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Sammendrag 

Bestilling Formål Problemstillinger 

Kontrollutvalget 

sak 17/2021 

27.4.2021 

 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 i byggesaker med 

dispensasjon vært de senere årene i Rollag 
kommune? 

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

 Har Rollag 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 teknisksjef og utvalgsleder  
 Gjennomgang av skriftlige dokumentasjon, prosedyrer og rutiner på området 
 Gjennomgang av dispensasjonssaker 

 

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 de siste årene for Rollag kommune viser at det har vært noe 

økning i antallet. Andelen innvilgede dispensasjonssøknader sett i forhold til totale antallet 

byggesøknader har variert noe i perioden, men Rollag kommune er ikke veldig annerledes enn flere av 

de andre sammenlignbare kommunene på dette området. Rollag kommune har et stort antall 

 

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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reguleringsplaner og det gis dispensasjon fra en rekke planer.. Det er gitt flest dispensasjoner på areal på 

hyttene, vei og LNF område samt møne og gesimshøyde.  

Rollag kommune har en litt uvanlig praksis ved at utvalgsleder utarbeider forslag til vedtak i 

saksframlegget. Fakta og kommunens saksbehandlers vurderinger samt rådmannens konklusjon framgår 

også av saksframlegget. Etter vår mening bør det av saksframleggene enda tydeligere framgå hva som 

er saksbehandler fra kommunen sine vurderinger og innhentede fakta fra saken.  

Sakene framstår som tilstrekkelig utredet fra administrasjonens side.  

Roller og oppgaver framstår som klare. Det er utarbeidet reglement for administrativ behandling av 

dispensasjoner. De er klare på hvordan rollene og oppgavene fordeles.  

I alle saksframlegg vi har gjennomgått er det gjennomgående vurdert av saksbehandler at saken ikke vil 

skape presedens eller undergrave planen intensjon. 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. Etter vårt 

skjønn bør det vurderes å sørge for en oppdatering av aktuelle reguleringsplaner slik at de er i samsvar 

med dagens praksis.  

Lovverket er klar på at det ikke skal være en kurant sak å fravike reguleringsplaner. Fordelene ved å gi 

dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Dispensasjonsveileder fra tidligere Fylkesmannen i 

Oslo påpeker at det i hovedsak er de samfunnsmessige hensyn (allmenne interesser) av planmessige og 

arealdisponeringsmessig karakter som må tillegges vekt og som må avveies. Personlige forhold vil bare 

unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. Vår gjennomgang av enkeltsaker viser slike 

vurderinger ikke alltid er blitt gjort.  

I tillegg til vurderingene om fordeler og ulemper, skal kommunen vurdere om den ønsker å innvilge 

dispensasjon («kan»-vurderingen), og det er i denne vurderingen at mer lokalpolitiske hensyn eventuelt 

kan vektlegges. Kommunens vedtak bør skille tydeligere mellom disse vurderingene. 

Vi oppfatter at det er fokus på habilitet både i hovedutvalget og i administrasjonen. Vi vil bemerke at det 

bør gjøres habilitetsvurderinger selv om man ikke er direkte involvert i saken i de tilfeller konklusjonen i 

vedtaket på et senere tidspunkt kan påvirke vurderinger og utfallet av saker som man vil bli involvert i. 

Vurderinger rundt habilitet før dokumenteres.       

Etter vår vurdering har Rollag kommune god oversikt over de dispensasjonssøknader som er behandlet 

tidligere. Både teknisk sjef og utvalgsleder oppgir at tidligere dispensasjoner er med i vurderingen av nye 

søknader som behandles. Begge mener at det er et sterkt fokus på likebehandling av saker.  

I de saker vi har gjennomgått er det ingen tegn på at det har vært en forskjellsbehandling i like type saker. 

Etter vårt skjønn ligger det til rette for at like saker kan behandles likt. Vi vil likevel bemerke at det er 

konkrete vurderinger som skal gjøres i hver enkelt sak. 
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Konklusjon 

Revisjonen konkluderer med Rollag kommune i hovedsak har en forsvarlig saksbehandling av 

dispensasjonssøknader. Videre konkluderer vi med at Rollag kommune i stor grad har etablert systemer 

for å sikre enhetlig praksis og likebehandling. 

 

Anbefalinger 

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

 Sørge for at vedtak i dispensasjonssøknader i sterkere grad skiller mellom de rettslige 

inngangsvilkårene for å kunne innvilge dispensasjon, og kommunens skjønnsmessige vurdering 

av om dispensasjon bør gis. 

 Sørge for at det i første rekke er samfunnsmessige og areal disponeringsmessige fordeler ved en 

dispensasjon som vektlegges i saksbehandlingen, og i liten grad personlige fordeler for eieren av 

eiendommen. 

 Sikre å dokumentere habilitetsvurderinger i behandling av dispensasjonssaker. 

Forvaltningsrevisjonen har ikke rettet seg mot kvaliteten på vedtatte reguleringsplaner. Vi nevner likevel 

at vår gjennomgang har gitt opplysninger om at både teknisk sjef og hovedutvalgsleder opplever at 

kvaliteten på reguleringsplanene ikke alltid er god nok, og at dette virker inn på tilfanget av 

dispensasjonssøknader og behovet for å innvilge dispensasjoner. Kommunen kan vurdere en 

gjennomgang av om det er behov for justeringer av reguleringsplaner, og i tilfelle hvilke. 

 

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

7.4.2022 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Rollag kommune vedtok i sitt møte 21.9.21 -sak 29/2021 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 Rollag 

kommune? 

 I hvilken grad har Rollag kommune forsvarlig saksbehandling av byggesøknader med 

dispensasjon? 

 Har Rollag 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.  
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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 delegasjons reglement, sjekklister og arbeidslister. Det er gjennomført samtaler med 

teknisk sjef i Rollag kommune samt leder av hovedutvalg for Næring miljø og ressurs.    

Om mappegjennomgang 

Revisjonen har foretatt en gjennomgang av 27 dispensasjonssaker behandlet av hovedutvalg for Næring 

miljø og ressurs i 2021. I tillegg er to administrativt behandlet dispensasjonssøknader gjennomgått 

behandlet i 2021. Dispensasjoner behandlet av hovedutvalget er plukket ut ved gjennomgang av alle 

møteprotokoller for hovedutvalget i 2021. Gjennomgått administrativt dispensasjon er de to saker som er 

behandlet administrativt i 2021 etter delegerings reglementet. Vårt utvalg representerer de 

dispensasjoner som er behandlet i 2021 og gir da etter vår vurdering et godt bilde på hvordan 

dispensasjoner behandles av Rollag kommune.  

 

  

 

3 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
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3. Revisjonskriterier 
Som kilder for revisjonskriteriene4 har vi i hovedsak benyttet kommuneloven5, plan og bygningsloven6 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 byggesaksbehandling og planbehandling i Rollag 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 Rollag 
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 Rollag kommune bør ha oversikt over de 

dispensasjoner som gis. 

3.2. Forsvarlig saksbehandling 

Den andre problemstillingen er: 

 I hvilken grad har Rollag 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 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 

(saklighetsprinsippet), og at vurderingene er mulige å etterprøve. Forsvarlig saksbehandling etter 

 

4 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. 
5 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)- Lov av 1992-09-25-107 
6 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)- Lov av 2008-06-27 nr 71 
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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 gitt anledning for å søke om dispensasjon fra plan – og 

bygningsloven og gjeldende planer. Det skal 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 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.» 
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Tidligere Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utgitt en dispensasjonsveileder for plan- og 

bygningsloven kapittel 19. her framgår det at ved vurdering om at det foreligger kvalifisert overvekt av 

fordeler ved å gi en dispensasjon må kommunen foreta en interesseavveining der fordelene ved tiltaket 

må vurderes opp mot de konkrete ulempene. Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn (allmenne 

interessene) av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter som her tillegges vekt, og som må 

avveies når det snakkes om fordeler og ulemper. 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 pbl § 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.7 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 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 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.» 

 

 

7 https://www.sivilombudet.no/wp-content/uploads/2021/01/Temarapport-Sivilombudsmannens-undersokelser-av-dispensasjoner-i-
strandsonen.pdf  
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Følgende kriterier er utledet for vurdering av forsvarlig saksbehandling 

 Saken skal være tilstrekkelig utredet fra rådmannen før det legges fram for hovedutvalg for 
Næring miljø og ressurs 

 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 Rollag 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 kan 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 utleder for vurdering av enhetlig praksis og likebehandling. 
 

 Rollag bør ha systemer som gir grunnlag for en enhetlig praksis i dispensasjonssaker.  
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4. Organisering  

Rollag kommune er administrativt organisert med en enhetsmodell der myndighet er delegert fra 

rådmannen til enhetsledere. Ansvaret for behandling av byggesaker tilligger enhet for Plan og utvikling 

 

 

Figur 1 Organisasjonskart Rollag kommune 

  

Rollag kommune har i utgangspunktet to byggesaksbehandlere. Fra januar 2022 er det ansatt en 

saksbehandler til i en prosjektstilling.  
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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 Rollag 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 Rollag kommune til KOSTRA. Tabellen viser bl.a. antall mottatte 

dispensasjonssøknader:  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dispensasjonssøknader fra vedtatt plan  41 26 15 31 38 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)   28  36 36 

Andel innvilget byggesøknader som skjer 

gjennom dispensasjon fra plan (prosent) 

20  14 9 3 14 

Byggesøknader behandlet i alt 179 164 144 133 162 160 

Byggesøknader avslått  0 2 0 2 4 

Klager behandlet av kommunen  1 1 1 1 3 

Klager avgjort av Statsforvalteren/ 

Fylkesmannen 

 1 1 1 1 1 

Kilde KOSTRA 

Tabellen viser at det ble behandlet 38 dispensasjonssøknader i 2020I perioden var det bare i 2016 det ble 

behandlet flere dispensasjonssøknader. Totalt antall byggesøknader har i perioden ikke variert mye.  Hvis 

vi ser på andel innvilgede dispensasjoner i prosent av totalt innvilget byggesøknader var den i 2020 på 14 

% men betydelig lavere i 2019 med 3%.. 

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

byggesøknader, Rollag kommune er her sammenlignet andre kommuner: 

År/ kommune 2016 2017 2018 2019 2020 

Rollag 20 14 9 3 14 

Nore og Uvdal 12 14 18 18 20 
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Sigdal 14 9 13 6 24 

Krødsherad 6 19 27 22 20 

Flesberg  5 3 7 5 

Flå  4 10  8 

Nesbyen 9  11  3 
Kilde KOSTRA 

Tabellen over viser at kommunene Nore og Uvdal, Sigdal og Krødsherad i 2020 hadde høyere andel av 

innvilgede dispensasjonssøknader enn Rollag kommune i 2020. Kommunene har hatt høyere andeler i 

hele perioden. Tabellen viser at det enkelte mangler i rapporterte tall fra kommunene.  

 

Dispensasjonssøknader 

Alle byggesaker i kommunen blir registrert i kommunens saksbehandlingssystem.  Kommunen 

registrerer i tillegg alle dispensasjonssøknader i eget regneark. Registrering er gjort siden 2006. I 

regnearket framgår bl.a. en beskrivelse av tiltaket det søkes om, vedtaksdato og saksnr. om tiltaket er 

innvilget eller ikke. samt hvilken reguleringsplan som er berørt.  

Gjennomgangen av kommunens oversikt over dispensasjonene for 2021 og 2022 viser at det i 2021 ble 

innvilget 27 dispensasjonssøknader, tre ble avslått. I 2020 ble 41 saker behandlet 35 saker ble innvilget, for 

to søknader ble deler av dispensasjonen innvilget mens en søknad ble midlertidig innvilget. Tre søknader 

ble avslått. Kommunens regneark viser antall søknader behandlet mens KOSTRA tall viser søknader 

mottatt. For 2020 er det noe differanse på antall som skyldes at søknaden ble mottatt i 2019 men endelig 

behandlet i 2020. 

I kommunens regneark over dispensasjonssøknader er det gitt en kort beskrivelse av tiltaket. Tabellen og 

grafen under viser antallet innvilgede dispensasjoner fordelt på kategorier. Flere dispensasjonssøknader 

gjelder flere kategorier antallet i tabellen vil derfor være høyere enn antallet innvilgede søknader. Tallene 

under gjelder samlet for 2020 og 2021. 

Type tiltak Antall 

Mønehøyde/ gesimshøyde 13 

Areal 21 

Vei (LNF) 15 

Takvinkel 5 

Byggegrense/plassering  5 

Fasade 1 

Vinduer 1 

Annet 8 

LNF 14 
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Av tabellen ser vi at det er gitt flest dispensasjoner på bebygd areal. Dette kan gjelde både hytte, tilbygg 

og frittstående bod. Det er gitt 15 dispensasjoner på vei, dette kan være at veien blir lagt på annen måte 

enn det som opprinnelig gikk fram av reguleringsplanen. Et betydelig antall saker som vedrører vei er 

også kategorisert i tiltak LNF. 13 av innvilgede søknader gjaldt mønehøyde og/ eller gesimshøyde. Det 

var like mange saker som gjaldt takvinkel og byggegrense/ plassering.  

Reguleringsplaner 

Oversikt over alle reguleringsplaner ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Her kan man få fram 

planbestemmelsen og kartet som tilhører den enkelte planen. Totalt er det 108 reguleringsplaner i Rollag 

kommune. Det er utarbeidet 11 planer fra 2020- 2018. Totalt 49 planer er vedtatt mellom 2017 og 2010.  25 

planer er vedtatt mellom 2009 og 2000. 10 Planer er vedtatt mellom 1999 og 1990. De resterende 38 

planer er fra vedtatt fra 1989 til 1975. Teknisk sjef har opplyst at aller reguleringsplaner er utarbeidet på 

bakgrunn av privat planinitiativ. 

Revisjonen har gått igjennom åtte av de nyeste planene. I planen framgår bl.a. detaljerte angivelser av 

spesifikke kriterier knyttet til områder og enkelttomter. Dette gjelder både totalt antall kvm som kan 

bygges, mønehøyde, og gesimshøyde. I enkelte planer var det spesifisert mønehøyde og gesimshøyde 

for enkelt tomter og områder i samme plan. I noen tilfeller var det angitt at mønehøyde ikke kunne 

overstige en viss kotehøyde.. Noen av planene var eldre planer som var oppdatert. Disse var vedtatt av 

hovedutvalget. 

Tabellen og grafen under viser alder på reguleringsplaner og det antallet dispensasjoner i 2020 og 2021 

som det er gitt fra planer vedtatt i tidsintervallene. 

År reguleringsplan Antall 

2021- 2015 20 

2014- 2010 7 

2009-2000 13 

1999-1990 7 

0 5 10 15 20 25

Mønehøyde/ gesimshøyde

Areal

Vei (LNF)

Takvinkel

Byggegrense/plassering

Fasade

Vinduer

Annet

LNF

Kategori dispensasjoner



 

 
17

Rollag kommune   |   2022   |   Dispensasjonspraksis 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

1989-1980 1 

1979 - 8 

Kommuneplan bestemmelser 4 

 

 

 

Av tabellen ser vi at det er gitt 20 dispensasjoner fra planer som er fra 2015 og nyere. Fire av de eldre 

planene som det ble gitt dispensasjon fra hadde ikke planbestemmelser slik at det er kommuneplanens 

bestemmelser som gjelder.  

Av planene som er fra 2015 og nyere er det i 2021 og 2020 gitt dispensasjon fra følgende planer: 

Plan Antall Vedtatt  Type saker 

Skjærbrekka 1 2019  Mønehøyde 

Årset – Votndalen 1 2018  Areal tilbygg 

Gverset – Svartlie 3 2018  Gråvannsanlegg,  
 BYA  
 Vei trasse 

Høghaug - Myrefjell 1 2017  Mønehøyde  

 Byggegrense garasje/ bod 

Persbu -Høybuli 4 2017  Areal  

 Mønehøyde  

 Flomgrøft 

Steinkjønn 2 2017  Gesimshøyde 

0 5 10 15 20 25

2021- 2015

2014- 2010

2009-2000

1999-1990

1989-1980

1979 -

Kommuneplan bestemmelser

Dispensasjoner fra reguleringsplaner utarbeidet
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 Endre plassering av bygg 

Veggli camping 1 2017  Lagring sprengt masse 

Mogen - Lauhaugen 2 2015  Takvinkel 

 

Mykstulia -Lauvhovd 5 2015  Møne, gesimshøyde 

 Areal 

 Byggegrense mot veg 

 Areal bod 

 

Tabellen over viser hvilke planer og antallet dispensasjoner fra de enkelte planene. Tabellen viser også 

hvilke områder er gitt dispensasjoner.  

Administrasjonen har etter innføring av delegert fullmakt for dispensasjoner behandlet i alt to 

dispensasjonssøknader. Begge søknadene ble innvilget. En av søknadene gjaldt bygging av frittstående 

bod og da overskridelse av areal, mens den andre søknaden gjaldt mønehøyde.  

En gjennomgang av alle dispensasjonssøknader for 2020 og 2021 viser at det er søkt dispensasjon fra i alt 

28 forskjellige planer. Ser vi på perioden fra 2018 til 2021 er det mottatt dispensasjonssøknader fra i alt 44 

ulike reguleringsplaner inkludert kommuneplan. Tabellen under viser de planer det er kommet flest 

dispensasjonssøknader fra:  

Reguleringsplan Antall 

Kommuneplanens arealdel 15 

Lauhovd – Persbu 14 

Skjærbrekka 10 

Mykstulia – Lauhovd 6 

Årset – Votndalen 5 

Killingdalen sør 4 

Persbu-Høybuli 4 

Storhaug 4 

Sundtjønnskarven 4 

Svartløk, Smylehaug, Sundtjønn Vest 4 

Årset – Liset 4 
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 Saksgang i byggesaker, fra veileder fra Statsforvalteren : 

I diagrammet under har statsforvalteren beskrevet saksgangen i en dispensasjonssøknad: 
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5.2. Revisjonens vurderinger 

Gjennomgangen av dispensasjonssøknader de siste årene for Rollag kommune viser at det har vært noe 

økning i antallet, men at det var flere dispensasjoner i 2016 sammenlignet med 2020. Andelen innvilgede 

dispensasjonssøknader sett i forhold til totale antallet byggesøknader har variert noe i perioden, men 

Rollag kommune er ikke veldig annerledes enn flere av de andre sammenlignbare kommunene på dette 

området. Tallmaterialet her kan være lite samtidig som det er uklart om alle kommunene registrerer dette 

på samme måte.  

Rollag kommune har et stort antall reguleringsplaner og det gis dispensasjon fra en rekke planer. Siste to 

år er det behandlet søknader som gjelder i alt 28 reguleringsplaner. Undersøkelser viser at det ikke bare 

er gamle planer som blir berørt. Det er gitt flest dispensasjoner på areal på hyttene, vei og LNF område 

samt møne og gesimshøyde.  
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6. Forsvarlig saksbehandling 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

 I hvilken grad har Rollag 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 
Næring miljø og ressurs 

 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 Rollag kommune er det utvalg for Næring miljø og ressurs som behandler dispensasjonssøknader.  

Fram til 1. juni 2021 ble alle dispensasjonssøknader behandlet av utvalget. Kommunens 

delegasjonsreglement åpner for at saker etter PBL § 19-2 kan behandles administrativt dersom dette er 

saker av ikke prinsipiell karakter. I Møte i utvalget 1.6.21 ble det vedtatt retningslinje for delegert 

dispensasjon til Plan og utvikling. Av vedtaket framgår det at følgende dispensasjoner kan behandles 

administrativt: 

 Takvinkel – inntil 30o  

 Gesimshøyde – overskridelse inntil 20 cm 
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 Mønehøyde – overskridelse inntil 20 cm 

 Areal – overskridelse inntil 10m2 

 Overføring av areal mellom bygninger 

 Endring av mindre avkjøring inntil 30 meter/parkering  

Av kommunens delegeringsreglement del 2 bokstav C. er det redegjort for delegering til næring-, miljø- 

og ressursutvalget (NMR). 

Det framgår her at utvalget har ansvaret for Lov om planlegging og byggesaksbehandling og er fast 

utvalg for plansaker med de begrensninger som ligger i delegeringsforbud i plan- og bygningsloven 

samt av delegeringsreglement. Myndighet er delegert etter plan- og bygningsloven, til (NMR) så langt 

plan- og bygningsloven tillater det. Utvalget er også delegert behandling av mindre endringer av 

reguleringsplan. 

Det går også fram av kommunens delegeringsreglement at utvalgsleder for Næring, miljø og ressurs har 

innstillingsrett i alle saker som legges fram for utvalget Næring, miljø og ressurs. 

Hovedutvalget hadde i 2021 totalt 9 møter. De behandlet i at 84 saker, av dette utgjorde dispensasjoner 

29 saker.  

Av disse sakene har vi gjennomgått saksframlegg og vedtak i 22 saker. Sakene gjelder: 

Type sak Antall 

Gesimshøyde 3 

Areal 9* 

Flytting av vei 5 

Bod i LNF område 1 

Fasadeendring 1 

Gjerde 1 
*En søknad ble avslått 

I Rollag er rutinen at administrasjonen utarbeider saksframlegg, men det er utvalgsleder som utarbeider 

forslag til vedtak i saksframlegget. Kommunens saksbehandler har i saksframlegget beskrevet fakta i 

saken. Videre er saksbehandlers vurderinger i saken beskrevet samt rådmannens konklusjon 

Teknisk sjef opplyser at rutinen er at administrasjonen går igjennom alle dispensasjonssøknader som 

utvalget skal behandle på kommende møte ca. to uker før møte sammen med utvalgsleder.  

Administrasjonen har da utarbeidet saksframlegg på bakgrunn av dispensasjonssøknaden. Utvalgsleder 

får administrasjonens saksutredning på mail i forkant av nevnte møte, slik at hun kan sette seg inn i 

sakene. I møte går man sammen igjennom søknadene. Fra administrasjonen møter tekniske sjef og 

begge kommunens saksbehandlere. I møte informerer administrasjonen om relevante opplysninger som 

utvalgsleder trenger for å kunne skrive forslag til vedtak i saken. Utvalgsleder har opplyst at hun stiller 

spørsmål og ber om utgreiinger der det er behov for ytterligere opplysninger. Utvalgsleder har da en uke 

på å utarbeide forsalg til vedtak.   
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Utvalgsleder er av den oppfatning at administrasjonen har god kompetanse på området og er svært 

flinke til å dele denne med utvalget og utvalgsleder. Dersom det er behov for det involveres også annen 

kompetanse i kommunene. Dette kan bla. være på vann og avløp eller elvevassdrag og myrer.  

Utvalgsleder opplyser også at utvalget er ofte på befaring sammen med administrasjonen før sakene 

behandles. Dette oppleves som svært viktig da ikke alltid kart og terreng stemmer overens. Utvalgsleder 

vurderer at utvalget og administrasjonen har et godt samspill og fungerer bra sammen.   

Hovedutvalget består av syv personer hvorav to er byggmestere. Utvalgsleder vurderer at de har en 

bred og sammensatt kompetanse.  

Utvalgsleder opplyser at utvalget har hatt mye fokus på habilitet. Det er to grunneiere i utvalget som vil 

være inhabile saker som vedrører dem. Kommuneadvokaten har hatt en gjennomgang med utvalget om 

habilitet. Habilitet var også tema under gjennomgangen av kommuneplanarbeidet som ble gjennomført 

med hytteeiere på teams. 

Teknisk sjef har opplyst at det er løpende habilitetsvurderinger blant saksbehandlere. Ingen av 

saksbehandlerne er grunneiere eller har interesser i utbyggingsområder.  

Saksframlegg/ vedtak 

Saksframlegget inneholder opplysninger om hva det søkes dispensasjon fra. I avsnittet fakta er det 

redegjort for aktuell reguleringsplan og utdrag fra begrunnelse om dispensasjon fra søker. 

Saksbehandlers vurderinger framgår i eget avsnitt i saksframlegget.. Det er gjort vurderinger opp mot om 

dispensasjonen vil skape presedens eller undergrave planens intensjon. I de tilfeller hvor saksbehandlers 

vurdering er at det kan gis dispensasjon er det gjennomgående vurdert at saken ikke vil skape presedens 

eller undergrave planenes intensjon da alle saker behandles individuelt. Videre framgår det av de fleste 

saksframlegg at etter er samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene 

og derfor innvilges søknaden. 

Vi har gjennomgått 27 saksframlegg, av disse er det ikke redegjort for at fordelene er større enn 

ulempene i to av saksfremleggene. I to saker har rådmannen konkludert med at dispensasjon ikke skal 

gis. Utvalgsleder har i disse to sakene ikke utarbeidet forslag til vedtak, men henvist til at vedtak gjøres 

etter befaring. Utvalget har i begge sakene vedtatt at det skal gis dispensasjon. I protokollen fra møtene 

er det ikke redegjort for hvilke fordeler det er lagt vekt på i vurderingen av saken. 

Under følger et utvalg av eksempler på vurderinger gjort i kommunens saksframlegg:  

«Etter en samlet vurdering finner en ikke at ulempene er større en fordelen og dispensasjon 
innvilges.»  

«En bygging av denne stikkveien vil etter en samlet vurdering være til større fordeler enn 
ulemper.  Tiltaket vil ikke forringe eller berøre nasjonale eller regionale interesser.» 

«Det vurderes at en økning av gesimshøyden på 40 cm i denne saken ikke vil tilsidesette 
hensynene bak lovens formålsbestemmelse vesentlig. Det er fordelaktig at det i 2. etasje vil være 
mere disponibelt bruksareal slik at hyttas fotavtrykk ikke blir større enn 124 kvm. Hyttas plasseres 
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lavt i terrenget og vil ikke fremstå som ruvende. Følgelig vurderes det etter en samlet vurdering 
av fordelene vil være større enn ulempene i denne konkrete saken.» 

«Da det er lite lagringsplass i eksisterende bygning er alternativet å lagre en del utstyr utendørs. 
Det vil være en fordel for helhetsinntrykket av eiendommen å kunne samle dette inne i en bod. 
Eiendommen vil framstå som mere ryddig.»  

«I dispensasjonssøknaden ønskes det å endre adkomsten til tomt 13 og å endre tomtegrensene 
for tomt 12. Dette vil samlet sett gi mindre terrenginngrep enn dersom det bygges som i 
gjeldende plan. Denne endringen vil også bidra til at flere gamle furutrær bevares i området og 
det gir mulighet for å senke hytte på tomt 13 ca. 50 cm i terrenget.» 

«Tiltaket med omlegging av veien er ment for å bedre trafikksikkerheten langs fylkesveien. 
Tiltaket bedrer mulighetene for vedlikehold.» 

«Å endre innkjøringen til tomta vil også føre til at overvannet ikke renner rett inn på tomta, men 
naturlig ledes ut i terrenget. Grunneiere har godkjent tiltaket. Det er ikke kommet inn merknader 
fra naboer. Å anbefale en dispensasjon i denne saken vil ikke skape presedens eller undergrave 
planens intensjon, da alle saker behandles individuelt. En bygging av denne avkjøringen vil etter 
en samlet vurdering være til større fordeler enn ulemper.» 

«Ca. halvparten av boden vil være plassert på eksisterende tomt og resten er på planlagt 
tilleggsareal på 100m². Tilleggsarealet er regulert som LNF-område, og det må derfor søkes om 
dispensasjon fra planformålet. Boden vil bli godt tilpasset terrenget og ønsket plassering vil bidra 
til at eksisterende trær kan bevares på tomta. Arealet består av uproduktiv skog og det er ikke 
dyrkbar mark.» 

«Planens grenser viser tydelig at denne tomta er inkludert i ny plan og dermed skulle hatt 
inntegnet veiadkomst i plankartet. Veien vil gi lite terrenginngrep og tilpasses landskapet i 
området. Terrenget er rimelig flatt og gir ikke store terrenginngrep. En bygging av denne 
stikkveien vil etter en samlet vurdering være til større fordeler enn ulemper. Omsøkt adkomst til 
tomta vil gi en bedre adkomst og blir en mindre stikkvei fra felles avkjøring fra samlevei.» 

«Fordelen ved å gi dispensasjon er at tiltakshavere får utnyttet sin eiendom slik de ønsker. Et 
tilbygg vil gi flere sengeplasser, samt plass til WC/bod og mer oppholdsrom. Tiltakshaver ønsker 
at hytta på denne måten skal bli mer familievennlig og fungere som en generasjonshytte etter 
dagens standard» 

 

Klager  

I 2021 er to klager behandlet av Statsforvalteren. I begge sakene opprettholdt statsforvalter kommunens 

vedtak i saken og klagene førte ikke frem. Den ene klagen var fra nabo som klagede på plassering av 

hytte. Plasseringen og tiltaket var innenfor reguleringsplanen og klagen førte ikke fram. Dette var ikke en 

dispensasjonssak. Andre klagesak gjaldt avslag på en dispensasjonssøknad om å fylle ut masser i LNF-
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området. Klager har anført at kommunens vedtak var beheftet med saksbehandlingsfeil om hadde 

betydning for avgjørelsen. Statsforvalteren skriver i sitt vedtak at det ikke er begått saksbehandlingsfeil 

ved behandling av søknaden.  

 

6.2. Revisjonens vurderinger 

Tilstrekkelig utredet sak 

Rollag kommune har en litt uvanlig praksis ved at utvalgsleder utarbeider forslag til vedtak i 

saksframlegget fra kommunen. Fakta og kommunens saksbehandlers vurderinger samt rådmannens 

konklusjon framgår også av saksframlegget. Etter vårt skjønn kan denne framstillingen framstå som litt 

uklar for den eksterne leser som ikke er kjent med kommunens rutiner på området. Etter vår mening bør 

det av saksframleggene enda tydeligere framgå hva som er saksbehandler fra kommunen sine 

vurderinger og innhentede fakta fra saken.  

Saksbehandler har i saksframleggene etter vårt skjønn redegjort for relevante fakta i saken. Sakene 

framstår som tilstrekkelig utredet fra administrasjonens side. Det er også opplyst at det gjennomføres 

befaring dersom man mener det behov for dette. Utvalgsleder er av den oppfatning av administrasjonen 

har god kompetanse på området og deler denne med utvalget i tilstrekkelig grad. 

Både utvalgsleder og administrasjonen oppgir å være veldig fornøyd med hvordan samarbeidet er 

mellom administrasjonen og hovedutvalget. De er klare på hvordan rollene og oppgavene fordeles.  

Kommunens delegeringsreglement beskriver rolledelingen tydelig. Fra 1. juni 2021 er administrasjonen 

delegert fullmakt til å behandle ikke prinsipielle dispensasjoner jfr. Kommunens delegasjonsreglement. 

Hovedutvalget har vedtatt retningslinje for behandling av slike saker. Her framgår det tydelig hvilke 

dispensasjonssaker kan behandle. Vår vurdering er at Roller er tydelige og forstått av både av 

administrasjonen og av hovedutvalget. 

 

Inngangsvilkårene: Hensynet bak bestemmelsene 

I alle saksframlegg vi har gjennomgått er det gjennomgående vurdert av saksbehandler at saken ikke vil 

skape presedens eller undergrave planens intensjon. 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. Det er i intervju framkommet opplysninger om at flere av 

kommunens reguleringsplaner som det er gitt dispensasjon fra er gamle eller at de ikke er godt nok 

gjennomarbeidet. Gjennomgangen av hvilke reguleringsplaner det er gitt dispensasjoner fra er omtalt i 

kapittel 4. 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 mere forutsigbarhet 

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

undergravet. Oppdatering av reguleringsplaner kan gjøres både av kommunen selv og av private. Vi har 

registrert at hovedutvalget i noen få saker har konkludert med at den berørte reguleringsplanen må 

oppdateres før det gis nye dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan.  



 

 
26 

Rollag kommune   |   2022   |   Dispensasjonspraksis 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

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 tidligere Fylkesmannen i 

Oslo påpeker at det i hovedsak er de samfunnsmessige hensyn (allmenne interesser) av planmessige og 

arealdisponeringsmessig karakter som må tillegges vekt og som må avveies. Personlige forhold vil bare 

unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering.  

Av de 27 dispensasjonssakene vi har gjennomgått var det i to saksframlegg ikke redegjort for at 

fordelene var større enn ulempene. I tillegg ble to saker hvor rådmannen hadde konkludert med at 

dispensasjon ikke bør gis endret av hovedutvalget til en annen konklusjon og dispensasjon ble gitt. Det 

ble her ikke redegjort for at fordelene var større enn ulempene i vedtaket. Lovverkets krav om det skal 

ligge til grunn vurderinger på at fordelene er klart større enn ulempene er ikke fulgt opp i disse sakene. 

Vår gjennomgang av saksframlegg viser at det ikke alltid er gjort vurderinger og konkludert om fordeler 

og ulemper opp mot samfunnsmessige forhold. Dette bør gå tydeligere fram av saksframleggene.  

Noen av eksemplene fra enkeltvedtak vi har tatt inn i rapporten, viser gode og konkrete drøftinger av 

fordeler i en arealdisponeringsmessig sammenheng. Vi viser til drøftingene i eksemplene som gjelder det 

å legge veier annerledes i terrenget enn det som går fram av reguleringsplanen. Her drøftes 

arealdisponeringsmessige hensyn på en god måte. De helt konkrete ulempene ved en eventuell 

dispensasjon, drøftes sjelden veldig inngående. 

I andre eksempler kan det stilles spørsmål ved om hensynet til den enkelte tiltakshaver får for stor vekt. 

Det sistnevnte eksempelet i kapittel 6.1 ovenfor kan stå som eksempel på det, dvs. at tiltakshaver får 

bygge tilbygg og på den måten får utnyttet hytta slik vedkommende ønsker. Et ønske om mer areal og å 

på den måten gjøre hytta mer familievennlig (generasjonsvennlig), er etter revisjonens syn i beste i fall i 

grenseland av det som bør grunngi en dispensasjon fra reguleringsplaner.  

Kvaliteten på reguleringsplanene har ikke vært direkte undersøkt i denne forvaltningsrevisjonen. Vi 

nevner likevel at det er indikasjoner på at enkelte planer bør oppdateres slik at de er i samsvar med 

dagens praksis. Det vil kunne gi færre søknader om dispensasjon, og dessuten styrke planenes funksjon 

som informasjonskilde til publikum, fordi planene da gir uttrykk for de kravene som faktisk stilles. Vi viser 

til synspunkter fra både teknisk sjef og hovedutvalgsleder om dette. 

 

«Kan»-vurderingen  

Som sagt skal kommunen først vurdere om inngangsvilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd 

er oppfylt. Dette er en rent rettslig vurdering, uten rom for lokalpolitiske hensyn. Deretter – dersom disse 

vilkårene er oppfylt – må kommunen vurdere om den ønsker å innvilge dispensasjon.8 

 

8 Se nærmere i kapittel 3.2 om dette. 
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Det ligger i dette at ingen har krav på å få dispensasjon, selv om vesentlige hensyn ikke blir tilsidesatt og 

selv om fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene.  

Dersom kommunen vurderer begge disse vilkårene som oppfylt, står kommunen i en situasjon der den 

må gjøre «kan»-vurderingen i plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd: Da kan kommunen velge å avslå 

eller velge å innvilge dispensasjonen, basert på en vurdering av hva som er ønskelig eller hensiktsmessig. 

I disse vurderingene er det rom for lokalpolitiske hensyn. Alle søknader skal vurderes individuelt, men 

samtidig er det et grunnleggende prinsipp at like tilfeller skal behandles likt. 

I de vedtakene revisjonen har gjennomgått, er det ikke gjort et klare, separate drøftinger av «kan»-

bestemmelsen i § 19-2 første ledd. Gjennomgående drøftes er det inngangsvilkårene som drøftes, og så 

konkluderes det. I noen saker vises det til at saken ikke vil skape presedens, et element som naturlig 

hører hjemme i en «kan»-vurdering etter første ledd, men uten at dette sies tydelig. 

Revisjonens vurdering er at kommunen bør tydeliggjøre vedtakene på dette punktet. Dette vil også gjøre 

det mer synlig at inngangsvilkårene i § 19-2 er rent rettslige vurderinger, der lokalpolitiske hensyn ikke 

skal tas. 

 

Habilitet 

Teknisk sjef har opplyst at det gjøres løpende vurderinger av habilitet blant saksbehandlere. Det er 

opplyst at det i hovedutvalget sitter det to grunneiere som kan være inhabile i enkeltsaker. Utvalgsleder 

opplyser at det har vært mye fokus på habilitet og at kommuneadvokaten har hatt en gjennomgang med 

utvalget. Habilitet har også vært tema under gjennomgangen av kommuneplanarbeidet. 

Vi oppfatter at det er fokus på habilitet både i utvalget og i administrasjonen. Vi vil på generelt grunnlag 

bemerke at på dette området bør det gjøres vie vurderinger av habilitet slik at det i ettertid ikke kan reises 

tvil om habilitet. Vurderinger og diskusjoner rundt habilitet bør dokumenters både fra administrasjonen og 

utvalget. Vi vil også bemerke at det bør gjøres habilitetsvurderinger selv om man ikke er direkte involvert i 

saken i de tilfeller konklusjonen i vedtaket på et senere tidspunkt kan påvirke vurderinger og utfallet av 

saker som man vil kunne bli involvert i.      
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7. Enhetlig praksis og likebehandling 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

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

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

 Rollag bør ha systemer som gir grunnlag for en enhetlig praksis i dispensasjonssaker.  
 

 
 

7.1. Fakta 

Som beskrevet i kapittel 6 er det hovedutvalg Næring, miljø og ressurs som behandler 

dispensasjonssøknader i kommunen. Fra juni 2021 er administrasjonen delegert behandling av ikke 

prinsipielle saker.  

Administrasjonen holder oversikt over alle dispensasjoner i eget regneark i tillegg til 

saksbehandlingssystemet . Her framgår bl.a. type dispensasjon det søkes om samt hvilken 

reguleringsplan søknaden vedrører. Teknisk sjef og kommunens saksbehandlere er med på felles møte 

med leder av hovedutvalget ved gjennomgang av dispensasjonssøknader som skal behandles på møter i 

hovedutvalget.  

Teknisk sjef har opplyst at man har hyppige interne møter. Alle innkomne byggesøknader blir diskutert 

inngående, dette gjelder også dispensasjoner. Teknisk sjef mener at det er likebehandling i behandling av 

dispensasjonssøknader. Tidligere dispensasjoner blir vurdert ved behandling av nye dispensasjoner. 

Administrasjonens regneark gjør at man har lett tilgjengelig oversikt over tidligere dispensasjonssøknader. 

Alle tidligere dispensasjonssøknader kan man også finne ved å gå inn kartportalen for Rollag kommune 

og aktuelt område. 

Teknisk sjef har opplyst at flere av kommunens reguleringsplaner er gamle samt at noen heller ikke i 

tilstrekkelig grad er gjennomarbeidet. Det er ikke alltid samsvar mellom kart og terreng slik at ikke alt er 

like gjennomførbart. I flere planer er også interne veier dårlig planlagt.. Utvalgsleder er av samme 

oppfatning som teknisk sjef når det gjelder reguleringsplaner. Ikke alle planer har en tilstrekkelig 

helhetstenkning. Leder oppgir at man ved behandlingen også tar med dagens kommuneplan i 

vurderingen. Mange av de gamle reguleringsplanene er ikke i samsvar med dagen kommuneplan. 

Kommunen er nå i ferd med å rullere kommuneplan. Det er foreslått at en rekke bestemmelser og 

avklaringer tas inn i ny kommuneplan. 

Leder av hovedutvalget har opplyst at i starten av perioden hadde utvalget en diskusjon over hva som 

skal være førende for utvalget ved behandling av dispensasjonssøknader. 
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Teknisk sjef opplyser at kommunen har deltatt på dialogmøter med utbyggere og entreprenører, dette 

har vært arrangert av Rollag næringsforening. Her har det blitt gjort avklaringer mot hvordan man 

forholder seg til bl.a. fyllinger i terrenget, plasseringer og tomt og dispensasjoner. Dette har resultert at 

det ikke har vært like mye diskusjoner rundt disse temaene i forbindelse med søknader. Teknisk sjef er av 

den oppfatning at kommunen er god på å gi informasjon til private i forhold til hva som er lov til å bygge. 

Dette gjør at man unngår mange dispensasjonssøknader da søker kan tilpasse bygget til hva som er 

innfor reguleringsplan. Det gjennomføres også forhåndskonferanse dersom det er ønske om dette. Her 

gis da relevant informasjon til søker.  

Teknisk sjef opplyser at det har vært noen tilfeller hvor reguleringsplaner er blitt oppdaterte. I de tilfeller 

er det opprinnelig planstiller som har oppdatert planen. Hovedutvalget har vedtatt endringen etter 

delegert fullmakt. Administrasjonen har ikke oppdatert reguleringsplaner. I de vedtak som vi har 

gjennomgått har det i et par tilfeller blitt konkludert med at dersom det skal gis nye dispensasjoner må 

reguleringsplan oppdateres.  

 

7.2. Revisjonens vurderinger 

Etter vår vurdering har Rollag kommune god oversikt over de dispensasjonssøknader som er behandlet 

tidligere. Både teknisk sjef og utvalgsleder oppgir at tidligere dispensasjoner er med i vurderingen av nye 

søknader som behandles. Begge mener at det er et sterkt fokus på likebehandling av saker.  

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.  

Fram til juni 2021 ble alle dispensasjoner behandlet av hovedutvalget. Det er gitt klare retningslinjer for 

hvilke typer dispensasjoner administrasjonen skal behandle.  

I de saker vi har gjennomgått er det ingen tegn på at det har vært en forskjellsbehandling i like type saker. 

Etter vårt skjønn ligger det til rette for at like saker kan behandles likt. Vi vil likevel bemerke at det er 

konkrete vurderinger som skal gjøres i hver enkelt sak. 
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8. Oppsummering og konklusjon 
Utvikling dispensasjoner 

Gjennomgangen av dispensasjonssøknader de siste årene for Rollag kommune viser at det har vært noe 

økning i antallet. Andelen innvilgede dispensasjonssøknader sett i forhold til totale antallet 

byggesøknader har variert noe i perioden, men Rollag kommune er ikke veldig annerledes enn flere av 

de andre sammenlignbare kommunene på dette området. Rollag kommune har et stort antall 

reguleringsplaner og det gis dispensasjon fra en rekke planer. Det er gitt flest dispensasjoner på areal på 

hyttene, vei og LNF område samt møne og gesimshøyde.  

Tilstrekkelig utredet sak 

Rollag kommune har en litt uvanlig praksis ved at utvalgsleder utarbeider forslag til vedtak i 

saksframlegget fra kommunen. Ordningen er i samsvar i kommunens delegeringsreglement. Fakta og 

kommunens saksbehandlers vurderinger samt rådmannens konklusjon framgår også av saksframlegget. 

Etter vårt skjønn kan denne framstillingen framstå som litt uklar. Etter vår mening bør det av 

saksframleggene enda tydeligere framgå hva som er saksbehandler fra kommunen sine vurderinger og 

innhentede fakta fra saken.  

Sakene framstår som tilstrekkelig utredet fra administrasjonens side. Det er også opplyst at det 

gjennomføres befaring dersom man mener det behov for dette.  

Vår vurdering er at roller er tydelige og forstått av både av administrasjonen og av hovedutvalget. 

Hensynet bak bestemmelsene 

I alle saksframlegg vi har gjennomgått er det gjennomgående vurdert av saksbehandler at saken ikke vil 

skape presedens eller undergrave planen intensjon. Av Otpr. Nr 32 Plan- og bygningsloven framgår det i 

merknader til § 19-2 at dispensasjoner ikke må undergrave planene som informasjons- og 

beslutningsgrunnlag. 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 

mere forutsigbarhet for berørte parter og sikrer at alle har samme informasjon. Det vil også sørge for at 

planen ikke blir undergravet. Oppdatering av reguleringsplaner kan gjøres både av kommunen selv og av 

private. Vi har registrert at hovedutvalget i noen få saker har konkludert med at den berørte 

reguleringsplanen må oppdateres før det gis nye dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan.  

Fordeler ved å gi dispensasjon 

Lovverket er klar på at det ikke skal være en kurant sak å fravike reguleringsplaner. Fordelene ved å gi 

dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Dispensasjonsveileder fra tidligere Fylkesmannen i 

Oslo påpeker at det i hovedsak er de samfunnsmessige hensyn (allmenne interesser) av planmessige og 

arealdisponeringsmessig karakter som må tillegges vekt og som må avveies. Personlige forhold vil bare 

unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. 

Av de 27 dispensasjonssakene vi har gjennomgått var det i to saksframlegg ikke redegjort for at 

fordelene var større enn ulempene. I tillegg ble to saker hvor rådmannen hadde konkludert med at 
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dispensasjon ikke bør gis endret av hovedutvalget til en annen konklusjon og dispensasjon ble gitt. 

Lovverkets krav om det skal ligge til grunn vurderinger på at fordelene er klart større enn ulempene er 

ikke fulgt opp i disse sakene. 

Vår gjennomgang av saksframlegg viser at det ikke alltid er gjort vurderinger og konkludert om fordeler 

og ulemper opp mot samfunnsmessige forhold. Dette bør gå tydeligere fram av saksframleggene. Som 

nevnt over er vi av den oppfatning av enkelte planer bør oppdateres slik at de er i samsvar med dagens 

praksis, dette vil da gjøre at det vil bli færre søknader om dispensasjoner der det i dag bare foreligge 

fordeler for søker og ikke for allmenheten.  

«Kan»-vurderingen 

Ingen har krav på dispensasjon, selv om relevante hensyn ikke tilsidesettes ved en dispensasjon, og selv 

om fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. I tillegg til disse vurderingene, skal 

kommunen vurdere om den ønsker å innvilge dispensasjon («kan»-vurderingen), og det er i denne 

vurderingen at mer lokalpolitiske hensyn eventuelt kan vektlegges. Kommunens vedtak bør skille 

tydeligere mellom disse vurderingene. 

 

Habilitet 

Vi oppfatter at det er fokus på habilitet både i utvalget og i administrasjonen. Vi vil på generelt grunnlag 

bemerke at på dette området bør det gjøres vie vurderinger av habilitet slik at det i ettertid ikke kan reises 

tvil om habilitet. Vurderinger og diskusjoner rundt habilitet bør dokumenters både fra administrasjonen og 

utvalget. Vi vil også bemerke at det bør gjøres habilitetsvurderinger selv om man ikke er direkte involvert i 

saken i de tilfeller konklusjonen i vedtaket på et senere tidspunkt kan påvirke vurderinger og utfallet av 

saker som man vil kunne bli involvert i.      

Likebehandling 

Etter vår vurdering har Rollag kommune god oversikt over de dispensasjonssøknader som er behandlet 

tidligere. Både teknisk sjef og utvalgsleder oppgir at tidligere dispensasjoner er med i vurderingen av nye 

søknader som behandles. Begge mener at det er et sterkt fokus på likebehandling av saker.  

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.  

I de saker vi har gjennomgått er det ingen tegn på at det har vært en forskjellsbehandling i like type saker. 

Etter vårt skjønn ligger det til rette for at like saker kan behandles likt. Vi vil likevel bemerke at det er 

konkrete vurderinger som skal gjøres i hver enkelt sak. 
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Konklusjon 

Revisjonen konkluderer med Rollag kommune i hovedsak har en forsvarlig saksbehandling av 

dispensasjonssøknader. Videre konkluderer vi med at Rollag kommune i stor grad har etablert systemer 

for å sikre enhetlig praksis og likebehandling. 
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9. Anbefalinger 

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

 Sørge for at vedtak i dispensasjonssøknader i sterkere grad skiller mellom de rettslige 

inngangsvilkårene for å kunne innvilge dispensasjon, og kommunens skjønnsmessige vurdering 

av om dispensasjon bør gis. 

 Sørge for at det i første rekke er samfunnsmessige og arealdisponeringsmessige fordeler ved en 

dispensasjon som vektlegges i saksbehandlingen, og i liten grad personlige fordeler for eieren av 

eiendommen. 

 Sikre å dokumentere habilitetsvurderinger i behandling av dispensasjonssaker. 

Forvaltningsrevisjonen har ikke rettet seg mot kvaliteten på vedtatte reguleringsplaner. Vi nevner likevel 

at vår gjennomgang har gitt opplysninger om at både teknisk sjef og hovedutvalgsleder opplever at 

kvaliteten på reguleringsplanene ikke alltid er god nok, og at dette virker inn på tilfanget av 

dispensasjonssøknader og behovet for å innvilge dispensasjoner. Kommunen kan vurdere en 

gjennomgang av om det er behov for justeringer av reguleringsplaner, og i tilfelle hvilke. 

 

Drammen, den 8.4 2022 

 

Gisle Skaaden 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 

  

Even Tveter 
Forvaltningsrevisor 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmannen, datert 7.4.2022 
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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 fylkeskommuner9, 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: 
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. 

 

9 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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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"10 

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 metoder11. 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 

 Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

 Case 

 Scenarioanalyse 

 

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

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

brukerundersøkelsen, er dette mindre problematisk 

 

 

 



 

 

Viken kommunerevisjon IKS 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Follo 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkaksen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 

Avdelingskontor - Hallingdal 

Besøksadresse: Alfarvegen 177, 3540 Nesbyen 


