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Arkivsak-dok. 19/00020-28 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 04.09.2019 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 04.09.2019 legges fremfor godkjenning. 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 04.09.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00020-29 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 12.06.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 04.09.2019 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 04.09.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-protokoll 04.09.2019 
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Møteprotokoll  
 

Notodden kontrollutvalg 

 
Dato: 12.06.2019 kl. 10:00 – 11:30 
Sted: Notodden kommunehus, møterom 4 etg. 
Arkivsak: 19/00020 
  
Til stede:  Leder Katrine Sandsdalen Lia, nestleder Einar Iversen, medlem Sveinung 

Hesjedal, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin., 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Magne Gravningen, Gunvor Strand 

  
Forfall:  Bjarne Bakken, Anne Solberg 
  

Andre: Rådmann Per Sturla Wærnes, virksomhetsleder areal Janne Væringstad 

 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
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Notodden, 12.06.2019 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder     Sekretær 

Katrine Sandsdalen Lia     Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 12.06.2019 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 12.06.2019 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 12.06.2019 godkjennes 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 24.04.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 24.04.2019 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Protokoll 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

18/19 Oppfølging av vedtak i sak Orientering om Rossebu industriområde 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget oppfordret kommunen til å etterlyse et svar fra 

direktoratet for mineralforvaltning. Kontrollutvalget ønsker også svar fra kommunen om 

virksomheten/Rossebuområdet drives etter reguleringsplan. 
 

Rådmann Per Sturla Værnes og virksomhetsleder areal Janne Væringstad møtte for orientering i saken. 

 

Skriftlig tilbakemelding ble oversendt sekretariatet etter møtet: 

 

Kontrollutvalget 12.6.2019 – orientering sak 18/19 Rossebu industriområde  - oppsummering 

 

Viser til tidligere orientering i kontrollutvalet sak 2/19 den 13.2.2019 om uttak av steinmasser 

Rossebu industriområde. 

 

Siden forrige orientering har kommunen sendt brev til ansvarlig søker, med tiltakshaver og 

fester som kopimottakere. I brevet av 29.4.2019 ble det gjort oppmerksom på at tiltakshaver 

har meldeplikt til Direktoratet for mineralforvaltning for uttak over 500 m3, jf mineralloven § 

42. Det ble også bedt om at eventuelt pågående uttak ble stoppet inntil det foreligger en 

avklaring fra direktoratet om eventuell konsesjonsplikt. 

 

I tillegg har kommunen sendt brev til direktoratet og bedt om en vurdering av søknad om 

tillatelse til uttak av steinmasser Rossebu av 14.12.2017 og forholdet til mineralloven §§ 3 og 

43. Direktoratet har i brev av 22.5.2019 svart at tiltaket er konsesjonspliktig etter 

mineralloven § 43. Ut fra svaret kan det imidlertid se ut som vurderingen er gjort på feil 

faktagrunnlag. Kommunen vil derfor tilskrive direktoratet på nytt, for å få oppklart dette. 
 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

Kontrollutvalget tar saken opp igjen når det endelige svar foreligger. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Orientering fra revisor 12.06.2019- Notodden kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Melding om endring i revisjonsteam - Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem opplysninger fra vedlegg med opplysninger om endringer i 

revisjonsteamet fra og med revisjonsåret 2019. 

Statsautorisert revisor/daglig leder Kjell Ekman vil bli ny oppdragsansvarlig revisor for 

Notodden kommune. Han har kontorsted i Skien og kan treffes på tlf. 35 91 7044 eller 

epost: KiellPeter.Ekman@tekomrev.no 

Elizabeth Kasin vil fortsette som oppdragsrevisor og hun får med seg Mariann Todal som 

revisor for Notodden kommune. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Notodden kommune» ble lagt frem. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

 

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Referatsaker 12.06.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Betraktninger fra Temark sin Vårkonferanse i Arendal 26.04.2019. 
 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Eventuelt 12.06.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

Rapport tillitt har vært behandlet i KS høsten 2018. Kontrollutvalget ønsker å få denne 

presentert i neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om rapport tillitt i neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/06231-17 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling - Notodden 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Byggesak – Notodden kommune til orientering. 

 

Innstilling til kommunestyret: 

kommunen bør: 

 sørger for oppdatert administrativt delegasjonsreglement og at myndighet er delegert i tråd med 

ønsket organisering av saksbehandlingen  

o styrker arbeidet med internkontroll:  

o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for korrupsjon  

o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de ansatte  

o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 treffer tiltak for å sikre at vedtakene blir utformet i samsvar med kravene i forvaltningsloven  

 jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i Teknisk utvalg  

 

Rådmann møter i kontrollutvalget siste møte våren 2020 for å svare for hvordan anbefalingen i rapporten 

er fulgt opp. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune i sak 18/18 og 24/18, og 

kontrollutvalget ba i sak 24/18 om at kommunens tiltak for å ivareta krav om universell utforming 

ble tatt med i prosjektet. 
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Saksopplysninger: 
 

Problemstillinger:  

 

 I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av byggesaker?   

 

 I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i behandlingen av 

byggesaker?  

 

Datagrunnlaget i undersøkelsen er intervjuer, spørreundersøkelse til medlemmer i Teknisk utvalg og 

relevant dokumentasjon. 

 

Avgrensninger: 

Forvaltningsrevisjonen gjelder byggesaksbehandling.  

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

undersøkelsen noe:  

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

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

vi omtaler deler av kommunens arbeid med gebyrer i tilknytning til korrupsjonsforebyggende 

tiltak.  

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

elektroniske saksbehandlingssystem.  

 

 Forvaltningsrevisjonen er en systemrevisjon. TKR IKS har gjennom stikkprøvekontroll undersøkt 

om rutiner og retningslinjer er i bruk. TKR IKS har ikke vurdert om vedtakene innholdsmessig er 

korrekte. 

 

Høring: 

Faktadelen av rapporten er presentert i et møte med administrasjonen i kommunen før rapporten ble 

sendt på høring 01.07.19. Rådmannen hadde ikke noen kommentarer til rapporten. 

 

Sekretariatet viser til vedlagt rapport i sin helhet. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/ Anne Sæterdal møter for å legge frem forvaltningsrapport 

Byggesak –Notodden kommune. 
 

 

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

 

 

 

Vedlegg:  

-Rapport 707024  Byggesaksbehandling Notodden kommune 
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Sammendrag 
 

 

 

Bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune i sak 18/18 

og 24/18, og kontrollutvalget ba i sak 24/18 om at kommunens tiltak for å ivareta krav 

om universell utforming ble tatt med i prosjektet. 

 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av 

byggesaker?  

I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i 

behandlingen av byggesaker? 

 

Datagrunnlaget i undersøkelsen er intervjuer, spørreundersøkelse til medlemmer i 

Teknisk utvalg og relevant dokumentasjon.  

 

Tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av byggesaker 
Kommunen har til en viss grad tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av 

byggesaker. Oppgaver og ansvar er klart og tydelig fordelt, men kommunen har ikke et 

oppdatert administrativt delegasjonsreglement. Praksis avviker også noe fra 

delegasjon som er gitt, både for utvalget og administrasjonen. Kommunen har sikret 

god og variert kompetanse på området, men kan vurdere noe mer systematisk arbeid 

med opplæring og videreutvikling av kompetansen. 

 

Vi har sett spesielt på kravene satt til universell utforming. Alle dispensasjoner fra 

kravene skal behandles av utvalget og saker drøftes internt. Utover dette har 

kommunen ingen andre tiltak. Med unntak av en sak, tyder dokumentasjonen vi har 

gått gjennom på at kravene er fulgt eller at det er søkt om og vurdert dispensasjon fra 

kravene. 

 

Kommunen har flere tiltak som kan bidra til å oppfylle krav til saksbehandlingen, f.eks. 

tiltak for å ivareta veiledningsplikten, det at virksomhetsleder signerer vedtak og at 

saker drøftes for å sikre lik praksis. Vi har imidlertid også sett at kommunen mangler 

rutiner på flere områder. Vi mener at kommunen generelt kan jobbe mer med 
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oppbygging av og begrunnelser i vedtak. Kommunen har til nå ikke jobbet systematisk 

nok for å sikre betryggende kontroll med saksbehandlingen.  

 

Korrupsjonsforebyggende tiltak 
Kommunen har til en viss grad iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i behandlingen 

av byggesaker. Kommunen har flere tiltak som kan forebygge korrupsjon, f.eks. 

ordningen med at to skal signere vedtak, åpenhet rundt saksbehandlingen og at 

kommunen har etiske retningslinjer. Kommunen har imidlertid ikke tiltak som sikre at 

ansatte og utvalget jobber systematisk med etiske problemstillinger knyttet til 

saksfeltet. Kommunen har heller ikke jobbet systematisk med å kartlegge risiko for 

korrupsjon og vurdert om en har tilstrekkelig med tiltak, eventuelt hvilke tiltak som bør 

iverksettes. 

 

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler at kommunen  

 sørger for oppdatert administrativt delegasjonsreglement og at myndighet er 

delegert i tråd med ønsket organisering av saksbehandlingen 

 styrker arbeidet med internkontroll:   

o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko 

for korrupsjon 

o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres 

blant de ansatte 

o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 treffer tiltak for å sikre at vedtakene blir utformet i samsvar med kravene i 

forvaltningsloven  

 jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen 

og i Teknisk utvalg 

 

 

Skien, 23.08.19 

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 Notodden kommune i sak 18/18 

og 24/18, og kontrollutvalget ba i sak 24/18 om at kommunens tiltak for å ivareta krav 

om universell utforming ble tatt med i prosjektet. 

 

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

kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
 

Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av 

byggesaker?  

I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i 

behandlingen av byggesaker? 

 

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 1 til rapporten.  

 

1.3 Avgrensning 
Forvaltningsrevisjonen gjelder byggesaksbehandling.  

 

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

avgrense undersøkelsen noe:  

 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 vi 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.  

 

 

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 

Teknisk utvalg, offentlig tilgjengelig statistikk på området. Vi har gått gjennom 

dokumentasjon i et utvalg saker og annen relevant dokumentasjon som kommunens 

rutiner, rapporter, planer og årsmeldinger på området. Metode og tiltak for 

kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 2 

 til rapporten.  

 

1.5 Høring 
Faktadelen av rapporten er presentert i et møte med administrasjonen i kommunen 

før rapporten ble sendt på høring 01.07.19. Rådmannen hadde ikke noen 

kommentarer til rapporten.  
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2 Behandling av byggesaker 
 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av 

byggesaker?  

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Oppgaver og ansvar må være klart plassert, og myndighet må være delegert i 

samsvar med ønsket praksis.     

 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 og underretning om vedtak 

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. 

 

I saker som anses å være av prinsipiell betydning skal Teknisk utvalg selv fatte vedtak 

om midlertidig forbud mot deling og byggearbeid og dispensasjoner. Rådmannen har 

fått myndighet til å fatte vedtak i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette 

framgår av kommunens delegasjonsreglement. 
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Virksomhetsleder for Areal opplyser at utvalget i praksis behandler alle klagesaker og 

at de nå også får alle saker der det er søkt om dispensasjon fra kravene om universell 

utforming. Saksgjennomgangen vi har hatt tyder på at dette er fulgt opp. 

 

Virksomhetsområde Areal har ansvar for byggesaker, samt deling og eierseksjonering, 

plansaksbehandling, kart- og oppmåling (geodata), landbruk- og vilt og eiendomsskatt.  

 

Rådmannen har videredelegert myndighet i byggesaker til virksomhetsleder for Areal. 

Kommunen har ikke et oppdatert administrativt delegasjonsreglement. Reglementet 

er sist revidert i 2008, og viser ikke til gjeldene plan og bygningslov eller gjeldende 

organisering i kommunen. Myndighet til å fatte vedtak er ikke delegert videre fra 

virksomhetsleder. Leder og saksbehandler signerer alle vedtak hvor tiltaket krever 

ansvarlig søker, jf. plan- og bygningsloven § 20-5. Vi har fått opplyst at det har vært 

praksis at saksbehandler kan fatte vedtak alene for tiltak som er søknadspliktige etter 

plan- og bygningsloven § 20-4 og med saksbehandlingstid på tre uker.2 Vi har i 

saksgjennomgangen sett at det også er gjort i saker som krever dispensasjon, og hvor 

saksbehandlingstiden er 12 uker.  

 

Ansatte som vi intervjuet var kjent med og hadde en felles forståelse av egne oppgaver 

og ansvar. Dersom det er saker som en er i tvil om skal til utvalget, blir dette drøftet 

internt i administrasjonen og eventuelt med utvalgsleder. Medlemmene i Teknisk 

utvalg som har svart på spørreundersøkelsen er delt i synet på om det er et klart og 

tydelig skille på saker som skal til utvalget og saker administrasjonen skal behandle 

selv. Ett av medlemmene kommenterer: 

Delegasjonsreglementet virker for vidt, spesielt ved dispensasjoner i delegerte 

vedtak, avvik fra universell utforming og ved avslag i delegerte vedtak. 

 

2.1.2 Kompetanse og kapasitet 
For å sikre et godt kontrollmiljø bør organisasjonen ha tiltak for å tiltrekke seg, utvikle 

og beholde nødvendig kompetanse. Kommunen er forpliktet til å ivareta de lovpålagte 

oppgavene på byggesak, og må slik sett sikre nødvendige ressurser til dette, både 

kompetanse og kapasitet. 

 

I 2019 er det avsatt 3,5 årsverk til behandling av byggesøknader, delingssaker, tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging, utenom virksomhetsleder. Tidligere var det 2,5 årsverk, to til 

behandling av byggesøknader og delingssaker og 0,5 årsverk til tilsyn og delingssaker. I 

                                                      
2 Tiltak som er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven skal avgjøres 

av kommunen innen 3 uker. 
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januar 2019 utvidet kommunen antall stillinger med en jurist, for å styrke den juridiske 

kompetansen på byggesak. De to andre som jobber med byggesaker har lang erfaring 

fra byggesaksbehandling og bygg-faglig bakgrunn/byggesaksskolen. Virksomheten har i 

tillegg arkitekter, naturforvaltere og ansatte med eiendomsfag. 

 

Det er ikke laget noen kompetanseplan for Areal. Både leder og ansatte opplyser at de 

kan få de kurs som de ønsker selv, men at det kan være vanskelig å prioritere å sette 

av tid til kurs og andre opplæringstiltak.  

 

De som vi har intervjuet, opplyser at det ikke har vært tilstrekkelig kapasitet til å utføre 

tilsyn og følge opp ulovligheter de senere årene. Behandling av byggesaker er blitt 

prioritert. Dette har det blitt informert muntlig om i Teknisk utvalg. Virksomhetsleder 

informerte også om at de har mange gamle saker som ikke er avsluttet fordi de ikke 

har fått inn søknad om ferdigattest. 

 

I tabellen nedenfor har vi sett på nivå på behandlede byggesøknader og fristbrudd, 

samt utgifter på området for Notodden, egen kommunegruppe og Nome som er i 

samme kommunegruppe som Notodden. 

 
Tabell 1 Byggesøknader, saksbehandlingstid og utgifter, tall fra 2018. Kilde SSB. 

 Notodden Nome K.gr 11 

Behandlede byggesøknader antall 216 117 10 284 

Behandlede byggesøknader per innbygger 0,017 0,018 0,024 

Antall søknader* med saksbehandlingstid 

over lovpålagt tid 

16 16 1 109 

Behandlede dispensasjonssøknader antall 34 35 2 615 

Brutto driftsutgifter til bygge- og 

delesaksbehandling samt eierseksjonering 

per innbygger 

181 218 323 

*Rammesøknader og ett-trinns søknader med og uten ansvarsrett, omfatter byggesøknader som krever 

dispensasjon. 

 

I 2017 hadde Notodden kommune ifølge tall i KOSTRA kun en søknad med 

saksbehandlingstid over lovpålagt tid. Kommunen behandlet da 270 saker, hvorav 46 

var dispensasjonssøknader og brutto driftsutgifter lå på omtrent samme nivå. 

 

Kommunen har ifølge innrapporterte tall i KOSTRA en selvkostgrad på 92% i 2018 og 

100 % i 2017, mens snittet for egen kommunegruppe var på 88 % i 2018 og 95 % i 

2017. Nome hadde et snitt på 32 % i 2017 og 43 % i 2018. 
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2.1.3 Revisors vurdering 
Revisjonskriterier: 

 Oppgaver og ansvar må være klart plassert, og myndighet må være delegert i 

samsvar med ønsket praksis.     

 Kommunen må sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til behandlingen av 

byggesaker. 

  

Oppgaver og ansvar er klart plassert både administrativt og i politisk utvalg. Det er en 

god praksis i administrasjonen for å avklare saksplassering i tvilstilfeller. Det er ikke 

fullt ut samsvar mellom delegasjonsreglement og praksis: utvalget får flere saker til 

behandling enn delegasjonsreglementet tilsier, og saksbehandlerne fatter enkelte 

vedtak alene uten å ha delegert myndighet til dette. Dessuten er ikke reglementet for 

delegasjon fra rådmann oppdatert mot nytt regelverk og dagens organisering og 

praksis. 

 

Kommunen har vurdert at det var behov for styrket juridisk kompetanse på byggesak, 

og truffet tiltak for få slik kompetanse. Vi mener at kommunen i tillegg kan jobbe noe 

mer systematisk med opplæring/behov for videreutvikling av kompetanse blant egne 

ansatte. Administrasjonen har pekt på at det er kapasitetsutfordringer på byggesak. 

Tall fra KOSTRA tyder også på at kommunen ikke bruker mye ressurser på 

byggesaksbehandlingen sammenliknet med andre, når vi ser på utgifter og 

saksmengde.  

 

 

 

2.2 Internkontroll og risikovurderinger 
Kommunen må etablere internkontroll for å sikre at byggesaksbehandlingen er i tråd 

med lovkrav og nasjonale føringer, samt kommunens egne mål.  

 

Notodden kommune har balansert målstyring, og det er utviklet resultat og effektmål 

for tjenesteområdene. For byggesak er det satt mål om å ha saksbehandling innen 

lovpålagte tidsfrister, som er på 3 og 12 uker. I tillegg er det for alle ansatte i 

kommunen satt mål på medarbeidertilfredshet og nærvær. I 2018 er det også satt mål 

om økt digitalisering av tjenestene innenfor fagområdene til Areal, samt å fortsette 

arbeidet med fokus på kostnader for tjenestene. 

 

I årsmeldingen er det vist til ulike elementer i styringssystemet, som årlige 

virksomhetsplaner og oppdragsbrev til virksomhetene. Det er ikke laget årlige 
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virksomhetsplaner og siste oppdragsbrev til virksomheten ble laget i 2013. Areal har 

ikke vært involvert i utarbeidelsen av denne delen av årsmeldingen.3  

 

Kommunen har kvalitetssystemet Compilo, men det er ikke tatt i bruk som faglig 

kvalitetssystem på byggesak.  

 

Kommunen har EDB sak/arkivsystem, men den versjonen kommunen har, er ikke 

godkjent som elektronisk arkiv. All dokumentasjon i byggesak blir derfor arkivert på 

papir. Kommunen skal bytte sak/arkivsystem til Ephorte Elements, et skifte som har 

blitt betydelig forsinket. Systemet som kommunen har nå er ikke tilpasset byggesak, og 

de ansatte opplyser at systemet er lite effektivt og fungerer dårlig i saksbehandlingen. 

Det nye sak/arkivsystemet skal ha en egen modul for byggesak, og kommunen får da 

elektronisk byggesaksbehandling (e-byggesak). Systemet skal bli tatt i bruk til høsten. 

 

Det er ikke utarbeidet noen skriftlige saksbehandlingsrutiner eller egne sjekklister på 

byggesak. Virksomhetsleder opplyser at sjekklister vil bli innbygd i det nye 

saksbehandlingssystemet. I kommunen har de en generell vedtaksmal og noen maler 

for svarbrev med tilhørende standardtekster. I malene er det imidlertid lite 

standardtekst og saksbehandlere må legge det meste av informasjon inn selv. 

Saksbehandlere har opplyst at de bruker tekst fra tidligere vedtak de selv har fattet 

som standardtekster. De utarbeider også egne system for å følge opp frister og egen 

saksbehandling. 

 

Virksomhetsleder mener at det nye saksbehandlingssystemet vil gi saksbehandlerne et 

bedre støtteverktøy og hun som leder vil få bedre oversikt over sakene. 

Virksomhetsleder opplyser at nytt saksbehandlingssystem vil være et viktig tiltak for å 

sikre tilstrekkelig saksutredning. De har ikke hatt særskilte tiltak for å sikre dette 

utover saksbehandlernes kompetanse og lange erfaring. 

 

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. 

 

                                                      
3 Vi har kun sett på virksomhet Areal og dermed kommunalområdet Samfunnsutvikling og tekniske 

tjenester. 
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I 2011 ble det gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for virksomheten. 

Analysen omfattet bl.a. en vurdering av risiko for manglende eller feil saksbehandling i 

egen organisasjon. Det er foreslått flere tiltak, bl.a. opplæringsplan, arbeidsrutiner og 

gjennomgang av interne kontrollrutiner. Disse tiltakene er ikke fulgt opp. 

Virksomhetsleder viser til at det over tid har vært kapasitetsutfordringer og at det ikke 

har vært noen tydelige indikatorer på at byggesak ikke fungerer. De har derfor vurdert 

at arbeidet med internkontroll ikke var mest påkrevet på byggesak. Virksomhetsleder 

mener imidlertid at de burde ha jobbet mer med de interne kontrollrutinene. Hun 

viser til at kommunen i lang tid har skullet fått nytt saksbehandlingssystem, med 

innebygde sjekklister, som vil gjøre det enklere å få på plass gode kontrollrutiner. 

 

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. 

 

Virksomhetsleder rapporterer skriftlig på økonomi hver måned og ellers ukentlig i 

virksomhetsledermøter. I disse møtene er det fokus på konkrete saker, og det er ikke 

noen fast rapportering på arbeid med internkontroll. Internkontroll på fagområdene 

har heller ikke vært tema i disse møtene.  

 

2.2.3 Revisors vurdering 

 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 gjort risikovurderinger, men disse er gamle, og er ikke brukt til å 

utarbeide tiltak for å sikre betryggende kontroll. Kommunens styringssystem, som er 

beskrevet i egen årsmelding, er heller ikke fulgt opp. Det er ikke laget noe system for 

ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll.  

 

 

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. 
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Både ansatte og utvalget opplyser at de er kjent med reglene om habilitet, og at de 

opplyser om forhold som kan reise tvil om egen habilitet. Habilitet har vært behandlet 

av utvalget siste 12 måneder og vi har sett at hjemmel for inhabilitet er blitt 

protokollført i utvalgssaker, slik det er krav om. Ansatte melder fra om mulig inhabilitet 

i postmøtet, der byggesakene blir fordelt. På virksomhet Areal er det postmøter to 

ganger i uka, hvor saksbehandlerne fordeler innkomne saker. Både ansatte og 

virksomhetsleder kan lede møtet. 

 

Ansatte og virksomhetsleder opplyser at i saker der leder er inhabil, skal leder på nivå 

over fatte vedtak i saken. 

 

Kommunen har en del i de etiske retningslinjene om at ansatte og folkevalgte ikke kan 

ha verv/bierverv som kan skape interessekonflikter i arbeidet for kommunen. Både de 

som har svart fra utvalget og ansatte som vi har intervjuet, er delt i synet på om det er 

drøftet hvilke typer verv som kan skape interessekonflikter.  

 

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

forvaltningsloven § 11. I tillegg er det egne regler om forhåndskonferanser i plan- og 

bygningsloven § 21-1 og byggesaksforskriften § 6-1. En forhåndskonferanse er et 

formelt avklaringsmøte mellom partene før søknad sendes inn. Formålet er at det skal 

bidra til at tiltakshaver/ansvarlig søker bl.a. får informasjon relevante krav og den 

videre saksbehandlingen. 

 

Kommunen opplyser at de har flere tiltak som kan sikre god veiledning til søkere i 

byggesaker. Informasjonen på kommunens nettsider er nylig oppdatert. Det er 

etablert en ordning hvor en ansatt besvarer enkle forespørsler på alle områder som 

Areal har ansvar for. Det er flest forespørsler på byggesak og oppmåling. 

Saksbehandlerne svarer på mer komplekse spørsmål. Administrasjonen opplyser at de 

som henvender seg i byggesaker får raskt svar. Vi har i saksgjennomgangen sett at 

dette er tilfelle i mange av sakene, og at det er blir gitt god veiledning per e-post. 

 

Kommunen har ikke noen skriftlige rutiner for forhåndskonferanse, men 

saksbehandler opplyser at det er en mal for referat fra forhåndskonferanser. 

Saksbehandlerne opplyser at de sjelden har forhåndskonferanser. En saksbehandler 

opplyser at det i noen saker er tiltakshaver som skriver referat fra 

forhåndskonferansen. I vårt utvalg av saker var det ikke dokumentasjon på 

gjennomførte forhåndskonferanser, men i en av sakene viser søker til en 
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forhåndskonferanse. Det er ikke dokumentasjon på at det er avholdt en slik 

forhåndskonferanse.  

 

Vi har gjort søk i saksbehandlingssystemet på «forhåndskonferanse». Vi fant at 

forhåndskonferanse var gjennomført i en sak i 2019 og en i 2017. Det var ikke brukt en 

felles mal for disse referatene. I ett var det brukt en egen mal for møtereferat for 

forhåndskonferanse, mens det var brukt en notat-mal i det andre. I tillegg var det en 

forespørsel i 2017 om forhåndskonferanse, som ble raskt besvart hvor kommunen 

viste til at det allerede var gitt rammetillatelse og dermed ikke aktuelt med 

forhåndskonferanse.  Ellers har det vært enkelte saker med forhåndskonferanse 

tidligere år. Vi har sett på saker fra 2016, hvor vi fant totalt fire. Det gjaldt en 

henvendelse om forhåndskonferanse som ikke var besvart og i de tre andre var det 

gjennomført forhåndskonferanse hvor det var brukt en notat-mal til referatet. Alle 

referat vi har sett er skrevet av administrasjonen i kommunen. Vi har av 

dokumentasjonen i saksbehandlingssystemet ikke kunnet se om kommunen har 

overholdt fristene i sakene der forhåndskonferanse er gjennomført. 

 

2.3.3 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
Forvaltningslovens bestemmelser gjelder i byggesaker. I tillegg er det bestemmelser 

om saksbehandlingen i plan- og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften. Plan- og 

bygningsloven §§ 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. 

Forvaltningsloven § 11a setter krav om at det for enkeltvedtak skal sendes foreløpig 

svar dersom en ikke får avgjort saken innen en måned. Foreløpig svar kan unnlates 

dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 

 

Det sendes foreløpig svar i saker hvor søknaden har mangler. I andre tilfeller blir det 

ikke sendt foreløpig svar. Noen ganger brukes en brevmal for foreløpig svar, andre 

ganger sendes en e-post. Alle svarene er individuelt tilpasset. Saksgjennomgangen vår 

viser at mange av sakene var avgjort på kortere tid enn en måned, noe som gjør at det 

ikke er behov for foreløpig svar. Vi har sett fem søknader der saksbehandlingstiden var 

over 4 uker og det ikke ble sendt foreløpig svar.  

 

Saksbehandler som får tildelt saken skal kontrollere at søknaden er fullstendig. Hvis 

søknaden ikke er fullstendig, sendes det mangelbrev. Det varierer noe når 

mottakskontrollen blir gjennomført. Saksbehandlerne opplyser at dette gjøres så tidlig 

som mulig. En saksbehandler påpekte at det i perioder med stor saksinngang kan gå tid 

før en får sjekket ut dette. I sakene vi har sett på har det ikke tatt mer enn tre uker før 

mangelbrev er sendt. Saksbehandlerne påpekte også at det i perioder og kanskje 
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særlig sommerstid kan ta opp til 14 dager fra en sak kommer inn til postmottak til den 

er hos byggesak, noe som gjør det vanskelig å overholde saksbehandlingsfristen, særlig 

i saker med krav om 3 ukers saksbehandling. 

 

Tabellen under viser at kommunen i gjennomsnitt har korte saksbehandlingstider.  

 
Tabell 2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager for saker med krav om 3 og 12 ukers frist. Kilde SSB. 

 Notodden Kostragruppe 11 

 2017 2018 2017 2018 

Gj.sn. saksbehandlingstid 3 u 14 13 15 17 

Gj.sn. saksbehandlingstid 12 u 30 18 29 35 

 

Saksbehandlingssystemet varsler ikke om frister i sakene. Saksbehandlerne har egne 

manuelle systemer for å sikre at saksbehandlingstidene blir overholdt. 

Virksomhetsleder opplyser at hun ikke kan ta ut noen generell rapport på 

saksbehandlingstid fra saksbehandlingssystemet, men at de for 2018 har laget et excel-

skjema der en kan beregne saksbehandlingstiden ut fra manuelle registreringer 

 

2.3.4 Saksutredning, begrunnelse 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. plan- og bygningsloven § 21-2. Kommunen 

kan be om flere opplysninger eller avslå søknaden hvis opplysningene ikke er 

tilfredsstillende, jf. byggesaksforskriften § 5-4 med veiledning. Det er krav om at 

naboer skal varsles, og i saker der det er spørsmål som hører under andre 

myndigheters saksområde, skal det innhentes uttalelse fra aktuell myndighet, jf. pbl § 

1-4. 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.  

 

Saksbehandler gjør mottakskontroll/sjekk av at søknadene er fullstendig, jf. pkt. 2.3.3. 

Det er ikke noen egen sjekkliste eller rutine for mottakskontrollen, men 

saksbehandlerne opplyser at de sjekker søknaden så tidlig som mulig. Det er den 

enkelte saksbehandler som vurderer hva som er fullstendig søknad, men 

saksbehandlerne drøfter hva de krever for at søknaden er fullstendig. 

 

Kommunen har praksis på å sende saker på høring når det er påkrevet å innhente 

uttalelse fra andre offentlige myndigheter i spørsmål som hører under vedkommende 
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myndighets saksområdet, jf. pbl § 1-4. I noen av sakene vi har undersøkt er det 

feilaktig blitt brukt en vedtaksmal for disse oversendelsene, og kommunen har skrevet 

at det er fattet vedtak om å sende saken på høring og har opplyst om klagerett. I to av 

de undersøkte sakene har det tatt litt over 5 uker og to måneder før kommunen har 

bedt om uttalelse. I de andre sakene der det er innhentet slik uttalelse, har det tatt 

under 4 uker. Blant sakene vi har undersøkt, var det en sak hvor det ikke var innhentet 

uttalelse fra andre offentlige myndigheter. Denne saken gjaldt dispensasjon for 

bygging langs vassdrag. I tillegg var det en sak som også gjaldt bygging ved vann hvor 

det ikke var søkt om eller vurdert dispensasjon, og heller ikke innhentet 

forhåndsuttalelse.  

 

Vi har undersøkt saker der det er gitt dispensasjon, til sammen 21. I to saker hvor 

kommunen ga tillatelse til tiltaket, manglet det begrunnet søknad om dispensasjon, og 

i ytterligere en sak hvor kommunen ga tillatelse, var det ikke søkt om dispensasjon fra 

alle aktuelle bestemmelser og en sak som gjaldt bygging nærmere enn 50 m fra vann, 

uten at det er søkt om eller vurdert behov for dispensasjon. Vi har imidlertid også sett 

saker der kommunen etterspør og sikrer at søker begrunner søknad om dispensasjon i 

samsvar med gjeldende krav. 

 

De fleste sakene vi har undersøkt, hadde dokumentasjon av nabovarsling. I en sak er 

nabovarsling utelatt, uten at kommunen har dokumentert vurdering av om vilkår for 

unnlatt varsling er oppfylt, jf. pbl § 21-3. I tillegg er det seks saker der det ikke går fram 

av nabovarselet at tiltaket krever dispensasjon.   

 

En av saksbehandlerne vi intervjuet opplyser at de bruker e-post i korrespondanse 

med søker. For at e-post skal bli arkivert, må de sendes postmottak som skanner dem 

og legger dem inn i saksbehandlingssystemet. 

 

Krav til universell utforming i tiltaket  
Det er satt krav i pbl §§ 1-1 og 29-3 om universell utforming. Kravet er en rettslig 

standard, men i anvendelsen av kravet skal det tas hensyn til både praktiske 

gjennomføringsmuligheter og økonomiske konsekvenser, jf. lovkommentar. Det følger 

av likestillings- og diskrimineringsloven § 17 tredje ledd at plikten gjelder så langt det 

ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Kommunen kan gi 

dispensasjon fra kravet til universell utforming med hjemmel i pbl § 19-2. Dersom det 

gjelder bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk 

kan det gis fritak etter pbl § 31-2.  
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Kommunen har her ingen spesielle tiltak utover at alle dispensasjoner fra kravene skal 

behandles av utvalget. Dessuten opplyser saksbehandlerne at de drøfter alle saker der 

de vurderer å gi dispensasjon fra kravet om universell utforming. Saksbehandlerne 

opplyser at de for nye bygg ikke gir dispensasjon fra krav om universell utforming, men 

at det kan bli gitt for eksisterende bygninger hvis det er uforholdsmessige kostnader. 

Dette skal søker begrunne i søknaden.  

 

I den perioden vi undersøker har vi funnet tre saker som omhandlet dispensasjon fra 

krav om universell utforming. Den første saken gjelder et midlertidig hybelhus og de to 

andre sakene gjelder bruksendring publikumsbygg (serveringssteder).  

 I første sak er det gitt dispensasjon for kravet. Kommunen har i saken innhentet 

tilstrekkelige faktaopplysninger og gjort vurderinger opp mot betingelsene for å gi 

dispensasjon. 

 I den andre saken var kommunen ikke oppmerksom på at tiltaket ikke oppfylte krav 

til universell utforming da tillatelse ble gitt. Spørsmål om dispensasjon kunne gis 

ble ikke vurdert før etter at rådet for funksjonshemmede gjorde kommunen 

oppmerksom på saken.  

 I den siste saken vedtok kommunen å ikke gi dispensasjon fra kravet og ga avslag 

på søknaden. Vedtaket ble påklaget av søker og Fylkesmannen opphevet vedtaket. 

Fylkesmannen påpekte at kommunen ikke hadde gjort nødvendige vurderinger/ 

sikret tilstrekkelig begrunnelse for å ikke gi dispensasjon fra kravene til universell 

utforming.  

 

Kravet om universell utforming er aktuelt også i noen av de andre sakene vi har 

undersøkt. I to av sakene som gjelder nye boenheter har kommunen satt som 

betingelse å sikre trinnfri adgang til tilgjengelig boenhet. Utover dette er ikke 

universell utforming omtalt spesielt i sakene, men ut fra dokumentasjon i sakene ser 

det ut til at kravene er ivaretatt.  

 

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.  
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Kommunens vedtaksmal gir ikke veiledning for innhold i selve vedtaket, utover at det 

er med en standardtekst om ferdigattest og klageadgang. I informasjonen om 

klageadgang har kommunen ikke med henvisninger til bestemmelsene om 

klageadgang. 

 

Gjennomgangen av saker viser at nesten alle begrunnelsene for vedtak har mangler 

når det gjelder å vise til reglene som vedtaket bygger på. Det er i liten grad vist til 

hjemmelen kommunen har for å fatte vedtak, pbl § 21-4.  Rundt 2/3 har med 

henvisning til deler av regelverket som er aktuelt, som bl.a. plangrunnlag, men har ikke 

med alt som er relevant. Noen har med beskrivelse av ulike paragrafer i lov og forskrift, 

uten at det er vist til hvilke paragrafer dette er.  

 

Begrunnelsene vi har undersøkt har alle med beskrivelser av de faktiske forhold som 

vedtaket bygger på. For en del vedtak er det i liten grad utøving av skjønn, men 

skjønnsutøvelse er aktuelt ved vurdering av søknader om dispensasjon, og det kan 

også være aktuelt i saker hvor det kan være grunner til å f.eks. utelate nabovarsling. I 

saksgjennomgangen har vi sett på 21 vedtak som gjaldt dispensasjon. For ett av disse 

var det ikke nødvendig å gi dispensasjon, fordi det forelå skriftlig samtykke fra naboer 

på å plassere bygget nærmere nabogrense enn fire meter, jf. plan- og bygningsloven § 

29-4. Av de resterende 20 er det 7 begrunnelser som ikke har med tilstrekkelig 

beskrivelse av relevante skjønnsmomenter. De konkrete skjønnsmomentene er ikke 

tydeliggjort godt nok og vurderingene er ikke knyttet tydelig til de momentene som 

skal vurderes. 

 

Godkjenning av vedtak 
Leder skal i utgangspunktet signere alle vedtak, med unntak av saker uten krav om 

ansvarlig foretak og som er i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og 

bygningsloven. Blant sakene vi har undersøkt var det ti som ikke var signert av leder. 

En gjaldt vedtak om redusert gebyr, to gjaldt tiltak uten ansvar hvor tillatelse krevde 

dispensasjon fra planbestemmelser eller avstandskrav, og de resterende var tiltak uten 

ansvar som var i tråd med bestemmelser i eller i medhold av loven. 

 

 

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. 
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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 i KOSTRA viser at kommunen i 2017 og 2018 mottatt 11 klagesaker på bygge- og 

delesøknader og gebyrer på saksområdet. Det var tre saker i 2017 og åtte i 2018. I 

perioden er det en klage som er avvist, en er tatt til følge og åtte vedtak er oversendt 

fylkesmannen. 

 

Tall fra Fylkesmannen i Telemark viser at de i perioden 2017 – 2018 har behandlet fem 

klagesaker etter plan- og bygningsloven og alle vedtak ble stadfestet. I tillegg har vi 

sett en sak i perioden hvor det var settefylkesmann og vedtaket til kommunen ble 

omgjort.  

 

Vi har undersøkt fem klagesaker, hvor vedtak er fattet i 2017, 2018 og 2019. Alle 

vedtakene er oversendt Fylkesmannen. I en sak stadfester Fylkesmannen kommunens 

vedtak. I en annen blir også vedtaket stadfestet, men her påpeker Fylkesmannen 

saksbehandlingsfeil. I to saker blir kommunens vedtak opphevet, og en sak er ikke 

ferdigbehandlet hos Fylkesmannen. I de fem sakene vi har sett på har det gått fra 9 

dager til litt over 5 uker fra Teknisk utvalg har fattet vedtak i saken til den er oversendt 

Fylkesmannen. Administrasjonen opplyse at oversendelsen kan ta litt tid fordi det kan 

ta lang tid før protokollen fra utvalget er ferdig utarbeidet. 

 

Det er ikke sendt foreløpig svar eller bekreftelse på at klagen er mottatt i de 

klagesakene vi har undersøkt. I en av klagesakene tok det rundt tre måneder fra klagen 

var mottatt til Teknisk utvalg fattet vedtak i saken, i de andre tre tok det fra rundt 1 

måned til 1 ½ måned. Der det er aktuelt, har motparter blitt varslet med mulighet for å 

gi uttalelse. 

 

Gjennomgangen av klagesaker viser at kommunen bare i noen saker vurderer om 

kravene som er satt for å behandle klagen er oppfylt.  

 

Alle klagesaker sendes til utvalget, noe som gjør at kommunen i klagesakene bruker 

mal for politiske saksfremlegg. Kommunen har ikke egne dokumenterte rutiner for 

klagesaksbehandlingen. I saksfremleggene til utvalget som vi har undersøkt, er det i 

hovedsak skissert alternative løsninger. Saksfremleggene er også fyldige og gir mye 

god informasjon, men også her har vi sett enkeltsaker der en ikke tydelig nok får frem 

momentene som skal vurderes og knytter vurderingene til dem. 
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Kommunen sender oversendelsen til Fylkesmannen i kopi til partene i klagesaken. Vi 

har sett at det i enkelte klagesaker er svakheter i begrunnelsen for vedtaket, dette 

gjelder særlig der utvalget fatter et annet vedtak enn det administrasjonen opprinnelig 

innstilte på.  

 

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. plan- og bygningsloven § 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. 

 

Det viktigste tiltaket kommunen viser til at de har for å sikre likebehandling, er at 

komplekse saker blir drøftet i saksbehandlermøte og tverrfaglig i virksomheten. 

Virksomhetsleder viser også til at det er stor åpenhet rundt saksbehandlingen, noe 

som gjør at det er enkelt for søkere å sjekke ut praksis i kommunen. 

 

En av saksbehandlerne har også utarbeidet en oversikt over egne vedtak om 

dispensasjon, men det finnes ikke noen slik felles oversikt. Kommunens kartløsning gir 

oversikt over gitte dispensasjoner fra plan. Denne brukes i saksbehandlingen. 

 

Vi har i punkt 2.3.4 og 2.3.5 påpekt at det i enkelte saker er svakheter i begrunnelsen 

for vedtak. Begrunnelsen vil vise hvorfor kommunen fattet vedtaket og grunnlaget for 

kommunens praksis, noe som er avgjørende for å kunne sikre likebehandling.  

 

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 
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Habilitet 
Kommunen har tiltak for å sikre at kravene til habilitet blir fulgt, ved at dette skal tas 

opp i møte før saksbehandling starter. Kommunen har også sikret at ansatte og 

medlemmer i utvalget har kjennskap til reglene om habilitet. Utvalget sikrer også at 

habilitet blir vurdert og at vedtak om inhabilitet blir protokollert slik det er påkrevet.  

 

Det er positivt at kommunen har lagt føringer for at det vil være verv/bierverv som de 

som arbeider for kommunen ikke kan ha. Her mener vi at det er viktig å drøfte hvilke 

type verv dette er, for å sikre en felles forståelse. 

 

Veiledningsplikt 
Kommunen har tiltak for å ivareta den generelle veiledningsplikten som kommunen 

har, men det at omfanget av forhåndskonferanser er så vidt lavt kan tyde på at det 

ikke blir gitt tilstrekkelig informasjon om denne muligheten. At kommunen har få 

forhåndskonferanser er heller ikke i tråd med intensjonene bak lov og forskrift, hvor 

det i veiledning er oppfordret til økt bruk av forhåndskonferanser. Vi har sett at det er 

noen få henvendelser om forhåndskonferanser som ikke er dokumentert at er fulgt 

opp, men der det er gjennomført forhåndskonferanser tyder dokumentasjonen på at 

det er gjort i tråd med de krav som er satt. Vi vil også påpeke at det er kommunen som 

har ansvar for at det skrives referat fra forhåndskonferanser. Vi har lite datagrunnlag, 

men med unntak av en henvendelsen som ikke er besvart, har vi ikke grunnlag for å si 

at ikke forhåndskonferanser blir gjennomført i tråd med kravene.  

 

Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
Vi mener at kommunens praksis med å sende foreløpig svar ikke er i tråd med god 

forvaltningsskikk, siden kommunen bare sender foreløpig svar hvis det er mangler ved 

søknaden. For byggesaker er saksbehandlingstiden i utgangspunktet gitt, noe som kan 

gjøre at foreløpig svar kan unnlates. Men det er ikke alltid søker gjør en riktig 

vurdering av om saken har frist på 3 eller 12 uker, noe som gjør at foreløpig svar kan 

være nødvendig.  

 

Kommunen sikrer i relativt stor grad at saksbehandlingstidene overholdes, selv om 

kommunen ikke har felles tiltak for å sikre oppfølging av saksbehandlingstidene. Det at 

hver enkelt saksbehandler må lage sine egne systemer innebærer en risiko for at dette 

ikke blir fulgt godt nok opp. Det er også en risiko for at saksbehandlingstiden kan 

brytes når det tar lang tid fra postmottak mottar søknad til den kommer til byggesak. 
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Saksutredning, begrunnelse og underretning om vedtak 
Våre undersøkelser viser at kommunen i mange av sakene vi har sett på har sikret 

saksutredning, begrunnelse og underretning om vedtak i tråd med de krav vi har sett 

på, men vi har også sett at det er svakheter. Kommunen har i liten grad dokumenterte 

rutiner eller andre tiltak for å sikre saksutredning og begrunnelse for vedtak, utover å 

ha saksbehandlere med lang erfaring og et system for godkjenning av vedtak. Vi har 

sett at det i noen få saker er mangelfull dokumentasjon. 

 

Vi har sett spesielt på kravene satt til universell utforming og med unntak av en sak, 

viser dokumentasjonen vi har gått gjennom at kommunen har sikret at kravene er fulgt 

eller at det ble søkt om og vurdert dispensasjon fra kravene. I en sak der dispensasjon 

ble vurdert, sikret ikke kommunen god nok vurdering av kravene for når det kan gis 

dispensasjon. 

 

Selv om kommunen i flere vedtak har gode begrunnelser, viser våre undersøkelser at 

en i begrunnelse og underretning om vedtak må sikre bedre omtale av regelverket. 

Dessuten må kommunen i større grad sikre vurderinger av bestemmelsene i 

begrunnelse for vedtak og at relevante skjønnsmomenter blir vurdert.  

 

 

Klagesaksbehandling 
Kommunen har ikke dokumenterte rutiner på området og gjennomgangen vår viser at 

det er mangler i vurderinger og begrunnelser i enkelte klagesaker. Kommunen sender 

ikke foreløpig svar om at klagesak er mottatt, men sender en god orientering til 

partene i saker som oversendes fylkesmannen. 

 

Likebehandling 
Kommunen har tiltak for å sikre likebehandling, men enkelte av tiltakene er ikke felles 

for alle som saksbehandler byggesak. Ved at den enkelte utarbeider egne tiltak, kan 

det være risiko for at saksbehandlerne utvikler ulik praksis. Etter vår vurdering er det 

uheldig at en ikke har felles tiltak for å sikre god oversikt f.eks. over 

dispensasjonspraksis, både når det gjelder dispensasjon fra kravet om universell 

utforming og andre krav. Svakheter i begrunnelse for vedtak gir også en større risiko 

for manglende likebehandling, fordi vedtaket da ikke synliggjør grunnlaget for vedtaket 

og praksis i kommunen. Det at virksomhetsleder skal signere vedtak er også et tiltak 

som kan bidra til likebehandling. Det er imidlertid uheldig at dette ikke gjelder for alle 

vedtak og kanskje særlig hvis det gis dispensasjon eller gjøres andre former for 

skjønnsmessig vurderinger.  
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3 Korrupsjonsforebyggende tiltak 
 

I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i 

behandlingen av byggesaker? 

 

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 Teknisk utvalg. 

o Byggesak og Teknisk utvalg 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. 

 

Notodden kommune har felles etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, vedtatt 

av kommunestyret 11.05.17. De etiske retningslinjene har en egen del om ekstraverv, 

bierverv og styreverv, hvor det er presisert at ansatte og folkevalgte ikke skal ha 

ansettelsesforhold eller verv som kan skape interessekonflikt med arbeidet i 

kommunen. Det er også en oppfordring til registrering i styrevervregisteret. Denne 

ordningen er nå endret, slik at det ikke er den enkelte som registrerer seg, men 



24/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling - Notodden kommune - 18/06231-17 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling - Notodden kommune : Rapport 707024  Byggesaksbehandling Notodden kommune

  Byggesaksbehandling – Notodden kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

24 

kommunestyret som må fatte vedtak om slik registrering. Dette er gjort for Notoddens 

del. 

 

De etiske retningslinjene har en egen del om konsekvenser ved brudd, hvor det er 

presisert at opptreden eller handlinger som bryter med de generelle etiske 

retningslinjene ikke medfører egne sanksjoner. Det er vist til at brudd på 

habilitetsreglene kan føre til at et vedtak blir ugyldig, og at handling eller unnlatelse i 

tjenesten kan føre til tjenstlige reaksjoner, herunder også påtale og straffereaksjoner. 

 

Det ble i 2018 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med etikk og 

varsling. Revisjonen viste at intensjonen om å ta opp de etiske retningslinjene i årlige 

personalmøter ikke er fulgt godt nok opp. Den påpekte også at de retningslinjene ikke 

har muligheter for å gi konsekvenser ved brudd, slik KS og Transparency International 

Norge anbefaler. Revisjonen viste også at kommunen manglet systematiske tiltak for å 

sikre at alle ansatte kan diskutere etiske dilemmaer.  

 

På byggesak har de vi har intervjuet kjennskap til de etiske retningslinjene, men ikke 

alle er kjent med rutinene for å varsle. De vet imidlertid hvem de kan si ifra til og 

mener at de vil kunne varsle dersom de har behov for det. Virksomhetsleder opplyser 

at det relativt nylig er blitt informert om de etiske retningslinjene og varslingsrutinen 

på møte for virksomheten. De ansatte har i liten grad hatt drøfting av etiske dilemmaer 

og problemstillinger i felles møter/samlinger. Ansatte opplyser at de selv har avklart 

engasjement i lokalpolitiske saker med leder, men at det er opp til dem å vurdere om 

det er behov for å avklare verv med leder. 

 

Alle nytilsatte får opplæring i de ulike retningslinjene og reglementene, herunder 

etiske retningslinjer og varslingsrutiner.  

 

Alle som har svart fra utvalget opplyser at de har god kjennskap til de etiske 

retningslinjene i kommunen, og nesten alle har fått informasjon om dem som del av 

folkevalgtopplæringen. Det er en som er uenig i at vedkommende har fått det, dette 

medlemmet er et varamedlem. Det er ett fast medlem som er usikker på om de etiske 

retningslinjene var del av folkevalgtopplæringen. Blant de ni faste medlemmene i 

utvalget, er det tre som ikke er fast medlem i kommunestyret. Kommunen har hatt 

politikeropplæring med etikk som tema og de faste medlemmer i Teknisk utvalg var 

invitert.  

 

Blant de som har svart fra utvalget er det to som er litt enig/enig i at en har tatt 

opp/drøftet de etiske retningslinjene eller etikk mer generelt for eget saksområde i 

valgperioden (2015-2019), mens to har svart vet ikke og seks er litt uenig/uenig i dette. 
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Utvalget er noe delt i synet på om de har drøftet hvordan de forholder seg dersom en 

part i en byggesak/plansak kontakter enkeltmedlemmer i utvalget, fem har svart at de 

er uenige i dette og fire er litt enig/enig og en har svart vet ikke. 

 

3.1.1 Revisors vurdering 
I dette punktet vurderer vi følgende: 

 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 Teknisk utvalg. 

o Byggesak og Teknisk utvalg 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 har tiltak for å sikre opplæring knyttet til etikk for faste medlemmer, men 

det er viktig at en sikrer at varamedlemmer også får tilbud som slik opplæring. Svarene 

fra medlemmene i utvalget tyder på at de er godt nok kjent med de etiske 

retningslinjene og at opplæringen slik sett har vært tilstrekkelig. Våre undersøkelser 

viser imidlertid at utvalget ikke har jobbet systematisk og jevnlig med etiske spørsmål 

knyttet til saksfeltet, slik det er anbefalt å gjøre.  

 

Også de ansatte er kjent med de etiske retningslinjene og kommunen har tiltak for å 

sikre at nytilsatte er kjent med dem. Det er imidlertid ikke noen tiltak som sikrer at en 

på byggesak eller i virksomhet Areal jobber systematisk med etiske spørsmål. Det er 

viktig at en f.eks. drøfter i fellesskap hva de etiske retningslinjene innebærer, slik at en 

blant annet får en felles oppfattelse av hvilke type verv en kan ha og hvilke typer en 

bør avklare med egen leder. Ellers kan en risikere at det blir en «privatisert» og ulik 

oppfatning av hva retningslinjene innebærer. 

 

Det er ikke lagt inn at brudd på de etiske retningslinjene får konsekvenser, slik KS og 

Transparency International Norge anbefaler. 

 

 

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.  
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Kommunen har ikke gjennomført noen dokumentert analyse av risiko for korrupsjon. 

De vi har intervjuet viser til flere tiltak som kommunen har som kan forebygge 

korrupsjon, det at en er to som signerer og at leder skal signere vedtakene fysisk, at 

det er en liten og oversiktlig avdeling hvor en også jobber tverrfaglig slik at mange er 

involvert i kompliserte saker og at alle saker er på postlista som er åpen og tilgjengelig 

for alle. 

 

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.  

 

Kommunens etiske retningslinjer har en egen del om habilitet og ekstraverv, bierverv 

og styreverv. Folkevalgte og ansatte kan ikke ha ansettelsesforhold i andre stillinger, 

eller styreverv og lignende som skaper interessekonflikt med arbeidet i Notodden 

kommune. Det står også at hvis personlige interesser kan være egnet til å påvirke 

beslutninger eller tilretteleggelse av beslutninger i en sak en har faglig ansvar for, skal 

dette tas opp umiddelbart med overordnede.  

 

Ved ansettelser leverer de som kommer på intervju attester. Dersom kommunen av CV 

ser at det er verv som kan komme i konflikt med stillingen, blir dette tema i intervjuet. 

Virksomhetsleder opplyser at de alltid innhenter referanser, minimum tre. 

 

Saker fordeles i postmøte ut fra kapasitet, type sak, kjennskap til saken område mm. 

Her vil ansatte si ifra om eventuelle habilitetsutfordringer. Saksbehandlerne opplyser 

at den andre tar saken dersom det er noen de selv føler er for nær, også i saker der en 

ikke er klart inhabil etter loven. Det er postmottak som registrerer saksbehandler på 

saken. Saksbehandler opplyser at de kan opprette saker selv, noe som gjøres hvis de 

får henvendelser som må følges opp. Saksbehandler kan ikke registrere og opprette 

saker hvor det er sendt inn dokumenter.  

 

Kommunen har ikke noen egne rutiner for kunderotasjon. 

 

Kommunens arbeid med etikk generelt og med habilitet er en viktig del av arbeidet 

med å forebygge korrupsjon. Dette er også omtalt under punkt 2.3.1 og 3.1.   

 



24/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling - Notodden kommune - 18/06231-17 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling - Notodden kommune : Rapport 707024  Byggesaksbehandling Notodden kommune

  Byggesaksbehandling – Notodden kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

27 

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.   

 

Ordningen med at leder godkjenner og signerer vedtakene fysisk gjør at det er to som 

er involvert i disse vedtakene. Kommunen har foreløpig papirarkiv, men vi har fått 

opplyst at det meste arkiveres elektronisk i sak og arkivsystemet. Det er imidlertid også 

dokument som ikke blir scannet. For at all e-postkorrespondanse skal ligge elektronisk 

i saken må den skrives ut av saksbehandler, og sendes arkiv som så skanner det inn i 

sak og arkivsystemet. Dette gjøres ikke med all korrespondanse.  

 

Saksbehandlerne opplyser at saker lukkes når det er utstedt ferdigattest. Kommunen 

har hatt et etterslep på gamle saker som ikke er blitt lukket, hvor det ikke er utstedt 

ferdigattest. Kommunen jobber med å få lukket saker i forbindelse med overgang til 

nytt sakssystem. Manglende låsing/stenging av saker var et risikoområde som ble 

påpekt etter en korrupsjonssak i Drammen kommune, hvor gamle saksnummer ble 

brukt for å håndtere nye saker ureglementert og utenom kommunens kontroll. 

 

Det er postmottak som registrerer saksbehandler på saken. Saksbehandler opplyser at 

de kan opprette saker selv, noe som gjøres hvis de får henvendelser som må følges 

opp. Vi har fått opplyst at saksbehandler ikke kan registrere og opprette saker hvor det 

er sendt inn dokumenter. 

 

3.2.4 Revisors vurdering 
I dette punktet vurderer vi følgende: 

 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. 

 

Kommunen har ikke gjennomført en analyse av risiko for korrupsjon og en har heller 

ikke på annen måte tatt opp tema korrupsjon i felles møter, f.eks. ved å drøfte 

konkrete saker fra media der det har vært etterforskning av mulig korrupsjon i 
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byggesaksbehandlingen. Det er viktig at de tiltakene kommunen har for å forebygge 

korrupsjon bygger på en analyse av risiko, slik at en får en sikkerhet for at det er 

iverksatt nødvendige tiltak. 

 

Kommunen har flere tiltak som kan bidra til å redusere risiko for korrupsjon rettet mot 

personalet. Vi mener likevel at kommunen ikke sikrer godt nok at en har en felles 

forståelse av de retningslinjer og rutiner som er utviklet. Det er viktig at disse drøftes, 

slik at ansatte får en felles forståelse av dem og en felles kultur f.eks. for hva slags verv 

en som ansatte på byggesak ikke bør ha.  

 

Kommunen har ikke tiltak for å forebygge at det utvikles for tette relasjoner mellom 

ansvarlige søkere og saksbehandler. De uheldige sidene av dette minskes imidlertid av 

at det skal være to som signerer vedtak med ansvarlig søker. Det at saksbehandlerne 

fordeler saker seg imellom, kan også utgjøre en risiko fordi den enkelte da i praksis kan 

velge saker selv. 

 

Ordningen med å ha to som signerer alle vedtak er et viktig tiltak for å redusere risiko 

for korrupsjon, men det er etter vår vurdering en svakhet at det ikke praktiseres i alle 

sakstyper. Det vil være risiko for feil og mulig korrupsjon også i enklere saker.  

 

Risikoen for å bli oppdaget vil generelt ha en sterk forebyggende effekt. Derfor er 

sporbarhet og mulighet for etterkontroll viktig. Saksbehandlingssystemet sikrer en viss 

sporbarhet, men det at kommunen i utgangspunktet har papirarkiv gjør at all 

dokumentasjon ikke nødvendigvis finnes elektronisk. Dette gjør kontroll i etterkant 

noe vanskeligere fordi en må gå inn i den fysiske mappen i sakene. Det kan også være 

enklere å justere på datoer mm for dokumentasjon.  

 

Det er også svakheter i tilgangskontrollen. Det at saker ikke lukkes før etter at 

ferdigattest er utstedt, kan være en risiko når en ikke har hatt kapasitet til å følge opp 

saker der det ikke er søkt om/utstedt ferdigattest. Da vil det være mange gamle saker 

som ikke er avsluttet i systemet.  

 

Ved innføring av nytt saksbehandlingssystem bør kommunen gjøre vurderinger av 

risiko for korrupsjon og treffe tiltak som kan bidra til å redusere risikoen.  
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4 Konklusjoner og anbefalinger 
 

4.1 Konklusjoner 
 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av 

byggesaker?  

Kommunen har til en viss grad tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av 

byggesaker. Oppgaver og ansvar er fordelt, men kommunens administrative 

delegasjonsreglement er ikke oppdatert, og praksis avviker noe fra delegasjon som er 

gitt. Kommunen har vurdert og styrket den samlede kompetansen på området, men 

kan jobbe noe mer systematisk med opplæring og videreutvikling av kompetansen. 

 

Vi har sett spesielt på kravene satt til universell utforming. Alle dispensasjoner fra 

kravene skal behandles av utvalget og saker drøftes internt. Utover dette har 

kommunen ingen andre tiltak. Med unntak av en sak, tyder dokumentasjonen vi har 

gått gjennom på at kravene er fulgt eller at det er søkt om og vurdert dispensasjon fra 

kravene. 

 

Kommunen har flere tiltak som kan bidra til å oppfylle krav til saksbehandlingen, f.eks. 

tiltakene for å ivareta veiledningsplikten, det at virksomhetsleder signerer vedtak og at 

saker drøftes for å sikre lik praksis. Kommunen mangler rutiner og maler/verktøy på 

flere områder, f.eks. har begrunnelser for vedtak ofte mangler. Kommunen har til nå 

ikke jobbet systematisk nok for å sikre betryggende kontroll med saksbehandlingen.  

 

 

I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i 

behandlingen av byggesaker? 

Kommunen har til en viss grad iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i behandlingen 

av byggesaker. Det er flere tiltak kommunen har som kan forebygge korrupsjon, f.eks. 

ordningen med at to skal signere vedtak, åpenhet rundt saksbehandlingen og at 

kommunen har etiske retningslinjer. Kommunen har imidlertid ikke tiltak som sikre at 

ansatte og utvalget jobber systematisk med etiske problemstillinger knyttet til 

saksfeltet. Kommunen har heller ikke jobbet systematisk med å kartlegge risiko for 

korrupsjon og vurdert om en har tilstrekkelig med tiltak, eventuelt hvilke tiltak som bør 

iverksettes. 
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4.2 Anbefalinger 
Vi anbefaler at kommunen  

 sørger for oppdatert administrativt delegasjonsreglement og at myndighet er 

delegert i tråd med ønsket organisering av saksbehandlingen 

 styrker arbeidet med internkontroll:   

o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko 

for korrupsjon 

o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres 

blant de ansatte 

o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 treffer tiltak for å sikre at vedtakene blir utformet i samsvar med kravene i 

forvaltningsloven  

 jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen 

og i Teknisk utvalg 
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Vedlegg 1: Revisjonskriterier 
 

Tiltak for å sikre forsvarlig byggesaksbehandling 
 

I hvilken grad har Notodden kommune tiltak for å sikre forsvarlig 

saksbehandling i byggesaker? 

 

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 § 1-4. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre 

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

forsvarlig, jf. plan- og bygningsloven § 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 
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tiltakene er i samsvar med gjeldende krav til forsvarlighet og andre samfunnshensyn.4 

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.  

 

Søknadsplikt og tillatelse 
Plan- og bygningsloven 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. 

plan- og bygningsloven § 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. plan- og bygningsloven § 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. Det kan for eksempel gis dispensasjon fra krav i 

plan og bygningsloven som kravet om universell utforming, jf. plan- og bygningsloven § 

29-3, 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. plan- og bygningsloven  

§ 19-2.5 I denne interesseavveiningen må det altså foreligge en klar overvekt av hensyn 

                                                      
4 Ot.prp. nr. 32 (2007- 2008) s 171. 

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

dispensasjon skal kunne gis. 
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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 

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

plan- og bygningsloven § 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 

lovforarbeidene6, 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.  

 

I ny kommunelov § 25-1 er det satt krav om interkontroll med administrasjonens 

virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren skal: 

 utarbeid en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering  

 ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

 avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

 dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

 evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 

internkontroll. 

 

                                                      
6 Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) 



24/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling - Notodden kommune - 18/06231-17 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling - Notodden kommune : Rapport 707024  Byggesaksbehandling Notodden kommune

  Byggesaksbehandling – Notodden kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

35 

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)7. 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.: 

  

• 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. 
 

                                                      
7 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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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.  

 

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 
Teknisk utvalg 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. Dette fremgår av kommunens delegasjonsreglement.  

 

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 
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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. plan- og bygningsloven § 1-9 første ledd. Det er også regler om 

byggesaksbehandlingen i plan- og bygningsloven kapittel 21 og i byggesaksforskriften. 

 

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.8  

 

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.  

 

                                                      
8 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. 
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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.9   

 

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 

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 Teknisk utvalg, 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 

                                                      
9 Justisdepartementets lovavdeling har gjort flere grundige vurderinger av inhabilitet. 
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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 plan- og bygningsloven § 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 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. I veiledning til byggesaksforskriften § 6-1 oppfordret til økt bruk av 

forhåndskonferanse og at konferansen brukes til å belyse aktuelle tema som ofte får 

liten oppmerksomhet, som universell utforming og miljøkrav. 

 

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. 

plan- og bygningsloven § § 21-2. Det er tiltakshavers plikt å varsle naboer og 

gjenboere, jf. plan- og bygningsloven § 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. 10 Når søknaden er 

fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen frister satt i plan- og 

bygningsloven § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gi i 

eller i medhold av loven, jf. plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd.   

 

                                                      
10 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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Behandling av krav om universell utforming 
Det er satt krav i pbl § 1-1 og § 29-3 om universell utforming. Kravet er en rettslig 

standard, men i anvendelsen av kravet skal det tas hensyn til både praktiske 

gjennomføringsmuligheter og økonomiske konsekvenser, jf. lovkommentar. Det følger 

av likestillings- og diskrimineringsloven § 17 tredje ledd at plikten gjelder så langt det 

ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. I vurdering av om plikten er 

en uforholdsmessig byrde, skal det legges vekt på effekten av å fjerne barrierer for 

personer med funksjonsnedsettelse, om virksomhetens alminnelige funksjoner er av 

offentlig art, kostandene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, 

sikkerhetshensyn og vernehensyn.  

 

Byggteknisk forskrift har bestemmelser om universell utforming, både av uteareal og 

selve bygget, for publikumsbygg og arbeidsbygninger. Det er også satt krav om 

tilgjengelighet for en del nye boenheter.  

 

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til universell utforming, jf. pbl § 19-2. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak loven blir vesentlig tilsidesatt. For 

bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk kan 

krav til universell utforming fravikes, jf. pbl § 31-2 fjerde lett dersom alle følgende krav 

er oppfylt: 

det er uforholdsmessige kostander ved å oppfylle kravet 

om bruksendring/ombygging er forsvarlig for å sikre hensiktsmessig bruk 

om bruksendring/ombygging er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk 

 

Kommunen som kontrollmyndighet må kjenne til kravene og sikre at bygging skjer i 

tråd med dem. Kommunen må veilede utbyggere og følge opp kravene i byggesaker.11 

 

 

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. §§ 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 

                                                      
11 Jf. Direktoratet for byggkvalitet, http://uukurs.dibk.no/modul-6/  
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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.10  

 

Dersom fristen overskrides, skal kommunen betale tilbake hele eller deler av 

saksbehandlingsgebyret.  

 

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. plan- og bygningsloven § 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. 
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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.  

 

Revisjonskriterier  
På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 Oppgaver og ansvar må være klart plassert, og myndighet må være delegert i 

samsvar med ønsket praksis.   

 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 og underretning om vedtak 

o klagesaksbehandling 

o likebehandling 

 

 

Korrupsjonsforebyggende tiltak 
 

I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i 

behandlingen av byggesaker 

 
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 
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løfter om en kommunal tillatelse.12 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.13  

 

KS og Transpanency 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 

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 

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

Transparency International Norge 
13 Beskytt kommunen! – Håndbok i antikorrupsjon, utgitt av KS og Transparency International Norge 
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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: 

 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 Teknisk utvalg. 

o Byggesak og Teknisk utvalg 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 2: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Undersøkelsen er rettet mot kommunens byggesaksbehandling.  

 

Vi sendte oppstartsbrev 9. november til Notodden kommune. Forvaltningsrevisjonen 

startet opp ved oppstartsmøte 05.12.18. På bakgrunn av informasjon gitt i 

oppstartsmøte og telefonintervju 17.12.18 var det en avklaring av bestillingen med 

kontrollutvalget 13.02.19 sak 3/19. 

 

Datainnsamlingen har i hovedsak foregått i perioden april til juni. Datagrunnlaget er 

intervjuer, en spørreundersøkelse til Teknisk utvalg og dokumentgjennomgang. Data 

innsamlet via intervju er sendt dem som er intervjuet for bekreftelse. Vi har 

gjennomført oppsummeringsmøte i juni med administrasjonen, som fikk faktadelen til 

gjennomlesning i forkant av møtet. Rapporten er sendt på høring til rådmannen 

01.07.19. 

 

Innsamling av data 
Vi har gjennomført intervjuer med virksomhetsleder og to saksbehandlere. Det er laget 

referater som er sendt til de som vi har snakket med for gjennomlesning med mulighet 

for å korrigere feil/mangler.  

 

Vi har hatt en spørreundersøkelse som er sendt faste og varamedlemmer av Teknisk 

utvalg. Undersøkelsen ble sendt elektronisk til alle som var fast medlem eller 

varamedlem per 23.05.19. Det har vært utskifting av medlemmer i utvalget, slik at 

enkelte medlemmer per 23.05.19 hadde vært medlem i kort tid.  

 

Spørreundersøkelsen var anonym. Alle skulle svare på om de var fast- 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. Undersøkelsen 

omhandlet spørsmål om bl.a. opplæringen, egen vurdering av saksfremleggene i 

utvalget og arbeid med etikk.  

 

Det er sendt tre påminnelser for undersøkelsen, og leder av utvalget har også 

informert om undersøkelsen. Vi har fått 14 svar. Det er 7 av 9 faste medlemmer som 

har svart, noe som gir en svarprosent på 78. Det er 7 av 14 varamedlemmer som har 
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svart, en svarprosent på 50. Blant varamedlemmene som har svart, er det fire som ikke 

har vært på møter siste 12 måneder.  

 

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 egen kommunegruppe og Nome som er i samme 

kommunegruppe.  

 

Vi ba også om å få lister over vedtak fattet i 2017 og 2018 fordelt på saksbehandlere, 

samt lister over saker som gjelder dispensasjon, klager og universell utforming.  

 

Vi har gjennomført en stikkprøveprøvekontroll av et utvalg saker som er trukket fra 

lister over byggesaker som vi har fått fra kommunen. Vi har tatt utgangspunkt i rene 

byggesaker og har ikke med f.eks. delingssaker og heller ikke rene veisaker. Totalt var 

det 267 slike saker på listene vi fikk og vi har her gjort et utvalg på 36 saker. Selv om vi 

har gjort tilfeldig utvalg, har vi gruppert sakene slik at vi har fått flere 

dispensasjonssaker relativt sett. Dette er gjort fordi det er saker med større risiko. Vi 

fikk i tillegg liste over alle klagesakene som virksomhetsleder og de ansatte som jobber 

med byggesaker, delingssaker og tilsyn har hatt. På listen fant vi ni som gjaldt 

byggesak. To klager ble trukket og vi valgte ut fem av syv klagesaker for kontroll.  

 

Vi har i tillegg gjort et søk på forhåndskonferanse, siden det i utvalget var få saker. For 

perioden vi undersøkte fant vi trekk på ytterligere tre saker hvor det var journalposter 

med ordet forhåndskonferanse i journaltittelen.  

 

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 dem vi snakker med. De som er intervjuet, er sentrale personer 

på området.  
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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 dataene 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.  

 

Vi har gruppert sakene, slik at vi har fått flest dispensasjonssaker. Innenfor gruppene 

er utvalget av saker gjort tilfeldig, for å sikre et mest mulig representativt utvalg. I 

tillegg har vi gjort søk på dokument knyttet til forhåndskonferanse for å få god 

informasjon om praksis rundt forhåndskonferanser. Selv om vi har sett på en relativt 

liten andel av vedtakene, mener vi saksgrunnlaget med de tilleggsutvalg som er gjort 

er dekkende.  

 

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 tilstrekkelig grad, som grunnlag for våre 

vurderinger og konklusjoner. 

 

Personopplysninger 
I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger 

som navn og epostadresse til ansatte i kommunen 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.  

 

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

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 
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revisjon § 7. Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon14. 

 

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. 

  

                                                      
14 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, 

og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale 

prinsipper og standarder, fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og 

Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Leser du dokumentet elektronisk? 
 

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

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

 

Skal du finne noe raskt? 

Du kan se innholdsfortegnelsen til venstre på skjermen hvis du velger 

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

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

 

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

inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp. 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

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

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

navigere fra innholdsfortegnelsen – det velger du også fra 

toppen av skjermen (feltet i midten av ikonet).  

 

 

 

Klikk her for å gå tilbake til forsiden. 
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Arkivsak-dok. 19/11694-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 -Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Notodden kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark Revisjon IKS. Analyse 

forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir 

involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt bystyre i oktober 2019, sier 

følgende om eierskapskontroll (§ 23-4) 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
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Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

eierskap. Sittende kontrollutvalg vil i denne saken i møtet ha mulighet til å gi sine vurderinger av hvilke 

selskaper som kan være relevante å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være behov for 

eierskapskontroll. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye kommunestyret. Det er 

derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren 2020. 

En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke selskaper 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra behovet for 

forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsvurdering fremgår av 

lovteksten, og ikke som før, i forskrift om kontrollutvalg. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen når det gjelder dette. 
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Arkivsak-dok. 19/11696-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Klikk her for å skrive inn tekst.            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Notodden kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon 

IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at 

både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i oktober 2019, sier 

følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
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Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. I denne saken kan kontrollutvalget gi sine 

vurderinger av hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere, for å vurdere om det kan 

være behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye 

kommunestyret. Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før 

også det nye kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 

2019-våren 2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke 

områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både 

egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale tjenester skal 

behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom et selskap. 

Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i 

forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt 

overordnet analyse. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal 

gjennomføre analysen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til 

dette. 
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Arkivsak-dok. 18/05417-13 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - 

Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Etikk og varsling – Notodden kommune» var behandlet i kommunestyret 

08.12.2018 i sak 77/18. 

Kommunestyret følgende vedtak som var lik innstillingen fra kontrollutvalget. 

 
  
kommunen bør:  

 Sikre at alle medarbeidere for mulighet til å delta i dilemmatrening og etisk refleksjon  

 Vurdere tiltak for å sikre god kultur for varsling i kommunen  

 

Rådmann bes møte i kontrollutvalget i løpet av 2019 for å svare for hvordan anbefalingene fra rapporten 

er fulgt opp. 

 

 

Saksopplysninger: 
Rådmann Per Sturla Wærnes møter for å orientere om hvordan anbefalingene fra rapporten er fulgt opp 

av Notodden kommune. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger forslag til vedtak om å ta saken til orientering. Rådmann orienterer i møtet og nytt 

forslag kan fremmes etter orienteringen. 

 

 

 

Vedlegg:  

TKR-rapport Etikk og varsling - Notodden kommune 
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Etikk og varsling 
Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 
 
2018 :: 707 023 

 
   Klikk her for tips til å 

lese rapporten 
elektronisk 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 29/17. Kontrollutvalget 

behandlet prosjektplan 24.03.17, sak 13/18. Kontrollutvalgets bestilling er i samsvar 

med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon for Notodden kommune 2016-2019. 

Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

Har kommunen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i 

organisasjonen? 

I hvilken grad er tiltakene fulgt opp? 

I hvilken grad er kommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?  

 

Undersøkelse blant politikere 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant politikerne i Notodden kommune som 

blant annet viser at: 

 Politikerne kjenner godt de etiske retningslinjene. 

 Politikerne bruker i stor grad partimøter og uformelle fora til å ta opp etiske 

problemstillinger. 

 Ingen har svart at de har latt være å ta opp etiske problemstillinger fordi det er 

personlig belastende eller at det ikke finnes egnet fora. 

 De fleste politikerne er trygge på at andre politikere vil ta opp egen habilitet til 

diskusjon ved behov. 

 Det er få som mener at kommunestyret har for høy terskel til å vedta at noen 

er inhabile. 

 

Politikerne har observert ulike situasjoner gjennom det siste året. Observasjonene kan 

gi en pekepinn på hvilke etiske dilemma som politikerne på Notodden forholder seg til.  

  

Kommunens arbeid med etikk 
Kommunen har noen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i 

organisasjonen. Notodden kommune har etiske retningslinjer som er vedtatt av 

kommunestyret.  

 

Intensjonen om at de etiske retningslinjene skal tas opp årlig i personalmøter er ikke 

fulgt godt nok opp. Kommunen mangler systematiske tiltak for å sikre at alle ansatte 

kan diskutere etiske dilemmaer. 
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Kommunens arbeid med varsling 
Notodden kommune har i september 2018 vedtatt rutiner for varsling som i hovedsak 

er dekkende for kravene i arbeidsmiljøloven.  Rutinene mangler omtale av 

dokumentasjon og bevaring.    

 

Varslingsplakaten er godt kjent i kommunen. De fleste i kommunen er kjent med 

hvordan de skal gå fram for å varsle.  

 

Et mindretall av de ansatte svarer at de ikke føler at det er greit å varsle i sin 

arbeidssituasjon, og 1 av tre svarer at de i større eller mindre grad risikere å bli møtt av 

motvilje hvis de varsler. 

 

Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør: 

 

o Sikre at alle medarbeidere for mulighet til å delta i dilemmatrening og 

etisk refleksjon 

o Vurdere tiltak for å sikre god kultur for varsling i kommunen 

 

 

 

Skien, 25.09.18 

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 sak 29/17. Kontrollutvalget 

behandlet prosjektplan 24.03.17, sak 13/18. Kontrollutvalgets bestilling er i samsvar 

med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon for Notodden kommune 2016-2019. 

 

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

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn 
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk er de verdiprioriteringer som 

ligger til grunn for enhver beslutning eller handling. Det er anbefalt at kommunene har 

etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Notodden kommune har etiske 

retningslinjer for ansatte og folkevalgte, vedtatt av kommunestyret 11.05.17. 

 

Notodden kommune har følgende mål og verdier som står på kommunens nettsider:  

 

Kjernemål for Notoddensamfunnet 

 Attraktivitet for folk og næring 
 Velferd og arbeid for alle 

Det er visse grunnleggende verdier som gir rammer for samfunnsutviklingen. 
Dette må en ta hensyn til ved et hvert nytt tiltak, slik som å ... 

 ta vare på den enkeltes menneskeverd og rettigheter 
 bekjempe diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, seksuell legning 

og etnisk opphav 
 søke samarbeid med befolkning og de som berøres av tiltak, og la disse bli 

hørt 
 ta vare på biologisk mangfold, urørte områder, kulturlandskap og viktige 

areal for matproduksjon 
 ta vare på den lokale kulturarven 
 begrense bruk av ikke- fornybare ressurser 
 utnytte eksisterende infrastruktur best mulig og ivareta materielle verdier 
 balansere vern og bruk av fysisk miljø 
 ta hensyn til samfunnssikkerhet i all planlegging og sikre en god beredskap 

mot ulykker og naturkatastrofer 
 sikre universell utforming av nyanlegg. 
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I følge arbeidsmiljøloven skal kommunen som arbeidsgiver iverksette tiltak for å legge 

til rette for intern varsling av kritikkverdige forhold. Notodden kommune har 

varslingsplakat og varslingsombud. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett nærmere på kommunens arbeid for å sikre 

gode etiske holdninger og en trygg kultur for varsling.  

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

Har kommunen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i 

organisasjonen? 

I hvilken grad er tiltakene fulgt opp? 

I hvilken grad er kommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?  

 

Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra kommuneloven og 

arbeidsmiljøloven, samt anbefalinger fra kommunal og moderniseringsdepartementet, 

KS og Transparency International Norge og Arbeidstilsynet. Kriteriene framgår under 

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

 

1.4 Avgrensning 
Vi avgrenser mot arbeid med yrkesetikk knyttet til tjenesteyting (f.eks. pleie og 

omsorg). Undersøkelsen er rettet mot arbeidet med de generelle etiske retningslinjer 

og det systematiske arbeidet knyttet til dem. 

 

I samme periode som vi har arbeidet med denne rapporten har kommunen utarbeidet 

rutiner for behandling av varsling. Rutinene er vedtatt av AMU 06.09.18, og skal til 

administrasjonsutvalget til orientering. Vi har ikke undersøkt innholdet i rutinene, 

bortsett fra å se om de inneholder obligatoriske punkt etter arbeidsmiljøloven.  

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Fakta i denne undersøkelsen bygger på sentral dokumentasjon på området, intervjuer 

med administrativ og politisk ledelse i kommunen, ansatte med nøkkelfunksjoner i 

arbeidet med etikk og varsling, samt tillitsvalgte og verneombud.  

 

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

Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner. Revisjonskriteriene 

er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 
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Vi har gjennomført en spørreundersøkelse til ansatte i kommunen. I tillegg har vi 

gjennomført en spørreundersøkelse blant politikere. Spørreundersøkelsene er like i 

tema, men spørsmålsstillingen er tilpasset de ulike rollene som politikere og ansatte 

har. 

 

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

 

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

på høring 07.09.18. Etter høringen har vi gjort enkelte mindre endringer for å klargjøre 

framstillingen. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1, og viser at rådmannen 

ikke hadde kommentarer til rapporten.  
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2 Etikk og politikerne 
 
Notodden kommune har i denne perioden hatt politikeropplæring i begynnelsen av 

perioden og en dag underveis. Første del av opplæringen var 03.- 04.11.2015, og var 

basert på boka «Tillit» fra KS. Programmet hadde blant annet tema som etikk, habilitet 

og ulike vinklinger på folkevalgtes roller. Andre del av opplæringen var 15.03.2018. Da 

var også et av temaene etikk og folkevalgtes rolle, i tillegg til kommunens bruk av 

sosiale medier og politisk samarbeidsklima.  

 

De som ble invitert til politikeropplæringen var faste representanter til 

 kommunestyret  

 formannskapet 

 oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget 

 helse- og sosialutvalget 

 teknisk utvalg 

 kontrollutvalget  

 nærings-, miljø- og stedsutviklingsutvalget (bare til den siste dagen, siden 

utvalget ikke var opprettet under første del av opplæringen). 

 

Det var påmeldt 48 politikere til den siste dagen.  

 

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer av kommunestyret, både 

faste og vara. 18 faste og 20 varamedlemmer svarte.2 

 

Påstand Ja Nei Ikke 
aktuelt 

Jeg har deltatt på politikeropplæring for 
kommunestyrerepresentanter i starten av valgperioden 

23 14 1 

Jeg har deltatt på politikeropplæring for 
kommunestyrerepresentanter underveis i valgperioden 

14 21 2 

Jeg har deltatt på annen opplæring/kurs i etikk og etiske 
problemstillinger som politiker 

11 24 3 

 

Av kommunestyrets faste medlemmer var det bare en av de som har svart som ikke 

deltok på opplæringen i begynnelsen av perioden, og seks som ikke deltok på 

opplæringen underveis.  

 

                                                      
2 Svarprosent og representativitet er vurdert i vedlegg 3 om Metode. 
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2.1 Etikk 
Av de politikerne som har svart på undersøkelsen mener 89 % (34 stk) at de har god 

kjennskap til de etiske retningslinjene og 92 % (35 stk) opplever at de etiske 

retningslinjene er relevante for hverdagen som politiker.  

 

Av de som har svart, sier 16 at de har opplevd etisk vanskelige situasjoner som 

politiker på Notodden. Disse ble spurt om de har tatt opp etiske vanskelige situasjoner 

til diskusjon i det politiske miljøet. 

 

 
Figur 1: Har du tatt opp etisk vanskelige situasjoner til diskusjon i det politiske miljøet? 

 

Det var mulig å svar på flere alternativer. Vi ser at de fleste som har svart, har diskutert 

etisk vanskelige situasjoner i partigruppa og i uformelle sammenhenger. Det er flest 

vara som ikke har tatt opp situasjonen(e) til diskusjon.  

 

De som svarte at de ikke tok opp situasjonen til diskusjon begrunner det med at andre 

personer tok opp diskusjonen, at situasjonen ikke var alvorlig nok eller at de ikke 

hadde behov for å diskutere situasjonen. Ingen svarte at det ikke finnes egnede fora 

eller at det ville vært en personligbelastning å ta opp situasjonen til diskusjon.  

 

Videre har vi spurt politikerne om de har observert situasjoner som er etisk 

problematiske det siste året. Vi vil understreke at antall observasjoner ikke gir noen 

indikasjon på hvor mange hendelser det har vært av situasjonen, siden mange kan ha 

observert samme hendelse.  

 

 

3

7

17

15

13

Ja, i kommunestyret Ja, i politiske utvalg Ja, i partigruppa Ja, i uformelle
sammenhenger i det

politiske miljøet

Nei
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Vi kan heller ikke være sikre på at den som har sett situasjonen ikke har misforstått 

hva som har skjedd. Likevel mener vi observasjonene kan gi en pekepinn om hvilke 

etiske dilemmaer som politikerne på Notodden forholder seg til.  

 

19 politikere har observert at politikere som har trakassert, mobbet eller diskriminert 

andre politikere. 

 

Færre enn 5 har observert:  

 Politikere som har brutt taushetsplikten 

 Politikere som har mottatt gaver eller andre personlige fordeler av en art som 

kan påvirke handlinger eller vedtak 

 Politikere som i utstrakt grad deltar i bevertning/arrangementer betalt av andre 

aktører 

 Betydelige beløp av kommunale midler er benyttet til representasjon og 

bevertning 

 Politikere som for egen vinnings skyld har unnlatt å handle eller gi informasjon 

 Politikere som for egen vinnings skyld har feilinformert, forfalsket, eller 

manipulert informasjon 

 Politikere som har tilbudt eller tatt imot tilbud om en utilbørlig fordel i 

anledning av sitt politiske verv (korrupsjon) 

 

Det var ingen observasjoner av: 

 Politikere som har forårsaket situasjoner som medførte fare for liv og helse 

 Politikere som i utstrakt grad bruker av kommunens eiendeler til private formål 

 Reiseutgifter eller andre utgifter til politisk virksomhet er dekket av andre 

aktører 

 

 

 

 

 

  



27/19 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - Notodden kommune - 18/05417-13 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - Notodden kommune : TKR-rapport Etikk og varsling - Notodden kommune

Etikk og varsling – Notodden kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

7 

2.2 Habilitet 
Politikerne har i spørreundersøkelsen tatt stilling tre påstander om habilitet.  

 

Av politikerne som har svart sier 95 % (36 stk) at de kjenner godt til reglene om 

habilitet. De som i mindre grad kjenner reglene om habilitet er varamedlemmer. 

 

Videre oppgir 82 % (31 stk) av politikerne som har svart at de er trygge på at andre 

politikere tar opp spørsmål om egen habilitet når det er behov for det. Det er flest vara 

som har svart at de ikke er trygge på dette. En forklaring på dette kan være at de faste 

medlemmene har større erfaring med at andre tar opp habilitetsspørsmål, og derfor 

har større tillit til de andre medlemmene.  

 

 

 
Figur 2: Kommunestyret har altfor høy terskel for å vedta at noen er inhabile 

 
 

Figuren viser svarfordelingen på hvor uenig/enig medlemmene av kommunestyret 

(inkludert vara) er i påstanden om at kommunestyret har for høy terskel for å vedta at 

noen er inhabile.  Vi kan se at de fleste er uenig i påstanden. Blant de som har svart 

grad 4 og 5 (i retning av at terskelen for inhabilitet er for høy) er det flest 

varamedlemmer.  
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2.3 Oppsummering 
Spørreundersøkelsen blant politikerne viser at:  

 Politikerne kjenner godt de etiske retningslinjene. 

 Politikerne bruker i stor grad partimøter og uformelle fora til å ta opp etiske 

problemstillinger. 

 Ingen har svart at de har latt være å ta opp etiske problemstillinger fordi det er 

personlig belastende eller at det ikke finnes egnet fora. 

 De fleste politikerne er trygge på at andre politikere vil ta opp egen habilitet til 

diskusjon ved behov. 

 Det er få som mener at kommunestyret har for høy terskel til å vedta at noen 

er inhabile. 

 

Politikerne har observert ulike situasjoner gjennom det siste året. Observasjonene kan 

gi en pekepinn på hvilke etiske dilemma som politikerne på Notodden forholder seg til.   
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3 Etikk 
 

Har kommunen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i 
organisasjonen? 

I hvilken grad er tiltakene fulgt opp? 

 

For disse problemstillingene har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 De etiske retningslinjene bør være kjent for dem de gjelder  

 Sanksjonsmulighetene i de etiske retningslinjene bør praktiseres ved brudd 

 Kommunen bør ha arenaer for etisk dilemmatrening og refleksjon, som brukes 

systematisk. 

 Det skal redegjøres for det etiske arbeidet i årsberetningen 

 

3.1 De etiske retningslinjene 
Notodden kommune har etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Gjeldende 

retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret i sak 36/17 i møte 11.05.17. Før dette 

hadde kommunen etiske retningslinjer som var vedtatt i kommunestyret 15.02.2007. 

 

Administrasjonen lagde et utkast til nye etiske retningslinjer. Utkastet ble behandlet og 

bearbeidet i administrasjonsutvalget i sak 5/16 i møte 27.10.16 og sak 8/16 i møte 

01.12.16. Dokumentet var på høring hos arbeidstakerorganisasjonene og de politiske 

partiene, før det ble behandlet i administrasjonsutvalget igjen i sak 6/17 i møte 

04.05.17 og sendt til kommunestyret.  

 

De etiske retningslinjene har følgende kapitteloverskrifter:  

 Formål 

 Omdømme 

 Forholdet til innbyggere og brukere 

 Lojalitet 

 Habilitet 

 Ekstraverv, bierverv og styreverv 

 Åpenhet 

 Varsling 

 Forretningsetiske regler 

 Gaver og andre fordeler 

 Forvaltning av kommunens ressurser 
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 Oppfølging 

 Konsekvenser av brudd på etiske retningslinjer 

 Kontaktpersoner 

 

Det er ikke alle formuleringene som er egnet for både folkevalgte og ansatte. Det er 

ikke helt gjennomført i retningslinjene hvilke retningslinjer som passer til de ulike 

rollene, for eksempel står det at folkevalgte ikke skal «ha ansettelsesforhold i andre 

stillinger, eller styreverv og lignende som skaper interessekonflikt med arbeidet i 

Notodden kommune».3  

 

3.2 Kjennskap til de etiske retningslinjene 

3.2.1 Fakta om kjennskap til de etiske retningslinjene  
Revisjonskriterier 

 De etiske retningslinjene bør være kjent for dem de gjelder  

 
De etiske retningslinjene ligger tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

Det står i de etiske retningslinjene under kapittelet «Oppfølging», at de etiske 

retningslinjene skal gjennomgås årlig på personalmøter. Dette er ikke systematisk 

gjennomført til nå. Alle kommunalområdene har hatt de etiske retningslinjene oppe i 

ledermøtet enten i forkant eller etterkant av at de ble vedtatt. Kommunalsjefene og 

stabsleder har ikke satt krav til virksomhetslederne om at de skal formidle de etiske 

retningslinjene ut i virksomhetene. Hovedtillitsvalgte er ikke kjent med hvordan de 

etiske retningslinjene er blitt innarbeidet ute i organisasjonen.  

 

Alle nyansatte skal gjennomføre e-læringskurset «Introduksjonskurs for ansatte i 

Notodden kommune». Kommunen opplyser om dette i tilsettingsbrevet. Nærmeste 

leder skal følge opp at de ansatte gjennomfører kurset, og har mulighet til å se om den 

ansatte har fullført, eventuelt hvor langt den ansatte har kommet i kurset. De etiske 

retningslinjene blir gjennomgått som en del av dette kurset. Innholdet i kurset er noe 

forskjellig fra innholdet i de etiske retningslinjene, for eksempel brukes begrepene 

lydighetsplikt og effektivitetsplikt i opplæringen, disse er ikke brukt i de etiske 

retningslinjene. Opplæringen opplyser også om regler for hvor stor stillingsstørrelse en 

ansatt kan ha hos andre arbeidsgivere, noe som ikke er tallfestet i de etiske 

retningslinjene.   

 

                                                      
3 Kommuneloven § 14 regulerer hvem som kan velges til folkevalgte organer i kommunen. 

Habilitetsreglene skal sikre at en ikke deltar i behandlingen av saker der det foreligger interessekonflikt. 
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I spørreundersøkelsen har vi stilt spørsmål om hvor godt de ansatte kjenner 

kommunens etiske retningslinjer. 

 
Figur 3: Hvor god kjennskap har du til kommunens etiske retningslinjer? 

 
 

Nivået på kjennskap til de etiske retningslinjene er tilnærmet lik på de ulike 

kommunalområdene og staben.  

 

De ansatte som hadde en viss kjennskap til retningslinjene ble bedt om å ta stilling til 

noen påstander om dem. Av disse har 75 % svart at de lett kan finne de etiske 

retningslinjene, og 86 % har svart at de etiske retningslinjene er nyttige i 

arbeidshverdagen.  

 

Av de som har jobbet 2 år eller kortere i kommunen, har 56 % svart at de fikk 

informasjon om de etiske retningslinjene da de ble ansatt i kommunen. Av de som har 

jobbet 2 år eller kortere i kommunen har 35 % svart at de har lav kjennskap til de 

etiske retningslinjene (grad 3 eller lavere) eller at de ikke vet.  

 

3.2.2 Revisors vurdering av kjennskap til de etiske retningslinjene 
Vi mener det er generelt god kjennskap til de etiske retningslinjene blant de ansatte i 

kommunen.  

 

Svarene fra undersøkelsen kan tyde på at kommunen ikke har god nok oppfølging av 

om de nyansatte gjennomfører introduksjonskurset.  

 

2,3%
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Når kommunen heller ikke sikrer at de etiske retningslinjene blir tatt opp årlig på 

personalmøter, kan det være en risiko for at de etiske retningslinjene over tid ikke blir 

godt nok kjent blant de ansatte.  

 

3.3 Sanksjonsmuligheter 

3.3.1 Fakta om sanksjonsmuligheter 
Revisjonskriterium: 

 De etiske retningslinjene skal ha sanksjonsmuligheter som bør praktiseres ved 

brudd 

 

Hovedregelen er at «Opptreden eller handlinger som bryter med de generelle etiske 

retningslinjene, medfører ikke egne sanksjoner», jf. kapittelet Konsekvenser av brudd på 

etiske retningslinjer. Det framgår her at det kun er brudd på lovbestemmelser og 

tjenesteforsømmelse som vil føre til reaksjoner. 

 

Kommunen har ikke hatt saker som har vært definert som brudd på de etiske 

retningslinjene. Kommunen har hatt situasjoner med ansatte som har vært meldt til 

Fylkeslegen eller som har vært anmeldt til politiet. Kommunen har også hatt 

personalsaker der kommunalsjef og personalavdelingen har samarbeidet for korrigere 

ansatte. Dette har vært saker som har vært definert som brudd på annet regelverk.   

 

3.3.2 Revisors vurdering av sanksjonsmuligheter 
De etiske retningslinjene inneholder ikke muligheter for å gi konsekvenser ved brudd 

på de etiske retningslinjene. Dette er ikke i samsvar med anbefalingene fra KS og 

Transparancy International Norge.  
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3.4 Dilemmatrening og etisk refleksjon 

3.4.1 Konkrete situasjoner som er observert i Notodden kommune 
I spørreundersøkelsen har vi spurt om ansatte har observert konkrete situasjoner som 

kan oppstå i en kommune. Spørsmålene er basert på spørreundersøkelser gjennomført 

i andre kommuner.4 Til sammen har 392 personer svart på undersøkelsen i Notodden 

kommune. Vi vil understreke at antall observasjoner ikke gir noen indikasjon på hvor 

mange hendelser det har vært av situasjonen, siden mange kan ha observert samme 

hendelse. Det kan også være at den som har observert situasjonen har misforstått hva 

som har skjedd. 

 

Det har vært mellom 70 og 115 observasjoner av: 

 Brudd på taushetsplikten 

 Ansatte har opptrådt på en dårlig/uetisk måte overfor dem vi gir tjenester til 

 Ansatte har mobbet, trakassert eller diskriminert andre ansatte 

 

Det har vært mellom 40 og 60 observasjoner av: 

 Ansatte har annet arbeid eller verv som går utover utførelsen av arbeidet i 

kommunen 

 Ansatte har forbindelser (som familie, vennskap, forretningsmessige 

forbindelser eller verv) som kan påvirke handlinger, saksforberedelse eller 

vedtak 

 Ansatte har brukt kommunens eiendeler til private formål uten at dette er 

godkjent 

 

Det har vært mellom 5 og 20 observasjoner av: 

 Ansatte som har vært påvirket av rusmidler på jobb 

 Ansatte har forårsaket situasjoner som medførte fare for liv og helse 

 Ansatte har fått gaver eller andre personlige fordeler av en art som kan påvirke 

handlinger, saksforberedelser eller vedtak 

 

Det har vært færre enn 5 observasjoner av: 

 Ansatte har fått dekket reiseutgifter eller andre utgifter i tjenesten av 

leverandør 

 Utstrakt deltakelse i bevertning/arrangementer betalt av leverandør eller 

samarbeidspartner 

                                                      
4 Det var også mulig å svare andre situasjoner og oppgi hvilke situasjoner man har observert. To av 

situasjonene under er basert på slike kommentarer. 
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 Kommunale midler brukt til representasjon og bevertning som går klart ut over 

moderate rammer 

 Bruk av ulovlige kjemikalier/ulovlig utslipp av miljøgifter 

 Kommunens lokaler blir brukt til svart arbeid 

 Tjenester har blitt utført uten at det er tatt betalt for det 

 Underslag/tyveri fra kommunen eller brukere (penger eller gjenstander) 

 Ansatte har fått penger/goder mot å gi en fordel utenom reglene (korrupsjon) 

 

Det er ingen observasjoner av at ansatte har tatt betalt for en tjeneste de er pliktig til å 

levere uten betaling 

 

Svarene fordeler seg omtrent som i andre kommuner vi har gjennomført samme 

undersøkelse.5  

 

3.4.2 Fakta om dilemmatrening og etisk refleksjon 
Revisjonskriterium: 

 Kommunen bør ha arenaer for etisk dilemmatrening og refleksjon, som brukes 

systematisk. 

 

De ulike kommunalområdene og staben har jobbet svært forskjellig med etikk, har vi 

fått opplyst gjennom intervjuer. 

 

På kommunalområdet for helse og omsorg skal alle medarbeidere og vikarer 

gjennomføre et e-læringskurs med systematisk kompetanseheving innenfor området 

etikk. I tillegg har helse og omsorg hatt et prosjekt med etisk refleksjon for ca 5 år 

siden. Det pågikk systematisk i alle avdelinger. Mange avdelinger har fortsatt med 

prosjektet, blant annet demensavdelingene, men ikke alle. Prosjektet gikk ut på at 

ansatte kunne ta opp etiske dilemmaer de opplevde på arbeidsplassen i møter, der de 

ansatte kan reflektere rundt temaet. Noen medarbeidere ble utdannet til å legge til 

rette for disse samtalene. Disse medarbeiderne reiste rundt på avdelingene. 

Kommunalsjefen informerte sine avdelingsledere om dette, slik at alle avdelingene 

skulle benytte seg av dette. Kommunalsjefen oppfordrer fortsatt avdelingslederne til å 

ha etisk refleksjon på avdelingene. Avdelingslederne rapporterer ikke tilbake til 

kommunalsjefen på dette. 

 

På kommunalområdet for oppvekst har virksomhetslederne jevnlige møter. På disse 

møtene er det mulighet for virksomhetslederne å dele erfaringer og ta opp vanskelige 

                                                      
5 Vi har gjennomført tilsvarende undersøkelse i Larvik og Skien kommuner.  
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situasjoner til diskusjon, ofte dreier det seg om etiske dilemmaer. Kommunalsjefen er 

kjent med at ute i skoler og barnehager har det jevnlig vært fokus på forholdet til 

medarbeideres egne barn i jobbsituasjonen. Barnevern har fokus på etikk. I de andre 

virksomhetene har det vært diskusjon rundt dilemmaene som medarbeidere kan stå 

overfor i valgene med å melde fra til barnevernet.  

 

Kommunalområdet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester har jobbet med etikk 

og bevisstgjøring av deres rolle som offentlig ansatte. Etikk er tema i de ukentlige 

møtene for virksomhetslederne. I disse møtene har virksomhetslederne tatt opp saker 

som kan være vanskelige. Da har virksomhetslederne blitt enige om hvordan de mener 

noe skal løses. Kommunalsjefen er kjent med at virksomhetslederne ofte har etiske 

problemstillinger oppe på personalmøter. Vanlige temaer på kommunalområdet for 

samfunnsutvikling og tekniske tjenester er habilitet, inngåelse av kontrakter og 

håndtering av innbyggere som er misfornøyd med kommunens tjenester. 

Korrupsjonssaken i Drammen har blitt diskutert i personalmøter.  

 

Stabsleder er ikke kjent med at ansatte har noen formell arena for dilemmatrening 

eller etisk refleksjon. Etisk vanskelige situasjoner og saker som oppstår blir diskutert i 

personalmøter i staben og det har hendt at ansatte har tatt opp situasjoner eller saker 

for å diskutere med stabsleder. 

 

I spørreundersøkelse har 41 % svart at de har deltatt på interne møter der etiske 

problemstillinger har blitt diskutert. Blant kommunens ledere med personalansvar har 

61 % deltatt i slike møter, mens 36 % av medarbeiderne har deltatt på slike møter.  

Blant de som jobber i grunnskolen har lavest andel svart at de har deltatt i slike møter 

med 30 %.  

 

63 % har svart at de har deltatt i diskusjoner på jobb om etiske problemstillinger som 

er relevant for sitt arbeid. Blant kommunens ledere med personalansvar har 75 % 

deltatt i slike diskusjoner, mens 61 % av medarbeiderne har deltatt i slike diskusjoner. 

Ingen deler av kommunen skiller seg vesentlig ut.   

 

Tilsvarende har 66 % svart at etiske situasjoner som har oppstått på arbeidsplassen i 

stor grad har blitt diskutert. 60 % sier at de i stor grad har tatt opp etisk vanskelige 

situasjoner til diskusjon på sin arbeidsplass.  
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Figur 4: Mener du de etisk vanskelige situasjonene som har oppstått på din arbeidsplass har blitt håndtert på en 
god måte? 

 
 

I spørreundersøkelsen spurte vi i hvilken grad mener du at etisk vanskelige situasjoner 

som har oppstått på din arbeidsplass har blitt håndtert på en god måte? Figuren over 

viser svarfordelingen. Til dette spørsmålet var det anledning til å skrive kommentarer i 

fritekst. Kommentarene viser at noen ansatte er svært frustrerte over at situasjoner 

som de tar opp ikke blir tatt tak i, mens andre er fornøyd med hvordan lederen 

håndterer etiske problemer på sin arbeidsplass.  

 

Gjennom kommentarene i spørreundersøkelsen kommer det fram at det generelt er et 

ønske, både fra ledere og medarbeidere, om større mulighet for etisk refleksjon og et 

økt fokus på etikk generelt. Mange har påpekt at det i en travel hverdag er det 

vanskelig å få til.  

 

3.4.3 Revisors vurdering av dilemmatrening og etisk refleksjon 
Notodden kommune jobber ikke systematisk med dilemmatrening og å tilrettelegge 

for etisk refleksjon. Likevel opplever de fleste at det er god kultur for å diskutere etisk 

vanskelige situasjoner i Notodden kommune. 

  

Kommunen bør jobbe mer systematisk med etikk og tilrettelegge for refleksjon for alle 

medarbeidere. Det er viktig at etikk er tema på ledermøter, men er det også er viktig 

at dette er tema i fora der alle medarbeidere deltar. Da har man muligheten til å være 

føre var, og de ansatte kan bli bedre rustet til å møte etiske utfordringer i hverdagen. 

Det kan gi hele avdelingen mulighet til å lære av de situasjonene som har oppstått, 

ikke bare de som tilfeldigvis var til stede da det skjedde.  
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3.5 Årsberetningene 
Revisjonskriterium: 

 Det skal redegjøres for det etiske arbeidet i årsberetningene 

 

3.5.1 Fakta om årsberetningene 
Årsmeldingene for 2017 og 2016 har et avsnitt som heter «Kontroll og etikk» under 

kapittel 3.2.4. «Organisasjon og medarbeidere».  I begge årsmeldingene omhandler 

avsnittet rådmannens internkontroll og kommunens bruk av kvalitetssystemet 

Compilo.  

 

Årsmeldingen 2016 omhandler videre prosessen rundt oppdateringen av de etiske 

retningslinjene. Årsmeldingen for 2017 omtaler de nye etiske retningslinjene som ble 

vedtatt dette året. Videre står det at «Det er viktig å ha fokus på etiske utfordringer, og 

rådmannen tar sikte på årlige gjennomganger av de etiske retningslinjene for å 

bevisstgjøre disse både hos ansatte og politikere». 

 

3.5.2 Revisors vurdering av årsberetningene 
Kommunens arbeid med etikk og de etiske retningslinjene er omtalt i årsmeldingene.  

 

Det er ikke omtale av hvilket arbeid kommunen har gjort utover å utarbeide 

retningslinjene. Siden rådmannen legger opp til en årlig gjennomgang av de etiske 

retningslinjene, vil det være naturlig å omtale denne gjennomgangen i årsmeldingene 

framover.  
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4 Varsling 
Vi har fått opplyst i intervjuene at Notodden kommune har hatt varslingssaker. Disse 

har blitt behandlet på kommunalsjefnivå, med bistand fra personalavdelingen og 

hovedverneombudet. Varslingssakene har hatt tema mobbing/trakassering, oppførsel 

overfor innbyggere og rus. Vi har sett eksempel på at kommunen har dokumentasjon 

på varslingssaker. Varslingssaker har blitt arkivert i arkivsystemet som 

personalmapper.  

 

I spørreundersøkelsen opplyser 21 ledere og 9 tillitsvalgte/verneombud at de har 

mottatt varsel. 19 av disse opplyser at de har fått 2-3 varslingssaker de siste to årene, 3 

opplyser at de har 3-6 saker. 

 

I spørreundersøkelsen svarer 129 personer at de har varslet, flere har varslet gjennom 

ulike kanaler. 77 % av disse varslene har gått til nærmeste leder.  

 

Alle de som har vært involvert i varslingssaker har sagt til oss at siden det er så få 

saker, og sakene er så forskjellige av karakter er det vanskelig å blir god på 

behandlingen av disse. Alle synes det er vanskelig, og har vært redde for å trå feil.  

 

Tidligere rådmann har opplyst at han ikke var kjent med at det har vært varslingssaker 

i Notodden kommune.  

 

Stabsleder har vært varslingsombud. Han har ikke opplevd å få varslingssaker direkte 

til seg, men er kjent med at kommunen har hatt varslingssaker. Han har i liten grad 

vært involvert i behandlingen.  

 

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet har ikke opplevd å få varslingssaker til seg. 

De har hatt saker om mobbing og trakassering, men det har ikke vært definert som 

varslingssaker. 

 

 

Vi har undersøkt følgende problemstilling: 

I hvilken grad er kommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?  
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4.1 Rutinene 
Revisjonskriterier 

 Det skal være skriftlige rutiner for varsling, som bør omfatte: 

o oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

o fremgangsmåte ved varsling,  

o vern mot gjengjeldelse, 

o fremgangsmåte for forsvarlig mottak, behandling og oppfølging av 

varsling  

o dokumentasjon og bevaring 

 

4.1.1 Fakta om rutinene 
AMU vedtok i sak 13/17 at det skulle etableres en arbeidsgruppe for å vurdere 

endringer i den varslingsplakaten som kommunen hadde. Arbeidsgruppa har bestått av 

hovedverneombud, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, hovedtillitsvalgt 

Utdanningsforbundet og HMS-rådgiver, personal. Hovedgrunnen til at 

varslingsplakaten skulle oppdateres, var at det kom en endring i arbeidsmiljøloven. 

«Me too»-kampanjen førte til flere endringer i varslingsplakaten. Revidert og 

oppdatert utgave ble vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/18 i møte 14.06.18.   

 

I løpet av sommeren har varslerutvalget laget en rutine for behandling av varsling. I 

tillegg har de sett behov for å revidere varslingsplakaten igjen. Disse ble behandlet i 

AMU 06.09.18. Administrasjonsutvalget skal få de nye varslingsrutinene og revidert 

varslingsplakat til orientering.  

 

I tillegg har kommunen lagt en veileder om ytringsfrihet og varsling fra 

Kommuneforlaget tilgjengelig for kommunens ansatte gjennom kommunens 

kvalitetssystem, Compilo. Veilederen er ment å være nyttig for de som ønsker å varsle 

og de som mottar et varsel, som et forklarende tillegg til varslingsplakaten.  

 

Varslingsplakaten 
Varslingsplakaten gir en definisjon på varsling, og opplyser om arbeidstakeres rett og 

plikt til å varsle i samsvar med arbeidsmiljøloven. Videre står det i plakaten at varsling 

er positivt for organisasjonen og for samfunnet, og at det kan bidra til å utvikle 

kommunen positivt: «Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Notodden 

kommune».  

 

Varslingsplakaten sier at alle kan varsle til nærmeste overordnede, verneombud, 

tillitsvalgte og varslerutvalg. Notodden kommune har hatt varslingsombud. Stabsleder 

har hatt denne rollen. I den nye varslingsplakaten blir ordningen med varslingsombud 

lagt ned, til fordel for varslerutvalget. Varslerutvalget er et underutvalg av AMU. I følge 
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varslingsplakaten og rutinene for behandling av varsler som er vedtatt i AMU 06.09.18 

består varslerutvalget av: 

 hovedverneombud,  

 stabsleder, 

 HMS-rådgiver. 

 

I den varslingsplakaten som ble vedtatt i administrasjonsutvalget i juni 2018, var også 

hovedtillitsvalgte en del av varslerutvalget. Vi har fått opplyst at årsaken til at 

hovedtillitsvalgte likevel ikke skal være en del av varslerutvalget er at KS anbefaler at 

tillitsvalgte ikke er en del av slike utvalg siden tillitsvalgte ofte kan være part i saken.  

 

Varslingsplakaten opplyser at ansatte alltid kan varsle til offentlige tilsyn.  

 

Varslingsplakaten sier at den som varsler ikke skal straffes. Det er ikke definert 

nærmere hva som menes med straff i varslingsplakaten. En varsler som opplever å bli 

straffet, skal gi beskjed til nærmeste leder eller tillitsvalgt, som straks skal behandle 

dette. Veilederen fra Kommuneforlaget gir eksempler på ulovlig gjengjeldelse: 

dårligere lønnsutvikling, omplassering, endring av arbeidsoppgaver, oppsigelse eller 

avskjed.  

 

I følge varslingsplakaten skal alle henvendelser tas alvorlig. Ansvarlig leder skal 

behandle varselet. Den det varsles om skal bli gjort kjent med varselet, og varsleren 

skal få tilbakemelding.  

 

Rutiner for behandling av varsling 
Som sagt har kommunen utarbeidet rutiner for behandling av varsling samtidig som vi 

har arbeidet med denne rapporten. Rutinene er vedtatt av AMU 06.09.18, og skal til 

administrasjonsutvalget til orientering.  

 

Rutinene inneholder overskriftene: 

 Prinsipper for oppfølging av mottatt varsel 

 Oppfølging av den som varsler 

 Vern mot gjengjeldelse 

 Hva er hva?  

 Mottak av varsel 

 Undersøkelse 

 Konklusjon: Uheldig eller påregnelig 

 Aktivitet og gjenoppretting 

 Oppfølging og kontroll 



27/19 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - Notodden kommune - 18/05417-13 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - Notodden kommune : TKR-rapport Etikk og varsling - Notodden kommune

Etikk og varsling – Notodden kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

21 

 Tilbakemelding til varsler/klager 

 Avslutning av saken 

 Saksgang i varslersaker 

 Varslerutvalg 

 

Kommunen har ikke hatt opplæring for ledere/tillitsvalgte/verneombud om hva de skal 

gjøre hvis de mottar et varsel. Stabsleder opplyser at det vil være aktuelt å 

gjennomføre slik opplæring i forbindelse med innføringen av de nye rutinene. 

 

I spørreundersøkelsen har vi spurt ledere med personalansvar, tillitsvalgte og 

verneombud om de har rutiner/fast praksis for å håndtere varsler om kritikkverdige 

forhold.  Av 54 ledere har 18 svart ja og 21 har svart delvis. Av 23 tillitsvalgte og 

verneombud som har svart har 8 svart ja og 10 har svart delvis. 

 

4.1.2 Revisors vurdering av rutinene 
Kommunen har ikke hatt dekkende rutiner for varsling. 

 

Varslingsplakaten inneholder en oppfordring til ansatte om å varsle ved å gi en 

definisjon på varsling og fremheve at det kan være positivt for kommunen. 

Varslingsplakaten er kortfattet, og gir derfor ingen utdypende beskrivelser av hva som 

kan være kritikkverdige forhold for kommunen.   

 

Kommunen har til nå ikke hatt ikke hatt felles rutiner for mottak, behandling, 

oppfølging av varsling, dokumentasjon og bevaring av varselet. De rutinene som ble 

vedtatt i september 2018 dekker i hovedsak de temaene som kreves etter 

arbeidsmiljøloven, bortsett fra oppbevaring og dokumentasjon. Vi har ikke vurdert om 

innholdet i de nye rutinene har en hensiktsmessig utforming.  

 

Mange ledere, tillitsvalgte og verneombud har hatt egne rutiner eller fast praksis på 

hva de skal gjøre når de får et varsel. Det er positivt at kommunen nå har utarbeidet 

felles rutiner for behandling av varsler.  

 

4.2 Kjennskap til varslingsrutinene 
Revisjonskriterium 

 Varslingsrutinene skal være kjent i organisasjonen 

 

4.2.1 Fakta om kjennskap til varslingsrutinene 
Varslingsplakaten har hengt synlig ute i avdelingene. Kommunen har ikke systematisk 

jobbet med å gjøre varslingsrutinene kjent på noen av kommunalområdene eller i 
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staben. Kommunalsjefen for oppvekst forventer at virksomhetslederne tar opp den 

nye varslingsplakaten på personalmøter, når den kommer på plass.    

 

I spørreundersøkelsen har vi spurt alle om de vet hvordan de kan varsle på egen 

arbeidsplass. En kunne her svare:  

 Ja,  

 Nei, men vet hvor de kan finnes eller hvem jeg kan spørre,  

 Nei, men jeg vet hvor jeg finner varslingsplakaten eller  

 Nei.  

 

Det er 10 % som har svart bare nei. Ingen av disse er ledere, 1 er tillitsvalgt eller 

verneombud. 

 

Av de som ikke har varslet har 2,3 % oppgitt som årsak at de ikke vet hvordan de skal 

gå fram for å melde fra.  

 

Fafo har utført en undersøkelse i 2016 om ytringsklima og ytringsfrihet på oppdrag fra 

KS. 6  Undersøkelsen omfatter blant annet en spørreundersøkelse til ansatte og 

arbeidsgivere i norske kommuner og fylkeskommuner. Vi har benyttet noen av de 

samme spørsmålene, og spurt ansatte i Notodden kommune blant annet om 

kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling og om en har diskutert hva 

kritikkverdige forhold og varsling er og forskjellen fra det å melde avvik.  I tabellene 

under viser kolonnen «Norske kommuner» svarene fra undersøkelsen til Fafo.  

 
Figur 5: Kjennskap til reglene i arbeidsmiljøloven om varsling 

 
Norske kommuner Notodden 

Kjenner reglene godt 19 % 26 % 

Delvis kjent med reglene 51 % 65 % 

Kjente ikke til reglene før undersøkelsen 30 % 9 % 

 

 
Figur 6: Deltakelse i diskusjoner på arbeidsplassen 

 
Norske kommuner Notodden 

Har diskutert hva som menes med kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen 

51 % 38 % 

Har diskutert hva som menes med varsling 40 % 35 % 

Har diskutert forskjellen på avvik og varsling 38 % 31 % 

                                                      
6 Fafo rapport 2017:04, Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. 
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4.2.2 Revisors vurdering av kjennskap til varslingsrutinene 
Å henge varslingsplakaten på avdelingene er et godt tiltak for å gjøre rutinen kjent.  

 

Det er 10 % som ikke vet hvordan de skal varsle, eller vet hvordan de skal skaffe seg 

den informasjonen. Da er det relativt godt kjent i organisasjonen hvordan man skal 

varsle. Det er noen få som ikke har varslet fordi de ikke vet hvordan de skal varsle. Vi 

mener risikoen er liten for at kommunen ikke får varsler på grunn av at ansatte ikke 

kjenner til hvordan de skal melde fra. 

 

Ut fra svarene i undersøkelsen i Notodden kommune og svarene Fafo presenterer i sin 

rapport, kan det se ut til at reglene om varsling i arbeidsmiljøloven er noe bedre kjent i 

Notodden kommune enn blant kommunalt ansatte ellers i landet. Men det kan se ut til 

at ansatte i Notodden kommune i noe mindre grad har diskutert hva varsling og 

kritikkverdige forhold er, og også i mindre grad har diskutert forskjellen på varsling og 

avvik.  

 

 

4.3 Trygghet for varsler 
Revisjonskriterium 

 Ansatte skal oppleve det som trygt å varsle om kritikkverdige forhold 

 

4.3.1 Fakta om trygghet 

Kommunens praksis 
I de varslersakene som vi har fått opplysninger om gjennom intervju, har varslers 

identitet vært kjent for bare for de som har behandlet saken underveis: kommunalsjef, 

personalkonsulent og hovedverneombud. For å løse saken har det vært nødvendig at 

den det har blitt varslet om har fått vite hvem som har varslet. Den som har varslet har 

fått tilbakemelding så raskt som mulig, i den grad det har vært mulig uten at det går 

utover taushetsplikten overfor den det er varslet om. 

 

Kommunalsjefene har forsøkt å ivareta både den som har varslet og den det er varslet 

om. En av kommunalsjefene har erfart at varslere likevel kan sitte igjen med en dårlig 

opplevelse i etterkant. Virksomhetsledere har hatt i oppgave å ivareta den som har 

varslet i etterkant, i den daglige oppfølgingen av personalet. De lederne og 

tillitsvalgte/verneombudene som i spørreundersøkelsen har svart at de har mottatt 

varsel, har svart at de i stor grad har ivaretatt både den som har varslet og den det er 

varslet om.  
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Opplevelse av trygghet 
For å finne ut om det oppleves trygt å varsle har vi bedt de ansatte om å ta stilling til 

en påstand om at det er greit å varsle i deres arbeidssituasjon. Svarene fordeler seg 

som vist i figuren under.  

 
Figur 7: I din arbeidssituasjon, i hvilken grad vil du si det er greit å varsle i  om kritikkverdige forhold? 

 
 

 

Som vi ser er det overvekt av de som mener det er greit å varsle. Det er likevel 18 % 

som har svart grad 3 eller lavere.  

 

Av svarene kan vise at de som jobber i barnehage i minst grad opplever at det er greit 

å varsle, mens det er flest i stab og sentraladministrasjon som opplever at der greit å 

varsle. På grunn av få svar, kan forskjellene mellom de ulike delene av kommunen 

skyldes tilfeldigheter, altså at forskjellene skyldes at alle ikke har svart. 

 

Vi har bedt de ansatte ta stilling til i hvilken grad lederen deres legger til rette for at 

ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold. 62 % har svart 4 eller høyere, 15 % har 

svart grad 1 og 2, altså at lederne deres i liten grad legger til rette for varsling.  

 

De som har oppgitt at de har varslet de siste to årene har fått spørsmål om det varsle 

har ført til noen konsekvenser for dem. 

 

 

 

 

 

1,5%

5,2%

11,3%

21,4%

26,8% 27,3%

6,4%

I svært liten
grad  1

2 3 4 5 I svært stor
grad  6

Vet ikke



27/19 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - Notodden kommune - 18/05417-13 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - Notodden kommune : TKR-rapport Etikk og varsling - Notodden kommune

Etikk og varsling – Notodden kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

25 

Figur 8: Fikk det noen personlige konsekvenser for deg å varsle? Ved flere meldte situasjoner, kan du sette flere 
kryss 

Konsekvens Antall 

Overveiende positive konsekvenser 10 % 

Overveiende negative konsekvenser 15 % 

Ingen konsekvenser for meg 78 % 

Totalt antall som har svart 1257 

 

Som figuren viser er det klart det vanligste at varsler ikke får noen konsekvenser. 15 % 

utgjør 19 personer som sier mener at det har ført til negative konsekvenser når de har 

varslet.  

 

Av de som ikke har meldt fra om kritikkverdige forhold, oppgir 3 % at de ikke har gjort 

det av frykt for represalier fra ledelsen.  

 

I etterkant av varslingen 
For å ha en god opplevelse av det å varsle kan det for noen være viktig å få vite hva 

som skjer med varselet i etterkant. Av de som ikke har varslet, har 10 % oppgitt som 

årsak at de ikke tror meldingen ville bli fulgt opp av ledelsen.   

 

I spørreundersøkelsen sier 22 % av de som har varslet at de ikke har fått noen 

tilbakemelding på hva som har skjedd med varselet. Flere har kommentert at de har 

observert at situasjonen har blitt forbedret, slik at de ikke trenger noen videre 

tilbakemelding.  

 

 

                                                      
7 Årsaken til at tallene i prosent til sammen blir over 100 %, er at noen av de som har varslet flere ganger 

har krysset av på flere alternativer, ettersom de har hatt forskjellige opplevelser fra gang til gang. 
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Figur 9: I hvilken grad mener du varselet ble håndtert på en god måte? 

 
 

 

De som har varslet har gitt svært varierende tilbakemelding på hva de mener om 

hvordan varselet deres har blitt behandlet.  

 
 

Meldinger om andre uønskede situasjoner - avvik 
Varsling skal være en siste mulighet. Mange kritikkverdige forhold blir løst gjennom 

vanlig kommunikasjon i organisasjonen og vanlig melding om avvik. For å skape en 

trygghet for å varsle, kan det være en god start å skape en kultur for å melde avvik 

gjennom avvikssystemet eller gjennom den jevnlige kommunikasjon med nærmeste 

leder. 

 

Notodden kommune bruker kvalitetssystemet Compilo der alle ansatte kan melde 

avvik. Hvis ledere ikke behandler avvik som er meldt av deres medarbeidere innen en 

frist, vil avviket gå til neste leder. Hvis den som melder avvik krysser av for HMS går 

avviket også til hovedverneombudet. Avvik i Compilo blir rapportert til AMU. 

 

Både hovedverneombud og hovedtillitsvalgte har jobbet med bruk av avvikssystemet. 

De hovedtillitsvalgte har hatt dette oppe i medlemsmøter. Hovedverneombudet har 

hatt møter ute på noen av avdelingene for å lære opp og bevisstgjøre ledere og 

ansatte. Noen ansatte har fått forståelse av at det har vært for mange meldte avvik 

som ikke faller inn under definisjonene av avvik, og at det derfor har blitt for vanskelig 

å melde avvik.  Hovedbudskapet fra hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte har 

vært at alle skal registrere avvik hvis de mener noe ikke er som det skal. Det har vært 

fokus på at det å melde avvik ikke er svartmaling av situasjonen. Dessuten mener 
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hovedverneombudet at ettersom man har meldt noen avvik, så blir man bedre til å 

bruke systemet og til å forstå hva som er et avvik, så derfor er det viktig å komme i 

gang.  

 

I spørreundersøkelsen har ansatte tatt stilling til påstander om hvordan de bli møtt av 

ledere hvis de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. Det er 

presisert i spørsmålet at det gjelder vanlige avvik og problematiske forhold, ikke 

varsling.  

 
 
Figur 10: Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra leder/sjef hvis jeg kommer med kritiske synspunkt om forhold på 
jobben 

 
 

Figuren over viser hvordan det alle svarene har fordelt seg i kommunen. Alle som har 

svart 4, 5 og 6 er i ulike grader enige i påstanden, og da opplever 30 % av de som har 

svart at de risikerer å bli møtt med uvilje fra leder om de kommer med kritiske 

synspunkt. 

 
Figur 11: Svar fra ulike deler av kommunen 

Del av kommunen Gjennomsnitt 

Oppvekst, grunnskole 2,48 

Oppvekst, barnehage 3,29 

Oppvekst, annet 2,55 

Helse og omsorg, helse 2,65 

Helse og omsorg, pleie og omsorg 3,12 

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 2,34 

Stab/sentraladministrasjon 2,52 
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Tabellen over viser gjennomsnittet av svarene fra forskjellige deler av kommunen. Jo 

høyere gjennomsnittet for en sektor er, jo flere i den opplever at de risikerer å bli møtt 

med uvilje fra leder om de kommer med kritiske synspunkter. Vi kan se at de som 

jobber i barnehage og i pleie og omsorg, i størst grad opplever at dette, mens det er 

færrest på samfunnsutvikling og tekniske tjenester. På grunn av få svar, kan 

forskjellene mellom de ulike delene av kommunen skyldes tilfeldigheter, altså at 

forskjellene skyldes at alle ikke har svart. 

 

4.3.2 Revisors vurdering av trygghet 
De fleste som har svart på spørreundersøkelsen, mener at det er greit å varsle og at de 

ikke blir møtt med gjengjeldelser. Det gir en sterk indikasjon på at ansatte i Notodden 

kommune opplever at det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold.  

 

Et mindretall av de ansatte svarer at de ikke føler at det er greit å varsle i sin 

arbeidssituasjon, mens 1 av tre svarer at de i større eller mindre grad risikere å bli møtt 

av motvilje hvis de varsler. Det er naturlig at varslingssaker ofte oppleves krevende 

både for den som varsler og for den det blir varslet om. Det er derfor viktig at 

kommunen arbeider kontinuerlig med å skape og å synliggjøre en kultur som bidrar til 

at varsel om kritikkverdige forhold kommer fram, og at de blir håndtert på best mulig 

måte for alle parter.   
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 
Har kommunen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i 

organisasjonen? 

I hvilken grad er tiltakene fulgt opp? 

Kommunen har noen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i 

organisasjonen. Notodden kommune har etiske retningslinjer som er vedtatt av 

kommunestyret.  

 

Intensjonen om at de etiske retningslinjene skal tas opp årlig i personalmøter er ikke 

fulgt godt nok opp. Kommunen mangler systematiske tiltak for å sikre at alle ansatte 

kan diskutere etiske dilemmaer. 

 

I hvilken grad er kommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?  

Notodden kommune har i september 2018 vedtatt rutiner for varsling som i hovedsak 

er dekkende for kravene i arbeidsmiljøloven.  Rutinene mangler omtale av 

dokumentasjon og bevaring.    

 

Varslingsplakaten er godt kjent i kommunen. De fleste i kommunen er kjent med 

hvordan de skal gå fram for å varsle.  

 

Et mindretall av de ansatte svarer at de ikke føler at det er greit å varsle i sin 

arbeidssituasjon, og 1 av tre svarer at de i større eller mindre grad risikere å bli møtt av 

motvilje hvis de varsler. 

 

5.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør: 

 

o Sikre at alle medarbeidere for mulighet til å delta i dilemmatrening og 

etisk refleksjon 

o Vurdere tiltak for å sikre god kultur for varsling i kommunen 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

Etikk 

Har kommunen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i 
organisasjonen? 

I hvilken grad er tiltakene fulgt opp? 

 

 

Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard.8  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte Etikkportalen i 2010 i 

samarbeid med KS. Portalen skal blant annet skal bidra til oppbygging av kompetanse, 

som er et sentralt verktøy for å sikre høy etisk standard i kommunesektoren.9 

Departementet har støttet et samarbeidsprosjekt mellom KS og Transparency 

International Norge (TI) om etikk og antikorrupsjon. KS og TI har utarbeidet en 

håndbok «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon». De anbefaler at kommuner 

har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør være 

behandlet av kommunestyret.  

 

I idéheftet om rådmannens internkontroll «Rådmannens internkontroll. Hvordan få 

orden i eget hus?» har KS trukket fram etiske retningslinjer som et av reglementene 

kommunen bør ha på plass. KS mener at det å ha reglement «på plass» innebærer 

både å utarbeide, oppdatere, å gjøre kjent i organisasjonen og å sikre at det blir fulgt. 

Kommunen bør selv utarbeide de etiske retningslinjene og tilpasse dem til egen 

organisasjon. Ved å utarbeide retningslinjene lokalt, vil de bli bedre forankret og få 

større oppmerksomhet hos dem som skal bruke retningslinjene. KS mener det er viktig 

at de etiske retningslinjene er enkle å forstå, slik at de er konkrete og trekker klare 

grenser som ikke krever juridisk eller annen spesialkompetanse. De etiske 

retningslinjene bør være relevante for medarbeidernes hverdag og de utfordringer og 

dilemmaer som kan oppstå. Dessuten bør de etiske retningslinjene ha et begrenset 

omfang, slik at de er lette å sette seg inn i.10 

 

                                                      
8 Kommuneloven § 1, andre punkt.  
9 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-

inndeling/etikk-i-kommunesektoren/id2009799/  
10 http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/etiske-retningslinjer/ 
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Det er også anbefalt at det i de etiske retningslinjene fremkommer at brudd på 

retningslinjene vil ha konsekvenser.11 

 

KS anbefaler å sette av tid til verdiarbeid og etisk refleksjon, og opprette arenaer for 

diskusjoner rundt etiske problemstillinger for ledere og i samlinger der hele 

virksomheten er samlet, samt på andre samhandlingsarenaer, som kommunestyret.  

 

Rådmann/administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar 

med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 

betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23. Kravet innebærer en plikt til å etablere 

rutiner og system som blant annet skal bidra til at organisasjonen når de mål som er 

satt. Sett i lys av dette kravet er det naturlig at kommunen i tillegg til å ha arenaer for 

etisk dilemmatrening, også sikrer at disse brukes systematisk. 

 

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.12 I forarbeidene til loven står det at plikten til å redegjøre: 

 

innebærer en forventning om at kommunene og fylkeskommunene må foreta seg noe 
for å sikre en høy etisk standard i virksomheten sin. Eksempler på ulike typer tiltak som 
kan bidra til å sikre en høy etisk standard kan være at kommunen utarbeider eller 
oppdaterer etiske retningslinjer, på ulike måter søker å skape oppmerksomhet og 
kunnskaper om de etiske retningslinjene, gjennomfører dilemmatrening og andre tiltak 
for å bevisstgjøre ansatte og folkevalgte om mulige etiske utfordringer, holder kurs og 
seminarer om aktuelle problemstillinger, fokuserer på etikk i folkevalgtopplæringen og 
gjør etiske utfordringer til et fast punkt i samtaler mellom ledere og ansatte.13 

 

Dette er videreført i forslaget til ny kommunelov, jf. Prop 46 L (2017-2018). 

 

På bakgrunn av dette har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 De etiske retningslinjene bør være kjent for dem de gjelder  

 De etiske retningslinjene skal ha sanksjonsmuligheter som bør praktiseres ved 

brudd 

 Kommunen bør ha arenaer for etisk dilemmatrening og refleksjon, som brukes 

systematisk. 

 Det skal redegjøres for det etiske arbeidet i årsberetningene 

 

                                                      
11 «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» (2014) KS og Transparency International Norge 
12 Kommuneloven § 48, femte ledd, andre punkt, endret i 2009.  
13 Ot. prp. nr. 17 (2008-2009) s. 53 
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Varsling 

I hvilken grad er kommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?  

 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.14 Med 

begrepet kritikkverdige forhold menes først og fremst brudd på lover, eller brudd på 

etiske retningslinjer eller rutiner, i tillegg til brudd på alminnelig etiske standard i 

samfunnet.15 Hvis arbeidstaker oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for 

liv og helse, eller hvis arbeidstaker blir klar over at noen trakasserer eller diskriminerer, 

har arbeidstaker plikt til å varsle.16 

 

Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om varsling ble endret i 2017. I den nye lovteksten 

er det kommet inn et krav om skriftlige rutiner for alle virksomheter som har 5 eller 

flere ansatte.17 Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle ansatte og  minst 

inneholde:  

 oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

 fremgangsmåte for varsling 

 fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.  

 

Disse punktene er utdypet i forarbeidene til loven.18 Proposisjonen foreslår at for å 

oppfylle kravet om å oppfordre til å varsle kan for eksempel varslingsrutinene angi 

eksempler på hva som anses som kritikkverdige forhold i den enkelte virksomhet, som 

det er særlig viktig og ønskelig at det varsles om. Det kan dreie seg om generelle 

risikoforhold som er relevante i de fleste virksomheter, slik som underslag, korrupsjon 

og helseskadelig arbeidsmiljø, eller en henvisning til etiske retningslinjer eller normer 

som gjelder i virksomheten. 

 

For å oppfylle kravet om at rutinene skal inneholde fremgangsmåte for varsling, 

foreslår proposisjonen at rutinene kan angi hvem det kan varsles til og hvordan det kan 

varsles, for eksempel en navngitt person innen virksomheten, tillitsvalgt, en person i 

ledelsen eller i en HR-posisjon eller en særlig utnevnt advokat. Dersom virksomheten 

har en ordning med en ekstern varslingsmottaker bør det fremgå av rutinene. Dersom 

virksomheten har en ordning for anonym varsling, bør det også angis i rutinene. Når 

det varsles om trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen er det fastsatt i 

                                                      
14 Arbeidsmiljøloven § 2A-1 
15 Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), s. 50 
16 Arbeidsmiljøloven § 2-3 
17 Arbeidsmiljøloven § 2A-3 
18 Prop 72L (2016-2017) 
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loven hvem man er pliktig å si ifra til, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd bokstav d). 

Disse kravene vil fortsatt gjelde og kan ikke erstattes med interne rutiner etter 

bestemmelsen her. 

 

For å oppfylle lovkravet om at rutinene skal inneholde fremgangsmåte for mottak, 

behandling og oppfølging av varsling, bør det ifølge proposisjonen blant annet fremgå 

av rutinene hvem som mottar og som har ansvar for oppfølgingen av varsel om 

kritikkverdige forhold i virksomheten, herunder hvem som har ansvaret dersom 

varselet gjelder kritikkverdige forhold hos varslerens leder. Bestemmelsen stiller ingen 

konkrete krav til arbeidsgivers fremgangsmåte eller til saksbehandlingen av et varsel. 

Det er viktig at virksomheten har rutiner som sikrer forutsigbarhet i oppfølgingen av et 

varsel av hensyn til både arbeidstaker som varsler, arbeidsgiver/virksomheten og 

eventuelt den som det varsles om i saken. Forvaltningsloven og 

personopplysningsloven gjelder på vanlig måte i behandlingen av varslingssaker. 

 

I følge arkivreglene skal kommunens håndtering av konflikter og varsling 

langtidsbevares.19  

 

Regjeringen har også satt ned et bredt sammensatt ekspertutvalg som har foretatt en 

mer grunnleggende gjennomgang av dagens varslingsregler. Utvalget har lagt frem sin 

innstilling våren 2018, og den er nå sendt på høring med frist 03.09.2018.  

 

Arbeidsgiver skal verne en arbeidstaker mot gjengjeldelse etter varsling.20 I veileder 

om varsling fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet står det: 

Arbeidsgiver kan ikke besvare varsling med oppsigelse, avskjed, suspensjon, 
ordensstraff, tjenstlig tilrettevisning, trakassering, utstøting, fratakelse av 
arbeidsoppgaver, forflytning eller andre negative reaksjoner som har karakter av straff 
eller sanksjon.21 

 

I tillegg til å ha rutiner, er det viktig å skape en åpen organisasjon der det er kultur for å 

stille spørsmål også om kritikkverdige forhold.22 I denne sammenhengen er også den 

enkelte ansattes mulighet til å ytre seg om kritikkverdige forhold og det å åpent kunne 

si ifra om kritikkverdige forhold sentralt.  

 

Det er ikke alltid lett å trekke grensen mellom hva som er kritiske ytringer og hva som 

er varsling. Dersom forholdet det varsles om er rettet mot egen person, og ikke har 

                                                      
19 Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige 

arkiver § 7-12 nr. 1 f 
20 Arbeidsmiljøloven § 2A-2. 
21 Arbeids og inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet, Veileder s.11.  
22 KS’ veileder om varsling 
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interesse for allmennheten, kan det være naturlig å omtale det som en intern 

personalkonflikt. Brown (2013) legger til grunn at de kritikkverdige forholdene påvirker 

grupper av individer eller har offentlig interesse, for at en skal kunne kalle det varsling, 

samt at den som varsler er på innsiden av organisasjonen det varsles om.23 Det er 

sentralt at kommunen også drøfter disse forholdene internt for å sikre en felles 

forståelse av hva varsling er.  

 

 

Vi har på dette grunnlaget utarbeidet følgende revisjonskriterier: 
 

 Det skal være skriftlige rutiner for varsling, som bør omfatte: 

o oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

o fremgangsmåte ved varsling,  

o vern mot gjengjeldelse, 

o fremgangsmåte for forsvarlig mottak, behandling og oppfølging av 

varsling  

o dokumentasjon og bevaring. 

 Varslingsrutinene kjent i organisasjonen. 

 Ansatte bør oppleve det som trygt å varsle om kritikkverdige forhold 

 

  

                                                      
23 Fafo rapport 2017:04, Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Notodden kommune 

18.04.18. Vi hadde et oppstartsmøte med daværende rådmann. 

 

Datagrunnlaget for denne undersøkelsen er intervjuer, spørreundersøkelser og 

dokumentasjon fra kommunen.  Vi har gjennomgått blant annet følgende dokumenter: 

 

 etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte 

 varslingsrutiner 

 referater 

 møteinnkallelser 

 interne rutiner 

 introduksjonskurs for ansatte 

 årsmeldinger 

 politiske saksframlegg og protokoller 
 
Vi har brukt data innhentet ved intervju. Intervjuene ble gjennomført med en delvis 

strukturert intervjuguide. Det at den er delvis strukturert innebærer at det er noen 

felles faste spørsmål, men med mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål. Intervjuene 

ble gjennomført med lydopptaker. Det ble skrevet referat fra intervjuene. De vi 

intervjuet har godkjent innholdet i referatene, eller godkjent fakta i rapporten som er 

basert på deres uttalelser.  

 

Vi har intervjuet  

 rådmann24 

 stabsleder 

 personalrådgiver som har deltatt i revidering av varslingsplakaten 

 personalrådgiver som har bistått i behandling av varslingssaker  

 hovedtillitsvalgte for Sykepleierforbundet, Fagforbundet og 

Utdanningsforbundet 

 hovedverneombud 

 alle kommunalsjefene 

 

 

                                                      
24 Det har vært skifte av rådmann i perioden vi har jobbet med rapporten. Vi intervjuet rådmannen som 

en del av oppstartsmøtet 18.04.18. 
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Personer til intervjuer er valgt etter risikovurderinger basert på informasjon gitt av 

ledelsen under oppstartsmøte og skriftlig dokumentasjon. 

 

Vi har gjennomført to spørreundersøkelser, en til ansatte og en til politikere i 

kommunestyret. Vi har benyttet Questback som verktøy, og undersøkelsene ble sendt 

ut pr e-post.  

 

Vi har hatt et oppsummeringsmøte 27.08. 18 med konstituert rådmann og 

kommunalsjef for helse og omsorg. I den forbindelse sendte vi over et arbeidsutkast av 

rapporten, for å luke ut misforståelser og feil.   

 

Spørreundersøkelsen til ansatte 
Spørreundersøkelsen til ansatte ble sendt til ansatte med e-postadresse i Notodden 

kommune. Vi fikk lister med e-post adresser fra K-ikt. Det er dermed alle ansatte i alle 

stillingsbrøker, og det er ikke skilt ut om de ansatte er i faste eller midlertidige 

stillinger. Undersøkelsen er også sendt til personer i permisjoner og i sykmelding. Etter 

utsendelse av undersøkelsen ble vi også orientert om at en virksomhet nylig har 

innført e-post for de ca 250 ansatte, og at virksomheten ikke var ferdig med opplæring 

av medarbeiderne i bruk av e-posten, og at e-post derfor ikke var særlig i bruk. 

 

Før spørreundersøkelsen ble sendt ut, sendte rådmannen ut mail med informasjon om 

undersøkelsen til alle ansatte. Vi orienterte stabsleder og kommunalsjefene om 

undersøkelsen i forkant av utsendelsen, og oppfordret disse om å orientere sine 

virksomhetsledere om undersøkelsen. Det er purret 3 ganger til de som ikke har svart. 

Etter første purring sendte vi ut e-post til alle som sto oppført som leder, med 

oppfordring om å informere og tilrettelegge slik at de ansatte kunne svare. Etter andre 

purring ringte vi et utvalg virksomhetsleder og avdelingsledere og oppfordret dem til å 

informere og tilrettelegge slik at de ansatte kunne svare.  

 

Vi sendte undersøkelsen til 1241 ansatte. Hvis vi trekker fra avdelingen som ikke har 

tatt e-post i bruk, har 991 ansatte fått undersøkelsen. Vi fikk 392 svar.  Dette gir en 

svarfrekvens på 40 %. Det er en lav svarprosent. Vi har ikke grunn til å tro at det er 

systematiske skjevheter i svarene vi har fått. Vi mener vi har en høy nok svarprosent til 

at svarene gir et representativt bilde av situasjonen i generelt i kommunen. 

 

 

 

 

 

 



27/19 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - Notodden kommune - 18/05417-13 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - Notodden kommune : TKR-rapport Etikk og varsling - Notodden kommune

Etikk og varsling – Notodden kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

40 

Kommunalområde Antall svar Svarprosent 

Oppvekst 177 41 % 

Helse og omsorg 132 22 % 

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 46 40 % 

Stab / sentraladministrasjon 37 54 % 

Totalt 392 40 % 

 

Innenfor oppvekst har barnehage lavere svarprosent enn gjennomsnittet i oppvekst. 

Innenfor helse og omsorg har helse vesentlig høyere svarprosent enn gjennomsnittet i 

helse og omsorg, men sykehjem, boliger og hjemmetjenester har lavere svarprosent 

enn gjennomsnittet i helse og omsorg. Ingen av de som har svart har oppgitt at de 

jobber på NAV. Siden vi har en generelt lav svarprosent, mener vi det er risiko for at 

forskjellene i svarene mellom de ulike delene av kommunen kan skyldes tilfeldigheter. 

 

77 % av de som har svart på undersøkelsen har vært ansatt i 6 år eller mer i 

kommunen, mens bare 10 % har vært ansatt 2 år eller kortere.  

 

De fleste som har svart, jobber i praksis i store stillinger i kommunen.  83 % har opplyst 

at de til vanlig jobber tilsvarende en stilling på 80 % eller høyere, mens 2 % jobber 

tilsvarende en stilling på 49 % eller mindre. Det er naturlig å anta at ansatte i lave 

stillinger i mindre grad svarer enn de som har store stillinger.   

 

Blant de som har svart er det 15 % som er ledere, 6 % er tillitsvalgte eller verneombud 

og 79 % er medarbeidere. 

 

Svarene er presentert i oppsummeringsmøte, der ledelsen har hatt anledning til å 

kommentere resultatene.  

 

Spørreundersøkelsen til politikerne 
Spørreundersøkelsen til politikere ble sendt til medlemmer og vara til kommunestyret. 

Vi har hatt kontakt med ordfører, varaordfører og politisk sekretær på forhånd. Vi fikk 

e-postadresser fra kommunen. Vi sendte undersøkelsen til 102 personer. Det er 41 

faste medlemmer av kommunestyret, men en e-post ble avvist.   

 
 

Antall mulige svar Antall svar Svarprosent 

Faste representanter 40 18 45 % 

Vararepresentanter 61 20 33 % 

Totalt 101 38 38 % 

 

Dette er en lav svarprosent. Vi har ingen grunn til å tro at det er skjevheter i svarene.  
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Beskrivelsen av politikeropplæringen er basert på dokumentasjon tilsendt fra politisk 

sekretær. 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at 

informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig.  

 

Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en 

skal kunne få samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Vi mener at 

påliteligheten er ivaretatt ved at intervjudata er verifisert gjennom godkjente 

referater. Vi har videre benyttet triangulering av både data og metode, dvs. at data er 

hentet fra flere kilder, og på forskjellige måter: Vi har benyttet intervjuer, 

spørreundersøkelse og gjennomgang av dokumentasjon. Samsvar mellom beskrivelser 

og data fra flere kilder styrker påliteligheten i datamaterialet. 

 

Relevans handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal 

avklare. Vi mener at det utvalget vi har gjort av dokumentasjon, intervjuobjekter og 

tema for spørsmål i intervjuguider og spørreundersøkelsen sikrer at dataene er 

relevante for problemstillingen 

 

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

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

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

forvaltningsrevisjon25. 

 

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 

                                                      
25 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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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. 19/11035-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om rapport "Tillitsmåling i Notodden" 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ba i møtet 12.06 i sak 23/19 (eventuelt) om en orientering fra rådmann om rapport 

tillitt i dette møtet. 

 

Sekretariatet har fått oversendt rapport «Tillitsmåling i Notodden» av 31.08.2018 skrevet av 

Telemarksforskning. 

 
Tillitsrapporten er ikke realitetsbehandlet som politisk sak. 

Ordføreren hadde et møte med alle gruppeledere 17.9.2018 for dialog om rapporten. 

 

 

Saksopplysninger: 
Rapport «Tillitsmåling i Notodden» av 31.08.2018 skrevet av Telemarksforskning legges frem for 

utvalget. Rådmann Per Sturla Wærnes møter for å orientere om rapporten. 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken med forslag om å ta den til orientering. Kontrollutvalget kan eventuelt 

fatte eget vedtak etter orienteringen. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Tillitsmåling i Notodden 
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Tillitsmåling i Notodden
Notodden kommune 31. august 2018
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Hvordan skape attraktivitet?
Og hva betyr tillit?
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Hvordan skape attraktivitet?

Fire kategorier av attraktivitetsfaktorer

Areal og bygninger
Tilrettelegge attraktive arealer for boliger, 
næringsvirksomhet, handel. Stimulere til bygging av 
boliger og attraktive næringsbygg. Næringshager. 

Ameniteter
Skape nye attraksjoner, tilbud, forbedre kommunal 
service, bedre tjenester til næringslivet, aktiviteter og 
kultur, kafeer og møteplasser, liv i sentrum, …

Omdømme
Skape et positivt bilde av stedet, bli vurdert som et sted å 
flytte til, et sted å besøke, et sted å etablere bedrift.

Stedlig kultur og 
identitet

Lokal identitet, samarbeidsånd og tillit, optimisme, 
risikovilje, investeringslyst, interesse for å være med å 
utvikle stedet

Gjennom endringer, nyskaping og forbedringer
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Hvordan skape attraktivitet?

Bosted Besøk Bedrift

Areal og 

bygninger

Boligtomter, 

arealer og boliger

Overnatting, hytter og 

hyttetomter

Næringsareal og 

næringsbygg

Ameniteter Gode kommunale 

tjenester, 

fritidstilbud. 

Attraksjoner og 

aktiviteter, kultur. 

Gode transport-

løsninger. 

Omdømme Omdømme som 

bosted
Omdømme for besøk, 

destinasjons-

markedsføring

Omdømme som 

næringssted

Stedlig kultur 

og identitet

Lokal identitet, 

åpenhet, 

optimisme

Gjestfrihet, service. Risikovilje og vilje til 

vekst, optimisme 

Innovasjonsevne

Ulike attraktivitetsfaktorer og tiltak for ulike 
attraktivitetsdimensjoner: Bosted, Besøk og Bedrift
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Omdømme

Areal og 
bygninger

Ameniteter
(Goder)

Identitet og 
stedlig kultur

Fire kategorier av attraktivitetsfaktorer

Det finnes mange faktorer som kan 
bety noe for attraktiviteten

Må ha X-faktor
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Hvordan skape attraktivitet?
Bosted Besøk Bedrift

Areal og bygninger X
X
X

X
X
X

X
X
X

Ameniteter X
X
X

X
X
X

X
X
X

Omdømme X
X
X

X
X
X

X
X
X

Stedlig kultur og 

identitet

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Hvordan skape en utviklings- og endringskultur? Hvordan 
mobilisere alle aktører til innsats for å øke attraktiviteten?
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Notodden må være attraktiv for bosetting og næringsliv 
for å få vekst i folketallet.

http://188.226.186.49/report
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Hva er tillit?

Hva er tillit på 
et sted?

Hvorfor er tillit 
viktig?

Tillit til kompetanse, velvilje og integritet

Tillit mellom aktører: politikere, ansatte i 
kommune, næringsliv, frivillig sektor, 
besøkende, fylkeskommunen. Også 
stedsidentitet og optimisme.

For å skape en attraktiv kommune må de 
ulike partene delta sammen og dra i 
samme retning. De må ha felles mål og 
virkelighetsforståelse. De må kunne samle 
kreftene mot et felles mål. Det vil neppe 
skje uten at de har tillit til hverandre.
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Politikere Ansatte

Næringslivet

Frivillig sektor

Besøkende

Fylkeskommunen

Nabokommuner

Stedsidentitet

Optimisme

Kommunen

Tillitskart 

NU
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Askim

Bø

Drangedal

Eidsberg

Fjell

Fredrikstad

Gjøvik

Hobøl

Horten
Lindås

Meland

Nome

Nordre LandNotodden

Os
Østre Toten

Sauherad
Seljord

Søndre Land

Spydeberg

Tønsberg

Trøgstad

Vestre Toten
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Tillit

Har kommuner 
med høyere tillit 
bedre 
attraktivitet?

Næringsattraktivitet og tillitsnivå i 23 kommuner 

hvor det er gjennomført tillitsundersøkelser.

Ja
Men kanskje vi bør ha 
flere målinger. Og 
kanskje må vi også 
måle endringer før vi 
kan konkludere. 

Og skaper attraktivitet 
tillit? Eller er det 
omvendt? Ikke 
ferdigforsket ennå.
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Antall spurt Antall svar Svarprosent

Politikere 102 44 43,1

Ledere/ansatte 48 29 60,4

Næringslivet 154 39 25,3

SUM 304 112 36,8

Antall respondenter og svar prosent Notodden
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3,5

3,5

3,7

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

4,2

4,3

4,3

4,3

4,4

4,4

4,6

4,7

4,8

4,8

4,8

1 2 3 4 5 6

Notodden

Søndre Land

Nordre Land

Spydeberg

Lindås

Sauherad

Gjøvik

Seljord

Fredrikstad

Nome

Fjell

Hobøl

Eidsberg

Drangedal

Meland

Tønsberg

Østre Toten

Bø

Os

Askim

Vestre Toten

Trøgstad

Gjennomsnittsscore: Kommunen min er 

preget av en høy grad av tillit.

Kommunen min er 
preget av høy tillit:
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Kommune Kommunale ledere Næringslivsledere Politikere Total

Trøgstad 5,2 4,5 4,9 4,9

Vestre Toten 5,3 3,8 4,8 4,8

Askim 5,0 4,7 4,6 4,8

Os 4,8 4,8 4,3 4,7

Bø 5,0 4,2 4,9 4,6

Horten 4,8 4,3 4,8 4,5

Østre Toten 4,8 3,8 4,4 4,4

Tønsberg 4,4 4,3 4,5 4,4

Meland 4,3 4,6 4,0 4,3

Drangedal 4,5 4,0 4,8 4,3

Eidsberg 4,1 4,6 4,3 4,3

Hobøl 4,1 4,3 4,4 4,2

Fjell 3,9 4,0 4,3 4,0

Nome 4,4 3,6 4,5 4,0

Fredrikstad 4,2 3,8 4,0 4,0

Seljord 3,7 4,2 4,0 4,0

Gjøvik 4,0 3,6 4,1 3,9

Sauherad 3,6 3,9 4,5 3,9

Lindås 4,3 3,5 4,1 3,8

Spydeberg 4,1 3,5 3,9 3,8

Nordre Land 3,8 3,5 3,7 3,7

Søndre Land 3,9 2,9 3,7 3,5

Notodden 3,6 3,1 3,6 3,4

Totalsum 4,3 4,0 4,2 4,2

Kommunen min er 
preget av høy tillit:
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Jeg har høy tillit til:

Kommune Bedriftslederne Kommunens ansatte Kommunepolitikerne Total

Vestre Toten 5,0 4,8 4,8 4,9

Bø 5,0 4,9 4,6 4,8

Horten 4,9 4,7 4,8 4,8

Trøgstad 4,7 5,1 4,5 4,8

Askim 4,8 5,0 4,4 4,8

Sauherad 4,7 5,0 4,5 4,8

Drangedal 4,8 4,7 4,8 4,7

Nome 5,0 4,9 4,1 4,6

Seljord 4,9 4,6 4,4 4,6

Hobøl 4,7 5,1 3,9 4,6

Tønsberg 4,6 4,7 4,3 4,5

Spydeberg 5,3 4,6 3,6 4,5

Nordre Land 4,9 4,0 4,6 4,5

Eidsberg 4,8 4,3 4,2 4,4

Fredrikstad 4,4 4,6 4,2 4,4

Østre Toten 4,6 4,2 4,4 4,4

Søndre Land 4,8 3,7 4,2 4,2

Gjøvik 4,3 4,2 3,8 4,1

Notodden 4,4 4,2 3,5 4,1

Totalsum 4,7 4,6 4,2 4,5
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Politikere
-0,67

Stort negativt avvik Lite negativt avvik Gjennomsnittlig Stort positivt avvikLite positivt avvik

Spørsmål Score Avvik

Integritet

Det er godt samsvar mellom hva som sies og hva som gjøres i det politiske miljø i kommunen 3,5 -0,63

Politikerne i kommunen hever seg over snever partipolitikk når det er snakk om viktige samfunnsmål 3,2 -0,89

Sentrale politikere i kommunen lar ikke egen prestisje gå foran fellesskapets interesser 3,1 -0,82

Integritet Totalt 3,3 -0,78

Kompetanse

Politikerne har god kompetanse på næringsutvikling 3,2 -0,57

Politikerne i kommunen er generelt dyktige 3,7 -0,50

Politikerne i kommunen har god kompetanse på samfunnsutvikling 3,6 -0,57

Kompetanse Totalt 3,5 -0,55

Velvilje

Politikerne har klare mål om vekst i næringslivet 3,5 -0,71

Politikerne har stor interesse for næringsutvikling 3,8 -0,72

Velvilje Totalt 3,7 -0,72

Totalsum 3,4 -0,67



28/19 Orientering om rapport "tillitsmåling i Notodden" - 19/11035-2 Orientering om rapport "Tillitsmåling i Notodden" : Tillitsmåling i Notodden

Politikere Ansatte
-0,84

Kommunen

-0,67 -0,18

Stort negativt avvik Lite negativt avvik Gjennomsnittlig Stort positivt avvikLite positivt avvik

Spørsmål Score Avvik

Integritet

Det er godt samsvar mellom hva som sies og hva som 

gjøres i det politiske miljø i kommunen 3,0 -0,79

Politikerne i kommunen hever seg over snever 

partipolitikk når det er snakk om viktige samfunnsmål 2,4 -1,35

Sentrale politikere i kommunen lar ikke egen prestisje gå 

foran fellesskapets interesser 2,7 -0,90

Integritet Totalt 2,7 -1,01

Kompetanse

Politikerne har god kompetanse på næringsutvikling 3,3 -0,56

Politikerne i kommunen er generelt dyktige 2,8 -0,96

Politikerne i kommunen har god kompetanse på 

samfunnsutvikling 3,1 -0,69

Kompetanse Totalt 3,1 -0,75

Velvilje

Politikerne har klare mål om vekst i næringslivet 3,5 -0,79

Politikerne har stor interesse for næringsutvikling 4,1 -0,46

Velvilje Totalt 3,8 -0,63

Totalsum 3,1 -0,84



28/19 Orientering om rapport "tillitsmåling i Notodden" - 19/11035-2 Orientering om rapport "Tillitsmåling i Notodden" : Tillitsmåling i Notodden

Politikere Ansatte
-0,32

-0,84

Kommunen

-0,67 -0,18

Stort negativt avvik Lite negativt avvik Gjennomsnittlig Stort positivt avvikLite positivt avvik

Spørsmål Score Avvik

Integritet

Kommunens ansatte er stort sett ryddige og ærlige 4,6 -0,18

Integritet Totalt 4,6 -0,18

Kompetanse

Kommunens ansatte er generelt dyktige 4,3 -0,29

Kommunens ansatte har god forståelse for 

næringsutvikling 3,5 -0,45

Kommunens ansatte har god kompetanse på 

samfunnsutvikling 3,8 -0,40

Kompetanse Totalt 3,9 -0,38

Velvilje

Kommunens ansatte er generelt positivt innstilt til 

næringslivet 4,1 -0,31

Kommunens ansatte ønsker å gjøre en god jobb 4,8 -0,28

Velvilje Totalt 4,5 -0,29

Totalsum 4,2 -0,32
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Politikere Ansatte

Næringslivet

-0,32

-0,84

Kommunen

-0,67

+0,07

-0,18

Stort negativt avvik Lite negativt avvik Gjennomsnittlig Stort positivt avvikLite positivt avvik

Spørsmål Score Avvik

Integritet

Bedriftene i kommunen er generelt ærlige og redelige 4,8 0,04

Integritet Totalt 4,8 0,04

Kompetanse

Mange bedriftsledere har god forståelse for 

samfunnsutvikling 4,4 -0,07

Vi har generelt mange dyktige bedrifter i kommunen 4,9 -0,02

Kompetanse Totalt 4,7 -0,04

Velvilje

Bedriftene i kommunen er stort sett bare opptatt av 

egen profitt 3,5 -0,01

Bedriftene i kommunen samarbeider godt med 

hverandre 4,5 0,30

Mange bedriftsledere er opptatt av at bedriften skal 

bidra positivt i lokalsamfunnet 4,8 0,14

Velvilje Totalt 4,2 0,14

Totalsum 4,5 0,07
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Politikere Ansatte

Næringslivet

-0,32

-0,84

Kommunen

-0
,5

3
-0,67

+0,07

-0,18

Stort negativt avvik Lite negativt avvik Gjennomsnittlig Stort positivt avvikLite positivt avvik

Spørsmål Score Avvik

Integritet

Det er godt samsvar mellom hva som sies og hva som 

gjøres i det politiske miljø i kommunen 2,8 -0,81

Politikerne i kommunen hever seg over snever 

partipolitikk når det er snakk om viktige samfunnsmål 2,9 -0,82

Sentrale politikere i kommunen lar ikke egen prestisje 

gå foran fellesskapets interesser 2,8 -0,80

Integritet Totalt 2,8 -0,81

Kompetanse

Politikerne har god kompetanse på næringsutvikling 2,8 -0,62

Politikerne i kommunen er generelt dyktige 2,9 -0,87

Politikerne i kommunen har god kompetanse på 

samfunnsutvikling 2,9 -0,86

Kompetanse Totalt 2,8 -0,78

Velvilje

Politikerne har klare mål om vekst i næringslivet 3,1 -0,61

Politikerne har stor interesse for næringsutvikling 3,3 -0,44

Velvilje Totalt 3,2 -0,52

Totalsum 2,9 -0,73
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Politikere Ansatte

Næringslivet

-0,32

-0,84

Kommunen

-0
,5

3
-0,67

+0,07

-0,18

Stort negativt avvik Lite negativt avvik Gjennomsnittlig Stort positivt avvikLite positivt avvik

Spørsmål Score Avvik

Integritet

Kommunens ansatte er stort sett ryddige og ærlige 4,0 -0,31

Integritet Totalt 4,0 -0,31

Kompetanse

Kommunens ansatte er generelt dyktige 3,8 -0,18

Kommunens ansatte har god forståelse for 

næringsutvikling 3,1 -0,33

Kommunens ansatte har god kompetanse på 

samfunnsutvikling 3,4 -0,32

Kompetanse Totalt 3,4 -0,28

Velvilje

Kommunens ansatte er generelt positivt innstilt til 

næringslivet 3,8 -0,22

Kommunens ansatte ønsker å gjøre en god jobb 4,3 -0,22

Velvilje Totalt 4,0 -0,22

Totalsum 3,7 -0,26
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Politikere Ansatte

Næringslivet

-0,32

-0,84

-0,55

Stedsidentitet

Kommunen

-0
,5

3

-0
,0

6

-0,67

+0,07

-0,18

Stort negativt avvik Lite negativt avvik Gjennomsnittlig Stort positivt avvikLite positivt avvik

Spørsmål – svar fra næringslivet Score Avvik

Identitet

Jeg er stolt av kommunen jeg representerer 4,0 -0,68

Jeg opplever at det kan være en del usunn patriotisme 

og drakamp mellom ulike bygdesentra/deler av 

kommunen 2,2 -0,69

Jeg snakker positivt om kommunen når jeg er utenfor 

kommunen 4,8 -0,29

Identitet Totalt 3,7 -0,55

Optimisme

Jeg tror det nytter å påvirke utviklingen i kommunen 4,0 -0,52

Jeg tror framtiden ser positiv ut for kommunen 3,9 -0,64

Kommunen min er preget av høy grad av tillit 3,1 -0,87

Optimisme Totalt 3,7 -0,68

Totalsum 3,7 -0,61

Ansatte

-0,58

-0,99

-0,17

-0,58

-0,47

-0,35

-0,73

-0,52

Polit

-0,74

-0,24

-0,28

-0,43

-0,47

-0,53

-0,63

-0,54

-0,48

-0,48

Optimisme
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Jeg opplever at det kan 
være en del usunn 
lokalpatriotisme og 
drakamper mellom 
ulike deler av 
kommunen.
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Politikere Ansatte

Næringslivet

-0,32

-0,84

Besøkende

Fylkeskommunen

Nabokommuner

-0,55 -0,48

Stedsidentitet

+0,08

0,00

+0,28

Kommunen

-0
,5

3

-0
,0

6

-0,67

+0,07

-0,18

Stort negativt avvik Lite negativt avvik Gjennomsnittlig Stort positivt avvikLite positivt avvik

Frivillig sektor0,00

Optimisme
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Arkivsak-dok. 19/10810-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

   

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

  

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune med en ramme på kr 1 654 000,- 
.  

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av 

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2020 i Notodden kommune.  

Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret 

har et ansvar i å sørge for at det bevilges nok ressurser til dette.  

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 

innstilling til kommunestyret”. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune for 2020. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve drifta av utvalget, samt 

utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettforslaget er basert på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe 

på anslag.  

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

 

1. Opplæring av kontrollutvalget  
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde 

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen. Det må være rom for dette på kontrollutvalgets budsjett.  

Temark arrangerer to årlige konferanser i egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i 

februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, 

men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I tillegg arrangerer også Forum for kontroll og 

tilsyn gode og nyttige fagkonferanser. 
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2. Kjøp av tjenester  
Notodden kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og 

tilsynsoppgavene. Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR)/ Vestfold og Telemark revisjon IKS 

for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for 

sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  
Notodden kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader 

i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ kommunestørrelse.. For Notodden er nivået omtrent som før. 

Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i november, og budsjettallene er 

derfor anslag.  

 

2.2 Revisjonstjenester  

Notodden kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR)/ Vestfold og Telemark 

revisjon IKS. Kostnader i selskapet fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for 

virksomheten fastlegges av representantskapet. Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær 

regnskapsrevisjon og en gitt mengde med forvaltningsrevisjon, selskapskontroll skal trolig inn i 

driftstilskuddet i 2020. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn 

det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg.  

 

 

3 Selskapskontroll og andre tjenester  
Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til 

det faste driftstilskuddet., det skal trolig inn i driftstilskuddet i 2020. Kostnadene for selskapskontroll vil 

variere med kompleksitet, tema som er valgt osb. Med andre tjenester menes f.eks. kjøp av tjenester fra 

andre revisjonsselskap, advokattjenester, andre eksterne. Budsjett for TKR IKS/VTR IKS blir fastlagt 

høsten 2020. 

 

 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  
Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om 

medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter. 
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Regnskap 2018, første halvår2019 og budsjett 2019 for Kontroll- og tilsynsarbeidet for 

Notodden kommune  

 
Vedtatt budsjett 2019 regnskap 2018 for kontoll, tilsyn og revisjon 

         2019/V:320         2018       

Ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 

  Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 

    Gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 

      10509 Andre godtgjørelser                                                                                                 0                         46 

      10801 Møtegodtgjørelse folkevalgte                                                                           72.000                  74.732 

      10990 Arbeidsgiveravgift                                                                                            10.152                   10.544 

    Sum gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter                                                      82.152                   85.321 

 

    Gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduk 

      11000 Kontormateriell                                                                                                    5.000                    2.125 

      11150 Mat- og drikkevarer til bevertning                                                                        5.000                   4.944 

      11209 Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester                                                             0                      811 

      11402 Gaver ved representasjon                                                                                          0                   1.544 

      11500 Opplæring, kurs                                                                                                 20.000                 20.753 

      11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningsplikti          2.000                      302 

      11702 Reiseutgifter - ikke opplysningspliktige                                                                 2.000                 1.226 

      11951 Kontingenter, gebyrer, lisenser og dataprogram                                                    8.000                  8.000 

    Sum gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr      42.000                39.703 

 

    Gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduk 

      13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager                                                       1.646.0001 .  1. 589.345 

    Sum gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestepr      1.646.000     1.589.345 

 

  Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon                                                                   1.770.152               1.714.370 

 

Sum ansvar: 10010 Kontroll og revisjon                                                                    1.770.152                1.714.370 
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  Budsjett end 2019/regn 1.halv2019 

Ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 

  Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 

    Gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 

      10509 Andre godtgjørelser 0 37 

      10801 Møtegodtgjørelse folkevalgte 72.000 36.157 

      10990 Arbeidsgiveravgift 10.152 5.103 

    Sum gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 82.152 41.297 

 

    Gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduk 

      11000 Kontormateriell 5.000 14.085 

      11150 Mat- og drikkevarer til bevertning 5.000 2.602 

      11500 Opplæring, kurs 20.000 10.197 

      11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningsplikti 2.000 245 

      11702 Reiseutgifter - ikke opplysningspliktige 2.000 414 

      11951 Kontingenter, gebyrer, lisenser og dataprogram 8.000 8.000 

    Sum gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr 42.000 35.543 

 

    Gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduk 

      13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 1.646.000 1.136.875 

    Sum gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestepr 1.646.000 1.136.875 

 

  Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 1.770.152 1.213.716 

 

Sum ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 1.770.152 1.213.716 

 

T O T A L T 1.770.152 1.213.716 
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Forslag til budsjett for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Notodden kommune for 2019:  

 
Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON  

Beskrivelse     Budsjett forslag 2019  
Godtgjøring til folkevalgte,  

tapt arbeidsfortj.    Kr  80 000  

Arbeidsgiveravgift    Kr  11 000  

Møteutgifter, bevertning   Kr     9 000  

Skyssutgifter, reise    Kr  10 000  

Opplæring/kurs/andre møter   Kr 50 000  

Kontingenter og abonnement   Kr  25  000  
It tjenester    kr      2 000  

  

Kjøp av tenester    Kr  
a. Revisjon (VTR)    Kr      1 200 000 

b. Sekretariat (Temark)    Kr    266 172 

c. Selskapskontroll og andre tjenester Kr           

 

Totalutgifter    Kr   1 654 000 (avrunda) 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 654 000,- for kontrollutvalget for 2020, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariattjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av de utgifter som forventes for 

kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir 

behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og det er nødvendig å hente inn ekstern 

kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til 

kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for kommunestyret.  

 

Inntreden av nye kommuner i Temark ble enstemmig vedtatt av repskapet i november 2018. Det har tatt 

litt tid å behandle saken i de nye kommunene, derfor er vi forsinket med noen måneder. I budsjettet som 

vi skal legge frem tar vi noen forutsetninger om at inntreden går som planlagt. Dette vil påvirke alle til en 

viss grad. Når det gjelder kommunene som slår seg sammen, vil det også påvirke de andre i modellen. Vi 

har derfor tatt grep og lagt inn antall møter for den nye kommunen likt antall møter dersom man slår 

sammen møtene i de gamle kommunene for å øke kostnadsbelastningene på de sammenslåtte 

kommunene.  

  

Budsjettet for sekretariatet 2020 skal behandler i styret 6 september og i representantskapet i 

november/desember 2019. Vi lager budsjett for 2020 med forutsetning av at inntreden av nye kommuner 

går i orden. Vi rekker ikke noe annet. Dersom det ikke går i orden, vil jo det komme et revidert budsjett, 

men kostnadene vil da trolig ligge på det samme. 

 

Men generelt på ramma er det lønnsøkning på 3,5 % eller er det ikke særlig endring på drift. Om styret tar 

andre grep, ser vi an, men dette er altså det taller vi gar foreløpig. 

 

Etter avtale er det oversendt oversikt over budsjettert driftstilskudd til nye Vestfold og Telemark revisjon 

IKS.  TKR gjør oppmerksom på at budsjettet ennå ikke er behandlet i det nye selskapets representantskap.  

 

For tidligere TKR kommuner er nå kirkelige fellesråd og kommunale foretak ikke lenger en del av 

tilskuddet. Disse vil heretter bli fakturert direkte. Det vil derfor fremkomme en reduksjon for disse 

kommunene sammenlignet med 2019. 
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Arkivsak-dok. 19/10811-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

   

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 - 

Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  

 Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter  

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.04  

 Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver; 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor og 

har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av 

revisjon av et regnskap" ligger til grunn for vedlagt dokument.  

Revisjonen mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med deres øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av deres prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar. 
 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin legger frem overordnet revisjonsstrategi 2018. 

 

 

Vedlegg:  

-Overordnet revisjonsstrategi Notodden kommune 2019 
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Arkivsak-dok. 19/00035-7 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 04.09.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Innspill til neste kontrollutvalg 

 Møtedatoer høsten 2019 avtales med leder som blir valgt for neste periode. 

 Møtet 23. oktober utgår. 

 Opplæring av nytt kontrollutvalg på Bø hotell 20.11.2019  
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Arkivsak-dok. 19/00036-10 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 04.09.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

 

 

Saksopplysninger: 
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