbeidstakerorganisasjonene og 

vernetjeneste, for å sikre at ulike perspek-

tiver og erfaringer blir utnyttet i utviklings-

arbeidet. En arbeidsmåte kan her være 

å etablere en bredt sammensatt arbeids-

gruppe under AMU, som får i oppgave å 

utvikle utkast til rutine.  

• Noen kommuner har startet sitt arbeid 

med å kartlegge i hvilken grad varsling 

forekommer i virksomheten, hvordan det 

har vært varslet, og hvilke saksområder 

det har vært varslet om. Dette kan gi økt 

bevissthet om betydningen av å ha gode 

varslingsrutiner, og hva slags behov ruti-

nene må møte.  

• En annen arbeidsmåte kommunen kan 

bruke er å beskrive nåværende og ønsket 

ytringsklima gjennom gruppearbeid ute 

i virksomhetene, og å diskutere hvordan 

varsling best kan håndteres og kritikkver-

dige forhold forebygges. Erfaringene fra 

slike gjennomganger kan så brukes som 

grunnlag for å utvikle gode rutiner. Eksem-

pler på slik arbeidsmåte fi nnes nedenfor.  

Kartlegging og utvikling 

av ytringskulturen

På ledersamling eller i personalmøtet deles 

deltakerne inn i grupper. Hver gruppe får i 

oppgave å beskrive 4– 8 viktige kjennetegn på 

en god ytringskultur. Deretter vurderer gruppen 

de ulike kjennetegnene ved hjelp av en skala fra 

1 til 10 ut fra hvordan man opplever at situasjo-

nen er i dag. Hva skal til for at man skal bevege 

seg et hakk opp på skalaen på de to viktigste 

kjennetegnene? Når iverksettes disse handlin-

gene?  

Hvordan forebygge, og hvordan 

følge opp varsling?

Lag eksempler på en varsling som dere mener 

kunne ha skjedd i egen virksomhet.

1) Drøft hvordan dere mener at de aktuelle 

 varslingssakene bør håndteres av leder, 

 tillitsvalgt, vernetjeneste og medarbeidere.

2) Drøft så hvordan situasjonene som 

 utløste de aktuelle varslingene, kunne vært 

 forebygget.

Bruk de to øvelsene som utgangspunkt for 

arbeidet med å utvikle rutiner for varsling og 

oppfølging.

Hvordan legge opp prosessen i egen kommune?

VARSLING - En KS-veileder



27/19 Varslingsrutiner ved kritikkverdige forhold i Porsgrunn kommune - 19/09660-1 Varslingsrutiner ved kritikkverdige forhold i Porsgrunn kommune : KS veileder for varsling

Flere kommuner har god erfaring med å starte prosessen ved å skaffe oversikt over hvilke 

lover og regler man må ta hensyn til når det gjelder varsling. I vedlegget til dette heftet har vi 

laget en oversikt som kommunen kan arbeide ut fra. 

Det er viktig å ikke gjøre arbeidet for komplisert. 

Vær heller pragmatisk og lag enkle rutiner til å 

begynne med. Evaluering etter noe tid kan vise om 

kommunen trenger noe mer. Se gjerne på eksem-

pler gitt i dette heftet, eller bruk eksempler fra andre 

kommuner. Sørg likevel alltid for å tilpasse rutinene til 

egen kommunestørrelse og eget behov. Til høyre har 

vi listet opp noen kommuner som har utviklet rutiner 

for varsling. 

Skal den vedtatte rutinen bli kjent og praktisert, er 

det behov for opplæring av ledere, tillitsvalgte og 

vernetjeneste.

Eksempler på kommuner som 

har etablert varslingsrutiner:

• Bergen 

• Bærum

• Kvinnherad

• Oslo

• Sandefjord

• Stavanger

• Trondheim

12 - 13
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Varslingsrutine

Nedenfor følger et eksempel på en tenkt beskrivelse av en intern varslingsrutine som kan legges inn i 

kommunens HMS-system. Mange kommuner vil kanskje også beskrive hovedinnholdet i varslingsru-

tinen i andre dokumenter, som for eksempel i de etiske retningslinjene.     

1.   Det er ønskelig at alle medarbeidere varsler om kritikkverdige forhold. 

2.   Varslingen skal være forsvarlig, og det skal ikke gjengjeldes som følge av varslingen. 

3.   Varsling via dette skjemaet er forsvarlig.

4.  Varsling i samsvar med varslingsplikt, eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen 

     offentlig myndighet, er også alltid forsvarlig.

5.  Dette varselet bør leveres nærmeste overordnet leder eller tillitsvalgt/verneombud.

6.  Du kan også levere varselet til kommunens sentrale varslingsordning .............. 

     (her lister kommunen opp hvilken/hvilke andre instanser man kan varsle til etter 

     denne rutinen).

7.   Arbeidsgiver ønsker at varselet skal underskrives med navn. Da kan arbeidsgiver

      innhente ytterligere opplysninger fra varsler og gi tilbakemelding til varsleren om 

      hva som gjøres med forholdet. Du kan likevel velge å varsle anonymt.

8.   Du vil få tilbakemelding innen XX dager om hva som skjer med saken du har varslet om.

INTERN VARSLING

Rutine for intern varsling og oppfølging             HMS-systemet i …………………………….……………………… kommune

Jeg ønsker å varsle om følgende kritikkverdige forhold:

Jeg mener følgende bør gjøres (dersom varsler ønsker å komme med forslag):

Varslet av: ____________________  Dato: _________          q Jeg ønsker å være anonym.

VARSLING - En KS-veileder
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INTERN OPPFØLGING

Rutine for intern varsling og oppfølging             HMS-systemet i …………………………….……………………… kommune

Trinn   Oppfølging av forholdet  Dato

  1. Varsel mottatt av …………………………………………  

 

 

  2. Undersøkelser gjennomført

 • 

 • 

 • 

 

  3. Konklusjon

  4. Tilbakemelding gitt til varsler 

 

  5. Nødvendig informasjon gitt til den eller de det er varslet om

 

  6. Tiltak

 

  7. Videre oppfølging planlagt

 

  8. Videre oppfølging gjennomført 
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VARSLING 
Hvordan utvikle gode rutiner for varsling 

i kommuner og fylkeskommuner
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Offentlighetsloven 

– er varslingen offentlig? 

Offentlighetsloven gir i utgangspunktet innsyn 

i all informasjon som kommer til, eller produ-

seres i, forvaltningen. Innsyn kan kreves av 

”enhver”, men kommunen har ingen selvsten-

dig plikt til aktivt å informere om innholdet av 

sine dokumenter. Unntak må hjemles i lov. 

Nedenfor angis noen aktuelle unntak i saker 

der varsling mottas. 

Offentlighetsloven § 5

Bestemmelsen gir en vid adgang til å unnta 

såkalte ”interne dokumenter”. Slike dokumen-

ter blir ofte laget på oppfordring fra ledelsen, 

men dokumenter fra enkeltmedarbeidere 

som skrives på eget initiativ regnes også som 

interne. En varsling vil være et internt doku-

ment. Varslingen vil dermed kunne unntas 

med hjemmel i § 5, uavhengig av innholdet.

Ny offentlighetslov (offentleglova) trer i kraft 

1. januar 2008. Den nye loven begrenser 

adgangen til å unnta interne dokumenter i 

kommuner. Det vil måtte vurderes konkret om 

en varsling kan unntas etter reglene i den nye 

loven.

Offentlighetsloven § 5a 

– forvaltningsloven § 13

Offentlighetsloven § 5a unntar fra offentlighet 

opplysninger som er undergitt taushetsplikt i, 

eller i medhold av, lov. Forvaltningsloven 

§ 13 pålegger taushetsplikt om ”noens per-

sonlige forhold”. Varsling eller bakgrunnsin-

formasjon om forhold som tilhører den private 

sfære må dermed unntas fra innsyn for offent-

ligheten. Regelmessig vil varsling omhandle 

kritikkverdige forhold under utøvelse av 

arbeidet. Slike forhold er ikke av privat karak-

ter, selv om de er personlig belastende eller 

eventuelt usanne. Heller ikke opplysninger om 

straffbare forhold under utøvelsen av arbeidet 

er i utgangspunktet taushetsbelagte. 

Forvaltningsloven § 13 gir videre taushetsplikt 

om forhold av ”konkurransemessig betyd-

ning”. Bestemmelsen beskytter likevel ikke for 

innsyn dersom det varsles om kritikkverdige 

forhold i en virksomhet, heller ikke dersom 

forholdene er straffbare. Det må imidlertid 

gjøres en konkret vurdering av hvor sterkt be-

grunnet eller verifi sert opplysningene er der-

som det dreier seg om et straffbart forhold.

Offentlighetsloven § 5a 

– profesjonsbestemt taushetsplikt 

Dersom varsling skjer til en person med 

profesjonsbestemt taushetsplikt vil vedkom-

mende regelmessig ha plikt til å bevare taus-

het om både hvem som varsler og innholdet i 

varselet. Imidlertid vil forutsetningen ofte være 

at den som mottar varselet skal gå videre 

med det. 

De opplysninger som for eksempel advokat/

revisor går videre med til andre i kommunen, 

vil da ikke lenger være underlagt profesjons-

bestemt taushetsplikt. Dersom varsleren ikke 

tillater at dennes identitet røpes overfor andre, 

vil dette i praksis anonymisere varsleren for 

andre enn varslingsmottaker.

Offentlighetsloven § 6 nr. 5)

Bestemmelsen gir anledning til å unnta: 

”Anmeldelse, rapport og annet dokument om 

lovovertredelse.” fra offentlighet. I lovovertre-

delse ligger det at det må være brudd på lov 

eller forskrift, men ikke at forholdet er straff-

bart. Det er tilstrekkelig med mistanke om lov-

brudd. Unntaket gjelder både når kommunen 

mottar slike dokumenter og når kommunen 

selv anmelder forholdet. Bestemmelsen sier 

at dokumentet kan unntas. Det er ikke noe i 

veien for å unnta kun deler av dokumentet, 

som for eksempel hvem som varsler, eller 

hvem det varsles om.

Forvaltningsloven 

– saksbehandlingsregler

Dersom det på bakgrunn av varsling er aktu-

elt å gi en tjenestelig sanksjon av en slik art at 

den omfattes av forvaltningslovens defi nisjon 

av enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 

andre ledd, må reglene i kap VI følges. 

Nedenfor gjengis utdrag av de viktigste regler 

som må følges under saksforberedelsen, 

herunder kontradiksjon og partsinnsyn. Kon-

tradiksjon vil si at det skal sikres rett til å uttale 

seg om opplysninger som kommer fram i 

saken. Det er i tillegg klagerett på enkeltved-

taket etter § 28. Selv om en avgjørelse ikke 

er enkeltvedtak, vil reglene §§ 16 og 17 i stor 

grad være et uttrykk for god forvaltningsskikk, 

og dermed kunne være retningsgivende i alle 

saker.

Saksbehandlingsregler i varslingssaker
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Forhåndsvarsel – forvaltningsloven § 16 

§ 16 angir følgende: ”Part som ikke allerede 

ved søknad eller på annen måte har uttalt 

seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og 

gis høve til å uttale seg innen en nærmere 

angitt frist.” Plikten til å gi forhåndsvarsel har 

ingen spesifi kk frist. Betydelige undersøkel-

ser kan derfor fi nne sted før parten varsles. 

Dette kan i enkelte saker være påkrevd, 

mens det i andre saker kan være god saks-

behandling å få noe avkreftet/bekreftet av 

parten så tidlig som mulig. 

Utrednings- og informasjonsplikt 

– forvaltningsloven § 17

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så 

godt opplyst som mulig før vedtak 

treffes. Som et ledd i dette skal partene 

gjøres kjent med opplysninger forvaltningen 

har eller mottar, og gis anledning til å uttale 

seg om disse.

Heller ikke når det gjelder plikten til å fore-

legge opplysninger, fi nnes det noen spesifi kk 

regel for når dette skal gjøres. Normalt bør 

dette gjøres så snart forvaltningen får tilgang 

til opplysningene. Dersom det foreligger kon-

krete grunner til å utsette foreleggelsen, vil 

dette normalt være greit såfremt parten får 

tilstrekkelig tid til å respondere på opplysnin-

gene.

Partenes adgang til å gjøre seg 

kjent med sakens dokumenter 

– forvaltningsloven § 18 fl g.

En part har i utgangspunktet adgang til å 

gjøre seg kjent med sakens dokumenter. 

§ 19 gjør likevel unntak, herunder for opp-

lysninger som gjelder ”andre forhold som av 

særlige grunner ikke bør meddeles videre”, 

jf. bokstav b i bestemmelsen.

Det må skje en avveining av om det ut fra 

personvernhensyn er rimelig å unnta opplys-

ningene fra innsyn, og om det er forsvarlig å 

gjøre det i lys av behovet for å sikre sakens 

opplysning, og at parten får ivaretatt sitt tarv 

i saken.

Også spørsmålet om vern av kilden for 

opplysninger som er gitt til forvaltningen, 

må avgjøres ut fra en slik konkret helhets-

vurdering. Som et alminnelig utgangspunkt 

kan det legges til grunn at hvis de opplys-

ninger som er gitt ikke er entydig bekreftet 

og dokumentert på annen måte, og de vil 

kunne bli tillagt ikke helt ubetydelig vekt ved 

avgjørelsen, må parten ha krav på å få vite 

hvem som er kilden. 

Personopplysningsloven 

– datasystemer

Dersom kommunen velger å etablere et 

system for varsling via egne datasystemer, 

for eksempel for å legge til rette for ano-

nym varsling, vil man måtte følge reglene i 

personopplysningsloven. Loven har i §§ 8 

og 9 vilkår som må være oppfylt for å kunne 

behandle alle personopplysninger. Arbeids-

miljøloven § 3-6 anses for å være lovhjem-

mel for å kunne behandle alle opplysninger 

mottatt ved varsling. Etter lovens § 31 skal 

det sendes melding til Datatilsynet minst 30 

dager før behandling starter. Datatilsynet har 

utredet de viktigste sider ved varsling i en 

uttalelse datert 4. januar 2007. Denne fi nnes 

på tilsynets hjemmesider.

Når opplysninger/varsel om konkrete per-

soner mottas i et slikt system, får den det 

varsles om rettigheter etter lovens § 20. 

Denne viser til §§ 18 og 19, som ikke gir 

den det varsles om direkte innsyn i varselet. 

Sett i sammenheng vil likevel hovedinnhol-

det i varselet måtte opplyses. Varsling via 

elektroniske systemer vil som hovedregel gi 

den det varsles om rett til innsyn i varselet 

på et tidlig tidspunkt. Det er imidlertid visse 

unntak i § 23. Særlig aktuell er bokstav b, 

om unntak for opplysninger ”det er påkrevd 

å hemmeligholde av hensyn til forebygging, 

etterforskning, avsløring og rettslig forfølg-

ning av straffbare handlinger”.

VARSLING - En KS-veileder
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Arkivsak-dok. 16/03816-15 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

   

Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Porsgrunn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og bestiller siste prosjektet i 

perioden 2016-2020.  
  

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan på ? som siste prosjekt, fra Telemark kommunerevisjon IKS. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget rullerte plan for forvaltningsrevisjon i møte 08.05.2018 sak 20/18 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriteringer:  

1. Eiendoms-forvaltning  

2. Byggesaksbehandling  

3. Pleie- og omsorgs-sektoren  

 

Eiendomsforvaltning leveres til kontrollutvalget i først eller andre møte høsten 2019 

Byggesaksbehandling leveres til kontrollutvalget i dette møtet 11.06. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger frem gjennomførte prosjekt og opplysning om gjenstående prosjekt fra plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2020.  TKR IKS v/Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal er tilstede i saken. 

Dokumentet «Overordnet analyse - Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - Porsgrunn 

kommune» ligger som vedlegg til saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget antydet et prosjekt om barnevern i sist møte. Kontrollutvalget fikk tilsendt eksempler på 

FVR rapporter skrevet på barnevern i andre kommuner. 

Kontrollutvalget bestemmer seg for bestilling av siste forvaltningsrevisjonsprosjekt i denne perioden. 

 

 

Vedlegg:  

- Overordnet analyse - Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - Porsgrunn kommune 
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Porsgrunn kommune 
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Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
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 gjør 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).  
 
Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de 
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold 
kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
 
Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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1 Innledning 
1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide et forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon i kommunen.1 Planen skal utarbeides minst en gang i 

valgperioden. Kommunestyret skal vedta en plan for forvaltnignsrevisjon senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon finner du i kapittel 2.  

 

Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 

vurderinger av risiko- og vesentlighet. Denne analysen finner du i kapittel 3. 

 

Overordnet analyse og forslag til plan er utarbeidet av Telemark kommunerevisjon IKS 

i samsvar med gjeldende avtale om revisjonstjenester. Analysen gjelder kommunens 

egen virksomhet og annen kommunal virksomhet dersom denne er organisert som 

kommunale foretak (KF), § 27-samarbeid og vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28 b og § 28 c.  

 

Kommunal virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt (interkommunale 

selskap (IKS), aksjeselskap eller § 27-selskap) omfattes ikke av analysen. For slike 

organisasjonsformer kan kontrollutvalget føre tilsyn ved hjelp av selskapskontroll.2 

 

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon? 
 
På vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget se til at det blir gjennomført  

 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon)3 

 

Forvaltningsrevisjon er en del av kommunens egenkontroll – det er en del av 

kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonens rolle er å 

undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og 

                                                      
1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15. juni 

2004, § 10. 
2 Jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6 og kommunens plan for selskapskontroll. 
3 Revisjonsforskriften § 7 
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kommunens egne planer og vedtak. Fokus rettes også mot effektivitet og kvalitet i 

produksjonen av velferd for kommunens innbyggere.  

 

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget: 

 synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse  

 bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere  

 bidra til læring og forbedring i organisasjonen 

 bidra til kommunens egenkontroll 

 

 

1.3 Forvaltningsrevisjoner i Porsgrunn kommune i 2012-2015 
 

I Porsgrunn kommune er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført i perioden 2012-

2015: 

 

 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) 

 

1.4 Avtale om forvaltningsrevisjon 2016-2019 
 
Forvaltningsrevisjon er omfattet av avtalen om revisjonstjenester mellom Porsgrunn 

kommune og Telemark kommunerevisjon IKS. Forslaget til plan har et omfang på 

forvaltningsrevisjon som samsvarer med tilgjengelig ressurs etter avtalen om 

revisjonstjenester. Kommunestyret/kontrollutvalget kan endre planen innenfor denne 

definerte ressursrammen gjennom hele planperioden.  

 

Dersom kommunen ønsker flere eller mer omfattende forvaltningsrevisjoner kan det 

avtales. Dette vil bli fakturert særskilt.  
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2 Plan for forvaltningsrevisjon 
 

Innenfor gjeldende avtale om revisjonstjenester og på bakgrunn av overordnet analyse 

i kapittel 3, foreslår vi følgende forvaltningsrevisjoner i planperioden 2016 – 2019, i 

prioritert rekkefølge.  

 

Timeomfang per prosjekt er et foreløpig anslag, og ved endelig planlegging av 

forvaltningsrevisjonen kan ressursbehovet per prosjekt bli justert både opp og ned.   

 

 

Tema/tittel Vinkling Nytte Omfang 

Journal og arkiv Kommunens arbeid for å 

sikre at alt blir arkivert og 

journalført 

Bidra til å sikre 

innbyggernes innsyn 

og kommunens 

dokumentasjon 

Ca 350 t 

Eiendoms-

forvaltning  

Kommunens system for 

planlegging og styring av 

eiendomsforvaltningen, 

herunder utnyttelse av 

egne og leide bygg. 

Kommunens tiltak for å 

sikre et verdibevarende 

vedlikehold av 

bygningene. 

Bidra til å legge til 

rette for god 

eiendomsforvaltning. 

Ca 350 t  

Bypakke Grenland Undersøke organisering 

og styring. Egnet som 

fellesprosjekt. 

Bidra til 

styringsinformasjon.  

Ca 250 t 

Byggesaks-

behandling 

Har kommunen tiltak for 

å sikre kommunen god 

og effektiv 

saksbehandling 

Bidra til å sikre 

forutsigbar og god 

saksbehandling. Gir 

styringsinformasjon 

Ca 350 t 

Mobbing Har kommunen system 

for å ivareta barn og 

unge som opplever 

mobbing. Er 

saksbehandlingen 

tilfredsstillende? 

Sikre at kommunen 

følger opp barn og 

unge som er utsatt 

for mobbing 

Ca 350 t 
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Pleie- og omsorgs-

sektoren 

Kvalitet/kapasitet i pleie- 

og omsorgs-sektor. 

Nærmer avklaring i 

dialog med KU 

 Ca 350 t 

Offentlige 

anskaffelser 

Undersøke etterlevelse 

av regelverk og 

retningslinjer 

Bidra til lovlige og 

gode anskaffelser. 

Bidra til læring 

Ca 350 t 

NAV/sosial-

tjenesten 

Flere aktuelle vinklinger. 

Nærmere avklaring i 

dialog med KU 

 Ca 350 t 
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3 Overordnet analyse 
3.1 Om risiko og vesentlighet – metodikk og rullering 

Risiko og vesentlighet 
Risiko handler om  

 hva som kan gå galt,  

 hvor sannsynlig er det at noe går galt, og  

 hva som er konsekvensen. 

 

Vesentlighet i forvaltningsrevisjon handler om hvor viktig oppgaven eller området er 

for kommunen og kommunens samfunnsoppdrag, eller for kommunens 

brukere/innbyggere. 

 

Metodikk 
I vurderingen av risiko og vesentlighet har vi tatt utgangspunkt i kommunelovens 

formålsparagraf og bestemmelsen om rådmannens ansvar.4 Vi fokuserer derfor på 

følgende områder i analysen: 

 

 Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre? 

 Har rådmannen tiltak for virksomhetsstyring og betryggende kontroll? 

 Blir rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i myndighetsutøvelse og 

tjenesteyting? 

 Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling? 

 

For å kartlegge og vurdere risiko i Porsgrunn kommune har vi gjennomgått 

kommunens økonomiplan, årsrapporter, planstrategi og annen 

styringsdokumentasjon. Vi har gjort en analyse av nøkkeltall fra KOSTRA og annet 

statistisk materiale. Videre har vi innhentet informasjon om kommunens system for 

internkontroll. Vi benytter også informasjon fra fylkesmannens tilstandsrapport, 

tilsynsrapporter og tilsynsplaner.  

 

I KOSTRA-analysen bruker vi tall for kommunen for perioden 2012 – 2014. Vi 

sammenligner kommunen med sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet 

utenom Oslo. I KOSTRA er kommunene gruppert ut fra størrelse, kostnader og 

                                                      
4 Kommuneloven §§ 1 og 23 nr. 2 
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inntekter. Porsgrunn kommune er i kommunegruppe 13 som består av de 40 største 

kommunene i Norge utenom de fire største byene. Vi har innhentet synspunkter på 

risikoområder og behov for forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget fra forrige 

valgperiode, og vi har gjennomført samtaler med ordfører og rådmann.  

 

Kommunereform og rullering 
Kommunereformen med mulige nye oppgaver og endret inndeling av kommunene vil 

kunne påvirke risikobildet og dermed plan for forvaltningsrevisjon. Dette er avhengig 

av hvilke retningsvalg kommunen gjør i spørsmålet om kommunestruktur. Vi har lagt 

til grunn for vår analyse at eventuelle endringer i kommunestrukturen i Telemark ikke 

vil ha virkning før i 2020. Dersom det blir slike endringer i kommuneinndelingen for 

Porsgrunn kommune, vil det være behov for å rullere plan for forvaltningsrevisjon for 

andre halvdel av planperioden. 

  

3.2 Om Porsgrunn kommune 

Demografi 
Porsgrunn kommune hadde 31.12.2014 en befolkning på 35 755 personer. Det er en 
liten befolkningsvekst som i all hovedsak skyldes nettotilflytting.  
 
Sammenliknet med KOSTRA-gruppe 13 og landet (utenom Oslo) har Porsgrunn noe 
færre personer i de yngre aldergruppen og noe flere personer i de eldste 
aldersgruppene. 
 
Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn er 11,7. Det er noe lavere enn i 
KOSTRA-gruppa (15,2) og i landet (13,2).  
  
Om lag 95 prosent av befolkningen bor i tettbygd strøk. 
 
Det er en høyere andel arbeidsløse i Porsgrunn i forhold til kommunene vi 
sammenlikner med.   
 
 

Kommunens organisasjon 
Kommunen har om lag 3 300 ansatte og er organisert i fire kommunalområder.  
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Organisasjonen er ellers bygget opp på denne måten: 

 
 
 

Interkommunale samarbeid, KF ol. 
 
Porsgrunn inngår i følgende samarbeid med andre kommuner: 
 

Samarbeid 
 

Deltakere Organisering Vertskomm

une/ 

kontorkom

mune 

Lovpålagt 

oppgave/ 

myndighetsutøve

lse overdratt 

Barnevernvakt 

Krise- og akuttberedskap for 

barneverntjenesten. 

Felles barnevernsvakttjeneste 

på kveldstid, i helger og 

høytider 

Alle i Telemark, 

minus: Notodden 

Tinn og Hjartdal 

 

Kommuneloven § 27 Skien  

Grenland landbrukskontor 

Felles landbruksforvaltning 

for deltakerkommunene 

 

Skien 

Porsgrunn 

Siljan 

 

Kommuneloven § 28-

1b 

Skien Ja 

Landbrukskonto

ret står for 

myndighets-

utøvelsen innen 

landbruksforvalt

ning og vilt- og 

fiske-

forvaltningen. 

110 – Telemark 

Felles alarmsentral for hele 

Telemark.  

Kostnadene fordeles ut fra 

innbyggertall i kommunene. 

Alle i Telemark Kommuneloven § 27 

Virksomheten er 

organisert med eget 

styre samt årsmøte som 

bestemmende organ. 

Skien  
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Grenland Friluftsråd 

Arbeidet med friluftsoppgaver 

av regional karakter. 

Kostnadene fordeles ut fra 

innbyggertall i kommunene 

Skien 

Porsgrunn 

Drangedal 

 

 

Kommuneloven § 27 Skien  

Grenlandskommunenes 

Innkjøpsenhet GKI 

Oppnå stordriftsfordeler og 

effektivisering av 

innkjøpsfunksjonene i 

deltakerkommunene 

Skien 

Bamble 

Drangedal 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan 

Kommuneloven § 27 

Interkommunalt styre 

og samarbeidsråd. 

Skien  

Krisesenteret i Telemark  

Tilby hjelp og støtte til menn, 

kvinner og barn som kommer 

i vanskelige livssituasjoner 

som følge av vold og 

mishandling. 

 

Skien 

Bamble 

Drangedal 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan+ 8 øvrige 

Kommuneloven § 27. Skien  

Kemneren i Grenland Skien 

Porsgrunn 

Kommuneloven § 28-

1b. 

Skien Ja 

Disponering av slam fra  

kommunale 

avløpsrenseanlegg 

Skien 

Porsgrunn 

Bamble 

Samarbeidsavtale Skien  

Knarrdalsstrand renseanlegg   

Rense kommunalt 

avløpsvann. 

Porsgrunn 

Skien 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn  

Miljørettet helsevern i 

Grenland 

Fremme folkehelse og bidra til 

gode miljømessige forhold. 

Føre tilsyn og foreta 

godkjenninger.  

 

Skien 

Bamble 

Drangedal 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan 

Kommuneloven § 28-

1b 

Rådmennene, eller den 

rådmannen utpeker, er 

styre og har jevnlige 

møter med miljørettet 

helsevern. 

Porsgrunn Ja 

Den formelle 

vedtaksmyndigh

eten delegeres til 

fagleder for 

tjenesteområdet 

etter de regler 

som følger av 

kommune-

helsetjenestelove

ns § 4a-3 

Tolketjenesten i Grenland   

Levere tolketjeneste til 

deltakerkommunene. Ved 

ledig kapasitet selges 

tolketjenester til andre 

kommuner og selskaper 

Porsgrunn 

Skien 

 

 

 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn  

Tilsynskontoret for 

byggesaker i Grenland 

Arbeide for bedre kvalitet i 

byggeprosjekter. Være en 

ressurs og rådgiver innenfor 

byggekontroll. 

Skien 

Bamble 

Drangedal 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn  

Arbeidsgiverkontrollen i 

Grenland AiG   

Bedre kommunenes mulighet 

til å oppfylle krav om 

arbeidsgiverkontroll. Etablere 

et solid fagmiljø som kan bistå 

med råd og veiledning overfor 

næringslivet. 

Skien 

Bamble 

Kragerø 

Porsgrunn 

Siljan 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn  

Overgrepsmottaket i 

Telemark 

Alle i Telemark Kommuneloven § 28-

1b 

Skien Ja 

Telemark interkommunale 

næringsfond 

Å medvirke til 

næringsutvikling i fylket ved å 

Alle i Telemark  Telemark 

fylkeskomm

une 
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delfinansiere fellestiltak med 

virkning for hele fylket. Kan 

gi støtte til prosjekter som 

kommer minst to kommuner 

til gode. 

SAMBA 

En interkommunal institusjon 

for barn med store 

funksjonshemminger. 

Skien  

Porsgrunn 

Kommuneloven § 27 Skien  

Interkommunalt 

geodatasamarbeid i Grenland  

 

Bamble 

Skien  

Porsgrunn 

Siljan 

Samarbeidsavtale Porsgrunn  

 

 
 

Økonomi 

 Hovedtrekk i kommunens økonomi og utvikling 
 

Kostra 2014 Porsgrunn 
kommune 

Gruppesnitt Landsgj.snitt* 

Frie inntekter per innbygger, i kroner 45 333 46 497 48 610 

Nto lånegjeld per innbygger, i kroner 63 851 56 883 58 160 

Disposisjonsfond i % av br. driftsinntekter 6 7,6 6,4 

Akk. regnskapsmessig merforbruk i % av br. dr.int. 1 0,7 0,6 

Nto dr.utg. til barnehage per innbygger 1-5 år, i kroner 135 406 127 549 128 633 

Nto dr.utg til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år, i kr 99 980 92 919 100 946 

Nto dr.utg til kommunehelse per innbygger, i kroner 1 755 2 018 2 319 

Nto dr.utg til pleie og omsorg per innbygger. I kroner 18 958 14 986 16 386 

Nto dr.utg til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år, i kr 3 541 3 357 3 138 

Nto dr.utg til barnevern per innbygger 0-17 år, i kroner 8 809 7 321  7 978 

Nto dr.utg til administrasjon og styring per innbygger, i kr 3 062 3 493 4 258 

SSB: Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1 og 2. Reviderte tall 26.06.2015 
* Landsgjennomsnitt uten Oslo 

 
Kommunen har noe mindre frie inntekter pr innbygger enn gjennomsnittet i KOSTRA-
gruppe 13 og landet uten Oslo. Lånegjelden pr innbygger er høyere enn i 
sammenlikningskommunene. 
 
Med unntak av utgifter til kommunehelse og administrasjon/styring ligger Porsgrunn 
kommune høyere enn sammenlikningskommunene på alle tjenesteområder vist i 
tabellen ovenfor.   
 

3.3 Lokaldemokrati 
 

3.3.1 Åpenhet og innsyn 
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. 

Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet og skal legge til 

rette for at kommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes 
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informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den 

enkelte og allmenhetens kontroll.  

 

Kommunen har postlister tilgjengelig på sine hjemmesider. Her kan en se dokumenter 
som er kommet inn til eller sendt fra kommunen. Eventuelle andre 
dokumenter/journalposter knyttet et dokument i postlisten må bestilles. Dette kan 
skje via hjemmesiden.  
 
Oversikter over datoer for møter i politiske utvalg er tilgjengelig på kommunens 
hjemmesider. Det er videre oversikter over hvilke personer som sitter i utvalgene, 
deres partitilknytning og kontaktinformasjon. 
 
Ved å gå inn i møtekalenderen kan en se hvilke saker som skal behandles og tilhørende 
møtedokumenter. Protokoller fra møte er tilgjengelige.   
  
Møter i administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyre overføres via web-TV på 
kommunens hjemmesider. 
 
I 2011 ble Porsgrunn kommune av Presseforbundet kåret til en av de mest åpne 
kommunene i landet.5 
  

3.3.2 Saksforberedelse og gjennomføring av kommunestyrets vedtak 
Rådmannen har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at 

vedtak blir gjennomført. Kommunen bruker sak/arkivsystemet 360. Det er maler for 

saksframstillinger som administrasjonen legger fram til politisk behandling.  

 

Ordfører gir uttrykk for at saksframstillingene stort sett er tilfredsstillende, men vil 

likevel se på «riggingen» av dokumentene for at de skal være mest mulig 

hensiktsmessige for politikerne.  

 

3.3.3 Budsjettering og rapportering 
Kommunens handlingsprogram for fireårsperioden og årsbudsjett for kommende år 
blir behandlet av kommunestyret hvert år i desember. 
 
Det rapporteres tertialvis. Årsmelding og regnskap for et år behandles av bystyret i 
mai/juni det etterfølgende året. 
 

                                                      
5 Pressens offentlighetsutvalg, åpenhetsindeksen 2011 
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3.4  Virksomhetsstyring og betryggende kontroll 

3.4.1 Internkontroll 
Kommuneloven § 23 nr. 2 stiller et generelt krav om at rådmannen skal ha 

betryggende kontroll med kommunens virksomhet. Ifølge lovforarbeidene innebærer 

dette et generelt krav om at kommunen skal ha internkontroll. I tillegg er det krav om 

internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for de ulike 

tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, 

opplæringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og 

sosialtjenesteloven.  

 

De fleste kommuner er oppmerksomme på internkontroll, men i mange kommuner 

utøves den utenfor en helhetlig struktur. Dermed blir internkontrollen fragmentert, og 

vil i mindre grad fungere som et verktøy for ledelse og styring. En systematisk 

tilnærming kan gjøre internkontrollen mer relevant og meningsfull, og bidra til 

forebygging og forbedring. 

 

Porsgrunn kommune har et helhetlig system for internkontroll. Rådmannen gir uttrykk 

for at kommunens internkontrollsystem er lite fleksibelt. Det er nedsatt en gruppe i 

kommunen som skal vurdere om det er hensiktsmessig å gå over til et annet system.   

 
Bruk av internkontrollsystem og avvikshåndtering er generelt et risikoområde i 
kommunene. 
 

3.4.2 Etikk og varsling 
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk er en integrert del av all 

arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn for enhver 

beslutning eller handling. 

 

KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner har etiske 

retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør være behandlet av 

kommunestyret. KS og TI anbefaler at de etiske retningslinjene også blir gjort 

gjeldende for kommunale foretak. Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak 

som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og 

en høy etisk standard i virksomheten og i kommunale foretak.  

 

Porsgrunn kommune har etiske retningslinjer fra 2009. Rådmannen sier det er satt i 

gang et arbeid for å oppdatere og fornye det etiske reglementet. 
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Habilitet og etikk har vært tema på folkevalgtopplæring kommunen har hatt etter siste 

kommunevalg. 

 

Kommune redegjør i årsmelding for 2014 for arbeidet med å sikre betryggende 

kontroll og en høy etisk standard i kommunen. Gjennomgang av etiske retningslinjer er 

obligatorisk ved tilsetting av nye ledere. Det jobbes med etiske dilemmaer i alle 

virksomheter og det er planlagt flere tiltak for å forebygge korrupsjon. 

 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 

Arbeidsgiver har plikt til å utarbeide rutiner for varsling eller iverksette andre tiltak for 

å legge til rette for intern varsling. KS og Arbeidstilsynet anbefaler at kommunene 

utarbeider skriftlige rutiner for dette.  

 

Porsgrunn kommune har en varslingsplakat. Kommune hadde en varslingssak for noen 

år siden. Saken er avsluttet. 

 

Ivaretakelse av en god kultur for etikk og varsling er et risikoområde for 

kommunesektoren og et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. Vi vil likevel ikke 

prioritere dette i vårt forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 

 

3.4.3 Arkiv og dokumentasjon 
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. 

 

Porsgrunn har et felles postmottak der all post blir tatt imot og journalført. 

 

I kommunens egenmelding til arkivverket i 2014 opplyses det at Porsgrunn kommune 

har arkivleder (kommunearkivar) i 80 % stilling. Det er ellers 9 personer som har arbeid 

med arkiv som hovedoppgave. 1 person har høyere arkivfaglig bakgrunn.  

 

Kommunen har ikke arkivplan. 

 

Kommunen har ikke planer for håndtering av kommunens arkiver ved en eventuell 

kommunesammenslåing. Arkivtjenesten er ikke delaktig i prosesser vedrørende 

kommunereformen 
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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. Det er krav om at dette må følges opp og frister for 

tilbakemelding til Statsarkivet er henholdsvis 01.01.2017 og 01.01.2016. 

  

Det er en generell risiko for at kommunene ikke har tilfredsstillende system og 

etterlevelse av regelverket for journalføring og arkivtjenester. Etter vår vurdering er 

dette et aktuelt området for forvaltningsrevisjon.  

 

3.4.4 Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet til informasjon og IKT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt 

informasjon til de rette menneskene til rett tid.  

 

Alle offentlige virksomheter er etter § 15 i eForvaltningsforskriften pålagt å ha 

internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.  

 

Personopplysningsloven med forskrifter stiller krav om tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved 

behandling av personopplysninger.  Det kreves dokumentert internkontroll. 

Styringssystemet som den enkelte virksomhet må etablere for å oppnå tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet, må blant annet fastsette overordnede sikkerhets mål, 

akseptabelt risikonivå og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet. 

Kommunen må skaffe en komplett oversikt over alle personopplysninger som 

behandles innenfor de ulike tjenesteområdene, vurdere risiko og opprette rutiner og 

et aktivt system for avvikshåndtering.  

 

Porsgrunn kommune har tidligere hatt personvernombud. Pr i dag er det ingen som 

fyller funksjonen, men kommunen vurderer å opprette dette igjen. Et 

personvernombud er en person som skal styrke virksomhetens kunnskap og 

kompetanse om personvern. Personvern-ombudsordningen er en frivillig ordning 

administrert av Datatilsynet.  

 

Porsgrunn kommune har i 2015 utarbeidet en «Strategi for informasjonssikkerhet i 

Porsgrunn kommune». Arbeidet med å følge opp strategien er startet. 
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Det er en generell risiko for at kommunene ikke har tilfredsstillende system og 

etterlevelse. Siden Porsgrunn kommune nå jobber aktivt med dette feltet vil vi ikke 

prioritere dette tema i forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 

 

3.4.5 Anskaffelser 
Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. 

Regelverket om offentlige anskaffelser skal bidra til at pengene utnyttes best mulig og 

at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.  

 

Reglene om offentlige anskaffelser har også som formål å bidra til en bærekraftig 

utvikling, og skal motvirke sosial dumping og korrupsjon. Sosial dumping skjer både 

ved brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og når lønn og andre ytelser er 

uakseptabelt lave, sammenliknet med det norske arbeidstakere normalt tjener. I 

anskaffelsessammenheng kan kommunen arbeide mot sosial dumping bl.a. ved å stille 

og følge opp krav om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter.  

 

Også innen miljø og andre former for sosialt ansvar kan offentlige innkjøpere spille en 

viktig rolle gjennom kvalifikasjonskrav og kontraktsklausuler ved anskaffelser, og den 

senere oppfølgingen av slike krav. 

 

Nye og forenklede regler om offentlige anskaffelser ventes å gjelde fra våren 2016. De 

nye reglene vil gi kommunene både økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal bl.a. 

gi oppdragsgiver incentiver og plikter knyttet til miljøhensyn og bekjempelse av 

barnearbeid og sosial dumping, og bedre konkurransevilkårene for små og 

mellomstore bedrifter.  Det foreslås at KOFA igjen skal kunne ilegge gebyr for ulovlige 

direkteanskaffelser.  

 

Med unntak av en større sak i 2015 som ble trukket av klager, er vi ikke kjent med at 

Porsgrunn har hatt saker til behandling i KOFA 

 

Porsgrunn kommune er deltar i Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI). GKI har 

utarbeidet felles strategi og reglement for deltakerkommunene, og inngår felles 

rammeavtaler.  

 

Rådmannen har pekt på at arbeidet med å sikre at prosesser rundt større 

anbudskonkurranser blir riktige kan være utfordrende.  
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Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Porsgrunn 

kommune. Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst og i stadig endring, og 

vi foreslår derfor forvaltningsrevisjon.  

 

3.4.6 Offentlig støtte 
EØS-avtalens statsstøtteregler påvirker i stor grad rammene for nærings- og 

sysselsettingspolitikken. EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig støtte til foretak, 

dersom støtten kan vri eller true med å vri konkurransen og påvirke samhandelen 

innen EØS-området. Kommunen kan tildele støtte innenfor de rammene og 

prosedyrekravene som følger av reglene om offentlig støtte. 

 

En del kommuner tilbyr selv eller gjennom eierskap, varer og tjenester i 

konkurranseutsatte markeder, f.eks. badeland, kafedrift, utleie av næringseiendom. 

Slik aktivitet skal foregå uten offentlig støtte. Det innebærer at aktiviteten skal være 

tydelig atskilt fra annen offentlig virksomhet, slik at det ikke skjer en ulovlig 

kryssubsidiering av den konkurranseutsatte aktiviteten til kommunen. Risiko for at det 

tildeles ulovlig offentlig støtte kan også oppstå når kommunen kjøper eller selger 

eiendom utenom det åpne markedet. 

 

Det kan være en risiko for at kommunen gir ulovlig offentlig støtte. Dersom det blir en 

klagesak knyttet til dette, kan det medføre krav om at støttemottaker betaler tilbake 

støtten. Det er uheldig for støttemottaker, og slike saker kan også være 

arbeidskrevende og medføre tap av omdømme for kommunen.  

 

Rådmannen har pekt på at Porsgrunn kommune på har bidratt med ulike typer 

ressurser til idrettslag og andre typer organisasjoner. Noen av disse aktørene kan også 

helt eller delvis være kommersielle aktører. Det kan være aktuelt med et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt for å se på tilskuddsordningene og eventuelle andre 

tjenester kommunen yter, men vi har ikke prioritert det planen. 

 

3.5 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse – kvalitet, rettssikkerhet og 
produktivitet 

 
Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene 

blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha 

det omfang og den kvalitet som loven krever, og myndighet skal forvaltes slik som 

lovverket forutsetter. 
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3.5.1 Oppvekst 

Barnehage 
I Porsgrunn kommune er det både kommunale og private barnehager. Om lag 35 % av 

barna har plass i kommunale barnehager og resterende 65 % er i private. Som eier og 

myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på barnehageområdet. 

Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett til barnehageplass, 

godkjenne barnehager, yte tilskudd til private barnehager, samordne opptak, drive 

veiledning og føre tilsyn.  

 

Tilskuddsordningene til private barnehager er forenklet fra 2015, slik at tilskuddene 

skal baseres på kommunens regnskap, og ikke på kommunens budsjett. Det arbeides 

med å endre finansieringsordningen for private barnehager fra 2016. Kommuner med 

mange private barnehager bør ha en oppmerksomhet mot disse mulige endringene. 

 

Porsgrunn kommune har en overordnet plan for barnehage og skole; «Klart vi kan!» 

 

I 2014 hadde Porsgrunn kr 135 406 i netto driftsutgifter til barnehager pr barn i 

alderen 1-5 år. Tilsvarende tall i KOSTRA-gruppe 13 og i landet var henholdsvis kr 

127 549 og kr 128 63. I en rapport fra Telemarksforsking og revisjonsfirmaet BDO6 er 

det pekt på noen grunner til at Porsgrunn har relativt høye kostnader til sektoren; høy 

dekningsgrad, forholdsvis mange barn under tre år, høyt lønnsnivå grunnet lang 

ansenitet og høye utgifter til private barnehager. 

 

Kommunen gjennomfører årlige brukerundersøkelser. I følge handlingsprogrammet for 

2016 – 2019 er det i landet er generelt høy tilfredshet blant foresatte og Porsgrunn 

ligger på nivå med dette.  

 

Regler for foreldrebetalingen ble endret i 2015. Den generelle maksimalprisen har økt, 

og samtidig er enkelte moderasjoner innført.  Alle familier med flere barn får 

søskenmoderasjon. For familier/hushold med lav inntekt, innføres det lavere makspris 

for alle barn, og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer og for dem med utsatt skolestart. 

Porsgrunn kommune har lagt ut informasjon om de nye reglene og satsene på sine 

hjemmesider. 

 

Nasjonale myndigheter øker innsatsen for kompetanseheving i barnehagene. 

Kompetansehevingen er rettet mot alle ansatte og ledere i barnehagene. Staten bidrar 

med midler, samtidig som det legges vekt på barnehageeiers særskilte ansvar for å 

                                                      
6 Kostnadsgjennomgang-Porsgrunn kommune. Telemarkforsking og BDO 28.01.2016 



28/19 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Porsgrunn kommune - 16/03816-15 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Porsgrunn kommune : Overordnet analyse - Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - Porsgrunn kommune

Overordna analyse – forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

20 

heve kvaliteten, oppfylle pedagognormen og øke antall ansatte med aktuell og 

nødvendig kompetanse.  

 

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er 36 %. Dette er litt over nivået i 

sammenlikningskommunene. Kommunen har en høyere andel av styrere/pedagogiske 

ledere med barnehagelærerutdanning enn KOSTRA-gruppa og landet. I handlings-

program for 2016 – 2019 skriver rådmannen at kommunen i tråd med planen «Klart vi 

kan!» har en bevisst satsing på kompetanse i barnehagesektoren. 

Skole 
Kommunen skal ha et system som gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar 

sine forpliktelser, jf. opplæringsloven § 13-10. I Porsgrunn kommune bruker en 

rapporteringssystemet «Rapportering og styring».  For å følge opp de ulike 

resultatindikatorene brukes også styringsverktøyet «Puls».  

 

Bystyret behandlet i møte 28. mai 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014. I 

rapporten vises det til at på området læringsresultater (basert på nasjonale prøver) 

ligger elevene i Porsgrunn på eller rundt gjennomsnittet for landet 

  

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. § 

9a-1. Antall barn og unge som rapporterer om krenkelser og mobbing i de årlige 

elevundersøkelsene endrer seg lite fra år til år. Opplæringsloven stiller klare krav om 

handleplikt og prosedyre i slike saker. Fra mars 2015 er opplæringsloven endret, slik at 

elever som mobber andre kan flyttes til en annen skole. Dette er en potensielt 

inngripende bestemmelse for enkeltelever, og forutsetter gode saksbehandlingsrutiner 

for å minimere risikoen for utrednings- og vedtaksfeil.    

 

I kommunens tilstandsrapport for grunnskolen 2014 er det gjort greie for elevenes 

vurdering av læringsmiljø. Resultatene for 2014 var generelt sett bedre enn i 2013 og 

kommunen ligger på nivå med landet og kommunegruppe 13.   

 

Når det gjelder mobbing har det vært en positiv utvikling for 7. trinn, mens det for 10. 

trinn har vært en negativ utvikling.  

 

Fylkesmannen har gjennomført i 2014 tilsyn vedrørende de skriftlige rutinen knyttet til 

opplæringslovens § 9a-3, annet og tredje ledd. Det ble konstatert avvik og kommunen 

har i etterkant utarbeidet felles rutiner for handlingsplikt og saksbehandling når elever 

eller foreldre ber om tiltak knyttet til det psykososiale skolemiljøet.  
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Tidligere kontrollutvalg har gitt innspill om at mobbing kan være et aktuelt tema for en 

forvaltningsrevisjon. Det kan i så fall være aktuelt å følge opp etterlevelsen av de nye 

rutinene som er etablerte etter fylkesmannens tilsyn. Vi har foreslått dette i plan for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og 

organisering. Det er risiko for undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert og 

tilpasset den enkelte, og dermed ikke treffer hele elevgruppen.  

 

Hver kommune og skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogisk-

psykologiske tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige 

behov. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære 

undervisningen, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er store 

forskjeller mellom kommuner og mellom skoler når det gjelder antall elever med 

vedtak om spesialundervisning.   

 

I tilstandsrapport for grunnskolen 2014 blir det pekt på at andel elever med 

spesialundervisning går ned.  Kommunen mener satsing på veiledning, ukentlig 

tilstedeværelse på skolene og arbeid med førtilmelding og systemarbeid er 

bakgrunnsfaktorer for nedgangen. 

 

Kompetanseheving i barne- og ungdomsskolen et nasjonalt satsingsområde. Det legges 

særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på lederutdanning for 

rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre etter- og 

videreutdanning for lærere.  

 

I handlingsprogram for 2016 -2019 skriver rådmannen at kommunens strategiske plan 

for kompetanseheving er under revisjon. Videre skal kommunen fortsette å benytte 

statlige ordninger for videreutdanning. 

Barn og unges medvirkning 
Innenfor flere samfunnsområder har barn og unge rett til medvirkning. Eksempler er 

barnevern, skole og fysisk planlegging. 

 

Porsgrunn kommune hadde tidlig fokus på barn og unges medvirkning og endring i 

faglige tilnærmingsmåtene i arbeidet med barn og unge.  Begrepet «Porsgrunns-

modellen» oppstod. 
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Både ordfører og rådmann har spilt inn i arbeidet med barn og unge og medvirkning 

som et tema for en forvaltningsrevisjon. Vi har ikke prioriter dette i plan for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Skoleskyss 
Gratis skoleskyss er ett av elementene for å oppfylle lik rett til opplæring. 

Myndighetsutøvelse og det praktiske og økonomiske ansvaret for skyssen er delt 

mellom kommunen og fylkeskommunen avhengig av hva som er grunnlaget for retten 

til skyss for den enkelte elev, jf. opplæringslova § 13-4. 

 

Porsgrunn kommune ligger noe lavere enn KOSTRA-gruppa på netto driftsutgifter til 

skoleskyss pr innbygger i aldersgruppa 6-15 år. Kommunen ligger vesentlig under 

landsgjennomsnittet.  

SFO 
Kommunen skal tilby SFO til alle som ønsker det. Ordningene skal ha vedtekter om 

eierforhold, opptakskriterier, oppholdstid, bemanning og foreldrebetaling, jf. 

opplæringsloven § 13-7. Videre skal elever i SFO sikres et godt fysisk og psykososialt 

miljø, jf. § 9a. Utover dette, har kommunen få konkrete forpliktelser knyttet til SFO. 

 

Kommunen har nær dobbelt så høye netto driftsutgifter til skolefritidsordninger pr 

innbygger i alderen 6-15 år sammenliknet med gjennomsnittet i landet. Sammenlikner 

vi med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppa er tallet godt over det dobbelte. I utredningen 

fra Telemarkforsking/BDO er det høye kostnadsnivået forklart med at Porsgrunn har 

lavere betalingssatser sammenliknet med andre kommuner. 

Barnevern 
Porsgrunn kommune ligger noe høyere enn gjennomsnittet kommunen i KOSTRA-

gruppa og landet på netto driftsutgift til barnevern pr innbygger i laderen 0-17 år. 

 

De senere årene har det på landsbasis vært en økning i antall bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten, og en økning i antall barn og unge som mottar tiltak – særlig tiltak 

utenfor hjemmet. Denne økningen ser en også i Porsgrunn kommune. I tillegg har 

Porsgrunn enn høyere andel enn landet ellers av barn og unge som mottar 

barneverntjenester.  

 

Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid kan ivareta egne 

behov og ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge dem opp systematisk over 

tid. I Porsgrunn er alle fag- og tiltaksstillinger besatt av personer med fagutdanning. 
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I følge KOSTRA har barneverntjenesten i Porsgrunn system for brukerundersøkelser og 

system for internkontroll. I 2014 var det få fristoverskridelser i barnevernet. 

 

Det er ofte flere og sammensatte årsaker til at utsatte barn og unge kommer i kontakt 

med barnevernet. Barna og deres familier får ofte bistand fra flere etater. Å sikre et 

tverrfaglig samarbeid er derfor viktig. I handlingsprogram for 2016-2019 er det lagt inn 

et resultatmål for 2016 om å lage en handlingsveileder for alle tjenester som arbeider 

med utsatte barn, unge og familier.  

 

Fylkesmannen gjennomførte i 2013 tilsyn om oppfølging av barn i fosterhjem. Det ble 

ikke funnet avvik. 

 

3.5.2 Velferd 

Sosiale tjenester 
Kommunen har et ansvar for å tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre 

levekår for økonomisk vanskeligstilte. På landsbasis har utbetalingene til sosialhjelp økt 

de siste årene. SSB melder om at det i 2014 var det høyeste antallet 

sosialhjelpsmottakere på 10 år.  

 

Porsgrunn kommune ligger høyt på flere parameter som gjelder sosialhjelp. De har 

høyere andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år enn gjennomsnittet for landet. 

Det er flere mottakere av sosialhjelp som har dette som hovedinntektskilde enn 

gjennomsnittet for landet. Netto driftsutgift til sosialhjelp pr innbygger i alderen 20 – 

66 år er også høyere i Porsgrunn enn i sammenlikningskommunene.  

 

Høye sosialhjelpsutbetalinger kan være en indikasjon på at kommunens forebyggende 

arbeid ikke er godt nok. Porsgrunn kommune har en forholdsvis lav andel av utgiftene 

knyttet til råd, veiledning og forebyggende arbeid og tilsvarende høy andel på andel 

utgifter til økonomisk sosialhjelp. 

 

Fylkesmannen i Telemark behandlet i perioden 01.01.1014 – 01.09.2015 14 klagesaker 

som gjaldt sosialtjenesteloven i Porsgrunn kommune. I to av sakene ble vedtaket helt 

eller delvis endret. I fem saker ble vedtaket opphevet og sendt tilbake til ny 

behandling. Det kan være en risiko for at saksbehandlingen ikke er god nok. 

 

Gjennom NAV-reformen er bl.a. ansvar for økonomisk sosialhjelp lagt til NAV-kontoret. 

Reformen skal bidra til flere i arbeid og færre på passive ytelser. I handlings-

programmet for 2016 – 2019 har rådmannen lagt inn et resultatmål for 2016 som 
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innebærer at kommunen innfører aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere dersom det 

blir vedtatt/lovpålagt. Oppfølging og virkning av aktivitetsplikten kan være et aktuelt 

tema for en forvaltningsrevisjon. 

 

Sosialtjenesten er et omfattende tjenesteområde som forvalter store kommunale 

ressurser. Vi vil foreslå et forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette området i løpet av 

perioden. Nærmere spissing av tema og vinkling kan skje i dialog med KU.  

Introduksjonsordningen 
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for arbeid eller 

videre utdanning. Ordningen ble innført i 2004, og i 2011 kom krav om internkontroll, 

for å sikre at kravene i loven blir fulgt. Dette er et område med fokus på nasjonalt nivå, 

og regjeringen har foreslått endringer i introduksjonsloven for bl.a. å styrke 

språkopplæringen, jf. Stortingsproposisjon 130 L (2014–2015).  

 

Det ble i 2015 gjort forvaltningsrevisjon på området integrering av flyktninger. 

Rapporten pekte på svakheter i arbeidet med å få flyktninger ut i arbeid og/eller 

utdanning etter endt introduksjonsprogram. I formannskaps-sak 96/15 fikk rådmannen 

fullmakt til å endre organiseringen av integreringsarbeidet og sette inn tiltak for å 

bedre resultatene. 

 

Tidligere kontrollutvalg har spilt inn at integrering er et tema som bør følges opp 

videre. Det kan være aktuelt å gjøre en forvaltningsrevisjon et stykke ut i perioden for 

å se på hvordan introduksjonsprogrammet fungerer etter endret organisering og nye 

tiltak. Med de tidsressurser som er til rådighet vil vi likevel ikke prioritere dette i 

planen. 

Boligsosialt arbeid 
Flere kommuner har utfordringer i arbeidet med å sikre varig bolig for vanskeligstilte 

på boligmarkedet. I økonomiplan 2016 – 2019 blir det vist til at Porsgrunn kommune 

har et høyere antall kommunalt disponerte boliger pr 100 000 innbyggere enn 

kommunene i KOSTRA-gruppa. De er likevel et press på tilbudet. 

 

I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020 er det fastlagt felles nasjonale 

mål og prioriterte innsatsområder, og kommunene har en nøkkelrolle i å realisere 

målene. Kommunenes bruk av de statlige virkemidlene har betydning for arbeidet med 

å sikre varig bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

Porsgrunn kommune ligger over gjennomsnittet for KOSTRA-gruppa og landet når det 

gjelder antall nye boliger godkjente for Husbankfinansiering pr 1 000 innbyggere. For 

antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån pr 1 000 innbygger 
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ligger Porsgrunn lavere enn sammenlikningskommune, men det har vært en økning fra 

2012 til 2014. 

 

3.5.3 Helse og omsorg 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller 

lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen 

har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

Samhandlingsreformen 
Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud.  

Reformen skal bidra til rett behandling – på rett sted – til rett tid. Ressurser skal i 

større grad brukes til å bygge opp kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Pasientene skal få bedre koordinerte tjenester, og innsatsen for å begrense og 

forebygge sykdom skal økes.  

 

Kommunene må betale for utskrivningsklare pasienter som de ikke kan ta imot, men 

dette gjelder foreløpig ikke pasienter innen psykisk helse og rus. Her blir 

betalingsordningen innført tidligst i 2017.  

 

I økonomiplan for 2016 – 2019 blir det konstatert at kommunen ikke vil kunne ta imot 

alle utskrivningsklare pasienter, såkalte overliggere, og kommunen må betale en 

døgnpris for disse. Porsgrunn kommune hadde 126 overliggerdøgn i 2015.  

 

Kommunene er pålagt å opprette tilbud for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 

brukere med behov for øyeblikkelig hjelp (ø-hjelpsplasser). Kommunen må ha dette 

tilbudet på plass innen 2016.7 Porsgrunn kommune har etablert slike plasser.  

 

Porsgrunn kommune hadde forvaltningsrevisjon av gjennomføring av samhandlings-

reformen i 2014.  

Folkehelsearbeid 
Arbeidet med folkehelse og å forebygge sykdom er sentralt i samhandlingsreformen. 

Arbeidet er forankret i folkehelseloven (2011). Kommunen skal fremme helse og søke 

å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Kommunen skal fastsette mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. Utgangspunktet for mål og strategier skal være 

                                                      
7 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 
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kommunens identifisering av sine folkehelseutfordringer. Hensikten med at 

kommunen skal sette mål og strategier er å sikre politisk og tverrsektoriell forankring 

av folkehelsearbeidet. 

 

Kommunen har fått utarbeidet folkehelseprofil for 20158. Porsgrunn ligger dårligere an 

enn landet på områder som andel arbeidsløse, andel uføretrygdete og andel barn av 

enslige forsørgere. På helseområdet ligger kommunen dårligere an enn lands-

gjennomsnittet på psykiske symptomer/lidelser og nye tilfeller av lungekreft pr 1 000 

innbygger. 

 

Porsgrunn er en del av interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern. 

 

I 2014 gjennomførte fylkesmannen i Telemark tilsyn i Porsgrunn. Tema for tilsynet var 

kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de 

positive og negative faktorene som kan påvirke denne.  Konklusjonen var at 

kommunen hadde kommet i gang med oversiktsarbeidet. Rutiner for et systematisk, 

kunnskapsbasert og tverrsektorielt arbeid var under etablering. Kommunens relevante 

virksomhetsområder samarbeidet for å finne et godt system for å ivareta kravet til å ha 

en løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 

Omsorgstilbud i og utenfor institusjon 
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og 

omsorgstjenestene i norske kommuner har økt de siste årene. Det økende behovet 

skyldes både at tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med at det blir stadig flere 

eldre, særlig i aldersgruppen over 90 år, og at det har vært en sterk økning i antall 

yngre mottakere (under 67 år).  

 

Porsgrunn kommune har noe høyere netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr 

innbyggere i de eldste aldersgruppene enn kommunene i KOSTRA-gruppe 13 og i 

landet.  

 

I følge KOSTRA har kommunen system for brukerundersøkelser både i 

hjemmetjenester og i institusjon. 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for 

hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i 

                                                      
8 Folkehelseprofil for kommuner utarbeides av Folkehelseinstituttet 
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institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og 

omsorgslønn.  

 

Porsgrunn kommune skal kutte i antall sykehjemsplasser og dette kan øke presset på 

de hjemmebaserte tjenestene. Nivået på kapasitet og kvalitet i pleie- og 

omsorgssektoren er aktuelle temaer for forvaltningsrevisjon. Vi har i forslaget til plan 

for forvaltningsrevisjon lagt inn et prosjekt som gjelder pleie- og omsorgssektoren uten 

at vi har spisset temaet nærmere. Hva som kan være aktuelle problemstillinger kan 

avklares i dialog med kontrollutvalget. 

 

Fra 2015 har personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig 

assistanse rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, jf. 

pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d. Denne endringen kan gi økt etterspørsel etter 

tjenesten. I økonomiplan for 2016 – 2019 for Porsgrunn er det lagt inn økte ressurser 

for å møte etterspørselen. 

 

Fra 2020 er det foreslått at kommunen skal ha plikt til å tilby dagaktiviteter for 

demente. I Porsgrunn kommune vil lokalisering og kapasitet for slike dagtilbud bli 

vurdert som del av sykehjemsutredningen, med integrasjon i drift fra 2017. Tiltaket 

«inn på tunet» blir vurdert som del av tilbudet. 

 

Fylkesmannen i Telemark hadde i 2014 tilsyn på området tvungen helsevern. Et 

sykehjem i kommunen ble undersøkt. Det ble konstatert avvik, men avviket er nå 

lukket. 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år. 

Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og 

forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.  

 

I følge Barneombudet opplever mange at det er for få helsesøstre og at de har for liten 

tid på skolen. Dette understøttes av undersøkelser som viser at helsesøstre verken har 

tid til å gjøre de lovpålagte oppgavene eller til oppsøkende arbeid og 

informasjonsarbeid.  

 

Porsgrunn kommune ligger lavere enn sammenlikningskommunene i KOSTRA-gruppa 

og landet på netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr 

innbygger i alderen 0 – 20 år.  
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I følge en Ungdata-undersøkelse utført av Borgestadklinikken i 20159 hadde 35 % av 

ungdomsskoleelevene i Porsgrunn brukt skolehelsetjenesten/helsestasjon for ungdom 

i løpet av de 12 siste måneder. Gjennomsnittet for kommunene i Telemark var 31 %.  

Psykisk helse og rusomsorg 
Tall fra folkehelseinstituttet viser at psykiske lidelser er mer utbredt i Telemark enn 

landet som helhet. Porsgrunn ligger ifølge folkehelseprofilen for Porsgrunn fra 2015 

også under gjennomsnittet for Telemark på dette området. 

 

Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp 

personer med psykiske lidelser. Dette er også et felt med behov for koordinerte 

tjenester og tverrfaglig samarbeid, både innad i kommunen og med 

spesialisthelsetjenesten. Både skolehelsetjenesten og PPT kan ha en viktig rolle i 

arbeidet med å forebygge sykdom. Kommunen skal også skaffe bolig og sikre 

nødvendig bo-oppfølging til dem som trenger det.  

 

Regjeringen har varslet at den vil innføre et krav om psykologkompetanse i 

kommunene fra 2020. Det er foreslått tilskudd per psykologårsverk som rekrutteres fra 

2016 og inntil reglene trer i kraft.  

 

Porsgrunn kommune ligger litt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe og landet på 

antall årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innbyggere.  

 

Innenfor rusomsorgen er det behov både for forebyggende arbeid og tiltak knyttet til 

behandling. Dette er et område med behov for koordinering internt i kommunen og 

mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

Regjeringen ønsker en forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske 
problemer. Det er utarbeidet en ny opptrappingsplan på rusfeltet som ble lagt fram 
høsten 2015. 
 

I følge kommunens økonomiplan for 2016 – 2019 er det behov for egnede boliger til 

personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser.  

 

Den årlige rapporteringen til fylkesmannen på kommunenes arbeid innen rusfeltet 

viser at antallet årsverk i kommunene ble redusert fra 2012 til 2013, og det 

                                                      
9 Ung i Telemark – skolehelsetjenesten, 22.10.2015. Geir Møller, Kompetansesenter rus- region sør, 

Borgestadklinikken – Blå kors Sør. 
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rapporteres om utfordringer innen boligrelaterte tjenester og for lite ressurser på 

området.  

 

Det har vært forvaltningsrevisjon (to delrapporter) på området rus og psykiatri i forrige 

kommunestyreperiode. 

 

3.5.4 By- og kulturutvikling 
 
Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på selvkostområdene vann, avløp, 

renovasjon, branntilsyn/feiing og plan- og byggesak.  

Selvkost 
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom 

gebyrer fra innbyggerne. Fra 1.1.2015 trådte nye retningslinjer for hvordan selvkost, og 

dermed også den øvre rammen for gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes.  

 

Avfallsforskriften er endret fra 01.01.15 og har som formål å hindre ulovlig 

kryssubsidiering mellom kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall og 

avfallstjenester som kommunen selger i markedet. Forskriften setter krav til at 

kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. 

Kommunene Siljan, Porsgrunn, Bamble og Skien etablerte Renovasjon i Grenland IKS 

(RiG) i 2014. RiG skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og 

forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale 

virksomheter. Renovasjonsgebyret beregnes og utfaktureres av kommunene. 

 

Tjenestene for husholdningsrenovasjon skal leveres til selvkost. Enhver endring av 

organiseringen kan i seg selv representere en risiko. Etableringen av Renovasjon i 

Grenland tilsier at selvkostområdet innenfor avfallshåndtering vises særlig 

oppmerksomhet. Dokumentasjon av selvkost i RiG er nærmere omhandlet i plan for 

selskapskontroll. 

 

Tidligere kontrollutvalg har foreslått selvkostområdet som aktuelt for en 

forvaltningsrevisjon. Vi har ikke prioritert dette i forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon.  

Plan- og byggesaksbehandling 
Plan- og bygningsloven (pbl.) pålegger kommunene å ha planer for bruk og vern av 

tilnærmet alle kommunale arealer og ressurser. Videre skal kommunene fatte vedtak 

om nesten all byggeaktivitet innenfor kommunegrensene, selv om det er gjennomført 

forenklinger innen byggesaksbehandlingen gjeldende fra 1. juli 2015. Sett fra 
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innbyggernes ståsted er dette en inngripende lov. Det er derfor viktig at innbyggerne 

har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar, lik og effektiv måte. Et 

hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å sikre effektivitet og likebehandling.   

I Porsgrunn kommune er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 

ukers frist 13 kalenderdager. For saker med 12 ukers frist er antall kalenderdager i 

gjennomsnitt 22. Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagt frist er 99 %. 

 

I økonomiplan for 2016 – 2019 peker rådmannen på at plan- og byggesaksområdet er 

komplisert og at det derfor stille store krav til kompetente og faglig oppdaterte 

medarbeidere. Det pekes på at tilsyn, ulovlighetsoppfølging og utvikling av rutiner som 

skal forbedre kvaliteten på saksbehandlingen har sterk prioritet som følge av nytt 

lovverk.  

 

Det har vært forvaltningsrevisjon i 2015 på temaet tilsyn med byggesaker ved det 

felles tilsynskontoret for byggesaker i Grenland. 

 

Tidligere kontrollutvalg har gitt innspill om at det bør gjennomføres en forvaltnings-

revisjon om hvordan selve byggesaksbehandlingen i Porsgrunn fungerer etter at 

lovverket er liberalisert. Et slikt prosjekt er foreslått i planen.  

 

3.6 Bærekraftig utvikling 

3.6.1 Planlegging i kommunen 
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 

legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives.  

Kommunestyret skal minst en gang hver valgperioden utarbeide og vedta en 

kommunal planstrategi. Porsgrunn har kommunal planstrategi for 2012 – 2015. 

 

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 

handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 

nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver 

kommunen. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge 

retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

 

Porsgrunn kommune har kommuneplan, samfunnsdel, for perioden 2014 – 2025. I 

2015 vedtok kommunestyret kommuneplanenes arealdel for perioden 2014 – 2025. 
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Bypakke Grenland 
Bypakke Grenland er et samarbeid mellom kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan, 

Telemark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Jernbaneverket, og har en samlet 

budsjettramme på 2,7 milliarder kr. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle. 

Målet med Bypakke Grenland er todelt.  Veksten i persontrafikk skal komme innen 

gange, sykkel og kollektivtransport, og Bypakka skal gjøre Grenland til et attraktivt sted 

å bo og arbeide.   

 

Bypakke Grenland har blitt kvalitetssikret av statlige myndigheter. Det kan være flere 

risikoområder i et såpass omfattende prosjekt, herunder forsinket framdrift, økte 

kostnader, eller uklare styrings- og beslutningslinjer. Det er foreslått 

forvaltningsrevisjon av dette i fylkeskommunen, og det kan være relevant for 

samarbeidskommunene å delta i en slik forvaltningsrevisjon. 

 

3.6.2 Demografi og næringsutvikling   
En av oppgavene til kommunen som planmyndighet er å vurdere og ta hensyn til 

næringsutvikling og næringsbebyggelse i kommunen.  

 

Porsgrunn kommune deltar i Grenlandskommunenes næringsutviklingsselskap Vekst i 

Grenland (ViG). Vekst i Grenland IKS ønsker å bidra og tilrettelegge for vekst i nye og 

eksisterende bedrifter, slik at en får flere arbeidsplasser i regionen, og at Grenland 

fremstår som en samordnet enhet overfor sentrale myndigheter og investorer. 

 

Det er laget en felles Strategisk næringsplan for Grenland 2012 – 2015. Videre har 

Telemarksforsking på oppdrag fra Vekst i Grenland utarbeidet en Regional analyse for 

Grenland 2014.   

 

Tidligere kontrollutvalg har pekt på at det er viktig å legge til rette for 

befolkningsutvikling gjennom arbeid for næringsutvikling og tilgang til bolig- og 

næringsarealer. Vi har ikke prioritert prosjekt med dette som tema i forslaget til plan. 

3.6.3 Eiendomsskatt 
Kommunestyret bestemmer om kommunen skal innføre eiendomsskatt. Rammene for 

kommunen sitt handlingsrom, prosess og regler om beregning er regulert i 

eiendomsskattelova.  

 

Porsgrunn kommune har eiendomsskatt basert på takster pr 01.01.2006. Taksering 

skal forgå hvert 10. år. Bystyret fastsetter skattøret i den årlige budsjettbehandlingen. 
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3.6.4 Eiendomsforvaltning og vern av verdier 

Eiendomsforvaltningen 
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, 

forvaltning, drift og vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes 

økonomi. En kartlegging fra 2008 viste at om lag 1/3 av kommunale bygg var i god 

stand, 1/3 i delvis utilfredsstillende stand og 1/3 i dårlig stand.  

 

God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi brukerne gode og effektive 

bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår 

for brukernes virksomhet over tid. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og 

bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser, 

og det er viktig at funksjonene er organisert på en hensiktsmessig måte.  

   

Førende anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt 

over status for kommunale bygg og boliger mht. ivaretakelse av eiendomsverdiene i 

forhold til teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand. Videre at det bør foreligge 

overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et rasjonelt 

system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon 

mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som 

beslutningsgrunnlag. 

 

I økonomiplan for Porsgrunn 2016 – 2019 blir det pekt på at kommune forvalter en 

større samlet bygningsmasse enn sammenliknbare kommuner. Dette betyr at 

kommunen har store utgifter til forvaltning og drift. Det er en målsetting for 

kommunen å redusere/effektivisere arealbruken. Rådmannen skriver at kommunen på 

vedlikeholdsområdet i mange år har ligget vesentlig under anbefalte faglige 

standarder. 

 

Vi vurderer det som aktuelt med et forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

eiendomsforvaltning og har foreslått dette i planen. Tidligere kontrollutvalg har også 

spilt inn dette som tema for forvaltningsrevisjon. 

Kunst  
Kommunens kunst kan utgjøre store verdier, både økonomisk, kulturelt og historisk. 

Kommunen bør derfor ha en oppdatert oversikt over den kunsten som kommunen har 

ansvar for, og gode rutiner for å ta vare på og sikre disse verdiene. Ansvarsforhold for 

administrasjon og forvaltning av kunst i kommunen, her under om kunstverk er 

tilstrekkelig forsikret bør være avklart og dokumentert.  

 



28/19 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Porsgrunn kommune - 16/03816-15 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Porsgrunn kommune : Overordnet analyse - Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - Porsgrunn kommune

Overordna analyse – forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 – Porsgrunn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

33 

3.6.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner 

og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert 

på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra 

Kommuneundersøkelsen 2014 viser at kommunene har et forbedringspotensial på 

dette området, selv om stadig flere kommuner jobber godt og systematisk innen 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Fylkesmannen i Telemark har basert på kommunenes egne tilbakemeldinger laget en 

grov oversikt over arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet. Porsgrunn 

kommune lå i 2015 på nest høyeste nivå i den såkalte beredskapstrappen.  

 

I følge Fylkesmannens plan for kommuneøvelser og tilsyn hadde Porsgrunn kommune 

beredskapsøvelse i 2015 og kommunen skal ha tilsyn i 2017.  

 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanenes arealdeler i Bamble, Skien, Siljan og 

Porsgrunn ble det i 2013 laget en felles risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for 

Grenlandskommunene. 

 

3.6.6 Miljøforvaltning 
Kommunene spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå de nasjonale miljømålene, både 

som myndighet og som samfunnsaktør. Miljødirektoratets kommuneundersøkelse 

2008-2010 viste at mange kommuner sliter med å innfri sine forpliktelser på 

miljøområdet.  

 

Kommunens myndighets- og samfunnsoppgaver på miljøområdet spenner fra tilsyn 

etter forurensningsloven med nedgravde oljetanker og annen forurensningsfare via 

forvaltningsoppgaver innen friluftsliv/fri ferdsel og motorferdsel i utmark til lokal 

luftkvalitet og klimahensyn i lokal planlegging.   
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Tilsynsrapport - Stiftelsen Sjøfartens hus - SSH 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Rapporten «Tilsynsrapporten – Stiftelsen sjøfartens hus» fra stiftelsestilsynet  tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk et brev som ble lagt frem i møtet 04.12.2018 sak 45/18 referatsak punkt 4. 

Møtebehandling 

4. Innkommet brev – SHH 14.11.2018 

Sekretariatet og revisjonen opplyste om at kontrollutvalg ikke kan gjennomføre selskapskontroll av 

stiftelse da de er selveiende. 

Sekretariatet opplyste om at kontrollutvalget skal se til at kommunestyrevedtak blir gjennomført av 

administrasjonen, Kommunestyrevedtak står til et nytt er fattet. 

Rådmann Per Wold orienterte muntlig om opprettelse og kommunens rolle vedrørende stiftelser, samt 

dagens situasjon og historikk i saken. 

Vedtak 

4. Kontrollutvalget mener de ikke kan ha noen rolle i saken. Saken avvises. 

Kontrollutvalget vil oppfordre til at huseier og aktørene arbeider aktivt for å ha en bedre dialog. 

 

Porsgrunn kontrollutvalg behandlet saken i møte 24.01.2019 sak 2/19  

Møtebehandling 
Kontrollutvalgets leder har vært i møter med Historielaget, sjømannsforeningen og Telemark 

fylkeskommune sitt kontrollutvalg, i etterkant av Porsgrunn kontrollutvalg sitt møte 04.12.2018.  

Leder informerte om disse møtene for Telemark Fylkeskommunes kontrollutvalg og Porsgrunn 

kontrollutvalg.  

Stiftelsestilsynet har selv tatt initiativ til tilsyn med bakgrunn i avis oppslag.  

Votering  
Enstemmig.  

Vedtak  
Saken utsettes til rapporten fra Stiftelsestilsynet er ferdig. 
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 Porsgrunn kontrollutvalg behandlet i møte 12.03.2019 sak 14/19  

Møtebehandling 
Ny informasjon ble lagt frem i saken.  

Epost fra Telemark museum:  

«Hei!  

Mens stiftelsestilsynet vurderer saken om DuVerden, har vi lett litt i arkivene og funnet denne  
redegjørelsen fra kommunen, september 2012.  
Det var bare noen dager etter at jeg tiltrådte, og jeg hadde mer enn nok med å sette meg inn i 
alle problemstillinger i et museum som dekker halve Telemark. Jeg husker dessverre ikke 
denne redegjørelsen, men den ble kanskje lagt frem under kontrollutvalgets behandling av 
saken?  
Dette viser kommunens holdning til bl.a. spørsmålet om husleie. Den viser også, punkt 5. at 
kommunen regnet det ordinære museumstilskuddet som et bidrag til museumsdrift i DuVerden. 
Det har imidlertid aldri eierne av Porsgrunnsmuseene eller Brevik bymuseum blitt orientert om 
eller blitt innforstått med – at øremerkede midler til de to anleggene skulle omdisponeres. 
Driftsbeløpet som Beyer her viser til er uansett så lite at det ikke gir grunnlag for full 
museumsdrift med formidling/bemanning noe sted. I dag er det oppjustert til ca. 800.000, likt 
fordelt på de to «gamle» museene, og går til faste driftskostnader for å  
holde en stor og kostnadskrevende bygningsmasse med strøm, sikring og vedlikehold, og noe 
går til forvaltning av foto og arkiver. Museet bruker dessuten betydelige administrative ressurser 
i både SSH og DuVerden v. styrearbeid mm. Håper denne informasjonen er til nytte,  
Vennlig hilsen  
Jorunn Sem Fure  
Direktør»  
Vedlegget Brev fra Ordfører av 06.09.2012 Porsgrunn kommunes engasjement i DuVerden er 
vedlagt  
Saken  
Rapporten fra Stiftelsestilsynet skal sendes sekretariatet når den er ferdig. Den var ikke ferdig til dette 

møtet, den legges frem i neste møte, om den er ferdig 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget får framlagt Rapporten «Tilsynsrapporten – Stiftelsen sjøfartens hus» til informasjon. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem Rapporten «Tilsynsrapporten – Stiftelsen sjøfartens hus til informasjon i sin 

helhet. Viser til tidligere informasjon fra sekretariatet og revisjonen hvor vi opplyste om at 

kontrollutvalget ikke kan gjennomføre selskapskontroll av stiftelse da de er selveiende. 

Sekretariatet opplyste om at kontrollutvalget skal se til at kommunestyrevedtak blir gjennomført av 

administrasjonen, Kommunestyrevedtak står til et nytt er fattet. 

Sekretariatet legger frem forslag om å ta rapporten til orientering. Saken bør avsluttes av kontrollutvalget 

da de ikke har noen rolle i saken. 

 

 

 

Vedlegg:  

-Tilsynsrapport - STIFTELSEN SJØFARTENS HUS 
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STIFTELSEN SJØFARTENS HUS 
Øvregate 41 
3715 SKIEN 
 
   
 

Tilsynsrapport - STIFTELSEN SJØFARTENS HUS, org.nr. 996 719 731 
 

1. Innledning  

1.1.Bakgrunn for saken 

Stiftelsestilsynet åpnet tilsyn med Stiftelsen Sjøfartens Hus 03.01.19, jf. brev av samme dato. 
Tilsynssaken ble opprettet etter en vurdering av innhold i medieoppslag om stiftelsen. I medieoppslagene 
ble det mellom annet stilt spørsmål ved om stiftelsen ivaretar formålet sitt om å bygge og drive et 
museum med hovedvekt på sjøfart. Det ble vist til at Sjøfartens Hus hovedsakelig var blitt et vitensenter 
og ikke et sjøfartsmuseum. Videre ble det stilt spørsmål ved at selskapet DuVerden AS, som står for 
driften av museet, ikke betaler husleie.  

1.2. Generelt om forvaltning, tilsyn og kontroll med stiftelser 

Det særskilte med stiftelsesformen er at den formuesverdien som selvstendig er stilt til rådighet for et 
bestemt formål, forvaltes i samsvar med dette, jf. stiftelsesloven § 30, jf. § 18. Stiftelsesloven skal sikre at 
oppretters vilje, slik den kommer til uttrykk i stiftelsens vedtektsfestede formål, oppfylles. Som stiftelsens 
øverste organ er det styret som er ansvarlig for at formålet med stiftelsen blir realisert. Dersom vedtektene 
er formulert på en slik måte at det kan stilles spørsmål ved hvordan formålet var tenkt ivaretatt, vil det 
som utgangspunkt være styrets ansvar å tolke vedtektene.  
 
Stiftelsestilsynets oppgave er å føre en legalitetskontroll. Det betyr at Stiftelsestilsynet ikke skal prøve 
hensiktsmessigheten i styrets vurderinger, men føre tilsyn og kontroll med at styrets vurderinger er 
innenfor rammen av stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter, jf. stiftelsesloven § 7 første ledd. Styret vil 
således ha et visst handlingsrom når det gjelder hvordan stiftelsen skal realisere formålet, der 
Stiftelsestilsynet ikke vil overprøve styrets vurderinger. Hvor stort rom styret har for skjønnsmessige 
vurderinger vil mellom annet avhenge av hvordan formålet og andre bestemmelser er beskrevet i 
stiftelsens vedtekter. Også stiftelsesdokument, avtaler og andre dokument som sier noe om formålet og 
intensjonen med stiftelsen, kan fungere som en veiledning og sette rammer for styrets myndighet og 
skjønn.  

1.3.Målet med tilsynet  

Den overordnede målsettingen for Stiftelsestilsynet er å sikre at forvaltningen av stiftelser skjer i samsvar 
med stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter.  
 
Denne tilsynssaken er avgrenset til spørsmål om Stiftelsen Sjøfartens Hus ivaretar formålet sitt om å drive 
museumsvirksomhet med hovedvekt på å drive et sjøfartsmuseum i Porsgrunn.  
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Problemstillingene for tilsynet har oppsummert vært:  
• Formålsrealisering (punkt 4.1) - om driften i stiftelsen slik den er i dag, er innenfor de rammer 

som stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven oppstiller, jf. stiftelsesloven § 30. 
• Praktisk organisering av sjøfartsmuseet (punkt 4.2), herunder styrets saksbehandling, jf. 

stiftelsesloven § 31. 
• Husleie (punkt 4.3) - om det forhold at DuVerden AS ikke betaler husleie er i samsvar med 

stiftelseslovens krav til forsvarlig forvaltning, jf. stiftelsesloven § 30, jf. § 18, og stiftelseslovens 
bestemmelse om utdeling i § 19.   

• Eventuell habilitetsproblematikk i styret (punkt 4.4), jf. stiftelsesloven § 37. 
 
Vi har ikke sett på hvordan stiftelsen oppfyller andre krav i regelverket.  

1.4. Gjennomføring av tilsynet 

Tilsynet er basert på redegjørelser og dokumentasjon fra styret. For å få opplyst saken på best mulig måte 
har vi også innhentet redegjørelser fra de to oppretterne av stiftelsen. Vi har ikke utført detaljkontroller av 
regnskap eller samarbeidsavtaler.  

2. Lovgrunnlag   
Etter stiftelsesloven § 30 er styret stiftelsens øverste organ og forvaltningen av stiftelsen hører under 
styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at stiftelsens regnskap og formuesforvaltning 
er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til 
sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. 
Dette fremgår av stiftelsesloven § 18.  
 
Det følger av § 19 at utdeling av stiftelsens midler skal vedtas av styret og at utdelingene skal være i 
samsvar med stiftelsens formål. 
 
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Dette fremgår av § 
31.  
 
Ifølge stiftelsesloven § 37 annet ledd kan et styremedlem eller en daglig leder ikke delta i saksbehandling 
eller avgjørelse av en sak når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, 
organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når 
han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. 

3. Faktaopplysninger 

3.1. Dokumenter som kan si noe om formålet og intensjonen med stiftelsen 

 
3.1.1 Stiftelsens vedtekter, oppretternes formål, stiftelsesdokument og samarbeidsavtaler  
Stiftelsen Sjøfartens Hus ble opprettet i desember 2010 av Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem og 
Porsgrund og Omegns Sjømannsforening. Porsgrunn og Omegns Sjømandsforening har som formål å 
«knytte sjøfolk og sjøfartsinteresserte sammen i et forum med gode sosiale relasjoner – virke for alt som 
kan tjene norske sjøfolk og sjøfartens interesser – bevare og utbre kunnskaper om lokal og nasjonal 
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sjøfartshistorie». Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem har på sin side som formål «å yte økonomisk støtte 
for sjømannsstanden, til beste for skipsfarten og sjøfartshistorien i sin alminnelighet herunder 
institusjoner som arbeider for å bevare Porsgrunns og distriktets sjøfartstradisjoner». 
 
I følge vedtektene § 2 har Stiftelsen Sjøfartens Hus som formål å «drive museumsvirksomhet med 
hovedvekt på å bygge, eie og drive et sjøfartsmuseum i Porsgrunn». Stiftelsen ble opprettet med en 
grunnkapital på kr 5 mill., hvorav kr 3 mill. ble gitt som gave fra Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem og 
kr 2 mill. ble gitt i gave fra Porsgrund og Omegns Sjømansforening. Ifølge stiftelsesdokumentet ble 
oppretterne samtidig enige om å inngå avtale med hverandre og med Telemark Museum om senere 
økning av kapitalen. Denne avtalen ble også godkjent av Porsgrunn kommune og Telemark 
fylkeskommune, som begge har bidratt med investeringstilskudd i forbindelse med oppføringen av 
sjøfartsmuseet. 
 
Ifølge vedtektene § 4 skal Telemark museum stå for drift og forvaltning av eiendommen, samt levere alle 
aktuelle museumstjenester og for øvrig drifte huset i henhold til egen driftsavtale. Det er inngått en 
samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Sjøfartens Hus og Telemark Museum den 21.06.12. Denne ble 
erstattet med en ny avtale i oktober 2016. Avtalen regulerer mer i detalj hvordan samarbeidet skal foregå, 
basert på stiftelsens formålsparagraf. Telemark Museum forplikter seg i avtalen til å følge de 
retningslinjer og pålegg som styret i Stiftelsen Sjøfartens Hus har gitt eller gir i tråd med stiftelsens 
vedtekter.  
 
I avtalen fra oktober 2016 godkjente Stiftelsen Sjøfartens Hus at Telemark Museum kan organisere 
driften som eget selskap, der Telemark Museum har eiermajoritet. Dette selskapet er DuVerden AS. 
Selskapet har som formål å være et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, 
naturvitenskap og matematikk. Selskapet skal ikke ha erverv til formål og skal ikke dele ut utbytte til 
aksjeeierne.  
 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom DuVerden AS og Telemark Museum, og mellom DuVerden 
AS og Stiftelsen Sjøfartens Hus. DuVerden AS har gjennom samarbeidsavtalene1 forpliktet seg til: «som 
en del av den samlede aktiviteten i Sjøfartens Hus forestå den daglige driften av museumsaktiviteten til 
Stiftelsen Sjøfartens Hus. Dette gjennomføres ved at DuVerden formidler det maritime Porsgrunn 
gjennom sin historiefortelling. DuVerden AS er også ansvarlig for driften av vitensenteret, der realfag og 
teknologi skal formidles med sjøfart og industri som bakteppe. Dette trekker med seg fortidens seilskip, 
viser det maritime miljøet i Grenland i dag, og peker fremover mot nye maritime utfordringer og 
løsninger.»  
 
3.1.2 Søknad om investeringstilskudd 
Den 01.09.09 sendte Telemark Museum en søknad til Porsgrunn kommune om investeringstilskudd i 
forbindelse et nytt sjøfartsmuseum i Porsgrunn. Søknaden viste til at det skulle etableres et aksjeselskap 
som skulle stå som bygge og eiendomsselskap for det nye sjøfartsmuseet. Dette AS’et ble ikke etablert, 

men i stedet ble det opprettet en stiftelse. Samarbeidspartene og bidragsyterne som fremgår av søknaden 
om investeringstilskudd er de samme som fremgår av stiftelsesdokumentet til Stiftelsen Sjøfartens Hus; 
Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem, Porsgrunn kommune, Telemark fylkeskommune, Porsgrund og 
Omegn Sjømandsforening og Vitenlaben AS (nå DuVerden AS). Opplysningene i søknaden kan således 
                                                 
1 Jf. punkt 2 i avtalen mellom DuVerden AS og Telemark Museum. Punktet blir også vist til under punkt 1 i avtalen mellom 
DuVerden AS og Stiftelsen Sjøfartens Hus.  
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si noe om hvilke tanker og intensjoner som lå til grunn for ønsket om å etablere et sjøfartsmuseum 
kombinert med vitensenter. 
 
I søknaden beskriver Telemark Museum hvordan de ser for seg samarbeidet mellom de ulike aktørene. 
Mellom annet står det i punkt 3.2 at: «selv om et sjøfartsmuseum i utgangspunktet er et kulturhistorisk 
prosjekt, vil selve utstillingene og mange av budskapene være av naturvitenskapelig karakter. Det nok å 
nevne elementer som navigasjon, bølger, vind, kraft, energi, sikkerhet, men også fokus på næringer som 
industri, off shore og gass. Alle disse elementene vil med fordel være interaktive, og følge 
vitenpedagogisk metode. Eksperimenter og øvelser er sentralt i formidlingen, slik at oppmerksomheten 
fanges og nysgjerrigheten tennes. Det er altså en lang rekke berøringspunkter mellom ‘viten og museum’.   
 
Den ideelle modellen for samarbeidet går ut på at de langt fleste utstillingene skal ha både et 
vitenelement og en kulturhistorisk forankring. Dette er en utfordring, men vil gjøre vårt konsept unikt, og 
skille oss kvalitativt ut fra andre vitensentre og sjøfartsmuseer».  
 
Videre står det under punkt 5 at: «Et moderne museum konkurrerer med en rekke medier, og må være seg 
denne situasjonen bevisst. Det nye sjøfartsmuseet må derfor ta inn over seg at den største utfordringen 
ligger i selve utformingen av utstillingen, ikke nødvendigvis selve historien eller gjenstandstilfanget. 
Begge disse to siste faktorene innehar Telemark Museum allerede. Rent teknisk kan man si at 
glassmontrenes tid er forbi, det samme er ‘bok på vegg’-utstillingene».  
 
Under punkt 5 er det også tatt med litt om målgruppe for museet: «Hele utstillingskonseptet må i utstrakt 
grad forholde seg til barn og unge som en viktig mottaker. Både de permanente og de temporære 
utstillingene må kunne formidles i et pedagogisk perspektiv. Hvis vitensenter-prosjektet realiseres 
innenfor sjøfartsmuseets rammer, så vil denne utstillingen i all hovedsak forholde seg til nettopp barn- og 
ungdomssegmentet».  
 
Punkt 6 i søknaden er viet til et utdrag fra sjøfartshistorien i Porsgrunn og Telemark, og under punkt 3.1 
om Porsgrund og Omegn Sjømandsforening står det at samarbeidet med foreningen er av betydning 
«fordi sjømannsforeningens kulturhistorie er sjøfartsmuseets viktige kulturoppgave».  
 
3.2. Dagens drift av sjøfartsmuseum – redegjørelse fra styret og fra oppretterne 
Styret understreker at de vurderer stiftelsens formål om drift av sjøfartsmuseum som oppfylt, slik driften 
er organisert i dag. De viser til at det fra starten var en tanke om et moderne sjøfartsmuseum, videre at det 
tidlig var klart at Stiftelsen Sjøfartens Hus verken ønsket, eller hadde økonomi eller fagkunnskap til å ta 
ansvar for den daglige driften selv, og at de derfor inngikk avtalen med Telemark Museum. Ifølge styret 
gjorde den økonomiske situasjonen at Stiftelsen Sjøfartens Hus og Telemark Museum måtte se seg om 
etter samarbeidspartnere for å kunne drifte museet, formidle utstillinger og gi et åpent publikumstilbud. 
På denne bakgrunn ble det inngått avtale med DuVerden AS om driftsansvar. Avtalen innebærer ifølge 
styret at DuVerden AS holder museet åpent og formidler både vitensenteraktivitet og sjøfartshistorie 
parallelt.  
 
Styret beskriver at DuVerden AS har en brukerprofil der målgruppen er barn og unge opp til 18 år, og at 
dette gjør at formidlingen primært er tilpasset denne brukergruppen. Det vil si interaktiv 
opplevelsesformidling av sjøfartshistorien. De mener også at det må skilles mellom pedagogiske opplegg 
og utstilling. Det pedagogiske tilbudet retter seg mot målgruppen førskolebarn og opp til elever i 
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videregående skole, men utstillingene er også beregnet for voksne. De viser til at det som et supplement 
til det rent pedagogiske holdes åpent for fritidsbesøkende i helgene, og at det ofte er åpne arrangement for 
publikum i form av foredrag og opplevelsesarrangement. Flere av disse er ifølge styret rettet mot et mer 
voksent publikum, de nevner som eksempel Porsgrunn Historielag og Porsgrund og Omegn 
Sjømandsforening, som holder foredrag av mer historisk karakter i bygget.  
 
Oppsummert om samarbeidsmodellen skriver styret at de mener de «har funnet frem til en driftsmodell 
som ivaretar den opprinnelige tanken om å drive et sjøfartsmuseum og et hus med maritim relatert 
virksomhet. Det operative ansvaret er delegert og ivaretatt gjennom et avtaleverk som kan synes 
komplisert, men som fungerer godt. Det er TM som etter den første avtalen skal definere hva som er 
museumsvirksomhet, og det ansvaret tar TM gjennom å utøve et aktivt eierskap av DuVerden AS. TM har 
valgt å gjennomføre et integrert pedagogisk formidlingskonsept som er godt tilpasset dagens oppfatning 
av museumsvirksomhet.»  
 
Når det gjelder grensedragningen mellom vitensenter og sjøfartsmuseum, viser styret til at «hele 
virksomheten er å forstå som museumsvirksomhet, i et overordnet perspektiv, selv om en slik forståelse er 
både utradisjonell og utfordrende». Videre at «grenseoppgangen når en utstilling, en opplevelse, et 
pedagogisk opplegg, et foredrag og/eller et kulturinnslag i regi av DuVerden er et tradisjonelt 
sjøfartsmusealt eller et vitenrelatert produkt, er umulig å definere». Styret er av den oppfatning at denne 
grensen heller ikke er så interessant, all den tid deres vitenprogram er sjøfartsrelatert. De mener at hele 
konseptet i sum er å forstå som like mye vitensenter som sjøfartsmuseum, og viser til at deres konsept 
ikke nødvendigvis er sjøfartshistorisk, men sjøfartsmusealt. Ifølge styret var det ved opprettelsen tenkt at 
driften skulle være et moderne museum. Styret viser til at også nåtid inngår i museumsforståelsen og at 
museum også skal drive samtidsdokumentasjon.  
 
I sin redegjørelse skriver styret at basisutstillingen i museet består av aktuelle temaer som bl.a. energi, 
sikkerhet, navigering og logistikk. I tillegg til denne felles formidlingen, finnes det rene 
vitensenterutstillinger og sjøfartshistoriske utstillinger i museet, og disse består av både faste og skiftende 
utstillinger. Av mer tradisjonelle sjøfartsutstillinger nevner styret utstillingen som holdt til i første etasje 
fra 2016 – 2018, men som nå er tatt ned. De viser til at utstillinger må byttes ut for å opprettholde 
besøksinteressen, og informerer om at det arbeides med en ny utstilling av mer tradisjonell sjøfartsmuseal 
karakter, der tema vil være skipsreder/politiker Jørgen C. Knudsen og seilskuten Skomvær av Porsgrunn 
by. Prosjektet er ifølge styret i innledende fase, og de er i dialog med faghistoriker om å skrive historien.  
 
Oppsummert om det inngåtte samarbeidet med DuVerden AS skriver styret at «uten det inngåtte 
samarbeidet hadde ikke TM hatt økonomisk evne til å drifte et museum alene og SSH hadde ikke hatt noen 
muligheter for å realisere sitt formål».  
 
Foreningen Porsgrunn og Omegn Sjømandsforening som er en av oppretterne av stiftelsen mener på sin 
side at kombinasjonen sjøfartsmuseum og vitensenter har vist seg å være en konstruksjon som synes 
vanskelig å realisere. De har lagt ved en faglig vurdering fra sjøfartshistoriker Bård Kolltveit, tidligere 
leder av Norsk Sjøfartsmuseum. Kolltveit mener at det bortsett fra skipssimulatoren er vanskelig å se 
noen direkte tilknytning til byen og distriktet. Han understreker samtidig at et opplevelsessenter ikke er 
det samme som et museum. Etter hans vurdering er den grunnleggende forskjellen mellom et museum og 
andre kulturinstitusjoner at museene tar vare på den ekte gjenstanden, og gjør denne tilgjengelig for 
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publikum til alle tider. Han viser til at et museum kanskje ikke oppleves like «trendy» til enhver tid, men 
at det heller ikke er hensikten da et museum i sin natur skal representere det tidløse.  
 
Ifølge foreningen ble de forespeilet å få et sjøfartsmuseum i huset, og dette i tillegg til forutsetningen om 
fremtidig kostnadsfrie lokaler, var grunnen til at de valgte å gå inn med midler til opprettelse av stiftelsen. 
De viser til at midlene som ble benyttet var fra salg av to eiendommer som foreningen disponerte, og at 
begge eiendommene hadde salgsklausuler om at pengene skulle benyttes til sjøfolks beste og 
sjøfartshistorien.    
 
I sin redegjørelse har foreningen lagt ved en e-post fra styreleder i Stiftelsen Sjøfartens Hus datert 
20.08.18, der han skriver at «Dessverre gir tradisjonelle sjøfartsutstillinger liten publikumstilstrømning 
og ingen inntekter til stiftelsen. Stiftelsen er derfor svært fornøyd med måten POS ivaretar Porsgrunns 
maritime arv i sine lokaler. Styret i stiftelsen arbeider derfor aktivt med DuVerden for at de skal ha et 
betydelig innslag av moderne maritim virksomhet i sitt formidlingstilbud. Undertegnede forventer at det 
kommer flere fornyelser hos DuVerden som kan bidra til å trygge økonomien til DuVerden og dermed 
indirekte Stiftelsen Sjøfartens Hus. Etter noen års drift av Sjøfartens Hus må derfor undertegnede 
konstatere at bygget er for lite for å tilfredsstille alle behov og økonomien for svak til å ha en permanent 
historisk maritim utstilling med fokus på Porsgrunns historie». 
 
Oppsummert mener foreningen at «sjøfartsinteressene som var primære ved stiftelsen er kommet i klart 
mindretall».  
 
Den andre oppretteren, Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem, mener på sin side at Stiftelsen Sjøfartens Hus 
ivaretar deres intensjon om drift av museumsvirksomhet med hovedvekt på å bygge, eie og drive et 
sjøfartsmuseum i Porsgrunn. Styret i Porsgrunn Sjømannshjem mener at museet siden oppstart har hatt 
utstilling med tilknytning til sjøfart og maritime aktiviteter, og at sjøfartsmuseet er et levende museum 
med diverse temaer, knyttet til sjøfart. De skriver at en stor del av dette midlertidig ble fjernet sommeren 
2018 for å gi plass til en utstilling med fokus på Statoil/Equinor sine aktiviteter, som også inneholdt 
maritime aktiviteter og skipning av oljeressurser. De viser videre til planene om den mer tradisjonelle 
utstillingen med Jørgen C Knudsen og skuten Skomvær av Porsgrunn, som også er nevnt av styret i 
Stiftelsen Sjøfartens Hus. Styret i Porsgrunn Sjømannshjem er positiv til utstillingen, og skriver at de er 
innstilt på å bidra økonomisk for å realisere prosjektet.   
 
Når det gjelder økonomien til Stiftelsen Sjøfartens Hus viser styret til at den har vært utfordrende de 
første fem årene, men at dette ofte er tilfelle for nystartede museum. Styret viser videre til at inventar og 
utstillinger nå er ferdig avskrevet og at likviditeten i stiftelsen er god. Stiftelsens årsregnskap har vist 
underskudd hvert år siden oppstart, med unntak av i 2016 da stiftelsen mottok en større gave fra stiftelsen 
Marie og Jørgen C. Knudsen familielegat. Per 31.12.17 var den bokførte egenkapitalen på ca. kr 2 mill. 
Stiftelsens eiendeler var på kr 47,5 mill., herunder bygg og inventar med bokført verdi kr 45, 5 mill. Av 
samlet gjeld kr 45, 5 mill. var kr 36, 7 mill. ubrukte bidragsmidler. Dette er utsatt inntektsføring av gaver 
og bidrag til bygget som inntektsføres i takt med avskrivningene på bygget. Bankgjeld utgjorde kr 7,5 
mill.  
 
Stiftelsens budsjett for 2019 viser at stiftelsens inntekter hovedsakelig kommer fra utleie av lokaler til 
Veitrafikksentralen. I tillegg får stiftelsen 10 % av billettinntekter fra fritidsbesøkende til DuVerden AS. 
Stiftelsen har også budsjettert med inntekter fra «utleie personell» og «andre inntekter». For 2019 er det 
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budsjettert med sum inntekter kr 2 175 000, der husleieinntekt fra Veitrafikksentralen utgjør kr 1 650 000. 
Stiftelsens budsjett for 2019 viser et overskudd på kr 236 000, og styret skriver at de forventer at stiftelsen 
skal gå med overskudd i årene fremover.  

4. Stiftelsestilsynets vurderinger  

4.1. Formålsrealisering  

Mye av kritikken i media går på at «Sjøfartens hus» hovedsakelig er blitt et vitensenter og ikke et 
sjøfartsmuseum. Styret mener likevel at stiftelsen ivaretar formålet sitt da hele virksomheten etter deres 
vurdering er å forstå som museumsvirksomhet, i et overordnet perspektiv. De beskriver driften som like 
mye vitensenter som sjøfartsmuseum, men mener at grenseoppgangen mellom vitensenteraktivitet og 
sjøfartsmuseum ikke er så interessant all den tid vitensenterprogrammet er sjøfartsrelatert. 
 
Når det gjelder om vitensenteraktivitet kan defineres som museumsvirksomhet slik styret legger til grunn, 
ser vi at Telemark Museum og tidligere leder av Norsk Sjøfartsmuseum Bård Kolltveit, har ulik 
oppfatning. Kolltveit understreker i sin uttalelse at «opplevelsessenter ikke er det samme som museum». 
Styret skriver imidlertid at de følger Telemark Museums faglige forståelse av museumsbegrepet og viser 
til at denne forståelsen er hjemlet i både ICOMS (The International Council of Museum) definisjoner, 
Norges Museumsforbunds vedtekter og Kulturdepartementets tildelingsbrev. Styret viser videre til at 
vitensentrene, herunder også «DuVerden Sjøfartsmuseum + Vitensenter», er medlemmer i Norges 
Museumsforbund. 
 
Å definere hva som er «museumsvirksomhet» ligger utenfor Stiftelsestilsynets kompetanse og myndighet. 
Det avgjørende i stiftelsesrettslig forstand er imidlertid ikke hva som på generelt grunnlag kan regnes som 
museumsvirksomhet, men like mye hva som ble lagt i begrepet museumsvirksomhet når stiftelsen ble 
opprettet med dette som formål. Når styret viser til at det er Telemark Museum som etter den første 
samarbeidsavtalen skal definere hva som er museumsvirksomhet, vil vi påpeke at det er styret i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus som har det overordnede ansvaret for om driften er å betrakte som museumsvirksomhet 
slik dette er ment i vedtektene.  
 
Vedtektene gir imidlertid lite konkrete føringer for hvilket innhold det var tenkt at sjøfartsmuseet skulle 
ha. Hvilke utstillinger, opplegg eller aktiviteter museet skal inneholde og hvilken målgruppe museet skal 
rette seg mot, vil således avhenge av en tolkning av vedtektene. Som stiftelsens øverste organ er det styret 
som har ansvar for å tolke vedtektene. Hvilket innhold sjøfartsmuseet skal ha vil derfor i stor grad være 
opp til styrets skjønnsmessige vurdering.  
 
Styret står imidlertid ikke fritt til å beslutte hva de måtte ønske, og vi vil derfor si litt om forhold som vi 
mener styret må ta hensyn til i sin tolkning av vedtektene. Styrets vurderinger må bygge på saklige og 
relevante hensyn og saksbehandlingen må være forsvarlig. Mellom annet må styret se hen til oppretternes 
formål og hva som var intensjonen ved opprettelsen av stiftelsen. Samtidig er styret ansvarlig for å 
forvalte stiftelsen forsvarlig og må derfor også ta økonomiske hensyn ved vurderingen av hvordan 
formålet skal ivaretas. Selv om styret har relativt stort handlingsrom når det gjelder skjønnsmessige 
vurderinger, er hovedformålet som stiftelsen skal ivareta «drift av et sjøfartsmuseum i Porsgrunn». Dette 
har også Telemark Museum og DuVerden AS forpliktet seg til gjennom samarbeidsavtaler og dette 
formålet kan partene ikke gå bort fra eller endre uten en godkjent vedtektsendring.  
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Stiftelsesdokumentet tilfører lite utover det som står i vedtektene når det gjelder hva som var intensjonen 
ved opprettelsen av stiftelsen. Begge oppretterne av stiftelsen har imidlertid som formål å ivareta lokale 
og nasjonale sjøfartstradisjoner og sjøfartshistorie. Formålene til oppretterne setter begrensninger for 
hvilke prosjekter, tiltak eller organisasjoner de kan gi støtte til. Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem kan 
etter stiftelsesloven ikke dele ut midler uten at dette er i samsvar med dens formål. Porsgrunn og Omegn 
Sjømandsforening viser på sin side til at midlene de har gitt til Stiftelsen Sjøfartens Hus er fra salg av 
eiendom med klausul om at pengene fra salget skulle benyttes til «sjøfolks beste og sjøfartshistorien». 
Basert på dette er det vår vurdering at formålet til Stiftelsen Sjøfartens Hus må tolkes i lys av at 
Sjømannshjemmet og Sjømannsforeningen har bidratt med grunnkapital ved opprettelsen av stiftelsen, 
samt tilskudd på senere tidspunkt.  
 
I tillegg til oppretternes formål og stiftelsens vedtekter kan søknaden til Porsgrunn kommune 01.09.09 om 
tilskudd, si noe om hvilke tanker og intensjoner som lå til grunn for ønsket om å etablere et 
sjøfartsmuseum kombinert med vitensenter. I søknaden vises det til at samarbeidsmodellen kan bli en 
utfordring, men at det samtidig er nettopp dette konseptet som er unikt og som skal skille prosjektet fra 
andre vitensenter og sjøfartsmuseer. Sjøfartshistorie er vektlagt ved at punkt 6 er viet til et utdrag fra 
sjøfartshistorien i Porsgrunn og Telemark, samt at sjømannsforeningens kulturhistorie er beskrevet som 
sjøfartsmuseets viktige kulturoppgave. Samtidig beskriver søknaden et moderne sjøfartsmuseum basert på 
en modell der de fleste utstillingene skal ha både et vitenelement og en kulturhistorisk forankring. 
Målgruppen barn og unge beskrives som viktig og det vises til at utstillingene og mange av budskapene 
vil være av naturvitenskaplig karakter. Det forhold at Vitenlaben AS (nå DuVerden AS) har vært en av 
samarbeidspartene siden oppstart, sammen med beskrivelsen i søknaden av et moderne museum med 
fokus på barn og unge der utstillingene skal være av naturvitenskaplig karakter, taler til fordel for at 
vitensenteraktivitet var en vesentlig del av intensjonen ved opprettelsen av Stiftelsen Sjøfartens Hus.  
 
Styret viser til at den økonomiske situasjonen var bakgrunnen for avtalen som er inngått med DuVerden 
AS om å drifte museet, formidle utstillinger og gi et åpent publikumstilbud. Etter styrets vurdering er det 
ikke mulig å drifte museet uten DuVerden AS. Historien til det tidligere sjøfartsmuseet i Porsgrunn 
underbygger at det kan være utfordrende å få driften av et tradisjonelt sjøfartsmuseum til å gå rundt 
økonomisk. Porsgrunn og Omegn Sjømandsforening skriver i sin redegjørelse at sjøfartsmuseet som 
tidligere holdt til på Frednes i Porsgrunn, i hele perioden det eksisterte hadde mangel på penger til drift og 
vedlikehold. Videre at museet ble stengt i forbindelse med konsolideringen med Telemark Museum, av 
hensyn til økonomien. 
 
I e-post 20.08.18 til Porsgrunn og Omegn Sjømandsforening skriver styreleder i Stiftelsen Sjøfartens Hus 
at tradisjonelle sjøfartsutstillinger gir liten publikumstilstrømning og ingen inntekter til stiftelsen. Videre 
at bygget er for lite til å tilfredsstille alle behov og at økonomien er for svak til å ha en permanent 
historisk maritim utstilling med fokus på Porsgrunns historie. Han skriver at styret i stiftelsen derfor 
arbeider aktivt med at DuVerden AS skal ha et betydelig innslag av moderne maritim virksomhet i sitt 
formidlingstilbud, og viser til at stiftelsen er svært fornøyd med måten foreningen ivaretar Porsgrunns 
maritime arv i sine lokaler. Slik vi forstår e-posten prioriterer styret formidling av moderne maritim 
virksomhet og tenker at den kulturhistoriske delen blir ivaretatt av foreningen i deres lokaler. Styreleders 
begrunnelse er at å trygge økonomien i DuVerden AS, indirekte vil trygge økonomien i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus.  
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Til dette vil Stiftelsestilsynet påpeke at styret i Stiftelsen Sjøfartens Hus har ansvar for å drive museum 
med hovedvekt på sjøfart. Dersom styret skal arbeide aktivt med at DuVerden AS skal ha et betydelig 
innslag av moderne maritim virksomhet i sitt formidlingstilbud, må dette være på bakgrunn av at styret 
vurderer formidling av moderne maritim virksomhet som del av stiftelsens formål. Alternativt må 
aktiviteten være en del av stiftelsens kapitalforvaltning. Det vil si at formålet med aktiviteten er å gi 
inntekter som skal benyttes for å ivareta stiftelsens formål. Dersom en stiftelse driver aktivitet utenfor 
formålet og uten at dette er en del av stiftelsens kapitalforvalting, vil forvaltningen av stiftelsen som 
utgangspunkt være i strid med stiftelsesloven § 30, jf. § 18. 
 
Når det gjelder styrets beslutning om at stiftelsen ikke skal ha en permanent tradisjonell sjøfartsutstilling 
vil Stiftelsestilsynet påpeke at hva som trekker publikum og gir inntekter ikke alene er bestemmende for 
hvilke utstillinger stiftelsen skal ha. Innenfor rammen av vedtektene må styret beslutte hvordan formålet 
skal ivaretas på best mulig måte, hensyntatt den situasjonen stiftelsen er i økonomisk og på andre måter, 
eksempelvis når det gjelder tilgjengelige lokaler. Dersom en eller flere tradisjonelle sjøfartshistoriske 
utstillinger var en intensjon ved opprettelsen av stiftelsen og således må tolkes som en del av formålet, er 
det styrets ansvar å, så langt det er mulig, jobbe for finansiering og lokaler som sikrer at stiftelsen kan 
tilby slike utstillinger. Dette da styrets hovedoppgave er å ivareta formålet slik dette fremgår av 
vedtektene og slik det var tenkt ved opprettelsen av stiftelsen.  
 
Samarbeidsavtalene som DuVerden AS har forpliktet seg til, angir etter vår vurdering DuVerden AS’ 

oppgave som todelt; «drift av vitensenteret» og «daglig drift av museumsaktiviteten til Stiftelsen 
Sjøfartens Hus». Slik vi forstår styrets redegjørelse har dagens drift ikke et slikt skille mellom de to 
ansvarsområdene. Den mer tradisjonelle sjøfartsutstillingen som har vært i lokalene tidligere er tatt ned, 
og museet består nå hovedsakelig av vitensenteraktivitet med sjøfart og det maritime som tema.  
 
Spørsmålet er om partene har klart å gjennomføre den unike og utfordrende samarbeidsmodellen 
«sjøfartsmuseum kombinert med vitensenter», eller om vitensenteraktivitet uten kulturhistorisk 
forankring har blitt en for stor del av driften, vurdert opp mot hva som var den opprinnelige intensjonen 
med stiftelsen. Styret mener at formålet om sjøfartsmuseum er oppfylt slik driften er i dag, men skriver 
samtidig de at de kontinuerlig arbeider for å styrke den sjøfartshistoriske delen av virksomheten og viser 
til en utstilling av mer tradisjonell sjøfartshistorisk karakter som er under planlegging.  
 
Oppsummert er det styrets ansvar å forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig måte for å ivareta formålet 
om å drive et sjøfartsmuseum i Porsgrunn, basert på en tolkning av hva som ved opprettelsen ble lagt i 
begrepet sjøfartsmuseum. På bakgrunn av dokumenter og redegjørelser i saken er det vårt inntrykk at 
dagens drift, slik styret beskriver den, samsvarer med tanker og planer ved opprettelsen av stiftelsen, slik 
disse fremgår av søknad om tilskudd. Vi mener likevel at styret må vurdere om fokuset på sjøfartshistorie 
er tilstrekkelig vektlagt. Mellom annet på bakgrunn av den vekt som i søknaden var lagt på kulturhistorisk 
forankring, samt at midlene som oppretterne har gitt til stiftelsen både ved opprettelsen og senere, er 
forbeholdt prosjekter, tiltak m.v. som skal ivareta sjøfartstradisjoner og sjøfartshistorie.  
 
4.2. Praktisk organisering av sjøfartsmuseet 
Når det gjelder hvordan stiftelsen praktisk skal organisere museumsdriften, er det Stiftelsestilsynets 
vurdering at dette ligger innenfor styrets myndighet, så lenge vurderingene er forsvarlige og gjort på 
bakgrunn av hva som er hensiktsmessig for å ivareta stiftelsens formål. Dersom styret etter en slik 
vurdering har kommet til at formålet best ivaretas ved å overlate museumsdriften til en ekstern aktør, kan 
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dette etter vår vurdering gjøres innenfor de rammer stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven gir. Det øverste 
ansvaret for at stiftelsens formål om sjøfartsmuseum blir ivaretatt vil likevel ligge til styret i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus.  
 
Styret skriver i sin redegjørelse at det ikke er deres oppgave å ta del i det operative arbeidet og utvikle 
konkrete planer om hvilke utstillinger som skal vises. Videre viser styret til at dette ansvaret ligger hos 
DuVerden AS og Telemark Museum. Til dette vil Stiftelsestilsynet påpeke at stiftelsen ikke kan inngå 
avtaler som overfører ansvaret for å realisere formålet til andre. Det øverste ansvaret for stiftelsens 
formål, uavhengig av samarbeidsavtaler, vil ligge hos styret i Stiftelsen Sjøfartens Hus. Dette følger av 
stiftelsesloven § 30. Selv om styret ikke skal delta i det operative arbeidet er det styrets ansvar å påse at 
DuVerden AS og Telemark Museum driver sjøfartsmuseet i samsvar med vedtektene i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus. Dette følger også av samarbeidsavtalen mellom Telemark Museum og Sjøfartens Hus, der 
det står at Telemark Museum skal følge de retningslinjer og pålegg som styret i Sjøfartens Hus gir i tråd 
med stiftelsens vedtekter.  
 
Kravet om å ivareta stiftelsens formål innebærer etter vår vurdering at styret må ha en overordnet plan for 
hvordan formålet skal realiseres. Planen kan utarbeides i samarbeid med Telemark Museum og DuVerden 
AS, men styret i Stiftelsen Sjøfartens Hus må behandle og vedta planen i styremøte og vil ha ansvar for å 
følge den opp. Vi viser til bestemmelsen i stiftelsesloven § 31 om at styrets leder skal sørge for 
behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Hvordan stiftelsen skal ivareta formålet sitt er 
helt klart en sak av slik karakter at det hører under styret. Vi viser også til at det i utkast til ny 
stiftelseslov2 er forslått en bestemmelse om at «Styret skal vedta en plan for gjennomføringen av 
formålet». Videre at «Styret skal minst en gang i året behandle planen og vurdere behovet for å endre den. 
Den fastsatte planen skal tas inn i eller vedlegges protokollen for styrets behandling av saken». Forslaget 
er en konkretisering av styrets alminnelige plikt etter gjeldende lov § 30 tredje ledd første punktum.  
 
Generelt mener vi at det å ha en skriftlig plan for hvordan stiftelsens formål skal realiseres på kort og lang 
sikt, vil bidra til at styret arbeider mer målrettet mot gjennomføringen av formålet. Styret vil også få et 
mer bevisst forhold til formålet og formålsrealiseringen. Planen er etter vår vurdering viktig for en 
forsvarlig ivaretakelse av formålet, og gir styret et utgangspunkt når de skal vurdere om driften er i 
samsvar med formålet.  
 
At museumsdriften er bygget på en modell der ulike aktører skal samarbeide om et felles konsept kan 
være krevende med hensyn til prioriteringer og ulike interesser. Telemark Museum har som formål å 
drive museum og vitensenter, uten at sjøfart er spesielt nevnt. DuVerden AS er på sin side et 
«populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter» og mottar tilskudd for å ivareta 
vitensenteraktiviteter og undervisning i realfag. I et slikt samarbeid er det avgjørende at styret i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus er bevisst sitt ansvar for at bygget skal inneholde museumsdrift med hovedvekt på å drive 
et sjøfartsmuseum i Porsgrunn.  
 
4.3. Husleie 
Et forhold som har vært omtalt i mediesakene om Sjøfartens Hus er at DuVerden AS ikke betaler husleie. 
På spørsmål om dette svarer styret at DuVerden AS ikke er leietaker i bygget og derfor ikke betaler 
husleie. Styret viser til at DuVerden AS drifter den daglige museumsaktiviteten og dekker lønns- og 

                                                 
2 NOU 2016: 21 s. 101 og s. 129 
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driftskostnader knyttet til driften av det kombinerte vitensenteret og sjøfartsmuseet. Det er styrets 
vurdering at dette er en organisatorisk og god løsning for Stiftelsen Sjøfartens Hus.  
 
Etter vår vurdering vil det faktum at DuVerden AS ikke har husleiekostnader innebære en fordel for 
selskapet som med stor sannsynlighet er større enn de ekstra kostnader selskapet har knyttet til drift 
utover «ordinær» vitensenterdrift, som følge samarbeidet om drift av sjøfartsmuseum. Det er videre vår 
mening at denne økonomiske fordelen vil være å se på som en utdeling fra stiftelsen. Utdelinger må være 
i samsvar med stiftelsens formål, jf. stiftelsesloven § 19.  
 
Stiftelsen Sjøfartens Hus er eier av bygget og utgangspunktet er at en stiftelse ikke kan leie ut lokaler 
under markedspris eller uten vederlag. Dette følger av lovens krav til forsvarlig kapitalforvaltning. Et 
unntak er dersom lokalene blir brukt i samsvar med eller for å ivareta stiftelsens formål. Fordelen 
leietaker mottar i form av redusert leie eller fravær av leiekostnad, vil da være å se på som en utdeling i 
samsvar med formålet og således i tråd med stiftelseslovens bestemmelser. Blir lokalene leid ut til 
virksomhet utenfor formålet, til underpris eller uten vederlag, vil dette som utgangspunkt være å betrakte 
som en utdeling i strid med stiftelsesloven.  
 
Av budsjett vedlagt søknad om tilskudd 01.09.09 fremgår det at det opprinnelig var tenkt at DuVerden 
AS skulle betale husleie. I følge stiftelsen ble dette senere gått bort fra og DuVerden AS har aldri betalt 
husleie til stiftelsen. I medieomtale vises det til et brev der ordfører i Porsgrund kommune skal ha lagt 
frem ønske om at DuVerden AS ikke skal betale husleie. Til dette vil vi påpeke at forvaltning av stiftelsen 
hører inn under stiftelsens styre og at vurdering og beslutning om husleie må gjøres av styret. En ordfører 
vil ikke i egenskap av å være ordfører ha myndighet til å beslutte om stiftelsen skal kreve husleie. Vi 
legger til grunn at styret har gjort en forsvarlig vurdering av spørsmålet om husleie. Vi legger videre til 
grunn at styrets vurdering er basert på hva som er lovlig og hensiktsmessig for stiftelsen ut fra dens 
formål, ikke hva som er hensiktsmessig for DuVerden AS eller andre parter.  
 
En slik vurdering av forsvarlighet og hensiktsmessighet vil det for øvrig være krav til for alle større eller 
vesentlige beslutninger som styret gjør. For eksempel for beslutning om å stille sikkerhet for et lån på kr 
5 000 000 i DuVerden AS, jf. stiftelsens årsregnskap 2017.  
 
4.4. Habilitet 
Stiftelsens styre skal ifølge vedtektene bestå av fire styremedlemmer som skal utpekes av henholdsvis 
Porsgrunn Sjømannshjem, Porsgrund og Omegns Sjømandsforening, Telemark Museum og Vitenlaben 
AS (nå DuVerden AS). Slik styresammensetningen er i dag er styrets leder også styreleder i Stiftelsen 
Porsgrunn Sjømannshjem. De andre medlemmene er daglig leder i DuVerden AS, nesteleder i Telemark 
Museum samt et medlem av Porsgrund og Omegns Sjømandsforening. I tillegg er rådmannen i Porsgrunn 
kommune registrert som styremedlem. Når det gjelder sistnevnte vil vi minne om at en økning av antall 
styremedlemmer fra fire til fem, forutsetter vedtektsendring. Vi kan ikke se å ha godkjent en søknad om å 
endre antall styremedlemmer fra fire til fem.  
 
Styret skal ivareta stiftelsen interesser, noe som er særlig viktig i en stiftelse da den ikke har eiere. Etter 
vår vurdering kan styresammensetningen i Sjøfartens Hus i enkeltsaker være utfordrende, da 
styremedlemmene har tilknytning til selskap/organisasjoner som i konkrete styresaker kan ha en annen 
interesse enn stiftelsen.  
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Ifølge stiftelsesloven § 37 annet ledd kan et styremedlem eller en daglig leder ikke delta i saksbehandling 
eller avgjørelse av en sak når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, 
organisasjon eller foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han 
eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Formålet med denne bestemmelsen 
er å sikre at styret og daglig leder behandler saker og treffer avgjørelser ut fra hva som fremmer 
stiftelsens formål og hva som for øvrig ivaretar stiftelsens interesser. Habilitetsreglene er ett av flere 
virkemidler for å sikre lojalitetsplikten, det vil si den plikt et styremedlem eller en daglig leder har til å 
treffe alle avgjørelser ut fra hva som er best for stiftelsen. Således er habilitetsreglene også viktige for å 
sikre tilliten til stiftelsens avgjørelser.  
 
Det er styret selv som må vurdere de enkelte styremedlemmenes habilitet i hver enkelt styresak. 
Vurderingen bør dokumenteres i styreprotokoll.  

5. Oppsummering og avslutning 
Tema for tilsynssaken har vært om Stiftelsen Sjøfartens Hus ivaretar formålet sitt om å drive 
museumsvirksomhet med hovedvekt på å bygge, eie og drive et sjøfartsmuseum i Porsgrunn. Dette vil 
bero på en tolkning av vedtektene og om driften basert på denne tolkningen, er i samsvar med formålet. I 
rapporten viser vi til at tolkning av vedtektene som utgangspunkt ligger til styret, som øverste organ i 
stiftelsen. Hvordan stiftelsen skal ivareta formålet sitt om å drive et sjøfartsmuseum vil derfor i stor grad 
være opp til styrets hensiktsmessighetsvurdering. Styret står likevel ikke fritt i denne vurderingen og vi 
har i rapporten sagt litt om forhold som vi mener styret må ta hensyn til i sin tolkning av vedtektene.  
 
Mellom annet må styret se hen til oppretternes formål og hva som var intensjonen ved opprettelsen av 
stiftelsen. Samtidig er styret ansvarlig for å forvalte stiftelsen forsvarlig, og må derfor også ta økonomiske 
hensyn ved vurderingen av hvordan formålet skal ivaretas. Stiftelsestilsynet vil presisere at det er styret i 
Stiftelsen Sjøfartens Hus som har det øverste ansvaret for at stiftelsens formål blir ivaretatt. Stiftelsen kan 
ikke inngå avtaler som overfører dette ansvaret til andre.  
 
Styret må innenfor den økonomiske rammen stiftelsen til enhver tid har, vurdere hvordan formålet kan 
realiseres på best mulig måte, basert på den kjennskap styret har til hva som var intensjonen ved 
opprettelsen av stiftelsen. Stiftelsestilsynet har gjennomført en legalitetskontroll og har ikke overprøvd 
styrets hensiktsmessighetsvurdering hva gjelder formålet og hvordan dette skal realiseres. Oppsummert 
mener vi at dagens drift, slik styret beskriver den, samsvarer med tanker og planer ved opprettelsen av 
stiftelsen, slik disse fremgår av søknad om tilskudd. Vi mener likevel at styret må vurdere om fokuset på 
sjøfartshistorie er tilstrekkelig vektlagt. Ifølge søknaden om tilskudd skal utstillingene ha både et 
vitenelement og en kulturhistorisk forankring. Stiftelsestilsynet vil også påpeke det forhold at 
grunnkapitalen og senere innbetalte midler fra oppretterne er forbeholdt prosjekter, tiltak m.v. som skal 
ivareta sjøfartstradisjoner og sjøfartshistorie.    
 
Etter gjennomført tilsyn er det vårt inntrykk at samarbeidsmodellen med vitensenter kombinert med 
sjøfartsmuseum er utfordrende da de ulike aktørene har ulike formål og forventninger til samarbeid og 
drift. Dette kan lett føre til interessekonflikt og det er derfor avgjørende at styret i Stiftelsen Sjøfartens 
Hus er bevisst sitt ansvar for å ivareta formålet om sjøfartsmuseum.  
 
For å sikre at stiftelsens formål blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte er det vår mening at styret bør 
ha en plan for formålsrealisering på kort og lang sikt. Planen bør behandles og vedtas på styremøte slik at 
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styreprotokoller i ettertid kan dokumentere hvilke tiltak som er gjennomført og planlagt gjennomført, for 
å ivareta stiftelsens formål. Stiftelsestilsynet kan på et senere tidspunkt etterspørre styrebehandling og 
eventuell plan for ivaretagelse av formålet.  
 
Når det gjelder ordningen med at DuVerden AS ikke betaler husleie er det vår vurdering at dette utgjør en 
økonomisk fordel for DuVerden AS som vil være å se på som en utdeling fra stiftelsen. Stiftelsesloven 
stiller krav til at utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Stiftelsestilsynet legger til grunn at 
styret har gjort en forsvarlig vurdering av spørsmålet om husleie. Vi legger videre til grunn at styrets 
vurdering er basert på hva som er lovlig og hensiktsmessig ut fra stiftelsens formål, ikke hva som er 
hensiktsmessig for DuVerden AS eller andre parter.  
 
På bakgrunn av styres sammensetning må styret være bevisst eventuelle habilitetsutfordringer knyttet til 
styrebehandling i konkrete enkeltsaker. Habilitetsvurdering og styrets vedtak om habilitet må fremgå av 
styreprotokoll.  
 
Avslutningsvis vil vi minne om at endringer i vedtektene til stiftelsen må godkjennes av Stiftelsestilsynet. 
Dette på bakgrunn av at antall registrerte styremedlemmer i Enhetsregisteret ikke stemmer med antall 
medlemmer oppgitt i vedtektene. Vedtekter som ikke er godkjent vil som utgangspunkt ikke være 
gyldige. Dette følger av stiftelsesloven § 48.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
May Helen Vik  
seniorrådgiver  
 

 
 
 
Kathrine Bergset  
seniorrådgiver  
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Arkivsak-dok. 19/09462-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for 

kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør 

merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors 

uavhengighet.  

 

Ifølge revisjonsforskriften § IS skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 

behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og 

objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som 

plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig 

revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune». Legges frem. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering. 

 

 

 

Vedlegg:  

-uavhengighetserklæring 
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•i TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post.tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Be

Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune TIf.:35 05 90 00

v/Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Foretaksregisteret

Postboks 4 985 867 402 MVA

3833 BØ i Telemark

Vår ref.: 19/843/inv
Deres ref.:
Arkivkode: 805200

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til

Porsgrunn kommune

Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 stiller krav til at revisor skal

ha god vandel, være uavhengig og objektiv.

I henhold til revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,

avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Vi velger samtidig å ta med

vurdering av oppdragsrevisors uavhengighet.

Vandelsattest er dokumentert ved tilsetting i Telemark kommunerevisjon lKS.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede er ikke ansatt hos andre arbeidsgivere enn i Telemark

Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ moen virksomhet som

styrende organer Porsgrunn kommune deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan

inneha funksjoner i føre til interessekonflikt eller svekket ti/lit ti/rollen som revisor.

annen virksomhet, som

kan føre til

interessekonflikt eller

svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Porsgrunn kommune

som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- Undertegnede har ikke utført rådgivnings- el/er andre tjenester overfor

eller andre tjenester Porsgrunn kommune som kommer i konflikt med denne bestemme/sen.

som er egnet til å
påvirke revisors

habilitet
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Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Porsgrunn kommune som hører inn
kommunens egne under kommunens egne lede/ses- og kontrolloppgaver.
led elses- og
kontrolloppgaver
Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Porsgrunn kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke
forhold tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 2. mai 2019

je I Ekman Ingebjørg N. Vibeto
opp ragsansvarlig/ oppdragsrevisor
statsautorisert revisor
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Arkivsak-dok. 19/00029-7 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 11.06.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 Betraktninger fra FKT sin konferanse i Kristiansand 
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Arkivsak-dok. 19/00037-7 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 11.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 11.06.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

 

Saksopplysninger: 
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