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Sammendrag 
Bestilling Formål Problemstilling 

Kontrollutvalget 

sak 09/2022 

18.01.2022 

Forvaltningsrevisjonen tar sikte på å 

undersøke byggesaksavdelingens arbeid 

og forhold til og med etiske hensyn, 

varsling av kritikkverdige forhold samt 

avdelingens rutiner og fremgangsmåter 

rundt habilitet i saks-behandlingen. 

Har kommunen arbeidet tilfredsstillende 

med implementering av etiske 

retningslinjer i byggesaksavdelingen? 

 

Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon som prosjekt i «RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon».  

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet er et resultat av dokumentanalyser, 

spørreundersøkelser og dybdeintervjuer. Mer spesifikt har dette bestått av følgende fremgangsmåter:  

• Samtaler, avklaringer og løpende dialog med virksomhetsleder og avdelingsledere byggesak 

• Individuelle dybdeintervjuer med seks forskjellige saksbehandlere  

• Spørreundersøkelse utsendt til alle ansatte i avdelingen 

• Gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, prosedyrer og rutiner på området generelt og spesifikt 

for avdelingen. 

• Rollekartlegging og gjennomgang av ansattes styreverv og roller. 

Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene i dette prosjektet har vi i hovedsak benyttet kommuneloven, 

forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven samt utvalgte veiledere fra Kommunal- og regionaldepartementet1, 

KS og interesseorganisasjonen Transparency International2. I kapittel 3 fremkommer de utledede 

revisjonskriteriene til problemstillingen som videre deles inn i forhold rundt etikk, habilitet og varsling.  

Fakta og funn 

Gjennomgangen som er gjort ved å undersøke forholdene rundt etikk, habilitet og varsling viser at 

byggesaksavdelingen i Drammen kommune i all hovedsak har arbeidet tilfredsstillende med å 

implementere etiske retningslinjer, både som et ledd for å sikre høy etisk standard i sitt arbeid og i 

personalgruppen generelt.  Det fremstår i all hovedsak som at byggesaksavdelingen har lagt ned mye 

arbeid med å implementere kommunens etiske retningslinjer. Ikke bare som ren kunnskap for den enkelte 

ansatte, men også som en del av avdelingen arbeidspraksis.  

 

1 Nåværende Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)  
2 Sivilsamfunnsorganisasjon som arbeider mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter.  
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Revisjonen vil særlig trekke frem det positive i at byggesaksavdelingen selv tematiserer habilitetsspørsmål 

og etiske hensyn som fast del av avdelingens felles møtearenaer og på den måte løfter etiske 

problemstillinger i saksbehandling av byggesaker opp i kollegieplenumet.  

Det teller samtidig positivt at det foreligger særegne rutiner som regulerer habilitetshensyn og søknader 

fra egne ansatte til å regulere avdelingens saksbehandling, begge som risikoreduserende tiltak. Under 

følger et kort sammendrag av hver delgjennomgang.  

Etikk 

Drammen kommune redegjør årlig for de tiltak som er iverksatt for og tiltak som planlegges iverksatt for å 

sikre en høy etisk standard gjennom sine årsevalueringer. Vår gjennomgang viser at Drammen kommune 

har utviklet et sett med etiske retningslinjer til å veilede sine ansatte i etiske hensyn og praksis og at 

kommunen er i prosess med å vedta en egen handlingsplan mot korrupsjon. Våre spørreundersøkelser og 

dybdeintervjuer av ansatte i byggesaksavdelingen gir et inntrykk av at det er bred konsensus rundt de 

etiske reglene. Det store flertall av de ansatte vurderer reglene som positive, behjelpelige i etiske krevende 

situasjoner og som et verktøy som gir trygghet og forutsigbarhet til arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er 

samtidig en generell oppfatning innad i avdelingen at ansatte og ledelsen opptrer i tråd med de etiske 

reglene. 

Det fremstår som at habilitetsspørsmål og etiske problemstillinger jevnlig står på agendaen ved at de tas 

opp i medarbeidersamtaler, virksomhetsmøter og i avdelingens arbeidsgrupper. Det fremstår også som 

positivt at det er mulig å løfte etiske problemstillinger til drøfting anonymt til plasstillitsvalgt og 

verneombud. De etiske reglene signeres samtidig som man signerer arbeidsavtalen, og samtlige ansatte 

har signert at de har lest og forstått innholdet i det etiske reglementet.  

Habilitet 

I henhold til ‘Rutine for habilitetsvurdering’ plikter enhver saksbehandler å gjennomføre en 

habilitetsvurdering av seg selv før noen form for saksbehandling påbegynner. Om saksbehandler mener 

seg inhabil skal leder snarest varsles, og leder skal gjennomføre de nødvendige tiltak. Det foreligger også 

en selvstendig rutine for å forsikre god saksbehandling i tilfeller hvor byggesaksavdelingens egne ansatte 

sender inn søknader ved å hente inn kompetanse fra ande kommunale organ ved behov. Revisjonens 

undersøkelse av de ansattes forhold til habilitetsspørsmål viser at hensyn til og diskusjon rundt habilitet er 

en viktig del av avdelingens hverdag.  

 

Det er i all hovedsak revisjonens oppfatning at byggesaksavdelingen i Drammen kommune tar 

habilitetshensyn på alvor og som en sentral del av sin saksbehandling. Det er særlig positivt at så mange 

av avdelingens ansatte opplever det som naturlig å varsle rundt egen habilitet, og at ytringsklimaet rundt 

dette virker til å være støttet av ledelsen som oppmuntrer og forventer at de ansatte gjør slike vurderinger.  

 

Samtidig viser gjennomgangen av avdelingens biervervavtaler svakheter i form av ikke-uniforme 

avtaleoppsett, ufullstendige avtaler og enkelte uoversiktlige avtaler. Revisjonen er underrettet om at et 

nytt system for dette skal være på plass i 2022, men vil fortsatt presisere viktigheten av at disse avtalene 

bør fremstå oversiktlige for alle de måtte angå.  
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Varsling 

Revisjonen har gjennomgått Drammen kommunes organisering og rutiner rundt varsling. Kommunen har 

et åpent tilgjengelig varslingsmottak hvor alle som ønsker kan sende inn varsler, også anonymt om det er 

ønskelig. Dette er organisert gjennom et eksternt firma som leverer tjenesten på egne nettsider utenfor 

Drammen kommunes domene. Varsler sendt hit blir registrert og så videresendt til et internt varslingsråd 

bestående av områdespesialister i kommunen for videre behandling. Det er revisjonens oppfatning at 

denne organiseringen er formålstjenlig og dekker over de krav stilt av lov. Hva angår 

byggesaksavdelingens forhold til varsling opplyses det om årlige plenumsgjennomganger, samt 

gjennomganger for nyansatte av fremgangsmåte og rutinene for varsling i sin helhet. Varsling dekkes også 

av kommunens etikkplakat som forplikter enhver til å bidra til å forebygge og varsle om kritikkverdige 

forhold i kommunen.   

KONKLUSJON 

Etter revisjonens oppfatning svarer de forholdene som har blitt presentert i rapporten til at 

revisjonskriteriene i all hovedsak er oppfylt. Vi vil likevel bemerke at arbeidet med etiske hensyn er å forstå 

som en ferskvare. Det innebærer at den må vedlikeholdes innad i personalgruppen og fremdyrkes av 

avdelingens ledelse gjennom aktiv etisk dilemmatrening. Det er derfor essensielt at dette fortsetter å være 

en del av avdelingens arbeid også i fremtiden.  

ANBEFALINGER 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale Rådmannen i Drammen kommune å gjennomføre 

følgende: 

1. Rådmannen ved byggesaksavdelingen bør videreføre/fortsette arbeidet med å gjøre etiske hensyn til 

en sentral del av avdelingen og sørge for at nyansatte gis god opplæring i etiske hensyn 

2. Rådmannen bør vurdere å presisere skjema for bierverv for å tydeliggjøre at kun ett forhold skal avtales 

pr avtale 

3. Rådmannen bør vurdere å kvalitetssikre biervervavtalene slik at nødvendig informasjon fremkommer 

tydeligere 

4. Rådmannen bør ha rutiner som beskriver hvordan man kan varsle til andre enn egen leder  

5. Rådmannen bør vurdere å inkludere henvisninger til det eksterne varslingsinstituttet i veiledningen til 

kommunens avvikssystem. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Drammen kommune vedtok 18. januar 2022, i sak 9/22 en forvaltningsrevisjon med 

utgangspunkt i mottatt prosjektplan som gjelder arbeidet med etiske retningslinjer i byggesaksavdelingen.   

Opprinnelig tenkt som del av et større forvaltningsrevisjonsprosjekt, ble det av praktiske hensyn bestemt 

at prosjektet skulle deles opp i tre ulike undersøkelser: én undersøkelse med søkelys på 

dispensasjonspraksis, én med søkelys ulovlighetsoppfølging og én undersøkelse med etikk som 

fokusområde.   

Fra nasjonale opinions-undersøkelser vet man at den generelle tillit til norske myndigheter er høy, både for 

lokale og nasjonale myndigheter, og til så vel de administrative som de politiske delene systemene består 

av (Transparency International, 2021). Denne generelle tilliten bør ikke bli en sovepute i 

antikorrupsjonsarbeidet, blind og overdreven tillit til at korrupsjon foregår alle andre plasser enn i Norge 

utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko og fordrer at alle involverte aktører på alle nivåer utviser kritisk 

årvåkenhet.  

På tross av dette viser de samme undersøkelsene at så mange som fire av ti frykter gjengjeldelser om de 

varsler om korrupsjon, og at én av fem opplever korrupsjon hos myndighetene som et stort problem i 

Norge. Videre er det særlig de kommunale myndighetene som er gjenstand for den største andelen av 

mistillit rettet mot offentlig sektor, der nærmere en av fem respondenter viser til liten eller ingen tillit og at 

over fire av fem respondenter mener at noen kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon,  

I en kommunedekkende forvaltningsrevisjon avlevert august 2016 konkluderte Buskerud 

kommunerevisjon med at tidligere Drammen kommune før kommunesammenslåingen og dens arbeid 

med etikk og varsling ikke var tilfredsstillende, i henhold til kravene og forventningene som ble stilt til 

kommunen. Blant annet ble forvirring rundt fremgangsmåten og håndteringen av varslingssaker, samt 

ansattes opplevelse av mangel på arenaer hvor man kunne diskutere og reflektere rundt etikk og etiske 

dilemmaer trukket frem som utilfredsstillende.  

Samlet sett presenterer dette et totalbilde som fordrer at gjennomføring av undersøkelser rettet mot 

kommunal praksis for å forhindre, motarbeide, bøte på og i størst mulig grad redusere forekomsten av 

korrupsjon, og arbeide mot en så etisk forsvarlig forvaltning som overhodet mulig er sentralt for å heve og 

opprettholde befolkningens generelle tillit til det administrative og politiske systemet som styrer 

samfunnet.    
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1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er å vurdere om Drammen kommune i tilstrekkelig grad har implementert etiske 

retningslinjer i byggesaksavdelingen.  

Prosjektet tar utgangspunkt i følgende problemstilling: 

Har kommunen arbeidet tilfredsstillende med implementering av etiske retningslinjer i 

byggesaksavdelingen? 

Ved behandling i kontrollutvalgsmøte i sak 143/21 den 07.12.2021, ble kontrollutvalgets ønske om å 

inkludere byggesaksavdelingens saksbehandling av egne ansattes saker presisert og inkludert i 

prosjektplanen. Dette harmonerer med prosjektets problemstilling og vil være en del av det overordnede 

perspektivet når implementeringen av de etiske retningslinjene revideres. Det er særlig 

habilitetsvurderinger og rutiner rundt disse som står sentralt i arbeidet med å revidere saksbehandlingen 

som gis til søknader fra egne ansatte.  

Slik sett forstås problemstillingen med tre ulike sider, en som omhandler etiske retningslinjer og 

implementeringen av disse i byggesaksavdelingen: en som omhandler habilitetsvurderinger og systemene 

for å forholde seg til disse; og til sist en som omhandler den enkelte ansattes rett, mulighet og vilje til å 

varsle om kritikkverdige forhold.  

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingen overfor, er det en konkret problemstilling forvaltningsrevisjonen skal 

søke å besvare. Det presiseres at prosjektet kun vil ta for seg de områder og temaer som faller inn under 

problemstillingen. Revisjonens vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare dette avgrenset definerte 

området og temaet.  

Det er med andre ord ikke tale om en fullstendig gjennomgang av det generelle etikkarbeidet som foregår 

i Drammen kommune. Eksempelvis foreligger der ikke vurderinger fra VKR om hvorvidt etiske retningslinjer 

er innført i andre sektorer i kommunen. Undersøkelsen er i all hovedsak rettet mot byggesaksavdelingen 

og de ansatte og det gjøres ikke vurderinger opp mot de folkevalgtes involvering innenfor fagområdet.  
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1.4. Beskrivelse av byggesaksavdelingen i Drammen kommune 

Virksomhet byggesak er organisert under kommunalområde Arealplan klima og miljø. 

 

Virksomhet Byggesak består av to underliggende byggesaksavdelinger (1 og 2) og en enhet for tilsyn- og 

ulovlighetsoppfølging. Det er én virksomhetsleder, to avdelingsledere (en på hver byggesaksavdeling) og 

tre fagkoordinatorer; to til sammen på byggesaksavdelingene, og en på enhet tilsyn- og 

ulovlighetsoppfølging. Byggesaksavdelingene består av totalt 25,8 årsverk, mens virksomheten består nå 

av totalt 33,8 årsverk (dimensjonert for 35 årsverk). 

Virksomheten anvender ingen geografiske, områdespesifikke eller tematiske inndelinger for sitt 

saksgrunnlag. Det er kun hovedutvalget for tekniske tjenester som har ansvaret for å behandle søknader 

om dispensasjoner på politisk nivå, slik at alle søknader om dispensasjon og søknad om byggetillatelse 

generelt behandles utelukkende av dette utvalget. Virksomhet byggesak har ansvaret for å utarbeide 

saksframlegg for de saker som skal behandles politisk av utvalg for tekniske tjenester. 
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2. Metode 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på «RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon»3 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen i denne rapporten er innhentet gjennom: 

• Dokumentanalyse: Hvor revisjonen har gjennomgått dokumentasjon relevant for 

byggesaksavdelingen, herunder: interne styringsdokumenter, risiko- og sårbarhetsanalyser og 

rutiner osv. 

• Intervjuer: Hvor revisjonen har gjennomført individuelle og gruppebaserte intervjuer med ledelse- 

og ansattrepresentanter fra byggesaksavdelingen. Etter forespørsler fra privatpersoner, valgte 

revisjonen å gjennomføre samtaler med enkeltinformanter som ønsket å uttale seg til Viken 

kommunerevisjon om dette temaet. 

• Spørreundersøkelse: Utsendt til alle ansatte i byggesaksavdelingen. 

• Rollekartlegging: Kryssreferering av rolle- og habilitetsregister: Gjennomgang av ansattes roller i 

Brønnøysundregisterets offentlig tilgjengelige foretaks- og informasjonsdatabase 

2.1. Validitet og reliabilitet  

Revisjonen mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse prosjektets problemstilling og 

revisjonskriteriene som danner grunnlaget i undersøkelsen. Revisjonen har inntatt et bredt utgangspunkt. 

Det har derfor blitt innhentet informasjon fra alle ansatte i byggesaksavdelingen gjennom en 

spørreundersøkelse, samt individuelle dybdeintervjuer med et utvalg ansatte og representanter fra 

ledergruppen hvor funnene fra spørreundersøkelsen har blitt ytterligere undersøkt. Det har samtidig blitt 

samlet inn betraktelig mengde dokumentasjon i form av rutiner, ROS-analyser, årsplaner, håndbøker, 

handlingsplaner og lignende materiell fra Drammen kommune. 

I samfunnsvitenskapelig metode omtales gjerne denne tilnærmingsformen som metodetriangulering. Ved 

å anvende triangulering henter man informasjon fra en rekke ulike kilder. Dette styrker undersøkelsens 

funn og troverdighet betraktelig. Samtidig hever denne fremgangsmåten undersøkelsens reliabilitet og 

validitet. 

I det følgende vil det redegjøres kort om de forskjellige metodene prosjektet bruker. For ytterligere 

beskrivelse av metode, se vedlegg 34. 

  

 

3 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

4 Vedlegg 3 – Metode 
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2.2. Dokumentanalyse  

I oppstartsmøte med kommunens administrasjon ble det utsendt en dokumentbestilling. Bestillingen tok 

utgangspunkt i en oversikt over de dokumentene og dokumenttypene som revisjonen i utgangspunktet 

mente kunne ha relevans for å gjennomføre prosjektet. Det ble opprettet et felles område hvor ledere i 

byggesaksavdelingen fikk tilgang til å laste opp dokumentasjon de mente kunne være relevant for 

prosjektet. Det ble samtidig oppfordret til å utvise skjønn om der skulle være dokumenter de mente kunne 

være relevant som ikke var del av bestillingen.  

Eksempler på dokumenter som danner grunnlaget for dokumentanalysen er: risiko- og sårbarhetsanalyser, 

etikkreglement, varslingsrutiner, habilitetsrutiner, og dokumenter fra EQS5.  

2.3. Spørreundersøkelse 

Revisjonen sendte ut en felles spørreundersøkelse i anledning de tre forvaltningsrevisjonene av 

byggesaksavdelingen. Prosjektledere i de tre undersøkelsene kom med innspill og ønsker i forhold til 

spørreundersøkelsen opplegg, sammensetning og innhold. Undersøkelsen ble distribuert gjennom e-post 

og sendt ut til alle ansatte i byggesaksavdelingen6. Svarprosenten i undersøkelsen endte på 83% (n=36), og 

revisjonen mener seg fornøyd med oppslutningen rundt spørreundersøkelsen. 

Svarstatus Antall Prosent 

Fullført 30 83 % 

Ikke besvart 5 14 % 

Ufullført 1 3 % 

Totalt 36 100 % 

Tabell 1 Oversikt over svarprosent fordelt på svarstatus 

Frafallsanalyse er i dette tilfellet ikke foretatt. Dette har bakgrunn i den store andelen respondenter og det 

samlede antallet mulige besvarelser. I tillegg er det lite som skiller respondentene fra hverandre da det 

sentrale fellestrekket de deler er deres ansattforhold til Drammen kommune og byggesaksavdelingen.  

2.4. Intervjuer 

Det ble gjennomført samtaler og holdt dialog med virksomhetsleder og avdelingsledere i byggesak før 

spørreundersøkelsen ble sendt ut og i begynnende fase av revisjonen for å klare opp i forhold samt hente 

inn informasjon. Det ble også avholdt samtaler med enkeltinformanter som ønsket å uttale seg i forhold til 

revisjonen. Informasjon fra de samtalene danner ikke grunnlag for vurderingene i denne rapporten.  

Revisjonen gjennomførte seks dybdeintervjuer med kandidater fra byggesaksavdelingens 

saksbehandlere. Revisjonen valgte ut seks representanter fra gruppen av saksbehandlere og 

fagkoordinatorer og gjennomførte individuelle intervjuer på om lag én time. Intervjuobjektene ble rekruttert 

 

5 Elektronisk kontrollsystem 
6 Liste over ansatte, og deres e-poster ble oversendt av virksomhetsleder  
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med bakgrunner både fra de tidligere kommunene som har blitt sammenslått til Nye Drammen kommune, 

men også intervjuobjekter som har blitt ansatt i etterkant av kommunesammenslåingen.  

Hensikten, særlig i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet var å teste gyldigheten til informasjonen innhentet 

i spørreundersøkelsen. Dette ble søkt gjennomført med å stille en rekke av de samme spørsmålene i 

muntlig intervjuform i kombinasjon med andre spørsmål relevante for prosjektene.  

Intervjuene ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer. To representanter fra VKR hadde utformet en 

skriftlig intervjuguide som ble brukt retnings- og rekkefølgegivende i intervjuet, men samtidig av en slik 

natur at intervjuet kunne mer fremstå som en samtale enn et direkte intervju. Semistrukturerte intervjuer 

fremstod som et metodisk trygt alternativ ved at progresjonen var godt sikret i hvert intervju.  

Intervju-

objekt 

Ansatt-

kommune 

1 SK/NEK 

2 DK 

3 DK 

4 DK 

5 NDK 

6 NEK 

Tabell 2 Oversikt over opprinnelsessted for ansettelsesforholdet 

I tråd med retningslinjene fra RSK 0017 har hver deltaker i intervjuene fått anledning til å bekrefte 

intervjureferatet som revisjonen førte. Dette ble gjennomført ved at samtlige deltakere ble gitt mulighet til 

å gjennomlese og komme med tilbakemeldinger til referatene. Dette ble sikret ved at referatene ble 

utsendt til hver deltaker via e-post, og de fikk en tilbakemeldingsfrist. Dersom de ikke gav tilbakemelding 

innen fristen anså revisjonen innholdet som ble presentert i intervjureferatet som godkjent. 

2.5. Rollekartlegging 

De kriteriene som utledes i revisjonskriteriekapittelet, og særlig de som omhandler habilitet og 

habilitetsvurderinger peker på behovet av en gjennomgang av byggesaksavdelingens forhold og praksis 

rundt bierverv. Det ble det derfor ansett som relevant å gjennomføre en gjennomgang av de ansattes 

eventuelle andre roller i næringslivet. Dette ble gjennomført ved å søke på listen over ansatte i nettsiden 

proff.no8. Resultatene fra dette undersøkelsesarbeidet ble så sammenlignet med biervervregisteret og de 

individuelle biervervavtalene revisjonen hadde mottatt fra kontaktperson i byggesaksavdelingen. 

Hensikten var å avdekke om det var representanter i byggesaksavdelingen som ikke hadde oppfylt sin 

plikt som ansatt til å varsle om bierverv.   

  

 

7 Pkt. 18 
8 Nettsiden proff.no er offisiell distributør av foretaksinformasjon fra Brønnøysundregistrene, og viser juridisk informasjon og regnskapsdata 
for alle aktive norske foretak 

https://www.proff.no/rolles%C3%B8k


 

 
14 

Drammen kommune   |   2022   | Etiske retningslinjer i byggesaksbehandling 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

2.6. Kvalitetssikring og kontradiksjon 

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og 

revisjonskriteriene. For å best mulig ivareta prosjektets kvalitet har det vært gjenstand for periodiske 

diskusjoner og avklaringer internt i Viken kommunerevisjon. Revisjonskriterier, metodevalg og 

gjennomføring av undersøkelsene, samt vurderinger og betydninger av funn gjort underveis er blitt tatt 

opp til faglig diskusjon og vurdering. Den offisielle og helhetlige kvalitetssikringen av revisjonsrapporten er 

utført av oppdragsansvarlig revisor som på sin side har gjennomgått og gitt innspill på den endelige 

rapportens utforming og innhold.  

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

08.11.2022 er vedlagt rapporten.  
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3. Revisjonskriterier 

Følgende kilder har blitt benyttet til å utlede revisjonskriteriene9  for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

Relevant lovverk: 

• Kommuneloven  

• Forvaltningsloven 

• Arbeidsmiljøloven 

• Plan- og bygningsloven 

Anbefalinger, veiledere og føringer: 

Kommunal- og regionaldepartementet- Veileder i habilitet i kommuner og fylkeskommuner 

KS Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner 

KS Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren 

KS, Transparency International – Beskytt kommunen, håndbok i antikorrupsjon 

3.1. Etikk og etiske retningslinjer 

Med den nye kommuneloven av 2018 ble lovens formålsbestemmelse nedkortet og tydeliggjort i forhold 

til tidligere lovgiving. Loven, som tidligere inneholdt et eksplisitt etikkbegrep ble utvidet til å romme en 

rekke ytterlige hensyn slik som: åpenhet, rettssikkerhet, høy etisk standard, og etikk ved at de i tiden videre 

skulle inngå i lovens begrep tillitsskapende10. Det fremheves at innbyggernes tillit til de offentlig ansatte og 

de folkevalgte på tvers av de ulike nivåene av forvaltningen er en klar forutsetning for et velfungerende 

demokrati.  

Etikk forstås av statlige myndigheter som: 

«Refleksjon over verdier og normer, og begrunnelsen vi gir for våre valg. For folkevalgte og ansatte i en 
kommune handler etikk om systematisk refleksjon over hva som er god praksis i den kommunale 
virksomheten. Arbeid med etikk hjelper oss til å gjenkjenne etiske problemstillinger, og dermed muligheten 
til å føre gode velbegrunnede valg» (Regjeringen, 2020). 

Som sitatet over viser er etikk et mangetydig begrep som også handler om å gjenkjenne etiske 

problemstillinger, og hvordan man gjør gode valg. Ofte oppfattes etikk som mer teoretisk orientert og 

 

9 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene grunnlaget for de analyser og vurderinger 
som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Se vedlegg 2  og 3 for 
mer utfyllende informasjon. 
10 Prop, 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), s. 21 - 23 
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beskriver til forskjell fra moral hvordan man systematisk tenker rundt hva som er rett og galt11. En vanlig 

måte for kommunene å systematisere tankene rundt rett og galt er gjennom bruken av etiske retningslinjer 

til å la seg veilede av. KS beskriver særlig tre sentrale aspekt ved utformingen av slike retningslinjer:  

• Enkle å forstå. De bør være så konkrete som mulig, og trekke klare grenser som ikke krever juridisk 

eller annen spesialkompetanse for å forstå 

• Relevante for medarbeidernes hverdag med utfordringer og dilemmaer som kan oppstå  

• Være av begrenset omfang slik at de er lette å sette seg inn i  

Et verdigrunnlag for kommunen skal utrykke hva som kjennetegner dens virksomhet i roller og funksjoner. 

Dette grunnlaget skal fungere som en rettesnor, en rettesnor som skal signalisere kommunens 

verdigrunnlag til omverdenen. Et aktivt og bevisst forhold til sitt eget verdigrunnlag vil gjøre kommunen 

bedre rustet til å forhindre utglidninger og forebygge at uheldig praksis finner fotfeste innad i 

organisasjonen. Kommunens ledelse bør sørge for at det er formulert et verdigrunnlag og at dette er et 

aktivt verktøy i arbeidet med å bygge en god organisasjonskultur som har som mål å forebygge og reagere 

på uetisk og korrupt atferd.  

Kommuneloven § 14-7 pålegger kommunen å utarbeide en årsberetning for kommunens samlede 

virksomhet. Blant elementene årsberetningen skal inneholde er en redegjørelse av de «tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard». 

KS har vært pådriver og utgiver av en rekke anbefalinger innenfor etikkfeltet i kommunene, og gav i samråd 

med organisasjonen Transparency International ut håndboken ‘Beskytt kommunen’ i 2014. Der presenteres 

etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i kommunen som ett av hovedelementene i 

organisasjonenes arbeid med antikorrupsjon.  

Oslo Economics, Kantar TNS og professor Tina Søreide utredet på oppdrag fra KS ‘Status og råd for 

etikkarbeid i kommunesektoren’ i 2018 og kom der med en rekke anbefalinger for det generelle 

etikkarbeidet og de etiske retningslinjene i kommunene. De etiske retningslinjene bør: 

• Ha blitt vedtatt av kommunen og offentliggjort for medarbeidere 

• De etiske retningslinjene bør beskrive hvordan medarbeidere skal håndtere interessekonflikter, slik 

som habilitetsspørsmål, bierverv og gaver/fordeler 

• Beskrive reaksjoner ved brudd på retningslinjene 

• Være underskrevet av nye ansatte som del av arbeidskontrakten 

• Jevnlig undersøkes om hvorvidt de er kjent og etterleves av de ansatte, og om det reageres ved 

brudd på retningslinjene.  

Etiske retningslinjer har liten praktisk betydning om de ikke tas aktivt i bruk eller om de ikke følges opp av 

kommunens ansatte etter de er vedtatt. For å følge opp implementeringen av etiske retningslinjer bør 

innholdet jevnlig formidles, og det bør arbeides lokalt i den enkelte virksomhet med å oversette deres 

 

11 KS (2015) Rammeverk for etiske retningslinjer  
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betydning og ta de jevnlig opp til diskusjon og vurdering i både personalgruppen og individuelt i 

medarbeidersamtaler.   

Samlet sett peker disse momentene i retning av følgende revisjonskriterier for å vurdere kommunen og 

byggesaksavdelingens arbeid med etikk og de etiske retningslinjer:  

Revisjonskriterier – Etikk og etiske retningslinjer 
• Drammen kommune skal årlig redegjøre for planlagte og igangsatte tiltak for å sikre en høy 

etisk standard i kommunen 

• Drammen kommune bør ha etiske retningslinjer 

• Retningslinjene bør ha overføringsverdi for ansattes opptreden i møte med krevende etiske 

situasjoner og dilemmaer 

• Retningslinjene bør beskrive hvordan medarbeidere skal håndtere interessekonflikter, for 

eksempel bierverv og gaver/fordeler 

• Drammen kommune bør sørge for at alle ansatte har lest, forstått og godtatt kommunens 

etiske regler.  

• Kommunens etikkreglement bør tydelig beskrive og ha virkemidler ved brudd på de etiske 

retningslinjene 

• Medarbeidersamtaler bør anvendes til å ta opp verdigrunnlaget og diskutere etiske 

problemstillinger. 

• Det bør utarbeides særegne etiske retningslinjer tilpasset byggesaksavdelingen 

• De ansatte bør ha kjennskap til kommunens etiske retningslinjer og oppleve de som:  

o Enkle å forstå 

o Relevante for den enkelte medarbeider 

o Av et begrenset omfang 

 

3.2. Habilitet 

Med inhabilitet menes at det foreligger forhold eller omstendigheter som svekker tilliten til en persons 

upartiskhet. På motsatt side innebærer habilitet at slike forhold ikke er til stede, og at man derfor kan være 

trygg på at behandlingen som gis er preget av upartiskhet12. Flere hensyn taler for at de som har nær 

tilknytning til en sak, gjennom for eksempel familiære bånd eller vennskap til partene ifølge regelverket 

ikke bør behandle slike saker. Først og fremst er det risiko for at de vil opptre partisk, for det andre er det 

en sentral forutsetning at folk har tillit til at tjenestemenn i det offentlige skal opptre upartisk; og for det 

tredje er regelverket innrettet slik for å beskytte den enkelte tjenestemann mot utilbørlig press utenfra i 

form av påvirkning og lignende.  

 

12 Lovdata, 2012 
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Hva angår byggesaksavdelingen og byggesaksbehandling generelt gjelder de samme reglene for habilitet 

som i resten av forvaltningen. Av §1-9 i plan- og bygningsloven fremgår det at forvaltningsloven gjelder for 

blant annet behandling av byggesaker.  

De alminnelige reglene for inhabilitet fremkommer av forvaltningsloven § 6 til 10. Hovedregelen er § 6 og 

presenterer årsakene som kan føre til at en tjenestemann eller folkevalgt er å anse som inhabile. Første 

ledd viser til konkrete tilknytningsforhold mellom tjenestemannen og saken eller sakens parter som 

automatisk fører til inhabilitet. Hva angår lovens andre ledd som: «oppstiller en skjønnsmessig regel om at 

tjenestemannen også kan bli inhabil etter en konkret vurdering av inhabilitetsspørsmålet der en lang rekke 

momenter kan være relevante» 13. Lovens tredje ledd beskriver avledet inhabilitet; en form for inhabilitet 

som inntrer når underordnede tjenestemenn blir inhabile grunnet en overordnets inhabilitet.   

§ 8 første ledd legger frem at det er vedkommende selv som avgjør om han eller hun er inhabil i den 

enkelte sak. Det er gjerne tjenestemannen som best kjenner til sin eventuelle tilknytning til saken og som 

er best stilt til å ta avgjørelsen. Tjenestemannen plikter altså til å ta initiativet til å ta stilling til og eventuelt 

trekke konsekvensene av egen inhabilitet14. Konsekvensen av slik inhabilitet er at en må: «avstå fra å 

tilrettelegge for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak».    

I utredningen ‘Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren’ fremheves trening av rett atferd i 

gråsonesaker, dilemmaer og vanskelige valg. Slik trening vil gi ansatte mulighet til å reflektere over 

konkrete etiske problemstillinger og utfordre egne og andres holdninger. Slik trening bør være tilpasset de 

faktiske problemstillingene de ansatte møter i sin hverdag. På samme tid fremmes også 

medarbeidersamtalene som en fruktbar arena for diskusjon og refleksjon om etiske dilemmaer og 

utfordringer mellom ansatte og ledelse.  

Revisjonskriterier – Habilitet 
• Kommunen bør ha rutiner som bidrar til å sikre at de ansatte i byggesaksavdelingen vet når de 

er inhabile i en sak 

• De ansatte bør få opplæring slik at de vet når de er inhabile 

• De ansatte bør vite hva de skal gjøre når de er inhabile 

• Avdelingen bør ha et ytringsklima der det oppleves som akseptert å varsle om egen inhabilitet 

• Kommunen bør ha systematiske arenaer for trening i dilemmaer og etiske problemstillinger og 

utfordringer relevant for medarbeiderne, 

 

  

 

13 Habilitet i kommuner og fylkeskommuner (2011) 
14 Habilitet i kommuner og fylkeskommuner (2011) 
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3.3. Varsling og åpenhet 

Arbeidsmiljøloven15 kapittel 2 A-1 omhandler arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 

virksomheten. Kritikkverdige forhold forstås i loven som «forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige 

etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet» 

Eksempler på slike forhold kan være:  

• korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 

• myndighetsmisbruk 

• uforsvarlig arbeidsmiljø 

• brudd på personopplysningssikkerheten  

§ 2 A-4 forbyr gjengjeldelser mot arbeidstakere som varsler, og § 3 samme lov setter et særlig ansvar på 

arbeidsgiver for å påse at den som varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og sette inn tiltak for å 

forebygge gjengjeldelse. Som støtte i dette i arbeidet plikter § 2 A-6 i samme lov virksomhetene til å 

utarbeide rutiner for intern varsling for virksomhetene. Rutinene skal være skriftlige og inneholde minst:  

• Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

• Fremgangsmåte for varsling 

• Fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av 

varsling  

Ment som en kanal som går nedenfra og opp vil slike varslingsrutiner være et supplement til ledelsens 

engasjement og arbeid for å motvirke korrupsjon i underliggende virksomheter. Av erfaring vet man at 

varslere er særlig eksponert for negative sanksjoner og reaksjoner fra ledere og kollegaer. For å forsikre 

seg om dette fremmer KS’ Håndbok i antikorrupsjonsarbeid at rådmenn og andre ledere må gi tilstrekkelig 

beskyttelse til de som ønsker å stå frem med kritikkverdige forhold. 

En klar forutsetning for at de foregående temaene som har blitt omtalt i dette dokumentet skal ha gyldighet 

og effekt i den enkelte ansattes hverdag, er tilstedeværelsen av et ytrings- og diskusjonsklima som 

imøtegår meningsbrytning, kommunikasjon rundt verdier, etikk og dilemmaer og positive holdninger til 

åpenhet i kommunikasjon. Mange ansatte velger å ikke varsle om kritikkverdige forhold på grunn av frykt 

for gjengjeldelse (KS, 2017). Dette fordrer at kommunene må tilrettelegge varslingsrutinene på en slik måte 

at ansatte ikke frykter gjengjeldelse og opplever seg selv som reelt vernet fra gjengjeldelser.  

KS kommer i tillegg med en rekke anbefalinger hva angår de kommunale varslingsordningene: 

• Kommunen bør anerkjenne verdien av varsling og arbeide for et godt ytringsklima 

• Kommunen bør gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold 

• Varslingsrutinene bør beskrive hvordan medarbeidere kan si fra om kritikkverdige forhold til andre 

enn sin egen leder 

 

15 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
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• Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere kjenner til varslingsrutinene og varslernes 

rettigheter 

• I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk 

atferd og korrupsjon i kommunen 

Samlet sett fører disse momentene til følgende revisjonskriteriene hva angår varsling:  

Revisjonskriterier – Varsling  
• Kommunen skal ha rutiner som ivaretar intern varsling i virksomhetene 

• Kommunen bør ha rutiner som beskriver hvordan man kan varsle til andre enn egen leder 

• Kommunen bør ha tipsmottak som mottar tips fra innbyggere med mistanke om uetisk 

atferd og korrupsjon 

• Kommunen bør jevnlig undersøke at medarbeidere kjenner til varslingsrutiner og rettigheter 

• Kommunen bør fremme et positivt ytringsklima 
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4. Etikk og etiske retningslinjer 

Dette kapittelet setter søkelys på etikk og etiske retningslinjer. Utgangspunktet er prosjektets 

overordnede problemstilling; «Har kommunen arbeidet tilfredsstillende med implementering av etiske 

retningslinjer i byggesaksbehandlingen?»  

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Drammen kommune skal årlig redegjøre for planlagte og igangsatte tiltak for å sikre en høy 

etisk standard i kommunen 

• Drammen kommune bør ha etiske retningslinjer 

• Retningslinjene bør ha overføringsverdi for ansattes opptreden i møte med krevende etiske 

situasjoner og dilemmaer 

• Retningslinjene bør beskrive hvordan medarbeidere skal håndtere interessekonflikter, for 

eksempel bierverv og gaver/fordeler 

• Drammen kommune bør sørge for at alle ansatte har lest, forstått og godtatt kommunens 

etiske regler.  

• Kommunens etikkreglement bør tydelig beskrive og ha virkemidler ved brudd på de etiske 

retningslinjene 

• Det bør utarbeides særegne etiske retningslinjer tilpasset byggesaksavdelingen 

• Medarbeidersamtaler bør anvendes til å ta opp verdigrunnlaget og diskutere etiske 

problemstillinger.   

• De ansatte bør har kjennskap til kommunens etiske retningslinjer og oppleve de som:  

o Enkle å forstå 

o Relevante for den enkelte medarbeider 

o Av et begrenset omfang 

 

4.1. Etikk og etiske retningslinjer i Drammen kommune 

Hoveddokumentet som omhandler etiske retningslinjer for Drammen kommune har tittelen: «Etiske regler 

– For alle medarbeidere i Drammen kommune og kommunale foretak» og har vært gyldig siden 

01.01.202216. Dokumentet består av i overkant av to sider med tekst strukturert etter forskjellige temaer. I 

det følgende gis det en rask gjennomgang av de tema relevant for denne forvaltningsrevisjonen.  

Formålet med de etiske reglene er å sikre en god etisk praksis samt å definere en felles standard for alle 

medarbeidere. De etiske reglene er ment å utrykke hva som er rett og galt i ord og handling.  

«Medarbeiderne i Drammen kommune skal arbeide for fellesskapets og brukernes beste i tråd med lover, 

regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedta. Kommunens medarbeidere skal utføre sine oppgaver 

 

16 Se vedlegg 3  
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og opptre på en måte som fremmer kommunens omdømme og tillit i befolkningen17». Dokumentet 

presenterer forventningene om at hver medarbeider forventes å opptre redelig upartisk og profesjonelt i 

alle forhold, og at det er forventet at man bidrar til åpenhet og innsyn i kommunen samt at man skal unngå 

personlige fordeler som kan påvirke tjenestemannens handlinger. 

Dokumentet utleder videre om leders særskilte ansvar i forhold til reglene. Her plasseres opplysnings- og 

forvaltningsansvaret for de etiske reglene og håndteringen av disse hos leder. For å oppnå dette er det 

leders særskilte ansvar å tydeliggjøre hva som er etisk forsvarlig adferd og tilrettelegge for etiske 

refleksjoner blant medarbeiderne. En av forutsetningene for at etiske regler skal etterleves er etableringen 

av gode rutiner. 

Kommunens medarbeidere oppfordres til å møte innbyggernes med respekt, og at deres behov og 

interesser er det som skal legges til grunn for prioriteringer og valg. I situasjoner hvor det er mulig man er 

inhabil skal man varsle til nærmeste leder om dette. Slik inhabilitet kan komme fra forvaltningsmessig 

inhabilitet, juridisk inhabilitet eller andre situasjoner som kan så tvil om den ansattes habilitet. I slike tilfeller 

skal medarbeideren fritas fra videre befatning med saken.  

For å veilede de ansatte i å håndtere ulike interessekonflikter, omtaler egne avsnitt mellom annet 

habilitetshensyn samt hvordan man som ansatt skal forholde seg til å motta gaver. Det defineres hvilke 

skritt den enkelte medarbeider skal ta om den opplever utfordringer med slike interessekonflikter.  

Dokumentet skal ifølge virksomhetsleder ved byggesaksavdelingen sendes ut og signeres i samme 

dokument som arbeidsavtalene18. Det samme kravet fremstilles også i de etiske reglene.  

Dokumentet avsluttes med å presisere den enkeltes plikt til å bidra til å forebygge og varsle om 

kritikkverdige forhold i kommunen. I samme avsnitt henvises det til Drammen kommunes retningslinjer for 

varsling. Rutinene rundt dette beskrives senere i dette dokumentet.  

4.2. Antikorrupsjonsarbeid Drammen kommune  

Drammen kommunes siste års arbeide med å implementere en selvstendig handlingsplan mot korrupsjon 

er relevant å omtale i denne sammenheng. ‘Handlingsplanen mot korrupsjon’ trekker direkte på håndboken 

nevnt tidligere: «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» som er utarbeidet av organisasjonen 

Transparency International.. Drammen kommune er medlem av overnevnte organisasjon, og har anvendt 

deres kunnskap i forbindelse med å komme med innspill til planforslag. Disse tilbakemeldingene og innspill 

til mindre forslag er hensyntatt i rapportutkastet revisjonen har undersøkt.  

Saknr 73/22 Handlingsplan mot korrupsjon var gjenstand for behandling i kommunestyret den 21.06.2022. 

Sakens hensikt var å presentere utkastet til overnevnte handlingsplan og samtidig innhente signaler og 

tilbakemeldinger fra de folkevalgte på planens innhold. Saken hadde sitt utgangspunkt i 

 

17 Etiske regler – for alle medarbeidere i Drammen kommune og kommunale foretak (2020). 
18 E-post fra virksomhetsleder 14.06.2022 



 

 
23 

Drammen kommune   |   2022   | Etiske retningslinjer i byggesaksbehandling 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

kommunestyremøte 08.02.22 sak 3/22 der kommunestyret fattet følgende vedtak: ‘Kommunestyret ber 

rådmannen utarbeide en handlingsplan mot korrupsjon’.  

Under møtebehandlingen ble et tilleggsforslag vedtatt, Forslaget innebærer at som del av 

implementeringen skal det gjennomføres obligatorisk opplæring av ledere og mellomledere i 

administrasjonen samt for politikerne som del av politikeropplæringen gitt hver kommunestyreperiode.  

Endelig behandling i saken kommer til behandling i kommunestyret i desember 202219.   

«Rådmannen ønsker å skape ytterligere bevissthet rundt tema. Gjennom å utarbeide en handlingsplan 
mot korrupsjon, vil kommunen styrke kunnskap, holdninger og atferd som gjør at regelverk og rutiner 
etterleves. Handlingsplanen skal gi kunnskap om hva misligheter og korrupsjon er, hvilken risiko for 
misligheter og korrupsjon som er til stede i kommunen og tiltak som kan forebygge risikoen».  

Saksfremlegg, handlingsplan mot korrupsjon, Saknr 73/22. 
Handlingsplanen mot korrupsjon nedfeller de følgende formål: 

• Forebygge at korrupsjon og økonomisk kriminalitet skjer.  

• Øke muligheten for å avdekke korrupsjon og økonomisk kriminalitet dersom det skjer. 

• Øke beredskapen for å håndtere eventuelle korrupsjons- og økonomiske kriminalsaker. 

Handlingsplanen har blitt til gjennom en arbeidsgruppe som har møttes fem ganger. Samtidig har 

handlingsplanen hentet innspill fra den utvidede ledergruppen og som tema i rådmannens kontaktmøte. 

Mottatte innspill har vært et ønske om endringer i enkelte ordlyder samt å inkludere ytringskultur som et 

forebyggende tiltak. Disse innspillene er innarbeidet.   

4.3. Antikorrupsjonsarbeid ved byggesaksavdelingen  

Som et av virkemidlene for å kunne motarbeide korrupsjon og systemisk svikt har byggesaksavdelingen 

gjennomført en rekke risiko- og sårbarhetsanalyser for sin virksomhet. Dette for å kunne avdekke svikt- og 

risikopunkter ved ulike deler av byggesaksavdelingens arbeid.  

Risikovurderinger gjennomført av byggesaksavdelingen Drammen kommune 

Registrert Risikoelement 

31.08.21 Brudd på taushetsplikt 

17.02.22 Korrupsjon - bestikkelser 

31.08.21 Korrupsjon - saksbehandling 

09.03.22 Misbruk av egen posisjon i kommunen 

17.02.22 Myndighetsbruk – politisk press i sak 

31.08.22 Risiko for vold, trusler og press (Byggesaksavdeling) 

31.08.22 Risiko for vold, trusler og press (Juridisk avdeling)  

  

 

19 E-post fra politisk sekretariat 18.10.22 
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Byggesaksavdelingen anvender også ulike arenaer til å gjennomføre ulike former for etisk refleksjon og 

trening i dette. 

En av arenaene for slik refleksjon kommer i de årlige medarbeidersamtalene. Medarbeidersamtalen er 

ment som en utviklingssamtale, og tar utgangspunkt i strategiske føringer for virksomheten som er hentet 

fra:  

• Samfunnsdelen 

• Budsjett- og virksomhetsplan 

• Strategiske planer 

• Etiske regler 

Samtalen følger en fast struktur som gjennomgås av lederen som gjennomfører samtalen. Samtalen er 

innom en rekke punkter: egenevaluering av det siste året, hva blir medarbeiderens viktigste oppgaver det 

neste året og så videre. Samtalen har et eget punkt som omhandler biervervavtaler: «Biervervavtaler – 

evaluering av om det er behov for endring/ny avtale?», som fordrer at det ved hver medarbeidersamtale 

gjennomføres en samtale rundt bierverv-tematikken for den ansatte. Samtalen har også et eget 

underpunkt hvor de etiske reglene skal tas opp: «Etiske regler – gjennomlest før møtet?». 

Medarbeidersamtalens videre struktur går rundt 10-faktor20, den ansattes bidrag til at virksomheten skal 

oppnå sine mål, samt en handlingsplan og evaluering frem mot neste medarbeidersamtale.  

Etikk i kommunens årsrapporter 

Etikk og antikorrupsjon trekkes også frem i Drammen kommunes årsevalueringer. Revisjonen har 

undersøkt begge de tilgjengelige årsevalueringene som er produsert i Nye Drammen kommune, og finner 

at etikk og tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etiske standard dekkes 

i de to rapportene.  

Særlig rapporten fra 2021 presentere tiltakene kommunen har igangsatt som et resultat av PWCs 

ferdigstillelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse innen temaene etikk, misligheter og antikorrupsjon. 

Rapporten etter denne analysen var på plass februar 2021. I samme del av årsevalueringen fremheves 

også kommunens arbeid med å utvikle digitale verktøy til å gjennomføre risikovurderinger og risikoanalyser 

i forlengelsen av dette.   

4.4. Organisatorisk forankring 

For at kommunens etiske retningslinjer skal ha verdi, må disse ha solid forankring i organisasjonen. Dette 

innebærer at ansatte må kjenne til retningslinjene, de må kjenne innholdet i dem, og de må etterleves. For 

at de skal kunne etterleves må de ansatte forstå retningslinjene og være bevisste på hva etikk er i deres 

arbeidshverdag. Dette krever igjen kunnskap om etikk og etiske dilemmaer.  

 

20 10-faktor er et utviklingsverktøy produsert av KS og KF. De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og 
kvalitet på tjenestene.  
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Det er gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse til de ansatte i byggesaksavdelingen Undersøkelsen 

ble sendt ut til i alt 36 ansatte. Det ble gitt 30 svar, noe som tilsvarer en svarprosent på 83. 

På spørsmål om i hvilken grad er du kjent med de etiske reglene for ansatte i Drammen kommune?  Svarte 

over 86 % at de i stor eller i svært stor grad var kjent med reglene. De resterende svarte at de i noen grad 

er kjent med reglene. 

På spørsmål om de ansatte opplever det etiske reglementet som enkelt å forstå svarer 83 % at de i stor 

eller svært stor grad mener at reglementet er enkelt å forstå. Av de ansatte har 10 % svart i noen grad mens 

det er 3,3 % (en person) som har svart at reglementet er i svært liten grad er enkelt å forstå, en person har 

også oppgitt å ikke ha noen oppfatning av spørsmålet.  Det ble også stilt spørsmål den ansatte opplever 
det etiske reglementet som relevant for meg som medarbeider også her har 83 % svart at de i stor eler 

svært stor grad opplever reglementet som relevant. 

Følgende diagram viser svarene på spørsmålet om i hvilken grad opplever du at de etiske reglene som 

relevante i møte med krevende etiske situasjoner og dilemmaer: 

 

 

Av diagrammet ser vi at en stor andel av de ansatte er av den oppfatning at det etiske reglementet er 

relevante i forhold til etiske dilemmaer. Vi registrerer likevel at det er ansatte som ikke er enige i dette. 

Noe av de samme resultatene ser vi når vi spør spørsmålet: I hvilken grad opplever du at de etiske reglene 

hjelper deg til å håndtere interessekonflikter rundt for eksempel bierverv, gaver og fordeler eller 

habilitetsspørsmål?  Så mange som 83,3% av respondentene sier at de etiske reglene hjelper de i stor eller 

svært stor grad med å håndtere de spesifikke situasjonene som oppstår.  

Diagrammet under viser hvordan de ansatte har svart på spørsmålet om i hvilken grad opplever du at dine 

ledere anvender kommunens etiske regler i arbeidshverdagen? 
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Av diagrammet ser vi at en stor andel av de ansatte er av den oppfatning at ledere bruker de etiske reglene 

i stor, eller svært stor grad i arbeidshverdagen. På spørsmål om i hvilken grad du oppfatter at dine kollegaer 
arbeider i tråd med føringer i kommunens etiske retningslinjer har alle respondentene svart i stor grad eller 

i svært stor grad. 

Det ble i spørreundersøkelsen gitt mulighet for å gi utfyllende kommentarer til spørsmålet om leders bruk 

av de etiske retningslinjene. Kommentarene som ble gitt presenteres her: 

• «Etiske problemstillinger» har blitt et fast punkt på virksomhetsmøtet hver andre uke. Da blir det 
samtaler og diskusjon rundt forskjellig tema som omhandler etiske problemstillinger som kan dukke 
opp i møte med innbyggere/brukere/bransje. Alle kan sende inn problemstillinger og dette er et åpent 
diskusjonsforum. 

• Forrige leder gikk ikke gjennom etiske regler, kun historien til tidligere korrupsjonssak for oss 
saksbehandlerne. Nåværende leder har startet gjennomgang og tar opp aktuelle temaer i 
virksomhetsmøter. 

• Tror det kan være litt sensitivt tema å snakke om. I alle fall direkte i samtale mellom to personer. 
Hvordan få positivt perseptiv på etiske forhold som ofte kan lyde som noe negativt, er ofte litt 
utfordrende for både leder og ansatte.  

Diagrammet under viser svarene på spørsmålet om i hvilken grad opplever du at dine nærmeste ledere er 

tydelig på hva som er etisk forsvarlig adferd? 
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Også på dette spørsmålet er de i ansatte i all hovedsak positive til påstanden (86,7% svarer i stor eller svært 

stor grad). Vi registrerer likevel at det er noen få som ikke er helt enige i påstanden.  

I spørreundersøkelsen ble det gitt mulighet til å beskrive erfaringer med kommunens etiske reglement. 

Hovedpunktene i svarene som ble gitt er: 

• Min erfaring er at det er nyttig å ha et solid rammeverk som hjelper å definere den enkelte 
medarbeiders rolle og hvordan man kan forholde seg til verv utenom arbeidsplassen. Dette gir trygghet 
og forutsigbarhet for arbeidstaker og arbeidsgiver. 

• Jeg vurderer min habilitet i hver eneste sak jeg jobber med. Det er også et godt arbeidsverktøy i møte 
med innbyggerne, og i forhold til kollegaene mine.  

• Enkelt å sette seg inn i og forstå 

• Etiske problemstillinger er noe vi praktiserer og vurderer fortløpende på daglig basis og jeg opplever 
at det er lett å prate åpent om slike ting med mine kolleger. 

• Min erfaring er at det er ryddig og ordnet å forholde seg til 

• De etiske reglene ligger i rådmannens internkontroll, men de er ikke særlig lett tilgjengelig. Skulle ønske 
de mer tilgjengelig. I tillegg skulle jeg ønske at etiske regler var et fast innslag på avdelings-, 
virksomhets- og/eller etatsmøter. 

• Reglementet er tydelig, og vi har i avdelingen diskutert og snakket om flere situasjoner man kan 
komme opp i hvor man blir satt litt på prøve. I slike situasjoner er det ofte fint at man kan tenke tilbake 
til retningslinjene. 

• Det etiske reglementet blir vedlagt arbeidsavtale slik at jeg har lest gjennom det ved ansettelse […]. Det 
er også opprettet et lite «etikk-utvalg» i virksomheten, som er til for at vi skal kunne melde opp saker 
som kan inneha etiske problemstillinger. Disse har blitt diskutert i plenum på virksomhetsmøter slik at 
alle får innblikk i problemstillingene […]. 

Avslutningsvis spurte vi respondentene om i hvilken grad opplever de at ledelsen i avdelingen 

tilrettelegger for etisk refleksjon (slik som etisk trening, tema i medarbeidersamtale, avdelings- og 

virksomhetsmøter eller lignede) blant dere ansatte har 70 % av de ansatte svart at de i stor grad eller svært 

stor grad er enig i denne påstanden. 26 % mener at dette skjer i noe grad mens 3 % har svart i liten grad. 
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I intervjuer med ledergruppen i byggesaksavdelingen ble det presentert at virksomheten har en 

oppmeldingslite over etiske problemstillinger. De problemstillingene som kommer inn der drøftes i 

fellesskap i virksomheten, og drøftelsen loggføres. De sier også at det er opprettet en gruppe for «mottak 

for etiske problemstillinger» som utgjøres av plasstillitsvalgt og verneombud. «Hensikten er disse skal 

bringe problemstillingene videre til ledelsen, dersom den ansatte av ulike årsaker ikke ønsker å ta opp 

problemstillingen direkte med leder» 

De etiske reglene, og avdelingens innstillinger til disse var også tema når revisjonen gjennomførte 

dybdeintervjuer med ansatte fra byggesaksavdelingen. De var også kjente med problemstillingsmottaket 

som er nevnt ovenfor. Det varierer hvorvidt den enkelte ansatte vi intervjuet ønsket et større eller mindre 

søkelys på etisk trening og generell etikk i arbeidshverdagen, men det fremstod som at de vi intervjuet 

stilte seg positive til måten etikk ble behandlet som tema i avdelingen. Under følger en rekke av de 

tilbakemeldingene vi fikk når vi tematiserte etikk og etiske hensyn i dybdeintervjuene: 

- Etikk kommer jo opp på arbeidsgruppemøtene. Diskuterer blant annet relasjoner og at vi kan 
delegere til hverandre i tilfeller der det er kjennskap til søker. 

- Husker at virksomhetsleder sa vi skal ha fokus på etikk […] Virksomhetsleder sender e-post med 
jevne mellomrom med etiske problemstillinger som man kan reflektere selv eller i gruppen […] 
opplever det som bra, har ved flere anledninger tematisert det på virksomhetsmøte.  

- Om forskjeller fra andre tidligere arbeidsplasser sier en: Handler om etikk og moral og egen 
integritet, viktig at det er tillitsbasert. Føler at sjekklister tar uforholdsmessig mye tid. 

- Etter korrupsjonssaken skulle vi være så utrolig nøye og redelige opp og ned og in mente. Føler 
det begynner å bli på rettere nivå nå, etter korrupsjonssaken var det helt ekstremt hvor mye man 
skulle rettferdiggjøre og legge til grunn. 

- En annen sier at etikk tas opp i avdelingen og at der nå finnes et skjema hvor man kan melde inn 

problemstillinger i teams. Intensjonen er å få: «anledning til å få sjekke ut sakene som fremstår som 
etiske gråsoner».  

- En annen beskriver tiden etter pågripelsen av de korrupsjonsdømte: «Da var det jo ekstremt mye 
snakk om etikk og at alt skulle forbedres […] Jeg opplevde jo dette som bra, samtidig var det litt 
omstendelig med så mye juss og juridiske perspektiver».  

4.5. Vurdering 

Det fremstår i all hovedsak som at byggesaksavdelingen har lagt ned mye arbeid med å implementere 

kommunens etiske retningslinjer. Ikke bare som ren kunnskap for den enkelte ansatte, men også som en 

del av avdelingen arbeidspraksis.  

Årlig redegjørelse  

Drammen kommune oppfyller kommunelovens krav om å redegjøre for de tiltak som er iverksatt for og 

tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard gjennom sine årsevalueringer.  
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Drammen kommunes etiske retningslinjer 

Drammen kommune har selv utarbeidet etiske retningslinjer ment for å veilede sine ansatte i etiske hensyn 

og praksis, samt definere en felles standard for alle medarbeidere. Retningslinjene beskriver den enkelte 

ansattes ansvar for å arbeide for felleskapets og brukernes beste i tråd med lovene, reglene, kommunens 

verdigrunnlag og de gjeldende politiske vedtak som er fattet.  Det forventes at ansatte opptrer profesjonelt, 

med redelighet og upartiskhet i alle forhold; at en bidrar til åpenhet i kommunens virksomhet og at man 

unngår personlige fordeler som kan påvirke sine tjenestehandlinger.  

Retningslinjene oppfordrer de ansatte til å umiddelbart varsle sine ledere om de opplever ulike former for 

interessekonflikter. Slike interessekonflikter kan for eksempel oppstå når ansatte mottar gaver fra 

tjenestemottakere eller det oppstår uklarheter eller utfordringer rundt habilitetshensyn.  

Når det gjelder byggesaksavdelingens ansatte er det tilsynelatende svært utbredt kjennskap til 

kommunens etiske retningslinjer, og flertallet av de ansatte har stor eller svært stor kjennskap til 

reglementet.  

Når revisjonen etterspør de ansattes opplevelse av hvorvidt det etiske reglementet kan brukes til å veilede 

dem i krevende etiske situasjoner og dilemmaer, svarer flertallet at de i stor grad oppleves som nyttige. 

Det samme inntrykket får vi når vi spør om hvorvidt de etiske reglene hjelper de håndtere 

interessekonflikter rundt for eksempel bierverv, gaver og fordeler eller habilitetsspørsmål.   

De ansattes vurderinger av de etiske retningslinjene er i all hovedsak positive. De fleste som responderer 

er klare på at reglementet fremstår tydelig, at det er enkelt å forstå, nyttige og som et virkemiddel som gir 

trygghet og forutsigbarhet for arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Virksomhetsleder fremmer at alle ansatte, samt alle som er nyansattes signerer på at de har lest og forstått 

dokumentet ved ansettelsesforholdets begynnelse. Samtidig trekkes både det etiske reglementet og om 

det har vært endringer i forhold til den ansattes bierverv frem i de årlige medarbeidersamtalene som eget 

underpunkt. Også i avdelingen generelt legges det ned arbeid med etikk på ulike måter. Eksempelvis er 

man gitt anledning til å anonymt stille spørsmål om etiske problemstillinger som kan tas opp til behandling 

i plenum i virksomhetsmøter og lignende.  

Hva angår brudd på de etiske reglene beskrives det at det kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet 

ved at den ansatte eksempelvis gis en advarsel. Det er revisjonens oppfatning at konsekvensene ved brudd 

på etikkplakatens føringer bør gis en mer fremtredende rolle i dokumentet. Noen av forholdene som 

beskrives, slik som sammenblanding av egne og offentlige økonomiske midler og brudd på 

habilitetslovgivingen er ikke bare brudd på kommunens etiske reglement, men også lovbrudd. Det kunne 

etter revisjonens mening med fordel vært presisert at brudd på innholdet i plakaten også kan medføre 

rettslige konsekvenser  

Byggesaksavdelingen har et eget sett rutiner som trer i kraft når en saksbehandler fra egen virksomhet 

sender inn søknad til behandling. I tillegg har også byggesaksavdelingen et eget rutinesett for å vurdere 

egen habilitet i saksbehandlingen. Begge disse rutinene omtales nærmere i kapittelet om habilitetshensyn. 
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Etter revisjonens oppfatning svarer de overstående forholdene til at revisjonskriteriene som dannet 

gjennomgangen for dette delkapittelet i all hovedsak er oppfylt. Revisjonen vil særlig trekke frem det 

positive i at byggesaksavdelingen selv tematiserer etiske hensyn som del av avdelingens felles 

møtearenaer og på den måten løfter etiske problemstillinger i saksbehandling av byggesaker opp i 

kollegieplenumet. Det teller samtidig positivt at der er særegne rutiner som regulerer habilitetshensyn i 

avdelingens saksbehandling og fungerer som et risikoreduserende tiltak.   

Anbefalinger 

• Byggesaksavdelingen bør videreføre/fortsette arbeidet med å gjøre etiske hensyn til en sentral del av 

avdelingen og sørge for at nyansatte gis god opplæring i etiske hensyn 
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5. Habilitet  

Dette kapittelet setter søkelys på habilitets- kunnskap, kompetanse og ivaretagelse: 

Til dette har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner som bidrar til å sikre at de ansatte i byggesaksavdelingen vet når de 

er inhabile i en sak 

• De ansatte bør få opplæring slik at de vet når de er inhabile 

• De ansatte bør vite hva de skal gjøre når de er inhabile 

• Avdelingen bør ha et ytringsklima der det oppleves som akseptert å varsle om egen inhabilitet 

• Kommunen bør ha systematiske arenaer for trening i dilemmaer og etiske problemstillinger og 

utfordringer relevant for medarbeiderne,  

 

 

5.1. Habilitetsrutiner 

Til å veilede seg i habilitetshensyn og vurderinger har byggesaksavdelingen «Rutine for 

habilitetsvurdering21». Rutinens hensikt er å gjøre saksbehandlere og ledere/fagkoordinatorer 

oppmerksomme på at vurderinger av egen habilitet skal forekomme så fort som mulig i saksbehandlingen. 

Intensjonen bak rutinen er å forsikre seg om at personer med egeninteresse i en sak, eller som har nært 

slektskap eller vennskap til en av partene ikke skal være behandlende eller avgjørende myndighet. På 

denne måten skal man forsikre seg om korrekte avgjørelser, som på sin side skaper tillit mellom kommunen 

og innbyggerne. Samtidig skal rutinen fungere beskyttende for saksbehandlere og ledere fra utilbørlig 

press utenfra.  

Rutine:  

1. Før saksbehandling påbegynnes, skal saksbehandler opprette sjekkliste for byggesaken og 

utfylle punktet om habilitet. Når leder/fagkoordinator får vedtak på godkjenning, skal den som 

godkjenner utfylle punktet om habilitet under tabellen for ledergodkjenning.  

2. Dersom saksbehandler eller leder/fagkoordinator er inhabil, skal det øyeblikkelig gis beskjed til 

nærmeste leder. 

3. Leder omfordeler saken 

(Rutine for habilitetsvurdering) 

 

Avslutningsvis stilles det refleksjonsspørsmål rundt saksbehandlers stilling i forhold til habilitetskravene slik 

de er kjent fra fvl. § 6. Forhold som om hvorvidt man har relasjoner til parter i saken enten gjennom 

 

21 Dokument: Rutine for habilitetsvurdering, ID 1206 – EQS, Gyldig fra 26.02.2022 
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slektskap, vergeskap eller andre særegne forhold. Dette kan eksempelvis være forhold som egner til å 

svekke tilliten til saksbehandlers upartiskhet, slik som at saken innebærer særlige fordeler, tap eller 

ulemper for saksbehandler eller personer i nær tilknytning. I enkelte tilfeller kan saksbehandlere fra 

byggesaksavdelingen stå som tiltakshavere i en søknad. I det tilfelle har byggesaksavdelingen en egen 

rutine for dette. Rutinen omtales senere i dette kapittelet.  

I hver byggesak har vi en rutine på at habilitet må vurderes. Saksbehandler må skriftlig krysse av på at 
han eller hun er habil til å behandle saken. Det er dessuten lav terskel for å omfordele saker selv om 
man ikke etter forvaltningsloven er inhabil, men likevel kjenner noe til de de som søker. 

Sitat hentet fra spørreundersøkelsen 

 

I Intervju med ledergruppen om habilitetshensyn sies det at der er tilfeller hvor saker har blitt omfordelt 

mellom saksbehandler på grunn av habilitetsvurderinger. I sjekklistene som anvendes skal 

habilitetsvurderinger være ett av de første skrittene både saksbehandler og den som godkjenner vedtaket 

skal gjennomføre. I slike tilfeller er det en styrke at det er mange ansatte i byggesaksavdelingen, som tillater 

at man kan innordne seg slik. I tillegg er det søkelys på om den ansatte har et spesielt engasjement rundt 

et tema som kan føre til at vedkommende ikke bør behandle saken, så bør terskelen være lav for å drøfte 

det med nærmeste leder. Om habilitet og habilitetsvurderinger i avdelingen sies det:  

«Habilitetsvurderingen skal alltid skje så tidlig som mulig i prosessen. Det er en lav terskel for å 
omfordele saker dersom saksbehandler oppdager forhold som gjør at vedkommende ikke ønsker å 
behandle saken. Dette gjelder ikke bare i tilfeller hvor saksbehandler faktisk er inhabil, men også der 
saksbehandler for eksempel har kjennskap til søker via felles venner. Dette er for å unngå at 
saksbehandler kommer i en situasjon hvor vedkommende opplever saksbehandlingen/ 
arbeidsoppgavene som belastende» 

Intervju med ledergruppen i byggesaksavdelingen 

5.2. Spørreundersøkelse 

Følgende diagram viser spørsmål som ble stilt rundt habilitetsvurderinger. På hvert av spørsmålene var 

svaralternativene: i svært stor grad (5), i stor grad (4), i noen grad (3), i liten grad (2) i svært liten grad (1).  

Tallene i diagrammet representerer gjennomsnittverdier. Av diagrammet ser vi at alle spørsmålene har fått 

en gjennomsnittscore på mellom 4,3 og 4,6, hvor 5.0 er høyest mulig enighet i påstanden som stilles.  

Av de som svarer er det nesten 88 % som oppgir at de i stor grad eller svært stor grad er kjent med rutiner 

for habilitetsvurdering.  

90% av respondentene er av den oppfatning at skriftlige rutiner i avdelingen er til hjelp ved vurdering av 

egen habilitet.  

De aller fleste (over 85% av respondentene) svarer at de har fått nok opplæring til selv å vurdere egen 

habilitet.  
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De ansatte har svart at de i stor grad vet hva de skal gjøre om de opplever seg som inhabile i en sak.  

 

Det absolutte flertall av respondentene er også av den oppfatning at sine kollegaer tar habilitetsspørsmål 

og habilitetsvurderinger på alvor, hele 96.6% mener dette. 

Svarene viser også at de ansatte gjennomgående er av den oppfatning at kollegaer bidrar til diskusjoner 

og vurderinger rundt habilitetsspørsmål og at det oppleves av de fleste at man kan få hjelp fra kollegaer 

om man er usikker i habilitetsspørsmål..  
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Videre spørsmål rundt habilitet viser i diagrammet under at også på disse spørsmålene gis det positive svar 

fra de ansatte. Nesten 97 % oppgir at det i stor eller i svært stor grad er akseptabelt å varsle om egen 

inhabilitet. Dette er en trend vi ser gjentar seg når det etterspørres om muligheten for å si fra seg saker på 

grunn av habilitetsspørsmål.  

Av de ansatte oppgir også 90% at de opplever stor eller svært stor støtte fra ledelsen når ansatte skal 

vurdere egen habilitet. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt habilitet er en sentral del av avdelingens 

arbeid er det noen flere i den lavere del av skalaen. 

 

I spørreundersøkelsen ble det også gitt mulighet for å komme med ytterligere kommentarer, Det ble gitt 

noen få kommentarer til temaet om habilitet. 

• Det skal mye til for at man er direkte inhabil, men det kan være tilfeller hvor man føler det kan oppstå 
ubehagelige situasjoner privat dersom man er saksbehandler. I alle slike tilfeller jeg er kjent med har 
saken blitt omfordelt av hensyn til saksbehandlers opplevelse av situasjonen. 

• Jeg vurderer min habilitet i hver eneste sak jeg jobber med. Det er også et godt arbeidsverktøy i møte 
med innbyggerne, og i forhold til kollegaene mine. 

• Det er dessuten lav terskel for å omfordele saker selv om man ikke etter forvaltningsloven er inhabil, 
men likevel kjenner noe til de som søker. Det er også opprettet et lite «etikk-utvalg» i virksomheten, 
som er til for at vi skal kunne melde opp saker som kan inneha etiske problemstillinger. Disse har blitt 
diskutert i plenum på virksomhetsmøter slik at alle får innblikk i problemstillingene. 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen ble det stilt følgende spørsmål rundt behandling av ansattes 

byggesøknader: Er du kjent med tilfeller hvor ansatte i Drammen kommune er gitt fordeler i behandlingen 
av søknader de siste tre årene.  Av respondentene har 93,3 % svart nei på spørsmålet de resterende 6,7% 

har svart vet ikke på spørsmålet. 

Det samme spørsmålet ble stilt angående venner og bekjente. Her svarer 96,7 % nei på spørsmålet om de 
er kjent med at det er tilfeller hvor det er gitt fordeler i søknader fra venner eller bekjente de siste tre årene. 

De resterende 3,3 % har svart vet ikke på spørsmålet.  
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I intervju med saksbehandlere ble det også stilt spørsmål om de var kjent med fordeler som er gitt til både 

ansatte i Drammen kommune og venner og kjente. Ingen av de intervjuende opplyste at de var kjent med 

forhold hvor ansatte eller bekjente var gitt fordeler. Det ble fra en saksbehandler påpekt at denne har 

behandlet søknader fra tidligere kollega. Da har dette blitt informert om, samtidig var dette en kollega som 

man ikke hadde noe privat med å gjøre.  

Det er også påpekt at i de tilfeller man har naboer eller kjenner noen som søker, så ber man om at saken 

omfordeles til en annen saksbehandler. Antallet saksbehandlere er så stort at dette fungerer bra. En 

saksbehandler har også påpekt at systemet er slik at det ville være fryktelig vanskelig å få til en 

forskjellsbehandling og eventuelt noen skulle prøve å påvirke til å få fortgang i saken. En saksbehandler 

sier at det fremstår som en helt tydelig føring fra ledelsens side at man skal varsle ved den minste mistanke 

om man er inhabil.  

«I ettertid (etter korrupsjonssaken) ble man mer bevisst om hva som ikke kan gjøres og hvordan man 
skal forholde seg til etiske retningslinjer. Holdninger og moralske innstillinger dannes jo også fra 
erfaringer.» 

Intervju med saksbehandler 

 

5.3. Gjennomgang av enkeltsaker 

I forvaltningsrevisjonen av dispensasjonspraksis i Drammen kommune, rapportert i kontrollutvalget sak 

100/22, møte 18.10.2022, gikk revisjonen gjennom 30 tilfeldig utplukkede saker. Gjennomgangen viste at 

kommunen i alle saker har benyttet den utarbeide sjekklista.  Et av punktene i sjekkliste er vurdering av 

habilitet. I alle saker hadde saksbehandler krysset ut for at habilitet var vurdert i den enkelte saken. I den 

sjekklisten fremkommer habilitetsvurderingen som dokumentets tredje punkt med teksten: «Vurdering av 

egen habilitet i forhold til parter i saken (ikke ok eller usikker, avklar med avdelingsleder). Se rutine for 

habilitetsvurdering22». Noe av det samme finner man i sjekklisten som gjennomgås av godkjenner hvor 

teksten er: «Vurder egen habilitet i forhold til parter i saken (dersom ikke ok, ta opp med virksomhetsleder)».  

Vi er gjort kjent med at det er framsatt påstander om at det er ansatte i Drammen kommune som har fått 

behandlet sine søknader til byggesaksavdelingen på en fordelaktig måte sammenlignet med andre søkere. 

Drammen kommune har redegjort for søknaden dette gjelder og lagt fram dokumentasjon. Det har også 

blitt fremlagt generell dokumentasjon om samtlige tilfeller av søknader fra ansatte i byggesaksavdelingen 

som det refereres til senere i dette kapittelet.  

5.4. Søknader fra ansatte 

Som kommunedekkende enhet mottar byggesaksavdelingen tidvis søknader hvor egne ansatte er oppført 

som tiltakshavere23. Selv om relasjonene ansatte imellom ikke nødvendigvis overskrider de tersklene som 

 

22 Dokumentet peker til hyperlenke som fører leseren til rutine for habilitetsvurdering.  
23 Det presiseres at dette gjelder egne ansatte fra byggesaksavdelingen, og ikke søknader fra ansatte i kommunen generelt.   
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er nedfelt i forvaltningslovens habilitetsbestemmelser, vil slike søknader uansett sette avdelingens 

holdninger til habilitet, og habilitetsvurderinger på dagsorden.  

Byggesaksavdelingen har selv vedtatt en egen rutine med tittelen «Rutine for behandling av saker hvor 

tiltakshaver er saksbehandler på byggesak eller geodata»24. Rutinens hensikt er: «å sikre habilitet i 

behandling av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven og/eller veglova hvor tiltakshaver er 

saksbehandler på virksomhet byggesak eller geodata».  

Rutinen legger føringer på at så snart en saksbehandler fra byggesak eller geodata sender inn en søknad 

etter de overnevnte lovverkene skal han eller hun straks melde fra til sin virksomhetsleder. 

Virksomhetsleder skal på sin side foreta en konkret habilitetsvurdering i samsvar med gjeldende rutine for 

habilitetsvurdering. Om det konkluderes med at saken ikke kan behandles av egen virksomhet skal det 

vurderes om den motsatte virksomheten innehar kompetanse til å behandle søknaden, samt en 

habilitetsvurdering av den andre virksomheten. Denne vurderingen gjøres i samarbeid mellom de to 

aktuelle virksomhetslederne.  

Konkluderes det med at saken kan behandles av motsatt virksomhet fordeles den til saksbehandler som 

skal følge ordinær fremgangsmåte som med behandling av andre søknader, «og ikke behandle tiltakshaver 
annerledes eller ta kontakt utover de normale rammene for saksbehandling». Når vedtak så fattes i saken, 

skal den sendes på godkjenning til sin virksomhetsleder. Skulle det konkluderes med at saken ikke kan 

behandles av motsatt virksomhet må det gjøres avtale med settekommune som skal behandle og fatte 

vedtak i saken.  

Rutinen er ifølge intervju med ledergruppen i byggesaksavdelingen et gjensidig rutinesamarbeid som er 

innført for å sikre habil saksbehandling i de tilfeller hvor man konkluderer med at virksomhetene ikke kan 

behandle søknader fra egne ansatte som følge av habilitetsgrunner. I intervjuet presenteres dette til å være 

i takt med Sivilombudsmannens ønske om at hvis det er mulig så bør saker løses internt i kommunen.  

I anledning forvaltningsrevisjonen forespurte Viken kommunerevisjon byggesaksavdelingen om å få en 

skriftlig gjennomgang av de tilfellene der egne ansatte selv hadde sendt inn søknader. 

Forvaltningsrevisjonen mottok Excel-dokumentet «Oversikt over søknader fra ansatte på virksomhet 

byggesak». I dokumentet beskrives de sju tilfellene hvor dette har skjedd, samt hvordan avdelingen har 

gått frem i den enkelte sak for å ivareta habilitetshensyn i søknadsbehandlingen.  

Habilitetstiltakene spenner fra bruken av settekommune (Øvre Eiker), bruken av nyansatte og 

avdelingsledere uten kjennskap til søker, samt bruken av ansatte som hadde sin opprinnelse fra andre 

kommuner i etterkant av opprettelsen av Nye Drammen kommune.  

«I nye Drammen kommune er det hovedsakelig ferdigattester som er behandlet av søknader fra egne 
ansatte […]. Søknader fra ansatte i gamle Drammen er hovedsakelig behandlet av ansatte som kommer 

 

24 «Rutine for behandling av saker hvor tiltakshaver er saksbehandler på byggesak eller geodata», ID 8711-EQS. Gyldig fra: 21.04.2022. 
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fra gamle Nedre Eiker, og omvendt, samt at noen søknader også er fordelt til saksbehandlere som er 
ansatt i ny kommune, og dermed uten relasjon/kjennskap til tiltakshaver».  

(Fra dokumentet: «Oversikt over søknader fra ansatte på virksomhet byggesak») 

.   

«Det er hovedsakelig avdelingsledere eller fagkoordinatorer som ikke har kjent til de ansatte som har 
søkt, som har godkjent vedtakene. Ved fordeling av sakene er habilitetsvurderinger tillagt avgjørende 
vekt, slik at det kun er ansatte uten relasjon eller nevneverdig kjennskap til hverandre som har 
behandlet søknadene». 

(Fra dokumentet: «Oversikt over søknader fra ansatte på virksomhet byggesak») 

 

5.5. Bierverv- register og rutiner 

Kommunalt ansatte og deres forhold til bierverv reguleres av arbeidsreglementets pkt. 16 som sier at: 

«Kommunens ansatte kan ikke inneha bierverv som er uforenelig med arbeidet i kommunen som er egnet 

til å svekke tilliten til kommunen. I tilfeller der en ansatt innehar eller påtar seg et bierverv, skal det søkes 

om tillatelse fra leder» […]25. Overordnet sett har hver avdelingsleder selv oversikt over sine ansattes 

bierverv, og dette er også registrert i personalmappene.  

                                                    

Figur 1: Hentet fra ‘Bierverv - rutine for håndtering’ 

 

25 Hentet fra ‘Bierverv – rutiner for håndtering’. ID 2297 – EQS. Gyldig fra 24.05.22 
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Ifølge virksomhetsleder har ordningen med biervervavtaler vært basert på et tillitssystem; når man får 

jobbtilbud stilles det samtidig spørsmål om man har et bierverv: Har man det skal man inngå avtale med 

Drammen kommune. I tillegg er rutinen for bierverv tydelig på at arbeidstaker har en plikt til å melde fra til 

arbeidsgiver umiddelbart dersom det skjer endringer som kan ha betydning for biervervavtalen. Som nevnt 

i underkapittelet om medarbeidersamtaler skal disse avtalene årlig evalueres som en del av 

medarbeidersamtalenes faste struktur.  

Den generelle anbefalingen er at man skal være varsom med bierverv som har direkte sammenheng med 

arbeidsoppgavene saksbehandlerne har i ansattforholdet sitt i kommunen: 

«Det er derfor en klar anbefaling at saksbehandlere med bierverv ikke bør ha oppdrag som er i 
kommunen. Dersom det likevel er tilfelle, man ønsker for eksempel å hjelpe et familiemedlem eller en 
venn, er det viktig at saksbehandlerne føler dette er greit så lenge de gir beskjed. Virksomhetene 
ønsker at det skal oppleves som naturlig og helt ufarlig å ha denne dialogen med ledelsen» 

Intervju med ledergruppe 

 

I intervju med saksbehandlere fra byggesaksavdelingen tematiserte vi forholdene rundt bierverv i 

avdelingen. Det fremstår som at alle medarbeiderne vi snakket med var bevisst sin plikt til å melde fra om 

de hadde bierverv, men at det heller ikke virket som et utbredt fenomen i arbeidsgruppen.  

Når vi spurte en saksbehandler om bierverv var noe man snakket om i avdelingen, og om man hadde 

opplevd at kolleger hadde kommet i dobbeltrolle som følge av bierverv fikk vi svaret:  

- Nei, vi snakker egentlig ikke noe særlig om det. Har heller ikke opplevd at kolleger har sagt at de 
har kommet i dobbeltroller.  

To andres betraktninger rundt bierverv: 

- Fikk en e-post tidligere i år – der måtte vi gi tilbakemelding på om vi har bierverv. Det måtte vi svare 
på. Det var et krav å svare på dette.   

- Om administrasjonen visste om enkeltpersoner som hadde dette [bierverv, revisjonens notat], 
opplevde jeg det som ganske tydelig kommunisert at de ikke fikk arbeide i egen kommune.  

5.6. Gjennomgang av bierverv 

For å best mulig å kontrollere byggesaksavdelingen og deres forhold til biervervavtaler etterspurte 

revisjonen en redegjørelse over de ansatte som hadde inngått avtaler med Drammen kommune om 

bierverv. Per 08.09.22 var det 8 ansatte ved virksomhet byggesak som hadde inngått avtale om bierverv 

med arbeidsgiver26.  

 

26 I epost-utveksling med virksomhetsleder 02.11.22 fremkommer det at så lenge eventuelle endringer drøftes i medarbeidersamtalene, og 
der ikke foreligger endringer fra forrige medarbeidersamtale er det ikke behov for å inngå ny avtale. 
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Revisjonen mottok en oversikt over disse avtalene og sjekket de opp mot foretaksinformasjon hentet fra 

Brønnøysundregisteret via nettsiden proff.no. Det ble samtidig gjennomført en søkegjennomgang av 

samtlige ansatte i byggesaksavdelingen hvor hensikten var å oppdage om der var eventuelle ansatte som 

ikke hadde oppfylt sin plikt som ansatt om å varsle om bierverv. Dette er en plikt alle ansatte i Drammen 

kommune har: «Arbeidstaker er gjennom arbeidsavtalen med tilhørende arbeidsreglement og etiske regler 

forpliktet til å gi arbeidsgiver opplysninger om bierverv». 

Rutinen for bierverv punkt 2.3 ‘Begrensinger i adgangen til å inneha bierverv’ krever at arbeidsgiver må 

gjøre kjent med arbeidstakers bierverv og har anledning til å fastsette begrensinger av biervervene i kraft 

av sin styringsrett. Arbeidsgiver er på sin side pliktig til å foreta en interesseavveining mellom arbeidsgivers 

behov for å nekte bierverv og arbeidstakers rett til å disponere egen fritid. Fra tredje avsnitt sies det at: 

«hvert tilfelle skal vurderes enkeltvis og et eventuelt avslag begrunnes». 

Det er verdt å presisere at denne gjennomgangen ikke kan tolkes som en forsikring mot at ansatte tar på 

seg arbeid i andre virksomheter, søket gir kun informasjon om hvorvidt den enkelte har aksjonær-, ledelses- 

eller styreroller i firmaer. Høyere grad av sikkerhet kunne vært oppnådd gjennom innhenting av 

dokumenter fra større etater, slik som Skatteetaten, en metode som er utenfor revisjonens 

myndighetsområde.  

Gjennomgangen av funnene i denne undersøkelsen deles i to seksjoner: en for funnene gjort for ansatte 

som ikke har biervervavtale, og en seksjon for de med biervervavtaler.  

For ansatte uten biervervavtale er det i all hovedsak kun ett funn i rolle- og aksjonærregisteret proff.no. 

Gjennomgangen viser en enkelt ansatt som har et styreverv som ikke er oppgitt eller søkt inn som eget 

bierverv. Per biervervrutinen pkt. 2.2. setning 2, og 3 skal dette styrevervet ha vært søkt inn gjennom 

kommunens elektroniske lønns- og personalsystem (UBW). Om søknaden så hadde blitt godkjent skulle 

de vært forelagt en avtale mellom den ansatte og Drammen kommune. Etter revisjonens skjønn fremstår 

ikke styrevervet til å innebære risiko i forhold til den ansattes rolle som saksbehandler i Drammen 

kommune, men er et styreforhold som uansett skulle vært meldt inn i henhold til rutinen for bierverv.  

Som tidligere nevnt var det åtte ansatte som til sammen hadde inngått ti avtaler mellom seg og kommunen. 

Revisjonens gjennomgang fant ingen merknader for tre av disse ansatte, deres avtaler og deres registrerte 

roller. Hva angår de fem siste ansatte presenteres disse etter hvilke bemerkninger revisjonen hadde i 

forhold til deres avtaler: 

En medarbeider hadde en biervervavtale i et firma som tilsynelatende selvstendig næringsdrivende 

innenfor byggesektoren og arbeidsfeltet som byggesaksavdelingen arbeider med. Under medarbeiderens 

navn i foretaksregisteret var det ikke mulig å finne noen roller eller foretaksinformasjon på denne personen 

eller bedriftens navn slik det skrives i avtalen. Revisjonen stiller seg derfor undrende til denne avtalens verdi 

siden det ikke fremkommer hvilket firma den ansatte faktisk gjør arbeid for. Således mister man 

anledningen til å ettergå arbeidsforholdet og om det har påvirkning på arbeidet i Drammen kommune.    

En av medarbeiderne med biervervavtale har to avtaler registrert på samme avtale. I tråd med pkt. 2.3 i 

biervervrutinen som sier at hvert tilfelle skal vurderes enkeltvis, er det revisjonens mening at for å sikre 

ryddigst mulige forhold bør ikke flere avtaleforhold legges til samme avtale.  
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En av medarbeiderne med biervervavtale hadde innrapportert en deltidsstilling innenfor samme sektor 

som byggesaksavdelingen. Revisjonen har intet å bemerke til avtalen. I rollegjennomgangen ble det til 

gjengjeld funnet en rolle som vararepresentant i et styre som ikke var innmeldt som et bierverv. Revisjonen 

mener at i henhold til rutine for bierverv er dette et verv som burde vært meldt til arbeidsgiver.  

En av medarbeiderne har inngått en biervervavtale med Drammen kommune vedrørende sine eierandeler 

i et firma. Revisjonen har ingen bemerkninger i forhold til avtalen i seg selv. Ved gjennomgang i 

aksjonærregisteret fremkommer det at medarbeideren har ytterligere tre styreverv. En av disse er i firmaet 

som biervervavtalen omhandler. De to andre styrevervene er i firmaer som er del- eller heleid av det 

førstnevnte selskapet. Det er i revisjonens oppfatning en klar fordel om det søkes biervervavtaler også for 

underliggende virksomheter for å ivareta åpenhet og mulighet til å ettergå slike forhold da det kan være 

utfordrende å holde oversikt.  

Den siste medarbeideren med biervervavtale som revisjonen undersøkte hadde tilsynelatende to 

avtaleforhold registrert på sin biervervavtale med kommunen. Den ene omtales som et 

enkeltpersonsforetak, men revisjonen kan ikke se at enkeltpersonsforetaket er presentert med sitt fulle 

navn slik det fremkommer i rolle- og aksjonærregisteret, noe som for åpenhetens skyld burde vært 

inkludert i avtalen. Den andre delen av avtalen omhandler medarbeiderens rolle i et annet foretak hvor 

medarbeider beskriver seg selv som deltaker med delt ansvar. I rolle- og aksjonærregisteret dukker 

medarbeideren opp med ytterligere tre roller i næringslivet utover de to nevnt over. To av disse er i 

tilknytning til sistnevnte firma med stillingen som daglig leder og styreleder, og den siste med et verv i en 

arbeidstakerorganisasjon.  

Avslutningsvis under feltet ‘Merknader / presiseringer’ skriver medarbeider at foretakene ikke er i drift og 

vil forbli slik frem til arbeidsforholdet i Drammen kommune avsluttes. I tråd med rutinen for 

habilitetsvurdering vurderer revisjonen at det som et absolutt minimum burde foreligge en biervervavtale 

hvor det tydelig fremkommer hvilke virksomheter det er snakk om. På samme tid er det revisjonens 

oppfatning at man også bør unngå å ha flere avtaleforhold på hver enkelt avtale.  

Før sommeren 2022 ble det lansert en ny oppdatert løsning og rutine for biervervavtaler. I e-post fra 

virksomhetsleder skal denne være implementert i løpet av september 2022 og alle ansatte med 

biervervavtaler må inngå nye avtaler med kommunen i henhold til den nye rutinen og løsningen.  

5.7. Vurdering 

I form av ‘Rutine for habilitetsvurdering’ pliktes byggesaksavdelingens og dens ansatte til å vurdere egen 

habilitet så tidlig som mulig. Rutinen fordrer at allerede før saksbehandlingen begynner skal saksbehandler 

opprette sjekkliste for den aktuelle byggesaken og så vurdere egen habilitet. Om saksbehandler oppfatter 

seg selv som inhabil pliktes den ansatte til å øyeblikkelig underrette nærmeste leder som på sin side skal 

omfordele saken. Om en er inhabil kan en verken treffe avgjørelse, medvirke ved utredningen eller 

medvirke i vurderingen av saken det gjelder. 

Den nærmere undersøkelsen av de ansattes forhold til habilitetsspørsmål peker på at hensyn og diskusjon 

rundt habilitet som en viktig del av avdelingens hverdag. Flertallet av avdelingens personale er bevisste 

sine plikter om de er inhabile, og det er tilsynelatende god anledning til å både varsle om og si fra seg saker 

grunnet habilitetshensyn, både innenfor de direkte kravene stilt av forvaltningslovens § 6, men også i 
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tilfeller hvor saksbehandlere har ønsket seg omfordeling med hensyn til egen opplevelse av saken. Det er 

derfor revisjonens oppfatning at avdelingen har et ytringsklima hvor det oppleves som akseptert å varsle 

om egen inhabilitet og at slike varsler ivaretas. Dette er forhold som også gjenspeiles i dybdeintervjuene 

hvor de ansatte fremstår som bevisste rundt å vurdere egen habilitet.  

Et annet område hvor habilitetshensyn gis diskusjon- og refleksjonsrom er i avdelingsmøtene hvor det også 

gis anledning til å ta opp saker anonymt til plenumsdiskusjoner eller direkte med ledergruppen. Mottak av 

disse problemstillingene er lagt til «mottak for etiske problemstillinger» som består av plasstillitsvalgt og 

verneombud. Resultatene fra disse diskusjonene lagres til senere. Revisjonen mener at bruken av 

tillitsvalgte og verneombud i denne prosessen, samt plenumsdiskusjon i etterkant teller positivt for 

avdelingens læringskultur.  

Det er i all hovedsak revisjonens oppfatning at byggesaksavdelingen i Drammen kommune tar 

habilitetshensyn på alvor og som en sentral del av sin saksbehandling. Det er særlig positivt at så mange 

av avdelingens ansatte opplever det som naturlig å varsle rundt egen habilitet, og at ytringsklimaet rundt 

dette virker til å være støttet av ledelsen som oppmuntrer og forventer at de ansatte gjør slike vurderinger.  

 

Samtidig viser gjennomgangen gjort av avdelingens biervervavtaler opp mot rolle- og aksjonærregisteret 

at det virker til å være ulik praksis og kvalitet på disse avtalene. Gjennomgangen gir ingen direkte funn som 

til revisjonens viten tilsier at det har vært problematiske rollesammenblandinger. Likevel er det revisjonens 

oppfatning at gjennomgangen tydeliggjør behovet for bedre utfylte avtaler som gir ledelsen tilstrekkelige 

opplysninger på et høyt nok detaljnivå. Revisjonen ser derfor positivt på innføringen av et nytt og uniformt 

elektronisk system for biervervavtaler.  

 

Anbefalinger 

• Rådmannen bør vurdere å presisere skjema for bierverv for å tydeliggjøre at kun ett forhold skal avtales 

pr avtale 

• Rådmannen bør vurdere å kvalitetssikre biervervavtalene slik at nødvendig informasjon fremkommer 

tydeligere 
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6. Varsling 

Dette kapittelet setter søkelys på varsling, varslingsklima og muligheter for varsling innad i 

byggesaksavdelingen. 

Til dette har vi i kapittel 3 utledet27 følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen skal ha rutiner som ivaretar intern varsling i virksomhetene 

• Kommunen bør ha rutiner som beskriver hvordan man kan varsle til andre enn egen leder 

• Kommunen bør ha tipsmottak som mottar tips fra innbyggere med mistanke om uetisk atferd 

og korrupsjon 

• Kommunen bør jevnlig undersøke at medarbeidere kjenner til varslingsrutiner og rettigheter 

• Kommunen bør fremme et positivt ytringsklima 

 

6.1. Beskrivelse av varslingsorganisering Drammen kommune  

«Enhver har plikt til å bidra til å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Det 

vises til varslingsrutine for Drammen kommune (Etiske regler, Drammen kommune)». 

«Hva er varsling?  Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det» 

 

Offentlig informasjon om varsling 

Nederst på fremsiden av kommunens nettside finner man lenke til nettsiden «Varsling om kritikkverdige 

forhold». Nettsiden inneholder forklaringer på hva varsling er, og gir en rekke eksempler på kritikkverdige 

forhold som ansatte oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler.  

 

Forhold som oppfordres til varsling Forhold utenfor varslingsordningen 
Korrupsjon og økonomiske misligheter som 

tyveri og underslag 

Ytringer om forhold som kun gjelder 

arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke 

som varsling (jf. aml. § 2A-128) 

Fare for liv og helse Ytringer om forhold som er allment kjent 

Misbruk av kommunens systemer eller eiendom Kritiske ytringer som faglig eller politisk 

uenighet 

Myndighetsmisbruk Klager på vedtak eller tjenester omfattes ikke av 

ordningen 

 

27 Utledningen av revisjonskriterier bygger særlig på arbeidsmiljølovens kapittel 2A. 
28 Med mindre forholdet omfattes av andre ledd. 

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/organisasjon-administrasjon/varsling-om-korrupsjon-misligheter-og-andre-lovbrudd/
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/organisasjon-administrasjon/varsling-om-korrupsjon-misligheter-og-andre-lovbrudd/
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Brudd på kommunens etiske regler Bekymringsmeldinger knyttet til omsorgssvikt, 

rus vold, incest eller seksuelle overgrep 

Brudd på regler for anskaffelser Problemer med vannet 

Upassende gaver eller bonuser Hull i veien, gatelys, forsøpling, skilt, 

vedlikehold, brøyting eller strøing 

Tabell 3 Forhold som enten faller innenfor eller utenfor varslingsordningen (Drammen kommunes nettsider) 

I tabellen over vises det til nettsidens beskrivelse av de forhold som enten faller innenfor eller utenfor 

varslingsordningen. I det videre trekkes de praktiske forhold rundt varslingen frem, og nettsiden beskriver 

en rekke kanaler varslingen kan gjennomføres gjennom: 

• elektronisk skjema for varsling 

• varslingstelefon 

• brev 

• e-post 

Elektronisk varslingsskjema, telefon, brev eller e-post som varslingskanal 

Varsler man via dette alternativet går man via en kryptert nettløsning som sendes som et webskjema som 

kategoriseres og behandles av kommunens eksterne varslingsmottak før det videresendes kommunens 

interne varslingsråd. I Drammen kommunes tilfelle er dette en løsning ivaretatt av Advokatfirmaet PWC AS.  

Hva angår varsling via de mer tradisjonelle kanalene som fysisk post, telefon eller e-post er det også her 

opprettet et eksternt varslingsmottak som er lokalisert utenfor de organisatoriske rammene av Drammen 

kommune. Det er oppgitt egne telefonnumre, adresser og spesifikke navngitte personer man skal sende 

e-post til om man ønsker å varsle.  

Anonymitet, innsyn og oppfølging 

Det presiseres at man kan velge å varsle anonymt. Uavhengig av dette håndteres uansett varslingene i 

samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. I etterkant av at varslingen mottas vil varselet 

kategoriseres og vurderes av det eksterne advokatfirmaet før det videresendes til kommunens interne 

varslingsråd. 

«Det interne varslingsrådet behandler varselet og beslutter videre prosess. Oppfølgingen av 
varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Hvor mulig vil varsler motta informasjon når 
saken er ferdig behandlet. Varslingsrådet beslutning vil ikke være et enkeltvedtak og avgjørelsen 

kan ikke påklages29». 

Nettsiden referer videre til et PDF-dokument med tittelen «Drammen kommunes rutine for behandling av 

varsler». Dokumentet er tilnærmet likt dokumentet «Behandling av varsel om kritikkverdige forhold» man 

finner i kommunens elektroniske kvalitetssystem30. Den mest fremtredende forskjellen mellom de to 

dokumentene er flytskjemaet man finner i Figur 1 som ikke er offentliggjort via kommunens nettsider.  

 

29 Drammen kommunes nettsider – Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd.  
30 ID 1879 - EQS 
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Eksternt varslingsmottak  

Drammen kommune har inngått en avtale med den eksterne leverandøren Advokatfirmaet PWC AS om å 

drifte kommunens varslingsmottak. Deres rolle er å ta imot varsel om kritikkverdige forhold i Drammen 

kommune. Dette er varsler som gjelder «både fra ansatte, elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter, 

personer under opplæring og deltakere i arbeidsmarkedstiltak når de utfører arbeid i virksomhet som 

omfattes av loven, eksterne aktører som brukere, leverandører og andre».  

Arbeidstaker har alltid anledning til å varsle til verneombud, tillitsvalgte eller advokat, jf. Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser. Ledere og andre ansatte kan også motta varsler – felles for alle som mottar varsler er at 

varslene skal videreformidles til det eksterne varslingsmottaket for videre behandling. 

Internt varslingsråd 

Dette rådet består av fire faste medlemmer, hvor ett av medlemmene innehar funksjon som leder, sekretær 

og rådmannens representant. Medlemmene oppnevnes av rådmannen og består av fire faste medlemmer 

med kompetanse fra; 1 fra området juss og arbeidsrett; 1 fra området internkontroll; 1 fra området 

arbeidsmiljø og organisasjon; en fra fagområdet økonomi og regnskap.  

Rådet har videre en rekke forpliktelser: 

• plikter å holde oversikt over varsler som er innkommet fra det eksterne varslingsmottaket  

• sikring av enhetlig behandling av alle innkomne varsler 

• ansvar for å beslutte videre prosess, informere rette ledere og delegere for behandling på rett nivå 

i organisasjonen i etterkant av varselvurdering fra det eksterne varlingsmottaket 

• rådgiving i behandlingen av varselet i organisasjonen og gis orientering om fremdrift og status 

• har myndighet til å instruere den enkelte leder dersom varselet ikke blir håndtert i henhold til avtalt 

fremdriftsplan, kommunens rutine for behandling av varsler om kritikkverdige forhold eller veileder 

til håndtering av varsler.  
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Figur 2: Flytskjema - varsling mot medarbeidere i Drammen kommune.  

Varsler håndtert i linjen 

Som supplement til den overnevnte rutinen for varsling foreligger det en supplerende veileder for varsler 

som håndteres i linjen31. Det er det interne varslingsrådet, som i etterkant av å ha mottatt og behandlet et 

varsel fra det eksterne varslingsrådet som beslutter at et varsel skal behandles i linjen.  

Saken oversendes da relevant leder som plikter å gi det interne varslingsrådet tilbakemelding om planlagt 

fremdrift og håndtering av varselet innen 5 virkedager. Ledere kan velge å selv håndtere sakene eller 

utpeke en behandlingsansvarlig. Uavhengig av hvem som gis oppgaven ligger det rettslige ansvaret hos 

 

31 «Håndtering av varsler – veileder» ID 2115 - EQS 
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leder. Det presiseres at håndtering av varselet og saksbehandlingen må følge forvaltningslovens regler, 

slik som kravene til saksbehandlingstid, forsvarlig utredning, habilitet, partsrettigheter og taushetsplikt. 

Dokumentet beskriver videre hvordan kontakt med varsler skal foregå om det er behov for ytterlige 

klargjøring av saken. Varslere er normalt ikke part i saken og har på den måten ikke krav på opplysninger 

omkring saken, utover det som er nødvendig å gi for å få til tilstrekkelige undersøkelser. Det presiseres at 

varslers identitet skal behandles med fortrolighet og at det skal føres referater som varsler skal gis 

anledning til å gjennomlese og komme med endringer på når det avholdes møter.  

Denne undersøkelsen setter søkelys på muligheten til å varsle og vil derfor ikke gå videre i dybden på 

hvordan rutinene sikrer at den det varsles på skal sikres rettssikker behandling og hvordan undersøkelsene 

skal gjennomføres.  

Når varselet og saken synes tilstrekkelig belyst er det leders ansvar å konkludere i saken. Konklusjonen 

dreier seg om hvorvidt det påståtte forholdet er sannsynliggjort. Når det har kommet en konklusjon gis det 

tilbakemelding til den som er varslet på om at saken er ferdigbehandlet. Da skal de gis informasjon om det 

er grunnlag for kritikk eller ikke, og eventuelle konsekvenser til den varslede. Til sist er leder ansvarlig for å 

orientere det interne varslingsrådet i henhold til omforent plan.  

Varslingsrutiner i byggesaksavdelingen.  

Virksomhetsleder byggesaksavdelingen rapporterer at gjennomgang av varslingsrutinene og hvordan 

varsling gjennomføres i praksis er gjenstand for en årlig repetisjon som på revisjonstidspunktet er lagt til 

høsten.  

Når det gjelder nyansatte og deres introduksjon til varslingsrutinene og hvordan varsling gjennomføres i 

praksis er dette noe som blir gitt informasjon om til den enkelte når han eller hun starter i sin stilling i 

byggesaksavdelingen32.  

I saksbehandlersystemet som byggesaksavdelingen anvender er det ingen direkte tilgang til det eksterne 

varslingsinstituttet. Til gjengjeld presenterer systemet brukeren med en lett tilgjengelig inngang til 

kommunens eget system for avviksmeldinger.   

Avvikssystem 

Kommunens og byggesaksavdelingen generelt har lett og oversiktlig tilgang til avviksmeldinger i EQS, På 

Byggesaksenhetens meny er der lett synlig en lenke til ‘Meld om avvik / uønsket hendelse’. I dokumentet 

‘Veiledende hjelp til å registrere avvik og uønskede hendelse i EQS’ gis lederen en veiledning til hvordan 

man skal fylle ut skjemaet. Revisjonen gjør ingen større vurdering av innholdet i avvikssystemet og hvordan 

dette brukes. Likevel er det revisjonens oppfatning at hjelpedokumentet ovenfor burde inneholdt 

referanser til det eksterne varslingsinstituttet. Etter revisjonens skjønn er det særlig i saker hvor det gjelder 

sjikanering og trakassering som «primært forekommer blant personer som kjenner hverandre i en 

virksomhet33» at bruken av det eksterne varslingsinstituttet vil være det beste alternativet for den ansatte, 

fremfor bruken av intern varsling.  

I situasjoner med ulike former for vold og sjikanering er det helt åpenbart mer hensiktsmessig å anvende 

kommunens varslingssystem, særlig om det gjelder i relasjoner mellom ledere til ansatte.  

 

32 E-post fra virksomhetsleder 19.08.2022 
33 «Veiledende hjelp til å registrere avvik og uønskede hendelse i EQS» ID 7720 
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6.2. Vurdering 

Samlet sett fremstår det for revisjonen som at Drammen kommune har implementert et sett med rutiner 

som i all hovedsak ivaretar interne varslingsmuligheter for virksomhetene i forhold til kravene satt i lov. 

Rutinene og kommunens eksterne varslingsorganisering virker til å være utformet på en slik måte at det 

fremmer heller enn hemmer mulighetene for den enkelte å varsle om kritikkverdige forhold. Varsling 

omtales også i kommunens etiske retningslinjer og presiseres til å være ansattes plikt å bidra til å forebygge 

og varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. 

Kommunens bruk av ekstern leverandør til å drifte kommunens varsling- og tipsmottak fremstår som en 

risikoreduserende måte å organisere varsling på. Varslingsmottaket ligger åpent og lett tilgjengelig på 

kommunens nettsider slik at alle som ønsker å varsle kan benytte seg av ordningen. Revisjonen ser det 

som positivt at den eksterne organiseringen også tillater bruken av anonym varsling i de tilfeller der dette 

er ansett som nødvendig.  

Revisjonen bemerker videre at det er positivt at varslings- mulighet og fremgangsmåter er gjenstand for 

en årlig gjennomgang i avdelingsmøter, samt ved oppstart av arbeidsforholdet i byggesaksavdelingen. 

Revisjonen anbefaler å videreføre arbeidet med å holde organiseringen av varslingsinstituttet i en ekstern 

virksomhet. Det anbefales byggesaksavdelingen å videreføre det kontinuerlige arbeidet med å informere 

alle ansatte om varslingsmuligheter og plikter. 

Anbefalinger 

• Kommunen bør ha rutiner som beskriver hvordan man kan varsle til andre enn egen leder  

• Rådmannen bør vurdere å inkludere henvisninger til det eksterne varslingsinstituttet i veiledningen 

til kommunens avvikssystem.  
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7. Oppsummering og konklusjon 

Gjennom denne forvaltningsrevisjonen har Viken kommunerevisjon undersøkt følgende problemstilling:  

• Har kommunen arbeidet tilfredsstillende med implementering av etiske retningslinjer i 

byggesaksavdelingen? 

For å besvare problemstillingen har revisjonen undersøkt byggesaksavdelingens arbeid og forhold til og 

med etiske hensyn, varsling av kritikkverdige forhold samt avdelingens rutiner, oppfatninger og 

fremgangsmåter rundt habilitet i saksbehandlingen.  

Etikk 

Drammen kommune redegjør årlig for de tiltak som er iverksatt for og tiltak som planlegges iverksatt for å 

sikre en høy etisk standard gjennom sine årsevalueringer. Vår gjennomgang viser at Drammen kommune 

har utviklet et sett med etiske retningslinjer til å veilede sin ansatte i etiske hensyn og praksis. Våre 

spørreundersøkelser og dybdeintervjuer av ansatte i byggesaksavdelingen gir et inntrykk av at det er bred 

enighet rundt disse reglene. Det store flertall av de ansatte vurderer reglene som positive, behjelpelige i 

etiske krevende situasjoner og som et verktøy som gir trygghet og forutsigbarhet til ansatte arbeidsgiver 

og arbeidstaker. Det er samtidig en generell oppfatning innad i avdelingen at ansatte og ledelsen opptrer i 

tråd med de etiske reglene. 

Det fremstår som at habilitetsspørsmål og etiske problemstillinger jevnlig står på agendaen ved at de tas 

opp i medarbeidersamtaler, virksomhetsmøter og i avdelingens arbeidsgrupper. Det fremstår også som 

positivt at det er mulig å løfte etiske problemstillinger til drøfting anonymt til plasstillitsvalgt og 

verneombud. De etiske reglene signeres samtidig som man signerer arbeidsavtalen, og samtlige ansatte 

har signert at de har lest og forstått innholdet i det etiske reglementet.  

Habilitet 

‘Rutine for habilitetsvurdering’ plikter enhver saksbehandler å gjennomføre en habilitetsvurdering av seg 

selv før noen form for saksbehandling påbegynner. Om saksbehandler mener seg inhabil skal leder snarest 

varsles, og leder skal gjennomføre de nødvendige tiltak. Revisjonens undersøkelse av de ansattes forhold 

til habilitetsspørsmål viser at hensyn og diskusjon om habilitet er en viktig del av avdelingens hverdag.  

Det er i all hovedsak revisjonens oppfatning at byggesaksavdelingen i Drammen kommune tar 

habilitetshensyn på alvor og som en sentral del av sin saksbehandling. Det er særlig positivt at så mange 

av avdelingens ansatte opplever det som naturlig å varsle rundt egen habilitet, og at ytringsklimaet rundt 

dette virker til å være støttet av ledelsen som oppmuntrer og forventer at de ansatte gjør slike vurderinger.  

 

Samtidig viser gjennomgangen av avdelingens biervervavtaler enkelte svakheter i form av ikke-uniforme 

avtaleoppsett, ufullstendige avtaler og enkelte uoversiktlige avtaler. Revisjonen er underrettet om at et nytt 

system for dette skal være på plass i 2022, men vil fortsatt presisere viktigheten av at disse avtalene 

fremstår oversiktlige for alle de måtte angå.  

 

  

Varsling 
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Revisjonen har gjennomgått Drammen kommunes organisering og rutiner rundt varsling. Kommunen har 

et åpent tilgjengelig varslingsmottak hvor alle som ønsker kan sende inn varsler, også anonymt om det er 

ønskelig. Dette er organisert gjennom et eksternt firma som leverer tjenesten på egne nettsider utenfor 

Drammen kommunes domene. Varsler sendt hit blir registrert og så videresendt til et internt varslingsråd 

bestående av områdespesialister i kommunen for videre behandling. Det er revisjonens oppfatning at 

denne organiseringen er formålstjenlig og dekker over de krav stilt av lov. Hva angår 

byggesaksavdelingens forhold til varsling opplyses det om årlige plenumsgjennomganger, samt 

gjennomganger for nyansatte av fremgangsmåte og rutinene for varsling i sin helhet. Varsling dekkes også 

av kommunens etikkplakat som plikter enhver til å bidra til å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold 

i kommunen  

KONKLUSJON 

Etter revisjonens oppfatning svarer de forholdene som har blitt presentert i rapporten til at 

revisjonskriteriene i all hovedsak er oppfylt. Vi vil likevel bemerke at arbeidet med etiske hensyn er å forstå 

som en ferskvare. Det innebærer at den må vedlikeholdes innad i personalgruppen og fremdyrkes av 

avdelingens ledelse gjennom aktiv etisk dilemmatrening. Det er derfor essensielt at dette fortsetter å være 

en del av avdelingens arbeid også i fremtiden.  

.  
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8. Anbefaling 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale Rådmannen i Drammen kommune å gjennomføre 

følgende: 

1. Rådmannen ved byggesaksavdelingen bør videreføre/fortsette arbeidet med å gjøre etiske hensyn til 

en sentral del av avdelingen og sørge for at nyansatte gis god opplæring i etiske hensyn 

2. Rådmannen bør vurdere å presisere skjema for bierverv for å tydeliggjøre at kun ett forhold skal avtales 

pr avtale 

3. Rådmannen bør vurdere å kvalitetssikre biervervavtalene slik at nødvendig informasjon fremkommer 

tydeligere 

4. Rådmannen bør ha rutiner som beskriver hvordan man kan varsle til andre enn egen leder  

5. Rådmannen bør vurdere å inkludere henvisninger til det eksterne varslingsinstituttet i veiledningen til 

kommunens avvikssystem. 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

08.11.2022 er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 08.november 2022 

Torkild Halvorsen Åge Joakim Henriksen 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder / Forvaltningsrevisor 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 08.11.2022 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for 
forvaltningsrevisjoner med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og 

revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Standarden fastsetter normer for planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon i 

kommuner, fylkeskommuner og i (fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 

oppgave i kommuner og fylkeskommuner34, og 

kontrollutvalget skal påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for 

forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal baseres 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og den skal 

vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig for 

å påse at standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at forvaltningsrevisjonen 

gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante metoder, og med tilstrekkelig 

kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen 

av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 

Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal 

vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at 

 

34 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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kontrollutvalget og revisor har lik forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om 

nødvendig avklare bestillingen med kontrollutvalget.  

Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å 

kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å 

endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal 

dette avklares med kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for 

problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 

Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte og 

andre relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til 

kommunedirektøren (alt. selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det 

redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon), og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal oversendes 

kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 

Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative eller 

anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, som skal gis 

anledning til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med 

de kravene som gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen skal 

gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal begrunnes og 

eventuelle svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i tilstrekkelig omfang til å 

kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er fremkommet muntlig skal 

nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal behandles i tråd med kravene i 

personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige 

avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i disse 

skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.  
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Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og 

konklusjoner. Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 

Rapport: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så leservennlig 

som mulig med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen («den røde tråden») mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille 

mellom hva som er presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller tilstand 

innen det reviderte området skal beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors 

vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at 

det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det 

avdekkes åpenbare brudd på annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal 

oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  

Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at 

undersøkelse og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 - Aktuelle rutiner og regler  

Etiske regler for Drammen kommune (utdrag) 
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Rutine for habilitetsvurdering 
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Rutine for behandling av saker hvor tiltakshaver er saksbehandler eller tiltakshaver på byggesak eller 
geodata: 
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