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Sammendrag 

Bestilling Formål Problemstillinger 

Kontrollutvalget 

sak 8/2022 

18.1.2022 

Denne 

forvaltningsrevisjonen tar 

sikte på, gjennom nærmere 

definerte problemstillinger, 

å undersøke behandlingen 

av dispensasjonssøknader i 

byggesaker i kommunen: 

Utviklingen av bruken av 

dispensasjoner i byggesaker, 

forsvarlig saksbehandling, 

og sikring av enhetlig praksis 

og likebehandling. 

 
• Hvordan har utviklingen av 

dispensasjonssøknader vært de senere 
årene i Drammen kommune? 

• Har Drammen kommune forsvarlig 
saksbehandling av dispensasjonssaker? 

• Har Drammen kommune etablert systemer 
for å sikre enhetlig praksis og 
likebehandling i dispensasjonssaker? 

 

 

 

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" .  

• Samtaler og dialog med virksomhetsleder og avdelingsledere byggesak 
• Intervju med 6 saksbehandlere 
• Spørreundersøkelse til alle saksbehandlere  
• Gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, prosedyrer og rutiner på området 
• Gjennomgang av 30 dispensasjonssøknader 

 

Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene har vi i hovedsak benyttet kommuneloven1, plan og bygningsloven2 

og forskrift om byggesak, samt kommunens egne interne dokumenter. 

Oppsummering  

Gjennomgangen av dispensasjonssøknader viser at det er gitt flest dispensasjoner for garasjer og 

påbygg i 2020 og 2021. Oversikten over reguleringsplaner viser også at mange av disse er av eldre 

årgang. 

Etter vår vurdering framstår de dispensasjonssakene som vi har gjennomgått som tilstrekkelig 

utredet. Det går tydelig fram av saksframlegget hva det søkes om og hvilke bestemmelser det 

ønskes dispensasjon fra. Kommunen har gode rutiner for dokumentasjon, forankring av beslutninger 

og kontroll. Det er utarbeidet en rekke rutiner, maler og skjemaer til bruk i saksbehandlingen. 

 

1 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)- Lov av 1992-09-25-107 
2 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)- Lov av 2008-06-27 nr 71 
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Hvorvidt søknaden skal avgjøres administrativt eller politisk er nå tydeliggjort gjennom Retningslinjer 
for politisk behandling av bygge- og klagesaker.   

I alle saksframlegg vi har gjennomgått er det gjort vurderinger rundt om bestemmelsene vil bli 

tilsidesatt. I de tilfeller hvor dispensasjoner er innvilget, er det i alle saker konkludert med at 

bestemmelsene ikke blir tilsidesatt ved innvilgelse av søknaden.    

Av Ot.prp. nr. 32 Plan- og bygningsloven framgår det i merknader til § 19-2 at dispensasjoner ikke må 

undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Utfra hensynet til offentlighet, 

samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 

dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Mange 

av planene det gis dispensasjon fra er gamle og planbestemmelsene er ikke lenger i tråd med slik 

Drammen kommune ønsker å gi tillatelse til tiltak.  

Lovverket er tydelig på at det ikke skal være en kurant sak å fravike reguleringsplaner. Planene har 

blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunestyret. Fordelene ved å 

gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Dispensasjonsveileder fra statsforvalteren i Oslo 

og Viken påpeker at det i hovedsak er fordeler for allmenne interesser, ikke personlige og 

økonomiske fordeler for søker, som skal legges til grunn ved vurderingen. Fordeler/ulemper knyttet 

til søkers person og/eller deres familiemedlemmer med flere kan derfor som en hovedregel ikke få 

avgjørende vekt i vurderingen av om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser at det i alle saker/ saksframlegg er redegjort for fordeler og 

ulemper ved å gi dispensasjon fra bestemmelsene. I de sakene hvor administrasjonen har innstilt på 

en positiv behandling av søknaden er det konkludert med at fordelene er større enn ulempene. 

Gjennomgangen av enkeltsakene viser at det er et stort antall saker hvor fordelene bare kan sies å 

være av privat karakter og svært liten grad for allmenn interesse. Det er i flere saker henvist til at 

reguleringsplanen er foreldet eller gammel og at nyere praksis tilsier at tiltaket kan godkjennes.  

Statsforvalteren er tydelig på at planer ikke bør endres gjennom behandling av dispensasjoner og at 

en praksis der det stadig gis dispensasjoner uthuler og svekker arealplaner som et overordnet 

styringsverktøy. Endringer bør gjøres gjennom planverket. 

Gjennomgangen av enkeltsaker viser at habilitet er vurdert og dokumentert gjennom utfylling av 

sjekklister.  

Vår gjennomgang viser at Drammen kommune har rutiner for å undersøke om det er gitt 

sammenlignbare dispensasjoner tidligere. Dette er alltid tema i saksmøter, vi har registrert at dette 

har vært tatt opp i alle saker vi har gjennomgått.   

Regelverket er tydelig på at dispensasjon er noe man kan få dersom visse krav er oppfylt. Man har 

altså etter regelverket ikke krav på å få dispensasjon selv om kravene er oppfylt. Konkret vurdering 

må gjøres i hver enkelt sak. 
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Konklusjon 

Revisjonen konkluderer med at Drammen kommune i hovedsak har en forsvarlig saksbehandling av 

dispensasjonssøknader. Videre konkluderer vi med at kommunen i stor grad har etablert systemer for 

å sikre enhetlig praksis og likebehandling. Vi vil likevel bemerke at det i mange saker er lagt vekt på 

private forhold når det gjelder vurderingen av om fordelene er klart større enn ulempen.  

Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale Drammen kommune å: 

• Sørge for at det i første rekke er fordeler knyttet til offentlige hensyn og allmenne interesser 

ved en dispensasjon som vektlegges i saksbehandlingen, og i liten grad personlige fordeler 

for eieren av eiendommen. 

• Vurdere oppdatering av planverket som ikke samsvarer med kommunens praksis.  

 

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

26.09.2022 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Drammen kommune vedtok i sitt møte 18.1.22 -sak 8/2022 en forvaltningsrevisjon 

på området dispensasjonspraksis i byggesaksbehandlingen. 

1.2. Formål og problemstillinger 

Denne forvaltningsrevisjonen tar sikte på, gjennom nærmere definerte problemstillinger, å undersøke 

behandlingen av dispensasjonssøknader i byggesaker i kommunen: Utviklingen av bruken av 

dispensasjoner i byggesaker, forsvarlig saksbehandling, og sikring av enhetlig praksis og 

likebehandling. 

Følgende problemstillinger er vedtatt: 

• Hvordan har utviklingen i byggesaker med dispensasjon vært de senere årene i Drammen 

kommune? 

• I hvilken grad har Drammen kommune forsvarlig saksbehandling av byggesøknader med 

dispensasjon? 

• Har Drammen kommune etablert systemer for å sikre enhetlig praksis og likebehandling i 

dispensasjonssaker? 

Den første problemstillingen er beskrivende, dvs. at trendene på volum av dispensasjonssøknader, 

sakenes utfall m.m. beskrives. Dette danner bakteppet for de to neste problemstillingene, som er 

vurdering av om praksis er i samsvar med gjeldende lovkrav og god forvaltningsskikk.  

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete 

problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og 

temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Det har blant annet 

ikke blitt gjort vurderinger av organiseringen av den politiske behandlingen av byggesaker og 

reguleringsplaner. Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte 

områdene eller temaene.  

 

1.4. Definisjoner 

 Tiltak 

 Med tiltak etter loven menes oppføring, rive, endring, herunder fasadeendringer, endret 

bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep 
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og opprettelse og endring av eiendom. Som tiltak regnes også annen virksomhet og 

endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og 

hensynssoner.  

 

 Byggesaksbehandling: 

 Byggesaksbehandling er kommunens myndighetsutøvelse i en byggesak med 

tilhørende dokumentasjon. Byggesak omhandler ikke bare husbygging, men også andre 

tiltak, slik som terrenginngrep (planering), veibygging etc.   

 

Forhåndskonferanse: 

 Forhåndskonferanse skal avklare tiltakets forutsetninger og rammene for videre 

saksbehandling. 

 

Ulovlighetssaker: 

 Ulovlighetssaker er tiltak som er gjennomført uten at det foreligger nødvendig 

godkjenning eller tiltak som ikke er gjennomført i henhold til aktuell godkjenning.    

 

Uformelt møte: 

 Innbyggere kan møte kommunen på uformelt vis, får veiledning til planlagt prosjekt og 

blir i grove trekk informert om, på hvordan de bør gå frem og hvor utfordringene kan 

ligge.  

 

Reguleringsplan: 

 Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern 

og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

 

Detaljregulering: 

 Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter 

krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Kan skje som utfylling eller endring av 

vedtatt reguleringsplan. Kan fremmes av private, tiltakshavere og organisasjoner, og skal 

behandles og vedtas av kommunen 

 

Dispensasjon: 

 Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og 

bestemmelser. Ved dispensasjon gis det tillatelse til i enkelttilfeller å fravike 

bestemmelser /planer gitt i medhold av plan- og bygningsloven til gunst for søker. Men 

lovens dispensasjonsbestemmelser gir ikke hjemmel til å fastsette generelle unntak fra 

lov eller plan.  

Dispensasjonen innebærer at tiltaket, til tross for at det er i strid med plan- og 

bygningslovgivningen, likevel er lovlig så langt dispensasjonen rekker. En dispensasjon i 

en plansak innebærer derfor kun ett unntak fra planen i et enkelt tilfelle, men planen 

som sådan blir uendret. En dispensasjon fra en reguleringsplan medfører altså ikke noen 

endring av reguleringsplanen.  
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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 som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse av 

sentrale dokumenter som bl.a. delegasjonsreglement, sjekklister, maler og rutinebeskrivelser. Det er 

gjennomført samtaler med virksomhetsleder og avdelingsledere fra virksomhet byggesak samt 

intervju av 6 tilfeldig valgte saksbehandlere. 

Om mappegjennomgang 

Revisjonen har foretatt en gjennomgang av 30 dispensasjonssøknader registrert inn i 2021. Av disse er 

18 behandlet administrativt og 12 av hovedutvalg for Tekniske tjenester i 2021. 

Dispensasjonssøknadene er plukket ut tilfeldig basert på mottatt total oversikt over alle 

dispensasjonssøknader i 2021. Det ble besluttet å velge søknader registrert i 2021 for å være sikker på 

at det ikke var søknader som var registrert inn før kommunesammenslåingen og at sakene var ferdig 

behandlet. Vi vil også bemerke at gjennomgangen av sakene ikke er en gjennomgang av de faglige 

vurderinger som Drammen kommune har gjort i forbindelse med saksbehandlingen. Gjennomgangen 

er begrenset til å vurdere kommunens rutiner opp mot det lovverket som foreligger. 

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 

spørreundersøkelsens opplegg, sammensetning og innhold. Undersøkelsen ble distribuert gjennom 

e-post og sendt ut til alle ansatte i byggesaksavdelingen4. 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 

 

3 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

4 Liste over ansatte, og deres e-poster ble mottatt av virksomhetsleder  
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hverandre da det sentrale fellestrekket de deler er deres ansattforhold til Drammen kommune og 

byggesaksavdelingen.  

Behandling og analyse av svarene i spørreundersøkelsen er gjort i Microsoft Excel og Power BI. 

2.1. Intervjuer 

Revisjonen gjennomførte seks dybdeintervjuer med kandidater fra byggesaksavdelingens 

saksbehandlere. Revisjonen valgte ut seks representanter fra gruppen saksbehandlere og 

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

rekruttert 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.  

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.  

I tråd med retningslinjene fra RSK 0015 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 individuell 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. 

Kvalitetssikring 

Kvalitetssikringen av prosjektet er ivaretatt gjennom diskusjoner internt i Viken kommunerevisjon 

vedrørende revisjonskriterier, metode, vurderinger og betydningen av funn underveis. Kvalitetssikring 

av revisjonsrapporten er utført ved at oppdragsansvarlig revisor har gjennomgått og gitt innspill på 

den endelige rapportens utforming og innhold.  

Kontradiksjon 

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

26.september 2022 er vedlagt rapporten. 

Vi har også sendt et utkast til rapport til kontradiksjon til kommunens administrasjon før den ordinære 

høringsuttalelsen til rådmannen (faktahøring). Alle tilbakemeldinger på fakta er vurdert og om mulig 

hensyntatt i rapport.  

 

5 Pkt. 18 
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3. Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene6 har vi i hovedsak benyttet kommuneloven7, plan og 

bygningsloven8 og forskrift om byggesaksbehandling. I tillegg har revisjonen tatt i bruk veiledere fra 

Direktoratet for byggkvalitet, og kommunens egne rutiner i utarbeidelsen av revisjonskriterier.  

På bakgrunn av problemstillingene og relevante krav i kildene, har vi utledet følgende 

revisjonskriterier for vår gjennomgang av byggesaksbehandlingen i Drammen kommune. Kriteriene er 

ikke nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av arbeidet innenfor området. 

Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en vurdering av 

virksomhetens egenart og regelverket den forvalter. 

3.1. Utvikling av dispensasjonssaker 

Den første problemstillingen er: 

• Hvordan har utviklingen i byggesaker med dispensasjon vært de senere årene i Drammen 
kommune? 

Den første problemstillingen er beskrivende, dvs. at trendene på volum av dispensasjonssøknader, 

sakenes utfall m.m. beskrives. Dette danner bakteppet for de to neste problemstillingene, som er 

vurdering av om praksis er i samsvar med gjeldende lovkrav og god forvaltningsskikk. Det er ikke 

utledet revisjonskriterier til denne problemstillingen utover at Drammen kommune bør ha oversikt 

over de dispensasjoner som gis. 

3.2. Forsvarlig saksbehandling 

Den andre problemstillingen er: 

• I hvilken grad har Drammen kommune forsvarlig saksbehandling av byggesøknader med 
dispensasjon? 

 

Forsvarlig og effektiv saksbehandling 

Et grunnleggende krav til forvaltningen er at den skal treffe avgjørelser på grunnlag av en forsvarlig 

saksbehandling. Dette kravet blir regnet som en ulovfestet rettsregel som supplerer de lovfestede 

kravene til saksbehandling som går frem av forvaltningsloven. Forsvarlig saksbehandling innebærer 

at det organet som skal ta en avgjørelse, har et forsvarlig grunnlag for å ta sin avgjørelse. Behandling 

av søknader, og de vurderingene som blir gjort, må derfor være basert på saklighet 

 

6 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 
analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller 
svakheter. 
7 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)- Lov av 1992-09-25-107 
8 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)- Lov av 2008-06-27 nr 71 
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(saklighetsprinsippet), og at vurderingene er mulige å etterprøve. Forsvarlig saksbehandling etter 

saklighetsprinsippet innebærer videre at det ikke skal være usaklig forskjellsbehandling av søknader, 

og at like saker skal behandles likt. Av dette følger at like byggesøknader skal behandles ut fra de 

samme kriterier og hensyn, og at forvaltningsavgjørelser knyttet til byggesøknader skal bygge på 

objektive og saklige vurderinger som sikrer likhet og tilstrekkelig rettsikkerhet.  

Av kommuneloven § 13-1.Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver, framgår det bl.a. at 

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. 

Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten 

ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som 

har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet 

oppmerksom på dette på en egnet måte. 

Det er etter plan- og bygningsloven § 19-1 gitt anledning for å søke om dispensasjon fra plan – og 

bygningsloven og gjeldende planer. Etter § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon dersom hensynene 

bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Videre påpekes det at ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt 

på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved 

vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 

tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 

planer og forbudet i § 1-8, når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 

om dispensasjonssøknaden. 

Av Ot.prp. nr. 32. (forarbeidene til plan- og bygningsloven) side 242 framgår merknader til §19-2 

Dispensasjonsvedtaket: 

«Første ledd første punktum gir kommunen myndighet til etter søknad å dispensere fra 

bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. Skjønnsutøvelsen er 

underlagt omfattende begrensninger som følger av andre ledd. Dispensasjon kan gis varig 

eller midlertidig. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for 

det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. 

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom 

en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 

kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant 

sak å fravike gjeldende plan. 

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og 

beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, 

er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles 

etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke 
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til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der 

reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av 

de gjenstående eiendommene.» 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har utgitt en dispensasjonsveileder for plan- og bygningsloven 

kapittel 19 (mai 20222) 9. Her framgår det at for å kunne gi dispensasjon må fordelene være klart 

større enn ulempene. Ved vurderingen må kommunen foreta en interesseavveining der fordelene ved 

tiltaket må vurderes opp mot de konkrete ulempene. Et fravær av materielle ulemper gir ikke 

grunnlag for å gi dispensasjon. Fordelene med en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige 

hensyn som planen skal ivareta. Fordeler ved dispensasjon er fordeler for allmenne interesser, ikke 

personlige og økonomiske fordeler for søker.  Det er i første rekke forhold knyttet til areal- og 

ressursutnytting som vil være relevante momenter i dispensasjonsvurderingen.  

Leser man ordlyden i bestemmelsen bokstavelig, vil kravet nesten aldri være oppfylt i praksis. 

Begrepet «klart større» innebærer nemlig en kvalifisert overvekt av hensyn. Personlige forhold vil 

bare helt unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. Selv om § 19-2 tredje ledd, i 

henhold til lovens forarbeider, åpner for at visse typer av sosialmedisinske, personlige og 

menneskelige hensyn kan tillegges vekt i vurderingen, forutsetter dette at slike hensyn er helt 

spesielle. Forhold knyttet til søkerens person og dens familiemedlemmer etc. tillegges derfor 

vanligvis ikke avgjørende vekt. 

Sivilombudet publiserte i 2021 en temarapport om dispensasjonspraksis.10 Rapporten knyttet seg til 

dispensasjoner i strandsonen i tre kommuner, men har pedagogisk gode uttalelser om hvordan 

regelverket generelt er å forstå. Om inngangsvilkårene for å kunne innvilge dispensasjon i § 19-2 

andre ledd, skriver Sivilombudet: 

«Når kommunene skal ta stilling til om lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt, utøver de et 

såkalt rettsanvendelsesskjønn. Med andre ord er vurderingen juss, ikke politikk. Det betyr at 

verken kommunens administrasjon eller politikerne kan legge vekt på hva de mener er rimelig 

eller hensiktsmessig i den enkelte saken. De kan heller ikke legge vekt på politiske 

synspunkter om hva som bør være lov eller hva de ønsker å tillate. Lokalpolitiske vurderinger 

og hensynet til det kommunale selvstyret har derfor ingen plass i vurderingen av om 

dispensasjonsvilkårene er oppfylt. Det betyr også at en påstand om usaklig 

forskjellsbehandling ikke er relevant. En slik anførsel er først relevant hvis vilkårene er oppfylt 

og kommunene skal vurdere om de ønsker å gi dispensasjon» 

Dersom inngangsvilkårene er oppfylt, skal kommunen deretter vurdere om dispensasjon skal 

innvilges eller avslås. Om dette skriver Sivilombudet: 

«Dersom begge vilkårene er oppfylt, skal kommunene vurdere om dispensasjonssøknaden 

skal innvilges eller ikke. Denne vurderingen hører inn under kommunenes politiske skjønn, og 

det er her at blant annet hensiktsmessighet, rimelighet og lokalpolitiske vurderinger er 

 

9 Tidligere Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tidligere utarbeidet tilsvarende veileder, dette er en oppdatering av denne. 
10 https://www.sivilombudet.no/wp-content/uploads/2021/01/Temarapport-Sivilombudsmannens-undersokelser-av-
dispensasjoner-i-strandsonen.pdf  

https://www.sivilombudet.no/wp-content/uploads/2021/01/Temarapport-Sivilombudsmannens-undersokelser-av-dispensasjoner-i-strandsonen.pdf
https://www.sivilombudet.no/wp-content/uploads/2021/01/Temarapport-Sivilombudsmannens-undersokelser-av-dispensasjoner-i-strandsonen.pdf
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relevant. Dette innebærer også at ingen har krav på dispensasjon, selv om vilkårene i pbl. § 19-

2 andre ledd er oppfylt. Det er begrenset mulighet for andre til å overprøve denne delen av 

kommunens vedtak. I en klagesak skal fylkesmannen prøve kommunens «kan»-vurdering 

fullt ut, men må legge stor vekt på det kommunale selvstyret.» 

Følgende kriterier er utledet for vurdering av forsvarlig saksbehandling 

• Saken skal være tilstrekkelig utredet fra rådmannen før det legges fram for hovedutvalg for 
tekniske tjenester. 

• I hver sak skal det gjøres vurderinger om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

• I hver sak må det vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.  

• Vedtakene må skille mellom inngangsvilkårene på den ene siden, og «kan»-vurderingen på 
den andre siden. 

• Habilitet må vurderes i tilstrekkelig grad. 
 
 

 

3.3. Enhetlig praksis og likebehandling 

Den tredje problemstillingen er: 

• Har Drammen kommune etablert systemer for å sikre enhetlig praksis og likebehandling i 

dispensasjonssaker? 

Alle dispensasjonssøknader skal vurderes individuelt. Etter plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd 

kan kommunen gi dispensasjon dersom visse forutsetninger er oppfylt. Det vil si at ingen har krav på å 

få dispensasjon selv om kravene er oppfylt. 

Det bør likevel være forutsigbarhet og at dispensasjonssøknader behandles etter de samme kriterier i 

kommunen. 

Følgende kriterium er utledet for vurdering av enhetlig praksis og likebehandling. 
 

• Drammen kommune bør ha systemer som gir grunnlag for en enhetlig praksis i 
dispensasjonssaker.  
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4. Organisering  

 

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

Virksomheten har ingen geografiske/områdemessige eller tematiske inndelinger på 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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5. Utvikling av dispensasjonssaker  

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

Hvordan har utviklingen i byggesaker med dispensasjon vært de senere årene i Drammen 
kommune? 

Dette er en beskrivende problemstilling uten revisjonskriterier. 

 
 

5.1. Fakta 

KOSTRA 

Alle kommuner rapporterer nøkkeltall i sin drift til KOSTRA hvert år. KOSTRA står for Kommune-Stat-

Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i 

kommuner, bydeler og fylkeskommuner.  

Tabellen under viser Rapportering fra Drammen kommune til KOSTRA. Tabellen viser bl.a. antall 

mottatte dispensasjonssøknader:  

 2020 2021 

Mottatte dispensasjonssøknader i alt 119 91 

Dispensasjonssøknader fra vedtatt plan 110 78 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 65 70 

Andel innvilget byggesøknader som skjer 

gjennom dispensasjon fra plan (prosent) 

3,8 11,7 

Byggesøknader behandlet i alt 1 560 1 440 

Klager behandlet av kommunen 32 31 

Klager avgjort av Statsforvalteren/ 

Fylkesmannen 

7 2 

Kilde KOSTRA 

Av tabellen ser vi at det var noen flere dispensasjonssøknader i 2020 i forhold til 2021. Antall 

byggesøknader i alt var også noe høyere i 2020. 

Tabellen under viser andel (i prosent) innvilgede dispensasjonssøknader av andel innvilgede 

byggesøknader, Drammen kommune er her sammenlignet andre kommuner: 

År/ kommune 2020 2021 

Drammen 3,8 11,7 

Halden - 9,6 

Moss 22,8 22,6 
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Kongsberg 2,9 7,8 

Hamar 17,9 18,1 

Lillehammer 8,9 4,7 

 

Av tabellen ser vi at det for 2021 er kommuner som ligger betydelig høyere og lavere enn Drammen 

kommune. Moss og Hamar har en betydelig høyere andel både i 2020 og i 2021. 

Dispensasjonssøknader 

Alle byggesøknader inkludert dispensasjonssøknader registreres i kommunens 

saksbehandlingssystem. Vi har bedt om å få en liste over alle dispensasjonssøknader kommunen har 

mottatt fra 2020. Vi har mottatt en Excel-fil som viser opprettelse av 276 saker fram til februar 2022. 

Det er bemerket fra kommunen at flere saker opprettet tidlig i januar 2020 kan være saker som er 

mottatt i de enkelte kommunene før kommunesammenslåingen til nye Drammen kommune. 

Saksbehandlingen kan også være påbegynt i gamle kommuner. Ved utplukk av saker i kapittel 6 har 

vi derfor tatt utgangspunkt i dispensasjonssøknader registrert mottatt i 2021.  

I oversikt over mottatte dispensasjonssøknader er det i kolonne for sakstittel redegjort for hva 

søknaden gjelder. I flere søknader kan flere forhold være omtalt. Søknad om dispensasjon kan da 

eventuelt bare gjelde noen av de forholdene som er nevnt i sakstittel, eventuelt kan det være snakk 

om dispensasjon fra flere forhold i samme søknad. Vi har gruppert saker etter tema for å gi en 

indikasjon over hvilke typer dispensasjonssøknader som er mest vanlige. Søknader fra offentlige 

instanser/ etater er samlet i en gruppe. 

Type Antall 

Garasje 47 

Påbygg/tilbygg 42 

Offentlig 21 

Bruksendring 18 

Mur/ støttemur 13 

Enebolig 13 

Bod 8 

Bolig med flere enheter 7 

To-fire mannsbolig 6 

 

Av tabellen ser vi at Drammen kommune har mottatt flest søknader om dispensasjoner som vedrører 

garasjer og påbygg/tilbygg.  
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Reguleringsplaner 

Vi har fått tilsendt oversikt over alle reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, områderegulering og 

detaljreguleringer. Totalt er dette 1405 planer. En stor andel av disse er av eldre årgang.  

 

År reguleringsplan 

vedtatt 
Antall 

2021- 2015 93 

2014- 2010 67 

2009-2000 212 

1999-1990 157 

1989-1980 191 

1979 - 452 

Uten årstall 233 

 

Tabellen viser at de aller fleste av kommunens planer er fra før år 2000. 
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Saksgang i byggesaker, fra veileder fra Statsforvalteren: 

I diagrammet under har statsforvalteren beskrevet saksgangen i en dispensasjonssøknad:

 

5.2. Revisjonens vurderinger 

Gjennomgangen av dispensasjonssøknader fra 2020 i Drammen kommune viser at det var litt færre 

dispensasjonssøknader i 2021 i forhold til 2020. Totalt antall byggesøknader var også høyere i 2020. 

Når det gjelder andel (i prosent) innvilgede dispensasjonssøknader av andel innvilgede 

byggesøknader, er det kommuner som både ligger betydelig høyere og lavere enn Drammen 

kommune. Drammen kommune skiller seg altså ikke ut sammenlignet med flere kommuner.   

Gjennomgangen av dispensasjonssøknader viser at det er gitt flest dispensasjoner for garasjer og 

påbygg i 2020 og 2021. Oversikten over reguleringsplaner viser også at mange av disse er av eldre 

årgang. 
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6. Forsvarlig saksbehandling 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• I hvilken grad har Drammen kommune forsvarlig saksbehandling av byggesøknader med 
dispensasjon? 

Følgende kriterier er utledet for vurdering av forsvarlig behandling av dispensasjonssøknader: 

• Saken skal være tilstrekkelig utredet fra rådmannen før det legges fram for hovedutvalg for 
Tekniske tjenester 

• I hver sak skal det gjøres vurderinger om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

• I hver sak må det vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.  

• Vedtakene må skille mellom inngangsvilkårene på den ene siden, og «kan»-vurderingen på 
den andre siden. 

• Habilitet må vurderes i tilstrekkelig grad. 

 
 

6.1. Fakta 

Av plan- og bygningsloven kapittel 19 Dispensasjon framgår det at dispensasjoner krever grunngitt 

søknad. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig 

tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Dersom det er nødvendig å ivareta nasjonale eller viktige 

regionale interesser og hensyn i nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder kan 

myndighet gis til regionale eller statlig organ. 

Myndighet til å gi dispensasjoner tilligger kommunen. Vedtak kan påklages og sendes kommunen. 

Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen sendes til statsforvalteren for endelig vedtak.  

Ansvar/ roller 

I Drammen kommune er hovedutvalg for Tekniske tjenester som behandler dispensasjonssøknader. 

Administrasjonen utarbeider saksframlegg som behandles i utvalgsmøter. Saker som er vurdert å 

ikke være av prinsipiell karakter kan behandles administrativt. 

Byggesaksavdelingen er organisert under virksomheten Arealplan, klima og miljø. Byggesak er delt 

inn i to avdelinger (byggesak 1 og 2) samt enhet for tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Det er en 

virksomhetsleder, to avdelingsledere (en på hver byggesaksavdeling) og tre fagkoordinatorer fordelt 

med to på byggesaksavdelingene og en på enhet tilsyn- og ulovlighetsoppfølging. 

Byggesaksavdelingene består av totalt 25,8 årsverk, mens virksomheten består av totalt av 33,8 

årsverk (dimensjonert for 35 årsverk). De to avdelingene er likestilte og behandler alle type saker, det 

er ingen geografiske eller tematiske forskjeller på saker som avdelingene behandler.  
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Arbeidsgrupper 

Alle saksbehandlere på byggesaksavdelingene er videre organisert i egne arbeidsgrupper med 5-6 

medlemmer. Gruppene består av personell med forskjellig erfaring og kompetanse og er ment som 

en arena for diskusjon og samhandling med en flat struktur uten leder. Hvert kvartal rulleres 

medlemmene til nye grupper. Konkrete saker tas inn til diskusjon i gruppene. Saksbehandlere velger 

selv hvilke saker som skal tas med inn i gruppen. Det er opplyst at noe av bakgrunnen for opprettelse 

av gruppene var for å avdekke eventuelle saksbehandlingsforskjeller mellom de ulike 

byggesaksmiljøer som ble slått sammen i forbindelse med opprettelse av nye Drammen kommune. 

Hensikten med gruppene er å sikre erfaringsutveksling, omforent praksis og forståelse av lovverket. 

Dersom arbeidsgruppen ikke kommer frem til en konklusjon eller er uenige, skal 

saken/problemstillingen tas opp til videre diskusjon på avklaringsmøte med avdelingsledere og 

fagkoordinatorer. Avdelingsleder opplyser at arbeidsgruppene også har en opplærende funksjon, 

spesielt ved nyansettelser. 

Saksbehandlere har i intervju opplyst at de i hovedsak er fornøyd med ordningen med 

arbeidsgrupper. Det er påpekt at dette er en lærings- og opplysningsarena. I arbeidsgruppene tas det 

også opp faglige utfordringer som den enkelte måtte ha. Erfaringer deles også internt i gruppene. Det 

er av enkelte påpekt at det er bra å ha en arena å diskutere faglige utfordringer i, slik at ikke alt må 

tas opp med avdelingsleder. Informantene opplyser også at de er fornøyde med at hyppigheten av 

møtene har blitt redusert fra slik det opprinnelig var. I møtene blir det også referert til hva som er blitt 

diskutert i avklaringsmøter slik at alle skal være godt kjent med de diskusjoner som har vært der.  

Fordeling av saker 

Nye innkomne saker blir fordelt til saksbehandlere av fagkoordinator. Det er opplyst at saker i 

utgangspunktet fordeles tilfeldig til saksbehandlere primært etter kapasitet, men det tas også 

hensyn til kompetanse og erfaring. Det legges opp til at saksbehandlerne skal kunne behandle alle 

typer saker, uavhengig av vanskelighetsgrad. Kapasiteten holder man oversikt over gjennom 

arbeidslister som den enkelte fører i Excel. Nye saker blir lagt inn i sakssystemet eByggesak av 

arkivavdelingen og satt på virksomheten Byggesak. Ved fordeling til saksbehandler generer systemet 

en epost til den saksbehandleren som har fått tildelt saken. Fagkoordinator opplyser også at man i 

hovedsak tar sjekk på om det har blitt gjennomført en forhåndskonferanse eller er tidligere saker som 

får betydning for fordeling av saker. Dersom saken fordeles til en annen saksbehandler er dette på 

bakgrunn av kapasitet eller vurdering på at det er hensiktsmessig at saken fordeles til en annen 

saksbehandler. Det er også opplyst at man forsøker å fordele saker innenfor samme planområde til 

samme saksbehandler eventuelt to faste saksbehandlere. 

Saksbehandlere vi har intervjuet opplyser at de i hovedsak er fornøyd med hvordan fordeling av saker 

foregår. Noen har imidlertid gitt uttrykk for at de ønsker at saker i større grad skulle vært fordelt på 

bakgrunn av kompetanse og erfaring. Et resultat av at saker fordeles tilfeldig etter kapasitet er at 

søknader som kommer inn på nytt etter at det er gjort vesentlige endringer kan bli fordelt til andre 

saksbehandlere enn de som opprinnelig hadde fått tildelt saken. Dette oppleves i enkelte tilfeller 

som uheldig.  
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Avklaringsmøter/ saksmøter 

Avdelingen benytter seg også av avklaringsmøter – møter hvor man kan ta med saker hvor det er 
faglig usikkerhet. Det gjennomføres slike møter 4 ganger i uka. Både spørsmål i konkrete saker og 
generelle problemstillinger og tolkningsspørsmål kan løftes opp i avklaringsmøter. Saksbehandlere 
kan delta på møter både fysisk og via teams, uavhengig av om de har meldt opp sak til avklaring eller 
ikke. Man har et erfaringsnotat i kvalitetssikringssystemet hvor man fører inn avklaringer for saker og 
tema som det kan ha vært ulik praksis på tidligere.  

Søknader om dispensasjon skal opp på avklaringsmøte før det går videre til saksmøtet. Enkelte 

mindre dispensasjonsforhold kan avklares direkte i avklaringsmøtet, eksempelvis dispensasjon fra 

tekniske krav eller dispensasjoner hvor planfaglig vurdering er kjent fordi det er behandlet en 

dispensasjon for lignende tiltak tidligere. Avklaringer og konklusjoner i sak og avklaringsmøter blir 

loggført på saken.  

Avklaringsmøter kan også praktiseres som «åpen dør», der avdelingsledere og fagkoordinator sitter 

tilgjengelig hele/deler av dagen. Dette gjøres i hovedsak i forbindelse med ferieavvikling, høytider og 

ved stor sakspågang, for å sikre bedre flyt i saksbehandlingen. 

Saksmøter gjennomføres ukentlig og i hovedsak omhandler spørsmål rundt dispensasjonsforhold 

eller saker som av andre årsaker bør diskuteres med virksomhetsleder og/eller planavdelingen. Her 

deltar virksomhetsleder, avdelingsledere og eventuelle representanter på ledernivå fra andre 

virksomheter som er berørt. Arealplan er alltid med, det samme gjelder representanter fra avdeling 

juridisk Arealplan klima og miljø. Virksomhet miljø og landbruk kan også delta ved behov. 

I utgangspunktet skal alle dispensasjonssøknader gjennomgås i saksmøter, enkelte mindre saker kan 

imidlertid avgjøres direkte i avklaringsmøtet. I saksmøtet tas det stilling til utfall og behandlingsform 

av dispensasjonssøknadene. Det utarbeides skriftlig forenklet referat fra møte. Referatet blir lagret i 

et eget skjema og lagres på saken. Saksbehandler registrerer i sjekklisten til saken at dispensasjon er 

avklart i saksmøtet. Saksbehandler utarbeider ferdig sak, hvor godkjenningsrekken (dvs. hvilke 

ledergodkjenninger som er påkrevd) avhenger av om saken behandles politisk eller administrativt. 

De intervjuede saksbehandlerne gir uttrykk for at de er fornøyde med ordningen med 

avklaringsmøter og saksmøter. De opplyser at de som saksbehandler har ansvar for å belyse alle 

sider av en sak og å definere hva utfordringene er, og eventuelt hva som kan være problematisk med 

saken. Gjennomgangen i møtene gjør at man får en felles beslutning, selv om det er lederne som 

bestemmer hvordan man skal behandle saken. Saksbehandlere oppgir at det er en styrke for 

saksbehandlingen at vedtaket i så stor grad er forankret i ledelsen. De er videre av den oppfatning at 

det blir gitt gode tilbakemeldinger fra ledelsen i slike møter. 

Arkitekturpanel 

Byggesaksavdelingene har et arkitekturpanel som består av saksbehandlere på kontoret med 

arkitektkompetanse, pr. d.d. er dette tre medarbeidere. Panelet bistår i forbindelse med eventuelle 

vurdering av tiltakets visuelle kvaliteter der det er behov for dette. Panelet har ukentlig møte hvor 

saksbehandlere kan melde opp saker på lik linje med avklarings- og saksmøtene. Disse møtene 

referatføres. 
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Det gjennomføres også ukentlige møter med byantikvaren hvor saksbehandlere kan melde opp saker 

med verneinteresse. Disse møtene referatføres og utgjør byantikvarens uttalelse i sakene. 

Administrativ/politisk behandling 

Som nevnt over gjøres det vurderinger i saksmøte om søknaden skal behandles administrativt eller 

den skal legges fram for hovedutvalg for tekniske tjenester.  

Det er opplyst at det fram til nå har vært veldig snevert hva som er delegert av 

dispensasjonssøknader til administrativ behandling. Saker av prinsipiell karakter skal behandles 

politisk. Det oppfattes at dette kan være litt uklart hva dette betyr i praksis. Hovedutvalget for 

tekniske tjenester vedtok 10.5.2022 Retningslinjer for politisk behandling av bygge- og klagesaker. 

Retningslinjen er også behandlet av formannskapet og kommunestyret. Av retningslinjen framgår det 

at alle byggesaker er delegert til administrativ behandling, med unntak av: 

a. Prinsipielle saker: 

Saker der det er et politisk handlingsrom, såkalt fritt skjønn, og spørsmålet ikke er avklart gjennom 
overordnede føringer eller retningslinjer.  

Følgende saker anses ikke å være prinsipielle: 

• der vilkår for dispensasjon klart ikke er oppfylt, og det skal gis avslag på dispensasjon (avslag 
er i tråd med hovedregelen). 

• samme dispensasjon tidligere er gitt i planområdet, og administrasjonen kjenner politikernes 
standpunkt. 

• gjeldende planbestemmelse ikke lenger er gyldig etter dagens regelverk. 
• gjeldende arealformål i planen åpenbart ikke lenger er i tråd med ønsket arealdisponering 

og/eller er foreldet. 
• dispensasjon fra tekniske krav til byggverk. 

b. Politisk bestilling. Ordfører eller politisk utvalg ber om politisk behandling. 

c. Politisk forankring. I saker der det er behov for politisk forankring. 

Retningslinjene er et prøveprosjekt for 2022 og hovedutvalget skal etter prøveperioden få en oversikt 
over alle saker som tidligere ville ha blitt behandlet i hovedutvalget. Det skal deretter gjøres ny 
vurdering av reglementet. 

Bakgrunnen for utarbeidelse av reglementet er å effektivisere og korte ned saksbehandlingstiden slik 

at saksbehandlingsfrister blir overholdt. Administrasjonen fremmet i 2021 forslaget om retningslinjer.  

Hovedutvalget vedtok da at det skulle gjennomføres et arbeidsverksted i hovedutvalget. I mars 2022 

ble nevnte arbeidsverksted gjennomført. Det ble her bl.a. gitt signaler om hvilke typer saker som 

fortsatt ønskes behandlet politisk. Signalene er tatt inn i reglementet. 

Kvalitetssikring av vedtak hvor dispensasjonsforholdet er behandlet administrativt skal alltid utføres 

av avdelingsleder. Politiske saksframlegg skal alltid kvalitetssikres av avdelingsleder, deretter 

virksomhetsleder og så kommunalsjef. Rådmannen undertegner saker som legges fram for 

hovedutvalget for behandling. 
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I saker til politisk behandling vil det ofte også bli utarbeidet en alternativ innstilling i forhold til 

rådmannens innstilling i saken. Dersom utvalget går for den alternative innstilingen, må de redegjøre 

for sine argumenter i saken. 

Drammen kommune har utarbeidet egen mal og rutine for saksframlegg til politiske utvalg. Denne 

malen brukes også i forbindelse med behandling av dispensasjoner. Saksbehandlere har i intervju 

opplyst at saker som skal til politisk behandling vil være mer omfattende å skrive enn saker som 

behandles administrativt. I og med at de skal behandles i utvalgsmøter, vil det også være mer 

krevende å holde saksbehandlingsfrister. Det er også utarbeidet sjekkliste for politiske saksframlegg. 

Videre skal det avholdes et møte med avdelingsleder om saksfremstillingen før saksbehandler setter 

i gang arbeidet med utarbeidelse av saksframlegget. Her drøftes blant annet hvilke elementer det er 

viktig å få fram i saksfremstillingen.  

Andre møter/ møtepunkter 

Det er opplyst at avdelingsmøter og virksomhetsmøter gjennomføres annenhver uke (2 

avdelingsmøter og 2 virksomhetsmøter per måned). I møtene tas det opp faglige temaer, 

gjennomgang av rutiner, virksomhetens mål, medvirkning blant de ansatte til utviklingsarbeid og 

kompetanseheving. Virksomheten har lagt opp til månedlig gjennomføring av kompetansehevende 

heldagssamlinger. Saksbehandlere har også opplyst at man har en chat-løsning via teams hvor 

aktuelle spørsmål kan stilles. Denne er åpen for alle og alle kan svare. Det oppleves at dette er et 

nyttig verktøy hvor erfaringer kan deles. Saksbehandlerne har også mulighet til å avtale separate 

møter med avdelingsleder og virksomhetsleder for å avklare spørsmål i saker. 

Rutiner 

Byggesaksavdelingen har utarbeidet en rekke rutiner, skjemaer og maler. Disse er tilgjengelig i 

kommunens kvalitetssystem EQS.   

Det er utarbeidet rutine for behandling av dispensasjoner. Her framgår lovgrunnlag og vilkårene for 

dispensasjon som må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. 

Videre er det bl.a. utarbeidet rutiner, maler osv. for: 

• Konkludere videre behandling av sak 

• Annen myndighet i byggesaker – varsling, godkjenning m.m 

• Rutine for tilbakemelding på søknad 

• Oppmelding av sak til saksmøte 

• Vurdere avstand til vei 

• Vurdere tiltakets plassering etter pbl. §29-4 

• Sjekkliste for byggesakskontroll 

• Sjekkliste for ferdigattest 

• Sjekkliste for forhåndskonferanse 

• Sjekkliste for igangsettelsestillatelse  

• Sjekkliste for midlertidig brukstillatelse 
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• Sjekkliste avkjøring 

• Sjekkliste skilt 

• Mal dispensasjonsvedtak 

• Mal avslag 

• Mal rammetillatelse 

• Mal tillatelse til endring 

• Mal tillatelse til tiltak ett-trinn 

• Mal vi vurderer å avslå søknaden din 

• Mal oppmelding av sak til saksmøte 

Sjekklister 

Det er utarbeidet ulike typer sjekklister for ulike saker. Sjekklister skal fylles ut i alle typer saker, her 

dokumenterer man fastsatte momenter i de ulike typer saker. I alle sjekklister skal det vurderes 

habilitet. Eksterne høringsinstanser som er berørt dokumenteres eksempelvis om det berører LNF 

området. Interne høringer/ avklaringer som bl.a. vann og avløp og avstander til kommunal vei. Er 

dette en dispensasjon dokumenteres dette. Vurderinger om saken er komplett eller om ytterligere 

dokumentasjon må innhentes vurderes. Videre skal det gjøres vurderinger i forhold til arkivering og 

dokumentasjon som bl.a. nabovarsel, kart, tegninger, gjennomføringsplan osv. Det er også eget punkt 

for vurdering av arealplaner som tiltaket berører. 

I de tilfeller søknaden er en dispensasjon skal det avklares hvilke bestemmelser det dispenseres fra 

samt om hensynene bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt og om fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene. I tillegg skal interne avklaringer i avklaringsmøte og 

saksmøte dokumenteres. Sjekkliste skal signeres og dateres av saksbehandler. 

I sjekklistene er det eget område for leders godkjenning. Her dokumenteres de kontrollpunkter som 

gjøres. Det skal også vurderes om saken er prinsipiell slik at den skal behandles av politisk 

hovedutvalg. 

Saksbehandlere vi intervjuet er i hovedsak positive til de omfattende sjekklistene. Det er bla. påpekt 

at det gir en transparent saksbehandling, fint for nyansatte, men også for de med lang erfaring er det 

fint med påminnelse på hva som skal sjekkes. Det er av enkelte blitt påpekt at utfylling av sjekklister 

tar mye tid.  

I alle de sakene vi har gjennomgått var sjekklister utfylt. Område for leders godkjenning i sjekkliste 

var også fylt ut av leder som hadde godkjenningsansvar. 

Maler 

De utarbeidede vedtaksmalene er detaljerte i innhold. Her er det lagt inn standard tekst på de ulike 

områdene samtidig som det er gitt innspill til informasjon og vurderinger som må inngå i vedtaket. 

Standard tekst for klageadgang er en del av malen. 
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Ansatte har i intervju gitt uttrykk for at byggesaksavdelingen har gode maler og rutiner. En av 

informantene har påpekt at man har veldig standardiserte maler og at det skal mye til for ikke å 

levere kvalitet med de rutinene som er fastsatt.  

Vedtak/ saksframlegg 

Vi har som redegjort for i kapittel 2 - Metode, gjennomgått 30 dispensasjonssøknader. Som nevnt 

ovenfor er det utarbeidet en mal for vedtak som benyttes av saksbehandlerne. Alle vedtak har en 

beskrivelse av hva det søkes om samt hva det søkes dispensasjon fra. For mange saker vil søknaden 

også gjelde tiltak som er innenfor reguleringsplanens bestemmelser. Dette kan eksempelvis være 

bygging av bolig med garasje hvor garasjen er utenfor byggegrense. Det kan også eksempelvis være 

søkt om flere tiltak som krever flere dispensasjoner fra ulike bestemmelser.     

I vedtaket er det henvist til hvilke bestemmelser det er gitt dispensasjon fra, det er også henvist til 

hvilke plangrunnlag som gjelder for eiendommen. Det er videre redegjort for hvilken dokumentasjon 

som er godkjent i tiltaket, dette kan være situasjonsplan, fasadetegninger, plantegninger osv. 

I vedtaket framgår det en kort beskrivelse av søknaden samt hvem som er ansvarlig søker.  

Vedtaket inneholder avsnitt for høringsuttalelser, her er uttalelser både fra eventuelle interne og 

eksterne høringsinstanser tatt inn. Uttalelser fra naboer på bakgrunn av nabovarsler framgår. 

Ansvarlig søkers kommentarer til nabouttalelser framgår. 

I vedtakets kapittel om kommunens vurderinger, beskrives vurderinger som kommunen har gjort. Her 

konkluderes det bl.a. om tiltaket har en god arkitektonisk utforming og gode visuelle kvaliteter i 

samsvar med pbl. §§ 29-1 og 29-2. 

I kapittelet beskrives det søkte tiltaket med bl.a. kart og søkers begrunnelse for at dispensasjon skal 

innvilges, deriblant gjengivelse av det søker har angitt som særlige grunner.  

Det er i saksframleggene henvist til at det kan gis dispensasjon dersom hensynene bak 

bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. Videre framgår det at utgangspunktet for en dispensasjon er at den må være til 

fordel for allmenheten og ikke private interesser. 

I alle vedtak er det gjort vurderinger rundt om bestemmelsene blir tilsidesatt. I de tilfeller hvor 

dispensasjonen er innvilget er det konkludert med at bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. I 

alle saker som er behandlet er det videre gjort vurderinger på om fordelene ved å dispensasjon er 

større enn ulempene. I de tilfeller hvor dispensasjonen er innvilget er det konkludert med at 

fordelene var større enn ulempene.  

I kommunens vedtak er det som nevnt over, påpekt at utgangspunktet for at en søknad skal innvilges, 

så må fordelene gjelde for allmenheten og ikke private interesser. Vår gjennomgang av enkeltsaker 

viser at det i svært mange saker bare er argumentert for fordeler som er av privat karakter og i lite 

omfang fordeler for allmenheten. Eksempler på dette er: 
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-Fordelene ved å gi en dispensasjon er bedre utnyttelse av tomten for oppnåelse av 
tilstrekkelig uteoppholdsareal og gårdsplass. 

-Fordelene ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver får flere overbygde biloppstillingsplasser 
og at mindre uteoppholdsareal blir beslaglagt enn hva som ville være tilfelle dersom garasjen 
ble trukket lengre inn på eiendommen 

-Fordelen ved å gi dispensasjon er at det muliggjør en hensiktsmessig utnyttelse og 
funksjonell bruk av eiendommen og parkering- og trafikkareal begrenser seg nord på 

eiendommen og ikke strekker seg langs hele eiendommen og frigir ute oppholdsareal sør på 
eiendommen ved at gammel garasje rives. Kommunen kan ikke se noen tungtveiende 
ulemper ved omsøkt tiltak på grunn av plasseringen av omkringliggende bebyggelse, og vi 

vurderer garasjens plassering mot veien som den mest hensiktsmessige plasseringen sett i 
lys av bygningsmessige forhold og vil frigi utomhus- arealer mot sør ved at den gamle 

garasjen rives. 

-Fordelene ved å innvilge dispensasjon er at utearealet får økt bruksverdi og 

brukervennlighet, og det forlenger sesongen for når arealet kan benyttes. Tiltaket gir i 
hovedsak personlige fordeler for tiltakshaver, da det i liten grad vil være fordeler som 
allmennheten har nytte av. 

-Oppføring av garasje kan anses som en ren personlig fordel, men samtidig er garasje noe 
som er forventet på boligeiendommer etter dagens standard. Oppgradering av eldre boliger 

og bilparkering som flyttes fra gårdsplass og inn i garasje, anses positivt og gir nabolaget et 
løft. 

-Fordelene ved å gi dispensasjon er i hovedsak personlige fordeler, da det i liten grad vil være 
fordeler som allmennheten har nytte av. …………  Etter dette vurderer kommunen ulempene ved 

dispensasjon medfører som små, og av liten betydning for allmennheten. Personlige fordeler 
kan kun unntaksvis tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. Likevel anses fordelene å være 
klart større enn ulempene da ulempene er såpass begrenset. 

- Fordelene ved å gi dispensasjon er i hovedsak av privat karakter for eier av eiendommen, da 
det i liten grad vil være fordeler med tiltaket som allmenheten har nytte av. Utvidelse av 

verandaen gir en bedre utnyttelse av eiendommen for videre bruk og tilfører et godt 
uteoppholdsareal med tilgang på sol.  

-Fordelene ved å gi dispensasjon er i hovedsak av privat karakter for eier av eiendommen, da 
det i liten grad vil være fordeler ved tiltaket som allmenheten har nytte av. Ulempene ved 

dispensasjonen er at tiltaket oppføres i strid med byggegrense mot vei, og det således ikke 
bygges i tråd med gjeldene plangrunnlag. Den generelle byggegrensen i området er 
imidlertid ikke fulgt, og siden både eneboliger og garasjer er plassert nærmere vei enn 12,5 

meter, anses ulempene ved å fravike planen begrenset. Samlet sett foreligger det fordeler 
som i stor grad er av privat karakter. Da det ikke foreligger særlige ulemper ved tiltaket og 
reguleringsplanen er av eldre dato, kan de private fordeler tillegges avgjørende vekt.  
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- Fordelene ved å gi dispensasjon er videre i stor grad private fordeler, og fordeler tilknyttet 
arealutnyttelse og brukbarheten av bygningen på egen eiendom. En ulempe ved å innvilge 
dispensasjon kan være uønsket presedensvirkning. 

- Det har over flere år utviklet seg en dispensasjonspraksis som følge av at reguleringsplanens 
krav til utnyttelsesgrad er foreldet. ……….. Siden reguleringsplanen er en eldre plan, og nyere 

praksis for området tilsier en høyere utnyttelsesgrad, mener kommunen at ulempen ved å 
dispensere fra planen ikke er like tungtveiende. Samlet sett vurderes det derfor at fordelene 
ved å gi dispensasjon fra reguleringsplanens krav til U-grad er klart større enn ulempene. 

- Fordelene ved å gi dispensasjon er i hovedsak av privat karakter for eier av eiendommen da 
det i liten grad vil være fordeler som allmenheten har nytte av. Ulempene ved dispensasjonen 

er at tiltaket oppføres utenfor byggegrense mot vei, og at det således ikke bygges i tråd med 
reguleringsplanen. Reguleringsplanen er imidlertid over 50 år gammel, og ulempene ved å 

fravike planen anses å være begrenset. Samlet sett foreligger det fordeler som i stor grad er 
av privat karakter. Da det ikke foreligger særlige ulemper ved tiltaket og reguleringsplanen er 
av gammel dato, kan de private fordeler tillegges avgjørende vekt. 

Flere saksbehandlere har i intervju gitt uttrykk for at det er en del gamle reguleringsplaner som 

henger igjen som kanskje burde vært oppdatert. Det er forhåpninger til at ny kommuneplan vil kunne 

overstyre en del bestemmelser i gamle planer.  

I alle saker som har blitt avgjort ved vedtak i hovedutvalget er det i saksframlegget gitt åpning for et 

alternativt vedtak i forhold til rådmannens forslag til vedtak i saken. Rådmannen skriver da at: 

Dersom saken vurderes annerledes på politisk nivå, kan det fattes et annet vedtak på søknaden om 

dispensasjon. Et eventuelt avslag/ godkjennelse må begrunnes på samme måte som rådmannens 

innstilling, men må da vise at vilkårene i pbl. § 19-2 ikke/er oppfylt.  

Dette innebærer at det må fremgå enten at  

a)  hensynene bak bestemmelsen det her er søkt om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt eller ikke tilsidesatt ved en dispensasjon eller  

b)  at ovennevnte hensyn ikke blir vesentlig tilsidesatt, men at fordelene ved en dispensasjon 

ikke/ er klart større enn ulempene ved en samlet vurdering  

Dersom det er tvil om en eventuell tilsidesettelse av hensynene er å anse som vesentlig, bør det i alle 

tilfelle også i tillegg vises at vilkåret om større fordeler uansett ikke er oppfylt. Selve vedtaket som 

fattes må vise til plan og bygningsloven § 19-2, og det må fremgå tydelig at dispensasjon 

avslås/innvilges. 

Av de sakene vi har gjennomgått har 12 søknader blitt behandlet av politisk hovedutvalg. I tre saker 

har hovedutvalget helt eller delvis fattet et annet vedtak enn det som var rådmannens innstilling. I de 

tre tilfellene ga hovedutvalget søker dispensasjon for tiltakene det var søkt om. I ett tilfelle var det 

høringsuttalelse fra statsforvalteren, dette var i samsvar med rådmannens innstilling. I 



 

 
29 

Drammen kommune   |   2022   |   Dispensasjonspraksis 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

vedtaksprotokollene er det redegjort for den begrunnelsen utvalget har for å fatte det vedtaket de 

har gjort. Fordeler ved å gi dispensasjon som utvalget har lagt til grunn er referert i to av vedtakene, 

for ett vedtak var det ikke redegjort for hvilke fordeler utvalget la vekt på ved behandlingen:   

- Fordelene ved tiltaket knytter seg i hovedsak til tiltakshavers personlige interesser, ved at 
eiendommen oppgraderes og boligen utvides slik at den får en mer funksjonell og praktisk bruk. 

Boligen vil fremstå helthetlig med terrassen og påbygget som en enhet. Bebyggelsen i området 
bærer også preg av flere boliger som har større volum en denne eiendommen og kommuneplan gir 
åpning for at mindre tilbygg, påbygg i området kan godkjennes. 

- Fordelene ved å gi dispensasjon er at man får utnyttet eiendommen maksimalt, og gi en økt 
fortetting i et etablert boligfelt. Som det fremgår av dispensasjonssøknaden, er det andre 

flermannsboliger i området. Videre er det god infrastruktur og viktige tilbud i området, slik som kort 
avstand til buss, barnehager, dagligvarebutikk og skole. En fortetting i et slikt område må anses 

ønskelig og som en tungtveiende fordel for dispensasjonen. Dispensasjonen vil også ha private 
fordeler, selv om disse normalt ikke kan tillegges særlig vekt i en dispensasjonsvurdering. 

Tidsfrist 

Saksbehandlerne gir uttrykk for at de har god kontroll på saksbehandlingstid. Tiden følges opp i eget 

regneark. Her angis når søknaden er kommet inn og når den er komplett. Kommunens 

saksbehandlingssystem oppgis å ikke være et godt nok verktøy til å følge med på tidsfrister. Det er 

opplyst at det er mer krevende å holde seg innenfor tidsfrister med saker som skal behandles 

politisk. Man opererer da med skrivefrister til utvalgsmøtene. I alle administrative vedtak er det angitt 

når søknaden var mottatt og når den eventuelt var komplett etter innsending av tilleggsinformasjon. I 

de tilfeller saksbehandler vurderer at det er mangler i søknaden vil det sendes et mangelbrev som 

etterspør ytterligere dokumentasjon. Ett av kontrollpunktene i sjekkliste for godkjenning av leder er 

om det er angitt korrekt gebyr. I flere av sakene vi har gjennomgått er det her blitt påpekt at gebyret 

må reduseres på bakgrunn av overskridelse av tidsfrister. Kommunen har redegjort for at i de tilfeller 

hvor man frafaller eller reduserer gebyrer, så vil ikke dette redusere inntektene i selvkostregnskapet 

for byggesak.  

Kvalitetssikring 

Det er opplyst at alle vedtak skal sendes på godkjenning til enten avdelingsleder eller fagkoordinator 

før de sendes ut. Dette er sporbart i saksbehandlingssystemet. Virksomhetsleder godkjenner 

byggetillatelser unntaksvis, dersom det er ønskelig med forankring hos virksomhetsleder. Det er også 

mulig å sende brev og referater til kolleger, fagkoordinator og avdelingsledere for gjennomlesing. 

Dette er sporbart i saksbehandlingssystemet. Saksfremlegg for politiske saker sendes på 

godkjenningsrekke til avdelingsleder, virksomhetsleder og kommunalsjef. 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser at alle administrative vedtak er undertegnet av avdelingsleder 

i tillegg til saksbehandler. Saker som behandles politisk er undertegnet av rådmannen og 

kommunalsjef for arealplan, klima og miljø. Sjekkliste for godkjenning av leder er fylt ut i alle saker vi 

har gjennomgått.  
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Saksbehandlere har i intervju opplyst at de opplever at kvalitetssikringen fra avdelingsleder eller 

fagkoordinator fungerer bra. Det gis tilbakemelding dersom ytterligere undersøkelser må gjøres. 

6.2. Revisjonens vurderinger 

Tilstrekkelig utredet sak 

Etter vår vurdering framstår de dispensasjonssakene som vi har gjennomgått som tilstrekkelig 

utredet. Det går tydelig fram av saksframlegget hva det søkes om og hvilke bestemmelser det 

ønskes dispensasjon fra. Det er også redegjort for eventuelle høringsuttalelser som er mottatt.  

Av elementer som etter vårt skjønn er med på å sikre at alle dispensasjonssøknader er tilstrekkelig 

utredet vil vi bl.a. peke på: 

Drammen kommune benytter seg av sjekklister. Her skal det dokumenteres bl.a. at søknaden er 

komplett.  Saksbehandler dokumenterer sentrale vurderinger i sjekklistene og etter vårt skjønn er 

denne med på å kvalitetssikre arbeidet i byggesaksavdelingen. Sjekklistene gjennomgås også av 

leder. Saksbehandlere har i hovedsak også gitt uttrykk for at bruken av sjekklister gir en transparent 

saksbehandling og fremstår som en huskeliste. 

Det er utarbeidet en rekke rutiner, maler og skjemaer til bruk i saksbehandlingen, og i tillegg er det 

etablert møtepunkter for saksbehandlere for deling av kunnskap gjennom bl.a. arbeidsgrupper. 

Saksbehandlere har gjennom intervju gitt uttrykk for at dette er en fin arena for bl.a. å diskutere 

faglige utfordringer. 

I avklaringsmøter og saksmøter blir konkrete saker gjennomgått. Her tas det stilling til utfallet og 

behandlingsform av saken og beslutningene blir forankret i ledelsen. Beslutning om saken skal 

behandles politisk eller administrativt tas her.   

Inngangsvilkårene: Hensynet bak bestemmelsene 

I alle saksframlegg vi har gjennomgått og er det gjort vurderinger rundt om bestemmelsene vil bli 

tilsidesatt. I de tilfeller hvor dispensasjoner er innvilget er det i alle saker konkludert med at 

bestemmelsene ikke blir tilsidesatt ved innvilgelse av søknaden.    

Av Ot.prp. nr. 32 Plan- og bygningsloven framgår det i merknader til § 19-2 at dispensasjoner ikke må 

undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Utfra hensynet til offentlighet 

samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 

dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Mange 

av planene det gis dispensasjon fra er gamle og planbestemmelsene er ikke lenger i tråd med slik 

Drammen kommune ønsker å gi tillatelse til tiltak. Det også i intervju framkommet at det er flere 

reguleringsplaner som har foreldede planbestemmelser. 

Etter vårt skjønn bør det vurderes å sørge for en oppdatering av relevante reguleringsplaner slik at de 

er i samsvar med dagens praksis. En oppdatert reguleringsplan vil også gi mer forutsigbarhet for 

berørte parter og sikrer at alle har samme informasjon. Det vil også sørge for at planen ikke blir 

undergravet.  
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Inngangsvilkårene: Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon 

Lovverket er tydelig på at det ikke skal være en kurant sak å fravike reguleringsplaner. Planene har 

blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunestyret. Fordelene ved å 

gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Dispensasjonsveileder fra Statsforvalteren i 

Oslo og Viken påpeker at det i hovedsak er fordeler for allmenne interesser, ikke personlige og 

økonomiske fordeler for søker som skal legges til grunn ved vurderingen. Fordeler/ulemper knyttet 

til søkers person og/eller deres familiemedlemmer med flere, kan derfor som en hovedregel ikke få 

avgjørende vekt i vurderingen av om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser at det i alle saker/ saksframlegg er redegjort for fordeler og 

ulemper ved å gi dispensasjon fra bestemmelsene. I de sakene hvor administrasjonen har innstilt på 

en positiv behandling av søknaden er det konkludert med fordelene er større enn ulempene. 

Gjennomgangen av enkeltsakene viser at det er et stort antall saker hvor fordelene bare kan sies å 

være av privat karakter og svært liten grad i tråd med Statsforvalterens veileder. Det er i flere saker 

henvist til at reguleringsplanen er foreldet eller gammel og at nyere praksis tilsier at tiltaket kan 

godkjennes.  

I saksframlegg som er lagt fram for politisk behandling er det åpning for alternativ vedtak i forhold til 

rådmannens innstilling. I tre av de sakene vi gjennomgikk vedtok utvalget en alternativ innstilling, For 

en av sakene ble det ikke i vedtaket redegjort for hvilke fordeler som ble vektlagt. 

Som redegjort for, er det i behandlingen av mange dispensasjonssøknader gitt dispensasjon på 

bakgrunn av private fordeler for søker og ikke fordeler for allmenheten. Vår vurdering er at dette er et 

resultat av at det ikke er sammenheng mellom bestemmelsene i de reguleringsplaner som foreligger 

og den praksisen som Drammen kommune legger til grunn. Statsforvalteren er tydelige på at planer 

ikke bør endres gjennom behandling av dispensasjoner og at en praksis der det stadig gis 

dispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som et overordnet styringsverktøy. Endringer bør 

gjøres gjennom planverket. 

En konsekvens av at reguleringsplaner ikke er oppdatert og i samsvar med kommunens praksis, er at 

det må behandles dispensasjonssøknader som i realiteten samsvarer med kommunens praksis.  Hvis 

reguleringsplanene hadde vært oppdatert ville det ikke vært nødvendig med en 

dispensasjonssøknad. Dette hadde frigjort ressurser i virksomheten og hadde også spart søker for 

unødvendige og betydelige byggesaksgebyrer som ilegges særskilt for dispensasjoner. 

Vi vil bemerke at disse forholdene etter vår erfaring ikke er spesielle for Drammen kommune.  

Habilitet 

Gjennomgangen av enkeltsaker viser at habilitet er vurdert og dokumentert gjennom utfylling av 

sjekklister. I alle saker var det krysset av for at denne vurderingen var gjort. I det pågående 

forvaltningsrevisjonsprosjektet om etikk i byggesak - Drammen kommune, blir habilitet og 

habilitetsvurderinger omtalt nærmere. 
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7. Enhetlig praksis og likebehandling 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

Har Drammen kommune etablert systemer for å sikre enhetlig praksis og likebehandling i 
dispensasjonssaker? 

Følgende kriterier er utledet for vurdering av enhetlig praksis og likebehandling. 
 

• Drammen kommune bør ha systemer som gir grunnlag for en enhetlig praksis i 
dispensasjonssaker.  

 

 
 

7.1. Fakta 

Rutiner 

Slik det kommer frem i kapittel 6, er det hovedutvalg for Tekniske tjenester som behandler 

dispensasjonssøknader i kommunen som skal avgjøres politisk. Hvorvidt en dispensasjonssøknad skal 

behandles administrativt eller politisk, gjøres det vurderinger av i saksmøter. Her deltar 

virksomhetsleder samt avdelingsledere og representanter fra andre virksomheter som kan være 

berørt av saker som skal vurderes. Det er opplyst at dette kan være Juridisk, Arealplan, Miljø samt 

miljø og landbruk. Arealplan og Juridisk er alltid med i møtene.  

Som redegjort for i kapittel 6, har Drammen kommune utarbeidet flere maler og rutiner i forbindelse 

med saksbehandlingen bla.: 

• Sjekkliste  

• Mal for dispensasjonsvedtak 

• Mal for oppmelding av sak til saksmøte 

• Rutine for å gi tilbakemelding på søknad 

Bruken av maler og rutiner er beskrevet i kapittel 6. Sjekkliste benyttes i alle saker, også 

dispensasjoner.  Habilitet skal vurderes. Det skal tas stilling til behov for å innhente høring fra 

eksterne myndigheter. Dette gjelder bl.a. Statsforvalteren, Fylkeskommunen og Statens vegvesen. I 

sjekkliste skal det redegjøres for hvilke bestemmelser det søkes dispensasjons fra, og om hensynene 

bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Videre skal det avklares om fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene. I så fall kan kommunen gi dispensasjon. 

Det er eget punkt for interne avklaringer. Alle dispensasjoner skal gjennomgås i avklaringsmøter. 

Dersom de skal tas opp i saksmøter må dette være avtalt i avklaringsmøte. I sjekkliste er det egen del 

hvor ledergodkjenning dokumenteres. Saken skal vurderes av leder opp mot om den er av prinsipiell 

karakter og derfor må vurderes politisk. 
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Det utarbeides alltid referat fra saksmøtet. Informasjon som saksbehandler skal avklare i forkant av 

saksmøter er: 

• Hva konkret er i eventuell konflikt med planbestemmelser 

• Er det gitt tidligere tilsvarende disp. i øvrig område? 

• Vil disp. komme i konflikt med øvrige krav/ bestemmelser? 

• Hvordan er tidligere saker behandlet tidligere? 

Gjennomgang av dispensasjonssøknader 

I de saker vi har gjennomgått har vi sett at det framgår av referatet fra saksmøtene at det er vurdert 

om det har vært lignende saker tidligere. Det er også i referat vurdert hva som tidligere er behandlet 

av saker i politisk utvalg. Eksempler på vurderinger opp mot tidligere saker fra referat fra saksmøter 

er: 

-Vi har tidligere vært negative til disse dispensasjonene, men da politikerne alltid innvilger velger vi å 

være lojale mot politikerne våre og går for en positiv innstilling.  

-Positiv innstilling og administrativ behandling da det er gitt lignende disp. tidligere. 

-Da det nylig er gitt tillatelse til et lignende tiltak i xxx vil det være vanskelig å gjøre annerledes her. Vi 

er positive, og saken kan behandles administrativt. 

-Det er plassert en rekke garasjer og boliger i strid med den generelle byggegrense innenfor 

planområdet 

-Det er gitt flere dispensasjoner fra regulert byggegrense i samme reguleringsplan … .. 

- Vi er positivt innstilt den kan behandles administrativt på bakgrunn av tidligere saker 

Gjennomgangen av saker viser også at det i enkelte vedtak eller saksframlegg er redegjort for 

vurderinger rundt lignende saker, eksempler på dette er: 

- Det ble funnet at over 15 eiendommer innenfor en radius av 100 meter er mindre enn denne 
eiendommen. Eiendommen er regulert til boligformål, og er vurdert i sin helhet å kunne bebygges 

deretter. 

- Det ble også for eiendommen xxxxx i vedtak fra 2020, innvilget dispensasjon for en tomteutnyttelse 

på 60,69 %-BYA, for oppføring av bod og tak over terrasse. Ettersom tiltaket som omsøkt etter 
kommunens vurdering ikke medfører nevneverdige ulemper, kan likebehandlingsprinsippet 
vektlegges i større grad. 

- Det kan nevnes at det i 2020 er gitt dispensasjon fra u-grad for to tiltak med u-grad på 0,25 og 0,31. 
Det anses som en stor fordel med likebehandling i tilsvarende saker.  
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-Rådmannen mener at selv om det er gitt to tillatelser med avvik fra strukturen i kvartalet, innebærer 
ikke dette nødvendigvis en presedens for senere saker, da ethvert tiltak må vurderes konkret. 
Bebyggelsesplanen viser en helt klar ønsket bebyggelsesstruktur for området. Rådmannen viser til at 

eiendommene i hovedsak er utbygd i tråd med plan. En innvilgelse av dispensasjon i foreliggende sak 
vil kunne skape grunnlag om en forventning om at lignende dispensasjoner innvilges for senere 
saker. Konsekvensen av dette vil potensielt være at planens bebyggelsesmønster og homogene 

utrykk på sikt uthules. 

- Dersom det er ønskelig å tilrettelegge for en økt fortetting i området, bør dette skje ved en endring 

av kommuneplan, fremfor gjennom enkelte dispensasjoner. Dette sikrer større grad av 
likebehandling. Selv om det tidligere er innvilget dispensasjon for naboeiendommen, er Rådmannen 
av den oppfatning at ulempene tiltaket medfører som følge av dispensasjon må veie tyngre enn 

hensynet til likebehandling (denne saken ble behandlet politisk og dispensasjonen ble innvilget). 

Drammen kommune har informasjon på sin hjemmeside om mulighet for å søke på nye og gamle 

byggesaker, delingssaker, seksjoneringsaker, plansaker og vann- og avløpsaker. Her finnes vedtak, 

tegninger og andre dokumenter som er relevant for saken. Innbyggere kan således selv se hvordan 

kommunen har behandlet søknader fra naboer og andre med lignende søknader andre steder i 

kommunen.  

Intervju av saksbehandlere 

Saksbehandlere vi har intervjuet er gjennomgående av den oppfatning at det jevnt over er 

likebehandling av like type saker. De oppgir likevel at det kan glippe. Det er påpekt at praksisen kan 

endres over tid. Det kommer stadig vekk nye bestemmelser og nye tolkninger av regelverket både fra 

Sivilombudsmannen og fra departement- og direktoratsnivå. Det kan være mye som ikke er klart og 

tydelig selv i «enkle» saker. Man har begynt å legge avklaringsspørsmål inn i kommunens 

kvalitetssystem (EQS). Eventuelle tolkningsuttalelser blir også lagt inn her. 

Avklaringsmøter og saksmøter blir pekt på som viktige arenaer for likebehandling. Møtene gjør at det 

blir en harmonisering av bruken av regelverket. Avgjørelser forankres også hos ledelsen i 

virksomheten ved disse møtene.  

Det er påpekt at en del av saksbehandlingen er å finne ut hva som har vært av tilsvarende saker 

tidligere. Det er opplyst at dette ikke alltid er like lett å finne. Man bruker de søkemuligheter som er 

tilgjengelig. For nyere saker vil dispensasjoner være markert i kartet. Chat løsningen kan også brukes 

for å høre om andre saksbehandlere har hatt tilsvarende saker. Stiller man spørsmål her så får man 

svar. Alle saksbehandlere kan delta i diskusjoner her. I mange søknader har søker henvist til 

tilsvarende tiltak i nærområdet, da undersøkes dette. Det er også påpekt at det kan være noen eldre 

tiltak som kan være bygget uten at det har blitt stilt krav om dispensasjon. Slike tiltak er vanskelig å 

fange opp.   
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Spørreundersøkelse 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål til saksbehandlerne om i hvilken grad 

de mener at det er likebehandling mellom like type dispensasjonssøknader.  

 

Av tabellen fremkommer i hovedsak at de aller fleste saksbehandlere er av den oppfatning at det i 

stor grad er likebehandling av like type saker. Av de som har svart har 10 % oppgitt at det ikke er 

aktuelt. Dette er saksbehandlere som har ansvar for ulovlighetsoppfølging og ikke behandler 

dispensasjoner.  

Det var gitt mulighet for å kommentere spørsmålet ytterligere i tekst. Tilbakemeldingen kan 

sammenfattes i følgende punkter: 

• Grensegang mellom dispensasjon og ikke dispensasjon kan føre til ulik behandling. 

• Utvikling over tid gjør at tolkning av bestemmelsen kan endres. 

• Ulik erfaring gjør at det kan gis ulik tilbakemelding til søker. 

• Politisk behandling av saker er den største kilden til ulik behandling. 

• Likebehandlingsprinsippet ligger til grunn for kommunens arbeid. 

• Dispensasjoner blir behandlet forsvarlig med bla. saksavklaringer og saksmøter. 

• Det er gitt dispensasjoner politisk som har medført mangel på likebehandling. 

• Gode rutiner og styringsdokumenter som skal sikre likebehandling. 

• Sjekk av tidligere dispensasjoner i området og erfaringsbank i kvalitetssystemet. 
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• Erfaringsmessig oppnås det større likebehandling i saker som behandles administrativt. 

7.2. Revisjonens vurderinger 

Vår gjennomgang viser at Drammen kommune har rutiner for å undersøke om det er gitt 

sammenlignbare dispensasjoner tidligere. Dette er alltid tema i saksmøter, vi har registrert at dette 

har vært tatt opp i alle saker vi har gjennomgått.  Når det er sagt vil det alltid være en risiko for man 

ikke alltid fanger opp like type saker. Dette er saker som kan ligge mange år tilbake. Det er også 

påpekt fra administrasjonen sin side at det kan være tiltak som er godkjent år tilbake som en vanlig 

byggesak mens det nå kreves en dispensasjonssøknad.    

Regelverket er tydelig på at dispensasjon er noe man kan få dersom visse krav er oppfylt. Man har 

altså etter regelverket ikke krav på å få dispensasjon selv om kravene er oppfylt. Konkret vurdering 

må gjøres i hver enkelt sak..  

Det er nå utarbeidet og vedtatt Retningslinjer for politisk behandling av bygge- og klagesaker. Denne 

tydeliggjør hvilke saker som skal behandles politisk og administrativt.  

Den gjennomførte spørreundersøkelsen viser at de ansatte i hovedsak mener at det er likebehandling 

mellom like type saker.  

Vi registrerer at kommunen har flere møtepunkter hvor saker diskuteres.  Avklaringsmøter og 

saksmøter er sentrale her. Her forankres avgjørelser hos ledelsen. Også andre møtepunkter bidrar til 

faglige diskusjoner, avklaringer og kunnskapsoverføringer. Alle disse elementene bidrar til at det 

skapes en arena for å behandle like saker på samme måte. 

Som vi har omtalt i kapittel 6, gis det mange dispensasjoner på bakgrunn av at det ikke er 

sammenheng mellom bestemmelsene i de reguleringsplaner som foreligger og den praksisen som 

Drammen kommune legger til grunn. Statsforvalteren er tydelige på at planer ikke bør endres 

gjennom behandling av dispensasjoner og at en praksis der det stadig gis dispensasjoner, uthuler og 

svekker arealplaner som et overordnet styringsverktøy. Endringer bør gjøres gjennom planverket. 

Etter vårt skjønn kan dette være med å bidra til at det søkes om ulike tiltak selv om ønsket kan være 

det samme.  Noen kan forholde seg til reguleringsplanens bokstav, mens andre kan ha kunnskap om 

dispensasjon alltid blir gitt. Dette kan medvirke til å skape forskjeller.  
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8. Oppsummering og konklusjon 

Utvikling dispensasjoner 

Gjennomgangen av dispensasjonssøknader fra 2020 i Drammen kommune viser noe færre 

dispensasjonssøknader i 2021 i forhold til 2020. Totalt antall byggesøknader var også høyere i 2020. 

Når det gjelder andel (i prosent) innvilgede dispensasjonssøknader av andel innvilgede 

byggesøknader skiller ikke Drammen kommune seg nevneverdig ut fra andre kommuner vi har 

sammenlignet med. 

Gjennomgangen av dispensasjonssøknader viser at det er gitt flest dispensasjoner for garasjer og 

påbygg i 2020 og 2021. Oversikten over reguleringsplaner viser også at mange av disse er av eldre 

årgang. 

Tilstrekkelig utredet sak 

Etter vår vurdering framstår de dispensasjonssakene som vi har gjennomgått som tilstrekkelig 

utredet. Det går tydelig fram av saksframlegget hva det søkes om og hvilke bestemmelser det 

ønskes dispensasjon fra. Kommunen har gode rutiner for dokumentasjon, forankring av beslutninger 

og kontroll. Det er utarbeidet en rekke rutiner, maler og skjemaer til bruk i saksbehandlingen, og i 

tillegg er det etablert møtepunkter for saksbehandlere for deling av kunnskap gjennom bl.a. 

arbeidsgrupper og andre treffpunkter. Hvorvidt søknaden skal avgjøres administrativt eller politisk er 

nå tydeliggjort gjennom Retningslinjer for politisk behandling av bygge- og klagesaker.   

Hensynet bak bestemmelsene 

I alle saksframlegg vi har gjennomgått og er det gjort vurderinger rundt om bestemmelsene vil bli 

tilsidesatt. I de tilfeller hvor dispensasjoner er innvilget er det i alle saker konkludert med at 

bestemmelsene ikke blir tilsidesatt ved innvilgelse av søknaden.    

Av Ot.prp. nr. 32 Plan- og bygningsloven framgår det i merknader til § 19-2 at dispensasjoner ikke må 

undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Utfra hensynet til offentlighet, 

samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 

dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Mange 

av planene det gis dispensasjon fra er gamle og planbestemmelsene er ikke lenger i tråd med slik 

Drammen kommune ønsker å gi tillatelse til tiltak.  

Etter vårt skjønn bør det vurderes å sørge for en oppdatering av relevante reguleringsplaner slik at de 

er i samsvar med dagens praksis. En oppdatert reguleringsplan vil også gi mer forutsigbarhet for 

berørte parter og sikrer at alle har samme informasjon. Det vil også sørge for at planen ikke blir 

undergravet.  
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Fordeler ved å gi dispensasjon 

Lovverket er tydelig på at det ikke skal være en kurant sak å fravike reguleringsplaner. Planene har 

blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunestyret. Fordelene ved å 

gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Dispensasjonsveileder fra Statsforvalteren i 

Oslo og Viken påpeker at det i hovedsak er fordeler for allmenne interesser, ikke personlige og 

økonomiske fordeler for søker som skal legges til grunn ved vurderingen. Fordeler/ulemper knyttet 

til søkers person og/eller deres familiemedlemmer med flere kan derfor som en hovedregel ikke få 

avgjørende vekt i vurderingen av om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser at det i alle saker/saksframlegg er redegjort for fordeler og 

ulemper ved å gi dispensasjon fra bestemmelsene. I de sakene hvor administrasjonen har innstilt på 

en positiv behandling av søknaden er det konkludert med at fordelene er større enn ulempene. 

Gjennomgangen av enkeltsakene viser at det er et stort antall saker hvor fordelene bare kan sies å 

være av privat karakter og svært liten grad i tråd med Statsforvalterens veileder. Det er i flere saker 

henvist til at reguleringsplanen er foreldet eller gammel og at nyere praksis tilsier at tiltaket kan 

godkjennes.  

I saksframlegg som er lagt fram for politisk behandling er det åpning for alternativt vedtak i forhold til 

rådmannens innstilling. I tre av de sakene vi gjennomgikk vedtok utvalget en alternativ innstilling, For 

en av sakene ble det ikke redegjort i vedtaket hvilke fordeler som ble vektlagt. 

Statsforvalteren er tydelige på at planer ikke bør endres gjennom behandling av dispensasjoner og at 

en praksis der det stadig gis dispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som et overordnet 

styringsverktøy. Endringer bør gjøres gjennom planverket. 

Habilitet 

Gjennomgangen av enkeltsaker viser at habilitet er vurdert og dokumentert gjennom utfylling av 

sjekklister. I alle saker var det krysset av for at denne vurderingen var gjort. I det pågående 

forvaltningsrevisjonsprosjektet om etikk i byggesak - Drammen kommune blir habilitet og 

habilitetsvurderinger omtalt nærmere. 

Likebehandling 

Vår gjennomgang viser at Drammen kommune har rutiner for å undersøke om det er gitt 

sammenlignbare dispensasjoner tidligere. Dette er alltid tema i saksmøter, vi har registrert at dette 

har vært tatt opp i alle saker vi har gjennomgått.   

Regelverket er tydelig på at dispensasjon er noe man kan få dersom visse krav er oppfylt. Man har 

altså etter regelverket ikke krav på å få dispensasjon selv om kravene er oppfylt. Konkret vurdering 

må gjøres i hver enkelt sak. 

Det er nå utarbeidet og vedtatt Retningslinjer for politisk behandling av bygge- og klagesaker. Denne 

tydeliggjør hvilke saker som skal behandles politisk og administrativt.  
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Den gjennomførte spørreundersøkelsen viser at de ansatte i hovedsak mener at det er likebehandling 

mellom like type saker.  

Vi registrerer at kommunen har flere møtepunkter hvor saker diskuteres.  Avklaringsmøter og 

saksmøter er sentrale her. Her forankres avgjørelser hos ledelsen. Også andre møtepunkter bidrar 

også til faglige diskusjoner, avklaringer og kunnskapsoverføringer. Alle disse elementene bidrar til at 

det skapes en arena for å behandle like saker på samme måte. 

Statsforvalteren er tydelige på at planer ikke bør endres gjennom behandling av dispensasjoner og at 

en praksis der det stadig gis dispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som et overordnet 

styringsverktøy. Endringer bør gjøres gjennom planverket. Etter vårt skjønn kan dette være med å 

bidra til at det søkes om ulike tiltak selv om ønske kan være det samme.  Noen kan forholde seg til 

reguleringsplanens bokstav, mens andre kan ha kunnskap om at dispensasjon alltid blir gitt. Dette 

kan medvirke til å skape forskjeller 

Konklusjon 

Revisjonen konkluderer med at Drammen kommune i hovedsak har en forsvarlig saksbehandling av 

dispensasjonssøknader. Videre konkluderer vi med at kommunen i stor grad har etablert systemer for 

å sikre enhetlig praksis og likebehandling. Vi vil likevel bemerke at det i mange saker er lagt vekt på 

private forhold når det gjelder vurderingen av om fordelene er klart større enn ulempen. Dette er ikke 

i samsvar med veileder fra Statsforvalteren.   

 

 

9. Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale Drammen kommune å: 

• Sørge for at det i første rekke er fordeler knyttet til offentlige hensyn og allmenne interesser 

ved en dispensasjon som vektlegges i saksbehandlingen, og i liten grad personlige fordeler 

for eieren av eiendommen. 

• Vurdere oppdatering av planverket som ikke samsvarer med kommunens praksis.  

 

Drammen, den 29.9 2022 

 

Torkild Halvorsen 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 

  

Even Tveter 
Forvaltningsrevisor 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmannen, datert 26.09.2022 
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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 fylkeskommuner11, 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 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: 

 

11 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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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.  

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 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon" 12 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor 

grad på samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at 

revidert enhet skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av 

område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold 

til dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes 

til vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 

enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene 

med forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette 

også skje gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på 

et tema og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil 

ikke våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 

vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 

utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder13. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle 

bedre forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger og kognitive 

prosesser. Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe 

individer. Det brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller 

bedrifter. Kvalitative og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte 

hverandre. 

Eksempler på aktuelle metoder for innsamling og analyse av informasjon / fakta ved 
forvaltningsrevisjon: 

• Dokumentanalyse 

• Samtaler / intervju / gruppeintervju 

• Spørreundersøkelser 

• Statistiske analyser 

• Trendanalyser 

 

12 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
13 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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• Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

• Case 

• Scenarioanalyse 

• Observasjon 

I denne revisjonen har vi benyttet følgende metoder: 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 

vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas 

å ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 

saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange 

dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv 

bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte 

benyttes i kombinasjon med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon. 

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av 

virkeligheten. Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha 

betydning for påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i 

ettertid verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  

Brukerundersøkelse og kundeintervjuer 

Dataene som legges til grunn i rapportens vurderinger skal være gyldige og pålitelige. Ved 
metodetriangulering, å innhente informasjon fra en rekke ulike kilder, har en del av risikoen ved at 
dataene ikke er pålitelige blitt tatt ned. Hvis flere kilder, som både dokumenter og intervjuer, peker på 
de samme tendensene øker det dataenes pålitelighet. I denne undersøkelsen er dataene innhentet 
ved dokumenter, intervjuer med ansatte, brukerundersøkelse og oppfølgingsintervjuer med brukere 
av tjenesten og mappegjennomgang.  

Brukerundersøkelser har en høy pålitelighet ved at de samme spørsmålene er sendt til alle man 

ønsker å spørre. Det er imidlertid verdt å stille noen kritiske spørsmål til om utvalget er representativt. 

Respondentene som har svart på en spørreundersøkelse gjenspeiler ikke nødvendigvis populasjonen 

på en god måte. De kan for eksempel være mer velvillige eller misfornøyde enn gjennomsnittet i 
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populasjonen. Denne risikoen er noe dempet av at relativt mange har svart, over 100 personer. Mer 

relevant er det da spørsmålet for oppfølgingsintervjuene. Fordi denne metoden er brukt for å utdype 

og konkretisere brukerundersøkelsen, og svar fra denne vurderes i sammenheng med resultatene fra 

brukerundersøkelsen, er dette mindre problematisk. 
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Besøksadresse: Alfarvegen 177, 3540 Nesbyen 

mailto:post@vkrevisjon.no
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