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Sammendrag 

Bestilling  Problemstillinger 

Kontrollutvalget 

sak 21/2021 

14.04.2021 

 • I hvilken grad har Frogn kommune utøvd god styring av sine 

planer og prosjekter med tanke på: 

o Organisering og ansvar/roller? 

o Planlegging og gjennomføring? 

(tidligfase/behovsvurdering, - samhandling med de 

folkevalgte, administrasjonen og ansatte, - 

implementering, - prosjektering, - utførelse / 

gjennomføring/ gjennomføringsevne) 

o Rapportering og oppfølging av kostnader og 

fremdrift? (ressurs- og tidsbruk) 

o Måloppnåelse. Blir vedtak i planer og prosjekt fulgt? 

o Kommunens omdømme i planer og prosjekter? 

o Samhandling mellom andre planer, myndigheter og 

private aktører 

  

  

Formål  

Vurdere hvordan kommunen 

følger opp egne 

planer/prosjekt, herunder 

samhandling mellom planer. 

 

 

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", så 

langt det passer.  

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse. 

Dokumentene vi har gjennomgått er hentet fra sakssystemet til Frogn kommune, sakspapirer fra ulike 

politiske utvalg og andre dokumenter hentet fra Frogn kommunes nettside. Fremstillingen av fakta 

har vært sendt til administrasjonen for en fakta verifisering.  

Revisjonskriterier 

Som det fremgår av kapittel 3 anser etter avklaringene med KU at problemstillingene til å være av en 

deskriptiv art, og vi har derfor ikke utledet revisjonskriterier.  

Fakta og funn 

Områdereguleringen for Gamle Drøbak ble andregangsbehandlet og vedtatt av kommunestyret 22. 

mars 2021. Dette var 8 år og 4 måneder etter at Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) 

ga administrasjonen mandat til å starte arbeidet. Områdereguleringen for Gamle Drøbak erstattet 

verneplanen «antikvarisk spesialområde Drøbak». 

I 2012 vedtok Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) mandat for arbeidet, og i 2013 

ble prosjektbeskrivelsen vedtatt. I 2014 ble mandat endret, og i 2015 ble ny prosjektbeskrivelse, nå 

kalt planprogram vedtatt. I 2016 ble 1. gangsbehandlingen lagt frem for HMPB, men etter 2 vedtatte 

utsettelser i HMPB ble den først vedtatt og sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i 2017. I 



 

 
4 

Frogn kommune   |   2021   |   Planarbeid 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

2019 kom områdereguleringen til 1. gangsbehandling på ny, og i 2020 kom det ny justert 1. 

gangsbehandling. I 2021 ble områdereguleringen 2. gangsbehandlet og vedtatt.  

Kommentar 

Mye av årsaken til at områdereguleringen har tatt vesentlig lengre tid en prosjektert er årsaker som 

ikke nødvendigvis kan klandres kommunen og administrasjonen. Det har vært endring av mandat, 

endret planavgrensning, et planutkast levert av konsulentene fulgte ikke opp vesentlige deler av 

vedtatt plangrep noe som ledet til utilstrekkelig politisk forankring og til innsigelser, samt at løsning 

av enkelte av innsigelsene førte til en ny justert førstegangsbehandling for å sikre at alle fikk 

mulighet til medvirkning med de endringene som forekom.  

Ingen av framdriftsplanene som er vedtatt eller lagt frem har vært i nærheten av å bli fulgt, noe som 

delvis kan forklares av at ingen av de har lagt opp til at det kan oppstå situasjoner som gjør at 

områdereguleringen kunne bli forsinket, selv etter at områdereguleringen gjentatte ganger var utsatt 

som følge av uforutsette hendelser.  

Vi påpeker at kommunen ikke kvalitetssikret det eksterne arbeidet gjort av konsulentene sitt 

planutkast godt nok. Planutkastet ble levert av konsulentene i 2015, men det var først etter 1. 

gangsbehandlingen i 2017 når innsigelser kom at man oppdaget manglene og som resulterte i lengre 

forsinkelse. En tidligere og bedre kvalitetssikring kunne sikret at 2. gangsbehandlingen hadde skjedd 

tidligere. 

Hvorvidt Frogn kommune har utøvd god styring av arbeidet med områdereguleringen Gamle Drøbak i 

hele perioden fra mandat ble vedtatt til 2. gangsbehandlingen ble vedtatt er vanskelig å gi noe 

konkret svar på. Det vi kan si er at det fra 2017 av ser ut til å være en forbedring i styringen. Enheten 

hadde opparbeidet seg et etterslep, og etter 2017 fremgår det gjennom en økende rapportering både 

hvilke konsekvenser dette har fått, men også hvordan de retter opp i etterslepet og sikrer fremdrift i 

arbeidet med områdereguleringen av Gamle Drøbak.  

Råd 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi gi følgende tilbakemelding og råd til rådmannen i Frogn 

kommune om å gjennomføre følgende: 

• Sikre at eksternt utført arbeid kvalitetssikres i tilstrekkelig grad  

• Sikre at enhetenes arbeidsbelastning synliggjøres ved oppstart av nytt planarbeid for å sikre 

at enhetene ikke overbelastes igjen.  

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

18.10.2021 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Frogn kommune vedtok i sitt møte 14. april 2021, sak 21/2021, at Viken 

Kommunerevisjon IKS (VKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kommunale planer / 

prosjekter.  

Prosjektet er bestilt på bakgrunn av områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon perioden 

2020 – 2024. 

1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er å vurdere hvordan kommunen følger opp egne planer/prosjekter, herunder 

samhandling mellom planer., 

I denne rapporten søker vi å belyse følgende problemstillinger: 

• I hvilken grad har Frogn kommune utøvd god styring av sine planer og prosjekter med tanke på: 

o Organisering og ansvar/roller? 

o Planlegging og gjennomføring? (tidligfase/behovsvurdering, - samhandling med de 

folkevalgte, administrasjonen og ansatte, - implementering, - prosjektering, - utførelse 

/ gjennomføring/ gjennomføringsevne) 

o Rapportering og oppfølging av kostnader og fremdrift? (ressurs- og tidsbruk) 

o Måloppnåelse. Blir vedtak i planer og prosjekt fulgt? 

o Kommunens omdømme i planer og prosjekter? 

o Samhandling mellom andre planer, myndigheter og private aktører 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

I anbudsfasen etterspurte vi en avgrensing av problemstillingen og fikk da avklart at det var 

planarbeid som skulle undersøkes. Etter oppstartsmøte med administrasjonen måtte vi innhente en 

avklaring, og i kontrollutvalgsmøte 26. mai. 2021 under sak 34/21 ble det diskutert bredt i utvalget. 

Her landet kontrollutvalget på at de ønsket revisjonene skulle undersøke arbeidet med 

områdereguleringen av Gamle Drøbak.  

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

problemstillinger for prosjektet. Det viser seg at enkelte av delproblemstillingene er vanskelig å svare 

ut med den avgrensningen nevnt ovenfor. Delproblemstilling «Måloppnåelse. Blir vedtak i planer og 

prosjekter fulgt» er ikke noe som kan måles direkte i en områderegulering. Det samme gjelder 

«Kommunens omdømme i planer og prosjekter». Det er vanskelig å måle i denne rapporten. Vi vil 

referere til delproblemstillingene i rapporten, men de blir ikke vektlagt i stor grad i analysen. 
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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" 1 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)", så 

langt det passer.  

Som det fremgår av kapittel 3 anser vi etter avklaringene med KU problemstillingene til å være av en 

deskriptiv art, og vi har derfor ikke utledet revisjonskriterier. Dette prosjektet faller dermed i 

utgangspunktet utenfor definisjonen for forvaltningsrevisjon i tråd med RSK 001 punkt 14.  

Det vil si at vi i denne revisjonen ikke vil gi anbefalinger, men kommenterer på områder der vi mener 

kommunen har forbedringspotensial. 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse. 

Dokumentene vi har gjennomgått er hentet fra sakssystemet til Frogn kommune, sakspapirer fra ulike 

politiske utvalg og andre dokumenter hentet fra Frogn kommunes nettside. 

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

revisjonskriteriene. Grunnet tidsperioden som arbeidet med områdereguleringen Gamle Drøbak har 

foregått over, og større utskiftninger i enheten som har jobbet med den, har vi valgt å ikke 

gjennomføre intervjuer i dette prosjektet.  

Vi viser til kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.  

Fremstillingen av fakta har vært sendt til administrasjonen for en fakta verifisering. 

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

18.10.2021 er vedlagt rapporten. 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg2. 

 

  

 

1 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

2 Vedlegg 3 – Metode 
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3. Revisjonskriterier 

Som står i kapittel 1.3, avgrensing av undersøkelsen, er retningen på prosjektet noe endret etter en 

runde med avklaringer sammen med kontrollutvalget. Dette gjør at vi ikke har utledet spesifikke 

revisjonskriterier for prosjektet. Vi har allikevel lagt frem rammeverket for området i vedlegg 4. 

Kildene vi har brukt i dette prosjektet har i hovedsak vært plan- og bygningsloven med tilhørende 

forskrift, og utvalgte veiledere fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

Med avklaringene i KU anses problemstillingene å være av deskriptiv art, og det er derfor ikke utledet 

revisjonskriterier. 
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4. Beskrivelse av arbeidet med 

områdereguleringen av gamle Drøbak 

I dette kapittelet vil vi gå gjennom historikken, og arbeidet med den nye områdereguleringen av 

gamle Drøbak. Vi har i denne rapporten gjennomgått all dokumentasjonen i de tilhørende sakene til 

områdereguleringen, og anser det som hensiktsmessig å beskrive selve prosessen før vi beveger oss 

videre i rapporten. 

4.1. Tidslinje av arbeidet 

 

19.11.2012, sak 130/12 i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) ga utvalget 

administrasjonen mandat til å starte arbeidet med å revidere verneplanen «antikvarisk spesialområde 

Drøbak» med forsert oppstart. I samme møte ble det fattet vedtak om å avvise nye detaljreguleringer 

som ble fremlagt for utvalget i perioden planarbeidet pågikk, for å sikre at det var nok kapasitet og 

ressurser til å gjennomføre arbeidet med områdereguleringen. Det ble også vedtatt å øke 

arbeidsressursene til planprosessen. Fire måneder senere, 04.03.2013, ble planarbeidet kunngjort og 

prosjektbeskrivelsen ble vedtatt av HMPB 13.05.2013. Framdriftsplanen som ble vedtatt i møtet la opp 

til kommunestyrevedtak på ny områderegulering for Gamle Drøbak i august 2014.  

13 måneder senere, 02.06.2014, under sak 10/14 løftet rådmannen frem enkelte utfordringer, hvor det 

i et notat til utvalget ble presisert at: «Rådmannen ønsker en politisk vurdering av planens omfang og 

detaljeringsnivå innenfor de ulike temaene som er presentert i dette notatet (…)». 

Fire måneder senere, 20.10.2014, under sak 104/14 vedtok HMPB et endret mandat for det videre 

arbeid med områdereguleringen Gamle Drøbak. Dette kom blant annet på bakgrunn av drøftingen i 

møte 2. juni samme år.  Vedtaket sa blant annet at det nye mandatet omfatter: «Revidering av 

gjeldende prosjektbeskrivelse med et moderat ambisjonsnivå som kartlegger konkrete områder for 

byutvikling/ endring. Innenfor planområdet avvises nye detaljreguleringer fram til 

områdereguleringen Gamle Drøbak er endelig vedtatt». Det ble også gitt en forventet ny framdrift, 

med ny sluttdato i desember 2015, 16 måneder etter den originale framdriftsplanen.  

I et notat datert 10.11.2014, ble det informert om at områdereguleringen fikk ny saksbehandler da 

nåværende saksbehandler i en periode gikk over i en ren antikvarstilling. Det ble ikke skrevet hvilken 

forsinkelse dette ville medbringe, men at det ikke var noen som hadde åpenbar ledig kapasitet til å 

overta saksbehandleransvaret. Det fremkommer også at det er tre store kommunale planoppgaver 

pågående samtidig; «Gamle Drøbak», «Byutviklingsplanen» og «KDP Nordre Frogn».  
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26. januar 2015, vedtok HMPB at revidert planprogram, tidligere prosjektbeskrivelse, skulle legges ut 

til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn vedtok HMPB å vedta planprogrammet for 

«områderegulering Gamle Drøbak», men endret planavgrensningen tilbake til den gjeldende 

reguleringsplanen «antikvarisk spesialområde Drøbak», vedtatt 13.11.2000. 4 mai 2015, stilte 

kommunestyret seg bak det samme vedtaket.  

17 måneder etter vedtaket i kommunestyret legges områdereguleringen for Gamle Drøbak frem for 

HMPB for 1. gangs behandling. Her vedtar HMPB å utsette saken til møte i november for å sikre at 

saken får en skikkelig behandling av det politiske miljøet. I november-møtet utsettes saken på nytt. 

Denne gangen fordi det bes om at rådmannen skal vurdere partienes innsendte forslag i saken og 

legge dette frem i et notat. Det blir avholdt et stort folkemøte i januar 2017 der det blir redegjort for 

konsekvensene av de ulike planforslagene. Det bestilte notatet sendes ut en ukes tid etter møtet. 

15. februar 2017 blir planforslaget 1. gangs behandlet i HMPB. Her ble det vedtatt med en rekke 

endringer. Tilsvarende skjer i kommunestyret 6. mars 2017. Det vedtas at dette skal legges ut til 

offentlig ettersyn i minst seks uker.  

I HMPB sitt møte 20.11.2017 var det to saker som omhandlet områdereguleringen. Det ble vedtatt å 

oppheve vedtaket om å avvise nye detaljreguleringsplaner som ble fattet 19.11.12, og videreført 

20.10.14. Vedtaket ble anket til kommunestyret, men også i kommunestyret ble det vedtatt å oppheve 

det tidligere vedtaket.  

Den andre saken var «Status for plan- byggesaksbehandling», her kom det frem at 

bemanningssituasjonen i planavdelingen har vært stabil de siste årene, men at våren 2017 sluttet to 

arealplanleggere og avdelingsleder i plan- og utvikling. I tillegg sluttet enhetsleder og byantikvar. 

Det kom frem i saken og at kommunen hadde mottatt omtrent 70 høringsuttalelser til planforslaget 

etter 1. gangs behandling. Det hadde kommet innsigelser fra Akershus fylkeskommune og Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det var også kommet innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus som ikke var nevnt i saken. Videre behandling av planforslaget vil ikke skje før i 2018, dette 

på grunn av redusert bemanning og krevende innsigelser.  

HMPB sitt møte 23.04.2018, hadde også to saker som påvirket områdereguleringen for gamle Drøbak. 

I Sak 3/18 ble det vedtatt å omprioritere liste med planarbeid i kommunen og områdeplanen for 

gamle Drøbak ble løftet opp. I Sak 24/18 kom anmodninger om oppstart av fem 

detaljreguleringsarbeid innenfor planområdet. Det ble innstilt på å avvise, ikke primært på bakgrunn 

av ressurser, men fordi rådmannen vurderte at planinitiativene var i strid både med gjeldende 

regulering og med forslag til ny områderegulering. Rådmannen påpeker i saken at det er viktig å 

konsentrere ressursene om saksbehandling for å ferdigstille pågående planarbeid, herunder 

områdereguleringsplan for gamle Drøbak. Det ble også trukket frem det store omfanget av 

merknader og innsigelser til det vedtatte planforslaget for områdereguleringen til gamle Drøbak, og 

at en eventuell igangsetting av detaljregulering av disse eiendommene ville utfordre innsigelsene. 

Innstilling ble vedtatt, men Høyre anket til kommunestyret.   

I kommunestyremøte 7. mai 2018 ble det fremlagt en ny fremdriftsplan. Her fremgikk det at 2. gangs 

behandling ville skje i februar 2019. Det ble videre presisert at et møte med Akershus fylkeskommune 

kunne lede til forlenget tidsramme om innsigelsen viser seg vanskeligere enn antatt å løse. I samme 
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møte ble vedtaket fra HMPB omgjort og det ble vedtatt at det skal igangsettes 

detaljreguleringsarbeid i Gamle Drøbak   

Det ble lagt frem handlingsplan 2019-2022 for behandling i Hovedutvalg for miljø-, plan- og 

byggesaker på møte 3. september 2018. Her kom det frem at områdereguleringen for gamle Drøbak 

er høyt prioritert og det skal legges frem en ny fremdriftsplan senere samme år for arbeidet.  

15. oktober 2018, kommer det orientering om planarbeidet. Det fremgår at det jobbes med å løse 

innsigelsene som kom i høringsperioden etter første behandling. Det presiseres også at dette 

arbeidet er gitt høyeste prioritet. Det vises til at de nødvendige rapportene og registreringene for å 

løse innsigelsene er satt i bestilling. Dette er arbeidskrevende, men er berammet ferdig før utgangen 

av 2018. Den justerte framdriften viser at de ønsker ny førstegangsbehandling av planforslaget april 

2019. Det ble lagt opp til at rådmannen legger frem en sak om dilemmaer og problemstillinger i 

planarbeidet for HMPB, og på denne måten forankre de planfaglige veivalgene politisk før ny 1. gangs 

behandling.  

12. desember 2018, ble det fremlagt et notat om områdeplan gamle Drøbak for HMPB. Her fremgikk 

det at detaljreguleringene som ble vedtatt oppstartet tidligere samme år, samt utarbeidelse av 

nødvendige utredninger har forskjøvet framdriften til senhøsten 2019. En annen årsak som kommer 

frem av notatet til forskyvningen er at det i løpet av høsten ble avdekket at planutkastet levert av 

konsulentene i forrige runde ikke fulgte opp vesentlige deler av vedtatte plangrep. Videre var heller 

ikke nødvendig bakgrunnskunnskap utredet i konsulentenes planutkast. Det fremgår av notatet at 

disse manglene fra konsulentene førte til utilstrekkelig politisk forankring og til innsigelser. ¨ 

4. februar 2019, legges det frem to saker for HMPB, sak 3/19 og sak 4/19, som var av relevans. Sak 

3/19 handlet om status for plan- og byggesaksbehandling, her fremgikk det at de store 

områdereguleringene binder opp administrasjonenes ressurser. Det fremgår videre at av syv nye 

saksbehandlere som begynte i 2018 har tre sagt opp i løpet av året, hvor høyt arbeidspress er en av 

flere begrunnelser oppgitt. Det var også i siste kvartal av 2018 to sykemeldinger hvor 

arbeidsmengde/-press er oppgitt som medvirkende årsak. 

Under sak 4/19, la Rådmannen frem dilemmaer reist av regionale og statlige føringer for 

planarbeidet. HMPB vedtok at Rådmannen ikke skulle utrede de skisserte dilemmaene, at rådmannen 

skulle prioritere behandling av innsigelsene, og få gjort planen klar til 2. gangs behandling, samt at 2. 

gangs behandling av områdeplanen måtte gjennomføres snarest. Vedtaket ble anket til 

kommunestyret, men i kommunestyret 11. februar ble anken forkastet. 

Neste møte hvor områdereguleringen var oppe var 26. august 2019. Her ble det lagt frem en ny 

førstegangsbehandling av områderegulering Gamle Drøbak. Her ble det vedtatt at behandlingen av 

rådmannens nye forslag til områdeplan utsettes. Det ble videre vedtatt at HMPB ber Ordfører 

gjennomføre forhandlinger om en rekke innsigelser til planen som ble lagt fram til høring og offentlig 

ettersyn i 2017. Det ble vedtatt en sammensetting av forhandlingsdelegasjonen, samt at de 

innsigelsene som ikke ble løst gjennom forhandling skulle sendes til Departementet for endelig 

avgjørelse. 
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Saken ble anket til kommunestyret sitt møte 2. september 2019. Her vedtok de å utsette 

behandlingen til første ordinære møterunde etter valget, men valgte ikke å videreføre vedtaket om at 

HMPB ber ordfører gjennomføre forhandlinger. 

4. november 2019, ble førstegangsbehandling vedtatt igjen og planforslaget ble sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn. Her ble en rekke endringer vedtatt i planbeskrivelsen, samt noen 

spesifikke vedtak rettet mot rådmann, blant annet at rådmannen i løpet av høringsperioden skal 

digitalisere og kvalitetssikre planen. 

31. august 2020, kom igjen områdereguleringen for Gamle Drøbak opp til HMPB for 1. gangs 

behandling. Det ble argumentert med at et nytt offentlig ettersyn var nødvendig for å gi mulighet for 

offentlig medvirkning. Endringene som var gjort var ikke vesentlige endringer i planens innhold, men 

korrigeringer av arealformål og hensynssoner innenfor de kategoriene som var foreslått i 2019, samt 

en tydeligere struktur og forenklinger i planbestemmelsene. HMPB vedtok at de sluttet seg til 

rådmannens vurdering og konklusjon. 

15. mars 2021, ble 2. gangs behandling vedtatt i HMPB, og 22. mars ble den vedtatt i kommunestyret. 

Det ble i møte også vedtatt en rekke endringer, men de ble ansett å være av mindre art og at de 

kunne vedtas uten ny høring og offentlig ettersyn. 

Vi har gjennomgående i sakspapirer og notater sett at det har vært gjennomført en rekke 

medvirkningsaktiviteter underveis i planprosessen. Det har blant annet vært gjennomført jevnlige 

møter med referansegruppen for planarbeidet, flere åpne møter og workshops for fagfolk, utbyggere 

og innbyggere, i tillegg til møter med innsigelsesmyndighetene.  
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5. Gamle Drøbak områderegulering 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

• I hvilken grad har Frogn kommune utøvd god styring av sine planer og prosjekter med 

tanke på 

o Organisering og ansvar/roller? 

o Planlegging og gjennomføring? (tidligfase/behovsvurdering, - samhandling med de 

folkevalgte, administrasjonen og ansatte, - implementering, - prosjektering, - 

utførelse / gjennomføring/ gjennomføringsevne) 

o Rapportering og oppfølging av kostnader og fremdrift? (ressurs- og tidsbruk) 

o Måloppnåelse. Blir vedtak i planer og prosjekt fulgt? 

o Kommunens omdømme i planer og prosjekter? 

o Samhandling mellom andre planer, myndigheter og private aktører 

Ut ifra de tidligere nevnte avgrensningene som ble gjort i samråd med KU anslår vi 

problemstillingene til å være av en deskriptiv art og har derfor ikke utledet revisjonskriterier. 

 

 

Områdereguleringen for Gamle Drøbak ble andregangsbehandlet og vedtatt av kommunestyret 22. 

mars 2021. Dette var 8 år og 4 måneder etter at Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) 

ga administrasjonen mandat til å starte arbeidet. Områdereguleringen for Gamle Drøbak erstattet 

verneplanen «antikvarisk spesialområde Drøbak». 

Videre vil vi gjennomgå de ulike delproblemstillingene opp mot arbeidet til kommunen vedrørende 

områdereguleringen.  

5.1. Organisering og ansvar/roller 

Frogn kommune hadde i 2017 en enhetsjustering hvor enheten samfunnsplanlegging ble opprettet. 

Inn under denne enheten ligger i dag blant annet ansvaret for samfunnsutvikling, kommuneplan, 

arealplaner, kulturminner, folkehelse og næringsutvikling. Det er denne enheten som siden 2017 har 

hatt ansvaret for områdereguleringsarbeidet i Frogn kommune. Tidligere var ansvaret for 

områdereguleringsarbeidet i enheten samfunnsutvikling, og var da sammen med 

byggesaksavdelingen, samt kart og geodata. I dag er byggesaksavdelingen lagt under enheten 

teknisk drift og forvaltning. 

Prosessen med områdereguleringen har gått over en rekke år, og underveis har det vært utskiftninger 

av ansatte i avdelingen, samt utskiftninger på hvem som har hatt ansvaret for områdereguleringen av 

Gamle Drøbak. Av de som jobbet med områdereguleringen fra 2014 til 2017 er det ingen som fortsatt 

jobber i kommunen. Dette medfører at det er vanskelig å konkret stadfeste hva det er som har skjedd 

siden oppstarten av områdereguleringen og frem til midten av 2017, og her er vi i stor grad avhengig 

av det som fremgår av sakspapirer og notater som vi har fått tilgang til.  
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Av vedtaket fra 19.11.2012 om å avvise nye detaljreguleringer i samme område som 

områdereguleringen ser vi at avdelingens ressurser ble strukket for å arbeide med 

områdereguleringen Gamle Drøbak, men også en annen stor områderegulering i 

«Byutviklingsplanen» i tillegg til «Kommunedelplan Nordre Frogn». I samme møte ble det også 

vedtatt å øke arbeidsressursene til arbeidet med planarbeidet. Det ble spesifisert at dette skulle 

hjelpe til med medvirkningsmøter og objektregistrering av kulturminner. 

I et notat datert 10. november 2014, fremkom det at den som hadde saksbehandlingsansvaret for 

områdereguleringen har gått over i en annen stilling, og at det ikke var en klar og tydelig arvtaker for 

ansvaret i avdelingen. Det fremkommer at hvis andre personer fra avdelingen skal gå over på 

områderegulering Gamle Drøbak vil det resultere i forsinkelser i den andre pågående 

områdereguleringen eller i kommunedelplanen, som pågikk samtidig. I sakssystemet fremgår det 

ikke hvordan denne kabalen ble løst eller hvilke forsinkelser det ledet til. Vi er informert om at det var 

saksbehandler for kommunedelplanen som også fikk tildelt områdereguleringsplanen for gamle 

Drøbak. 

At avdelingen og enheten har hatt et vedvarende høyt arbeidspress går frem av flere notater og 

saksfremlegg. 20.11.2017, vedtok HMPB å åpne opp for dispensasjonssaker igjen, i saksfremlegget 

påpekte rådmannen at det allerede var mye å gjøre for enheten, og at en slik åpning ville få negative 

konsekvenser for saksbehandlingstiden til enheten. I samme møte informerte rådmannen om at to 

arealplanleggere og avdelingsleder i plan- og utvikling sluttet våren 2017, og at dette hadde medført 

redusert bemanning. På møte 23.04.2018, ble det informert om at det var vedtatt å styrke enheten 

med etablering av to toårige engasjement for å styrke ressurssituasjonen. I et notat til Formannskapet 

15.01.2019, skriver rådmannen at det har vært flere oppsigelser, samt sykemeldinger, hvor blant annet 

arbeidsmengde/-press har vært gitt som begrunnelse. Det fremgår også at enheten for 

samfunnsplanlegging har fått en større ekspansjon av antall ansatte, hvor enheten per oktober 2017 

var på 7,8 årsverk, ville den når alle utlyste stillinger var besatt være på 14,5 årsverk. Det ga også en 

økning av ansatte som behandler reguleringsplaner fra 2 årsverk, til 6,5 årsverk.  

5.2. Planlegging og gjennomføring 

I kapittel 4 gikk vi gjennom tidslinjen for arbeidet med områdereguleringen, og her vil vi trekke frem 

enkelte momenter fra tidslinjen for å vise til planlegging og gjennomføring av arbeidet. En av de 

tidlige årsakene til forsinkelser er høringsinnspill og innspill fra referansegruppen, som også fikk 

støtte i HMPB. Områdereguleringen gikk fra å være en revidering av verneplanen for Gamle Drøbak, til 

å bli en områderegulering, hvor også byutvikling fikk plass. Dette førte til at det måtte vedtas et 

revidert mandat og prosjektbeskrivelse, nå kalt planprogram. Planområdet for områdereguleringen 

ble justert til å innlemme flere geografiske områder i 2013, men når revidert planprogrammet ble 

vedtatt av HMPB og KS i april/mai 2015 endret de den tilbake til planavgrensningen fra den 

gjeldende reguleringsplanen «antikvarisk spesialområde Drøbak». I dette møtet ble det foreslått 1. 

gangsbehandling november samme år, og endelig vedtak i juni 2016. 

Vi kan ikke finne notater i sakssystemet til kommunen, eller at HMPB gjennom andre saker har vært 

informert om utsettelser eller forsinkelser i saken. Det er mulig at utvalget har vært informert muntlig. 

Neste gang områdereguleringen var oppe i HMPB var oktober 2016, hvor de la frem 1. 
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gangsbehandling av områderegulering Gamle Drøbak. HMPB valgte å utsette saken. På det 

påfølgende møtet hadde Venstre og Høyre levert alternative forslag, og utvalget vedtok igjen å 

utsette saken for at Rådmannen skulle kommentere forslagene. 1. gangsbehandlingen ble vedtatt 

med en rekke endringer 15.02.17 i HMPB og 06.03.17 i KS.  

Det tidligere vedtaket om å avise nye detaljreguleringer innenfor planområdet ble opphevet i 

november 2017. Som vi nevnte i kapittel 5.1, påpekte rådmannen at enhet for samfunnsplanlegging 

allerede hadde en vesentlig mengde oppgaver sett opp mot antall ansatte. Noe som ville skape 

videre forsinkelser. I samme møte la rådmannen frem status for plan- og byggesaksbehandling, hvor 

det fremgikk at de har mottatt omtrent 70 høringsuttalelser og innsigelser fra Akershus 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og NVE. Det ble også her påpekt at grunnet 

redusert bemanning og krevende innsigelser ville ikke planforslaget kunne behandles videre før i 

2018. 

4. februar 2019, vedtok HMPB at Rådmannen må prioritere behandling av innsigelser og få gjort 

planen klar til 2. gangsbehandling, samt at 2. gangsbehandling av områdeplanen må gjennomføres 

snarest. Når områdereguleringen på ny kom opp til ny 1. gangsbehandling i august 2019, vedtok 

HMPB at de ber ordfører sende en forhandlingsdelegasjon og gjennomføre forhandlinger om 

innsigelsene til planen som ble lagt fram til høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette vedtaket ble 

anket til kommunestyret som valgte å utsette saken til første ordinære møterunde etter valget.  

Etter valget endret flertallet seg i Frogn kommune, og denne gangen falt vedtaket om å sende en 

forhandlingsdelegasjon. Det ble også vedtatt enkelte endringer, hvor blant annet HMPB vedtok at det 

igjen skulle være et generelt rivningsforbud, dette falt i kommunestyret. 

Ved ny justert 1. gangsbehandling ble ingen endringsforslag som var fremmet i møte vedtatt. Ved 2. 

gangsbehandling ble det vedtatt enkelte endringer, men de ble antatt å være av slik art at det ikke 

var behov for ny høringsrunde eller offentlig ettersyn. 

5.3. Rapportering og oppfølging av kostnader og fremdrift 

Gjennom handlingsprogrammet er det satt av midler til områdereguleringene som Frogn kommune 

har jobbet med. I tillegg har kommunen fått tilskudd fra Riksantikvaren og Akershus fylkeskommune 

til utarbeidelse av kulturminneplan, der deler av dette har vært benyttet til å dekke lokal registrering 

og verdisetting av kulturminner i gamle Drøbak. Til sammen har det blitt benyttet omtrent 900.000 kr 

til konsulent i forbindelse med utarbeidelse av planforslag og planveileder. I tillegg er det benyttet 

omtrent 600.000 kr til konsulent i forbindelse med verdivurdering og registrering av kulturminner i 

gamle Drøbak. Dette er ikke inkludert arbeidet med DIVE – kulturhistorisk stedsanalyse fra 2012. 

Fremdriftsplaner har på flere tidspunkt blitt lagt frem for Hovedutvalget for miljø-, plan- og 

byggesaker (HMPB). Som tidligere nevnt la den første fremdriftsplanen opp til endelig vedtak i 

august 2014.  

HMPB har i det meste vært informert om utsettelser og vært gitt nye fremdriftsplaner i en form eller 

annen. Det har tilsvarende vært gitt logiske forklaringer på det meste av utsettelser, om det være 

endringer i mandat, planprogram eller stor generell arbeidsmengde i den aktuelle avdelingen. Det 
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tidsrommet som vi ikke kan se å være forklart er de 17 månedene mellom vedtak av nytt planprogram 

(04.05.15) og at førstegangsbehandling ble lagt frem for HMPB for første gang (17.10.2016). Av 

saksfremlegg fremgår det at det i denne perioden ble utarbeidet et planutkast av Norconsult. Det 

fremgår ikke hvor mye av denne tidsperioden som gikk til dette eller om det var andre årsaker til at 

arbeidet tok 17 måneder når det i framdriftsplanen var lagt opp til 1. gangsbehandling etter 6 

måneder. 

Den andre vesentlige tidsperioden uten noen nye vedtak i HMPB var mellom at den første 1. 

gangsbehandlingen var oppe i HMPB og frem til 2018. I motsetning til de tidligere nevnte 17 

månedene ble det i denne perioden rapportert jevnlig til utvalget og gitt tydelige forklaringer på 

årsakene til forsinkelsene. Vi ser videre at rapporteringene til HMPB skjer hyppigere etter 2017 enn 

før.  

5.4. Måloppnåelse. Blir vedtak i planer og prosjekt fulgt 

Vi anser delproblemstillingen som ikke relevant ut ifra de avgrensingene kontrollutvalget kom med.   

5.5. Kommunens omdømme i planer og prosjekter 

VKR har ikke hatt muligheten til å måle kommunens omdømme ut ifra arbeidet med 

områdereguleringen Gamle Drøbak. Vi vil allikevel trekke frem momenter som kan ha påvirket 

kommunens omdømme, men gjør ikke noe vurdering av hvorvidt de har påvirket omdømme eller 

nødvendigvis i hvilken retning det har påvirket omdømme. 

At prosessen har tatt såpass lang tid er noe som kan påvirke omdømme til kommunen hos 

innbyggerne og private aktører. Tilsvarende kan lengden vedtaket om å ikke behandle nye 

detaljreguleringer ble opprettholdt ha påvirket omdømme. Et siste moment vi ønsker å trekke frem er 

inhabiliteten i kommunestyret ved behandling av områdereguleringen av Gamle Drøbak. Det er verdt 

å påpeke at det ikke er noe feil ved inhabilitet, og at det alltid vil komme saker hvor inhabilitet vil 

være en realitet. Det vil allikevel være slik at dette kan påvirke omdømme til kommunen, noe 

professor Jan Fridthjof Bernt påpekte i en artikkel i Aftenposten i 20193. 

5.6. Samhandling mellom andre planer, myndigheter og private aktører 

På grunn av den lange prosessen med gjentatte 1. gangsbehandlinger har Frogn kommune hatt flere 

høringsrunder og offentlig ettersyn. Dette har også medført at det har vært mye samhandling mellom 

myndigheter og private aktører. Det har også vært brukt eksterne aktører for verdivurdering og 

registrering av kulturminner, utarbeidelse av planveileder og planutkast i 2015 og en DIVE - 

Kulturhistorisk stedsanalyse i 2012. 

Kommunen mottok etter førstegangsbehandlingen i 2017 omtrent 70 høringsinnspill, etter 

førstegangsbehandlingen i 2019 mottok de 40 høringsinnspill. Etter den justerte 1. 

 

3 Aftenposten artikkel -  https://www.aftenposten.no/norge/i/XgpA6n/hvor-lett-er-det-aa-vaere-ordfoerer-naar-familien-din-er-
store-eiendomsutv  

https://www.aftenposten.no/norge/i/XgpA6n/hvor-lett-er-det-aa-vaere-ordfoerer-naar-familien-din-er-store-eiendomsutv
https://www.aftenposten.no/norge/i/XgpA6n/hvor-lett-er-det-aa-vaere-ordfoerer-naar-familien-din-er-store-eiendomsutv
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førstegangsbehandlingen i 2020 mottok kommunen 28 høringsinnspill. Alle høringsinnspillene er 

besvart av kommunen og vedlagt sakspapirene når områdereguleringen har vært oppe i både HMPB 

og kommunestyret.  

Gjennom prosessen har kommunen mottatt tre innsigelser. Disse har alle blitt løst, men etter 

førstegangsbehandlingen i 2019 var ikke fylkeskommunen fornøyd med hvordan kommunen hadde 

løst den ene innsigelsen, noe som var en medvirkende årsak til at det oppstod en ny justert 

1.gangsbehandling i 2020.  

5.7. Kommentarer 

Det er vanskelig å gi noen klare og tydelige vurderinger av hvorvidt Frogn kommune har utøvd god 

styring av spesifikt områdereguleringen av Gamle Drøbak. Det er tydelig at det tidvis har opparbeidet 

seg et etterslep i plansakene, og at arbeidsmengden har vært for stor. Dette blir ekstra tydelig 

ettersom flere av de som har sluttet eller blitt sykemeldt har nevnt arbeidsmengde som en av 

årsakene til det. Vi ser en klar overgang, med mer rapportering og raskere saksgang etter 

enhetsendringen i 2017, men vi har ikke noe grunnlag til å kommentere på om dette har en reell 

sammenheng. Det virker likevel som at den nye organiseringen har gitt positive effekter for 

planarbeidet til Frogn kommune. 

Det er tydelig at kommunen i større grad i framdriftsplanene burde lagt opp til at prosessen av ulike 

årsaker kunne tatt lengre tid, istedenfor at hver høringsrunde resulterte i utsettelser og forsinkelser. 

Det kan også påpekes at kommunen sannsynligvis tok på seg mer enn de hadde kapasitet til når de 

startet med en to områdereguleringer og en kommunedelplan for Nordre Frogn samtidig. Vi har ikke 

gjennomført noe analyse av dette, men i en rekke saksfremlegg refereres det til at de store 

områdereguleringene tar mye av ressursene til administrasjonen.  

Kommunen opparbeidet seg et etterslep av planer som lå til behandling, og har måtte jobbet aktivt 

og ansatt flere for å ta dette igjen. Ved jevnlig rapportering til politiske utvalg ser vi at kommunen har 

lagt ned en innsats for å ta det igjen. Gjennom sakspapirer til HMPB og enkelte notater er det en 

kontinuerlig rapportering, men vi savner en forklaring i sakssystemet på hva som skjedde i de 17 

månedene som ledet opp til den første 1. gangsbehandlingen i 2016.  

Gjennomgående for arbeidet er at det har vært en rekke endringsforslag fra politikerne. Gjennom 

saksfremlegg og notater fremkommer det ikke om det har vært tett dialog mellom politikere under 

utarbeidelsen, men det er tydelig at det var ulike meninger mellom administrasjon og flertallet av 

politikerne på flere deler av områdereguleringen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig og er en viktig del 

av den demokratiske prosessen at ulike meninger kommer frem, men det kan trekkes frem som en 

medvirkende årsak til at arbeidet med områdereguleringen har tatt tid.  

Når det kommer til hvordan arbeidet med områdereguleringen av Gamle Drøbak har påvirket 

omdømme til Frogn kommune kan vi ikke gjøre noen tydelige vurderinger, da vi ikke har noe målbart. 

Det er fult mulig at lengden på arbeidet med områdereguleringen har påvirket omdømme til Frogn i 

negative retninger, spesielt med tanke vedtaket om å stoppe all detaljregulering i 6 år. Det kan 

allikevel være at omdømme har fått en positiv gevinst ved at kommunen har gjennomført flere 
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høringer, og at de har valgt å førstegangs behandle områdereguleringen gjentatte ganger for å gi 

medvirkningsmulighet etter endringer er gjort.  

Utvalget ba VKR muntlig under avklaringen om vi kunne se hvorvidt det har skjedd vesentlige 

endringer i områdereguleringen løpet av denne 8 års perioden. Vi har ikke hatt ressurser til å 

gjennomgå alle vedtak og endringsforslag som har kommet de 8 årene. Planen har gått fra en 

verneplan, til en områderegulering hvor også byutvikling har fått plass. Den har gått over til at vernet 

differensieres i større grad, og reguleringskravet ved riving faller bort. Høringssvar og innsigelser har 

også ledet til endringer i områdereguleringen. Vi kan dermed si at områdereguleringen har 

gjennomgått vesentlige endringer ved flere anledninger i løpet av behandlingen av den. 
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6. Oppsummering  

Frogn kommune vedtok andregangsbehandling av områdereguleringen av Gamle Drøbak 15. mars 

2021, 8 år og 4 måneder etter at Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) ga 

administrasjonen mandat til å starte arbeidet. I denne gjennomgangen har vi sett på prosessen opp 

mot en problemstilling, og seks delproblemstillinger vedtatt av Frogn kontrollutvalg, for å se om vi 

kan kartlegge hva som er årsaken til at prosessen har tatt så lang tid. 

Vi ønsker å starte med at ut ifra det vi kan se har kommunen fulgt saksbehandlingsreglene for 

områdereguleringer i sitt arbeid med områdereguleringen av Gamle Drøbak. Dette oppdraget har 

ikke vært en gjennomgang av selve saksbehandlingen, men vi ønsker allikevel å fremheve at 

kommunen ser ut til å ha fulgt de lovkravene som finnes på saksbehandling for områdereguleringer. 

Ingen av framdriftsplanene som er vedtatt eller lagt frem har vært i nærheten av å bli fulgt, noe som 

delvis kan forklares av at ingen av de har lagt opp til at det kan oppstå situasjoner som gjør at 

områdereguleringen kunne bli forsinket, selv etter at områdereguleringen gjentatte ganger var utsatt 

som følge av uforutsette hendelser.  

Mye av årsaken til at områdereguleringen har tatt vesentlig lengre tid enn prosjektert er årsaker som 

ikke nødvendigvis kan klandres kommunen og administrasjonen. Det har vært endring av mandat, 

endret planavgrensning, planutkast levert av konsulentene fulgte ikke opp vesentlige deler av 

vedtatt plangrep noe som ledet til utilstrekkelig politisk forankring og til innsigelser, samt at løsning 

av enkelte av innsigelsene førte til en ny justert førstegangsbehandling for å sikre at alle fikk 

mulighet til medvirkning med de endringene som forekom.  

Vi ønsker å påpeke at kommunen ikke kvalitetssikret det eksterne arbeidet gjort av konsulentene sitt 

planutkast godt nok. Planutkastet ble levert av konsulentene i 2015, men det var først etter 1. 

gangsbehandlingen i 2017 når innsigelser kom at man oppdaget manglene og som resulterte i lengre 

forsinkelse. En tidligere og bedre kvalitetssikring kunne forhindret deler av forsinkelsene. 

Hvorvidt en tettere dialog mellom politikere og administrasjonen kunne ledet til at enkelte av 

endringsforslagene hadde vært løst på forhånd tørr vi ikke spå, men det er verdt å bemerke at det på 

enkelte områder var vesentlig forskjell mellom flertallet av politikerne og administrasjonen.  

Både politikere og administrasjonen bør ta lærdom av at å starte arbeide med flere store 

områdereguleringer og kommunedelplaner samtidig vil anstrenge administrasjonenes ressurser. Det 

er vanskelig å si i hvor stor grad det ledet til forsinkelser, men vi kan anta det var en medvirkende 

årsak til at det oppstod etterslep og store arbeidsmengder for de ansatte, som igjen medvirket til 

oppsigelser og sykemeldinger. 

Hvorvidt Frogn kommune har utøvd god styring av arbeidet med områdereguleringen Gamle Drøbak i 

hele perioden fra mandat ble vedtatt til 2. gangsbehandlingen ble vedtatt er vanskelig å gi noe 

konkret svar på. Det vi kan si er at det fra 2017 av ser ut til å være en forbedring i styringen av 

arbeidet. Enheten hadde opparbeidet seg et etterslep, og etter 2017 fremgår det gjennom en økende 
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rapportering både hvilke konsekvenser dette har fått, men også hvordan de retter opp i etterslepet 

og sikret fremdrift i arbeidet med områdereguleringen av Gamle Drøbak.  
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7. Råd 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi gi følgende tilbakemelding og råd til rådmann i Frogn 

kommune om å gjennomføre følgende: 

• Sikre at eksternt utført arbeid kvalitetssikres i tilstrekkelig grad  

• Sikre at enhetenes arbeidsbelastning synliggjøres ved oppstart av nytt planarbeid for å sikre 

at enhetene ikke overbelastes igjen.  

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

18.10.2021 er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 19. november 2021. 

 

 

 

 

  

Jonas Strisland Ann Heidi Jebsen 
Forvaltningsrevisor Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 18.10.2021 

 

NOTAT  

Rådmannens merknader  
Forvaltningsrevisjon planarbeid – områdeplan Gamle Drøbak 

Fra: Rådmannen 

 

Viken kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Frogn kommune utarbeidet et 
forvaltningsrevisjon av kommunens planarbeid knyttet spesifikt til områdeplan for Gamle Drøbak.  

Dette planarbeidet startet opp i 2012, og planen ble endelig vedtatt våren 2021. Tidslinjen med de 
ulike prosessene, og behandlingene ligger illustrert i revisjonsrapporten, og gir etter rådmannens 
oppfatning et godt bilde av situasjonen.  

 

Som revisor også understreker er denne tidslinjen et uttrykk for flere ulike faktorer som sammen 
bidrar til at planarbeidet har tatt uforholdsmessig lang tid. Rådmannen deler i hovedsak revisors 
betraktninger, og slår samtidig fast at revisors funn er samsvarende med rådmannens antakelser 
knyttet til forhold i planprosessen som har ført til denne altfor lange tidslinjen.  

Rådmannen er samtidig trygg på, slik også revisor bekrefter, at det i all hovedsak ser ut til at Frogn 
kommune har fulgt gjeldende lov og saksbehandlingsregler knyttet til planarbeidet. Dette gjelder 
også krav til medvirkning og involvering gjennom hele prosessen.  

Det er likevel noen forhold rådmannen ønsker å kommentere ytterligere.  

 Fra verneplan til områdeplan, kvalitetssikring og gjennomføring 
Gamle Drøbak er et område som har stor betydning for alle innbyggerne i Frogn, og det er derfor 
mange som mener noe om hvordan vi best kan ta vare på og sikre disse verdiene for fremtiden. I 
tillegg har området både regional og nasjonal betydning og interesse, noe vi gjennom hele 
planprosessen har erfart på ulike måter. Rådmannen finner grunn til å presisere at dette i 
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plansammenheng er et svært komplisert planområde, og at det i utgangspunktet muligens måtte 
påregnes at tidsbruken ville strekke seg noe lenger enn det som er vanlig i et «ordinært 
planområde». Dette innebærer etter rådmannens vurdering at vi allerede ved planoppstart burde 
sikret en bredere tidsramme, men gitt mandatet som ble vedtatt i 2012, var det lite da som skulle 
tilsi at prosessen skulle bli så omfattende som den ble.  

Bruk av ekstern konsulent, og kvalitetssikring av eksternt arbeid 
Når man skal gjennomføre planarbeid av en viss størrelse er det påregnelig at deler av 
kunnskapsgrunnlaget, og større eller mindre deler av selve planen blir satt ut til ekstern konsulent. 
Dette er gjerne et uttrykk for at kommunen selv ikke besitter tilstrekkelig kompetanse eller 
kapasitet i egen organisasjon. Samtidig er det alltid en fare for at manglende kompetanse og 
kapasitet også innebærer at man sliter med å få frem gode nok bestillinger til de eksterne 
samarbeidspartnerne, i tillegg til at det er utfordrende å holde tett nok kontakt underveis, slik at 
man sammen få kvalitetssikret det som blir levert.  

Store deler av perioden mellom 2012 – til 2017/18 hadde planavdelingen stor turnover, mangelfull 
bemanning, og høyt sykefravær, dette er nok forhold som samlet sett bidro til at både bestillingene 
og kvalitetssikring i etterkant ble for overfladisk behandlet.  

I rapporten har revisor kommet med to konkrete anbefalinger til rådmannen: 

• Sikre at eksternt utført arbeid kvalitetssikres i tilstrekkelig grad 

Arbeidet med kvalitetssikring må etter rådmannens vurdering følges tett, ved at man allerede ved 
konkretisering, og bestilling av oppdrag har en plan for hvordan prosjektarbeidet skal følges opp 
fra enhetens side. Dette er rutiner som rådmannen nå mener er på plass i enheten, ved at det i alle 
større planarbeid nå nedsettes en prosjektgruppe med en prosjektleder som er ansvarlig for 
helheten.  

Videre blir alle eksterne oppdrag fordelt, oppdrag blir drøftet i prosjektgruppen, og tidslinje for 
oppdraget og leveranse settes som delprosess til selve prosjektet.  

• Sikre at enhetenes arbeidsbelastning synliggjøres ved oppstart av nytt planarbeid 
for å sikre at enhetene ikke overbelastes igjen. 

Enheten har i dag 14,5 årsverk, hvorav 6,5 jobber direkte med planarbeid. Dette er etter 
rådmannens vurdering, og om man sammenligner med andre kommuner i kostragruppe 7 en 
relativt høy bemanningsfaktor.  

Så er det likevel slik at tallet på planleggere alene ikke uten videre sikrer at planarbeid 
gjennomføres i henhold til tid, og at arbeidsbelastningen ikke er høyere enn hva man kan 
akseptere. Rådmannens oppfatning er at rutiner, og utvikling av gode og realistiske planprosesser 
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er avgjørende for å holde arbeidsbelastningen på et akseptabelt nivå, og samtidig sikre at 
leveranser både har høy kvalitet og kommer til rett tid.  

Dette er forhold som det jobbes kontinuerlig i enheten, og det er etter rådmannens oppfatning 
avgjørende at Frogn kommune for fremtiden sørger for at ambisjoner og omfang på planarbeid står 
i samsvar med de ressursene enheten til enhver tid besitter hva gjelder både kapasitet og 
kompetanse.  

Frogn 18.10.2021  

Harald Karsten Hermansen  
Rådmann  
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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 fylkeskommuner4, 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.  

 

4 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 sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til 

å kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for 

å endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, 

skal dette avklares med kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for 

problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 

Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte 

og andre relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til 

kommunedirektøren (alt. selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det 

redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon), og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal 

oversendes kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 

Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative 

eller anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, 

som skal gis anledning til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og 

i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen 

skal gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal 

begrunnes og eventuelle svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i 

tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er 

fremkommet muntlig skal nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal 

behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes 

vesentlige avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med 

bakgrunn i disse skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.  

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. 

 



 

 
29 

Frogn kommune   |   2021   |   Planarbeid 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

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" 5 

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 metoder6. 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, 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. 

I denne revisjonen har vi i hovedsak benyttet følgende metode:  

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 

 

5 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
6 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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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. 

Case 

Case-studie7 er studie av en «enhet». På norsk omtales det ofte som kasusstudie, tilfellestudie eller 

eksempelstudie. Det engelske "case" kommer av latinsk "kasus", som betyr tilfelle.  

Dette er en metode som benyttes når man ønsker kunnskap om en enhet, et individ, en familie, en 

hendelse, en situasjon, et land osv. Dette motsvares av komparative, sammenlignende studier som 

sammenligner flere kasus. Case-studier brukes gjerne til å beskrive en enhet inngående 

(trekke deskriptive slutninger), eller gi innsikt i hvorvidt et fenomen fører til noe annet (kausale 

slutninger). 

Case-studier tillater utføreren å gå i dybden av en enhet, og dermed komme frem til detaljerte og 

inngående beskrivelser av et fenomen. Det kan imidlertid være utfordrende å utlede generelle 

betraktninger om gruppen på bakgrunn av en studie av én enhet, da fakta om ett medlem av en 

gruppe ikke nødvendigvis er representativt for hele gruppen. Det kan også være utfordrende å 

identifisere årsakssammenheng kun ved hjelp av en case-studie, siden det ofte kan være mange 

fenomener som kan tenkes å påvirke et gitt utfall.  

Case-studier egner seg for frittstående studier og til å finne frem til beskrivelser eller hypoteser om 

årsakssammenhenger som etterpå kan testes ved hjelp av statistiske metoder. 

 

 

 

 

  

 

7 Store norske leksikon – https://snl.no/case-studie 

https://snl.no/deskriptiv
https://snl.no/kausal
https://snl.no/kausal
https://snl.no/case-studie
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Vedlegg 4 – Rammeverk på område 

Forvaltningsrevisjonen har 1 problemstilling, med 6 delproblemstillinger: 

• I hvilken grad har Frogn kommune utøvd god styring av sine planer og prosjekter med tanke på: 

o Organisering og ansvar/roller? 

o Planlegging og gjennomføring? (tidligfase/behovsvurdering, - samhandling med de 

folkevalgte, administrasjonen og ansatte, - implementering, - prosjektering, - utførelse 

/ gjennomføring/ gjennomføringsevne) 

o Rapportering og oppfølging av kostnader og fremdrift? (ressurs- og tidsbruk) 

o Måloppnåelse. Blir vedtak i planer og prosjekt fulgt? 

o Kommunens omdømme i planer og prosjekter? 

o Samhandling mellom andre planer, myndigheter og private aktører 

Som står i kapittel 1.3 Avgrensning av undersøkelsen, er retningen på prosjektet noe endret etter en 

runde med avklaringer sammen med kontrollutvalget. Dette gjør at vi ikke har utledet spesifikke 

revisjonskriterier, men vi vil allikevel legge frem relevante lover og forskrifter for arbeidet med 

områdereguleringer nedenfor. 

Områdereguleringer 

En reguleringsplan angir framtidig bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, jr. plan- 

og bygningsloven § 12-1. Den består av en planbeskrivelse, et plankart og planbestemmelser. Plan- 

og bygningsloven spesifiserer videre i samme paragraf at reguleringsplan kan utarbeides som 

områderegulering eller detaljregulering. 

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, 

eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. 

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter 

og private å utarbeide forslag til områderegulering jf. plan- og bygningsloven § 12-2 

En detaljregulering brukes til å følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og 

eventuelle områdereguleringer. Private, organisasjoner, og andre offentlige organer har rett til å 

fremme forslag om en detaljregulering, og få kommunens vurdering av og standpunkt til forslaget, jf. 

plan- og bygningsloven § 12-3. 

Saksbehandlingsreglene nedfelt i plan- og bygningsloven er stort de samme både ved behandling av 

områdereguleringer eller detaljreguleringer. I denne rapporten vil vi se nærmere på kommunens 

saksbehandling av områdereguleringer.  

Saksbehandlingsregler ved områderegulering 

Det er §§ 12-8 til 12-12 i plan- og bygningsloven som omhandler regler for behandling av ny 

reguleringsplan. Ifølge Reguleringsplanveilederen kan en planprosess deles i tre hovedtrinn. Denne 

forvaltningsrevisjonen velger å se vekk fra punktene omkring private forslagsstillere da det for 
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Områdeguleringen Gamle Drøbak er kommunen selv som er forslagsstiller, slik pbl. § 12-2 sier 

(Områderegulering utarbeides av kommunen). Nedenfor lister vi opp de tre ulike hovedtrinnene med 

anbefalte arbeidstrinn, så vel som lovpålagte prosesskrav. 

1. Oppstart  

o Planinitiativet skal inneholde en vurdering av om planforslaget er omfattet av forskrift 

om konsekvensutredning.  

 

o Kommunen kunngjør oppstart av planarbeidet og varsler berørte myndigheter, 

grunneiere, festere, naboer mv. Det stilles krav til hvilken informasjon som skal gis om 

planforslaget. Det bør settes en rimelig høringsfrist. 

 

o For planer som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og faller innenfor 

forskrift om konsekvensutredning, skal kommunen utarbeide forslag til planprogram. 

o Forslag til planprogram sendes normalt på høring samtidig med varsel om 

planoppstart. Høringsperioden for forslag til planprogram skal være minst 6 uker. 

o Et fastsatt planprogram skal inneholde en redegjørelse av høringssvarene og 

kommunens vurdering, og gi retningslinjer for det videre planarbeidet. 

 

2. Utredninger og planløsninger  

Kommunen skal:  

o innhente kunnskap ved kartlegginger og utredninger,  

o sørge for medvirkning ved utredninger og om planløsninger, og 

o utarbeide forslag til reguleringsplan med planbeskrivelse, plankart og 

planbestemmelser. For noen planforslag er det krav om konsekvensutredning og 

ROS-analyse. En reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.  

 

3. Planforslag og planbehandling  

1. gangs behandling  

o Kommunen avgjør om et forslag til reguleringsplan skal sendes på høring og legges ut 

for offentlig ettersyn. 

o Planforslag som sendes på høring skal ha en svarfrist på minst 6 uker. Berørte parter 

skal underrettes særskilt. 

 

Sluttbehandling  

o Etter at høringsfristen er ute, skal kommunen bearbeide innspill og følge opp ev. 

innsigelser fra fylkesmann, fylkeskommune eller annen innsigelsesmyndighet.  

o Dette gjelder bare for private planforslag. Det stilles konkrete krav til hvilke 

opplysninger som skal framgå av saksframlegget. 

 

o Etter vedtak skal registrerte grunneiere og festere, og naboer som blir direkte berørt, 

underrettes ved brev. Brevet skal inneholde opplysninger om vedtak, klageadgang og 

klagefrist. Klageretten gjelder bare positive vedtak.  

o Myndigheten til å avgjøre klager er lagt til fylkesmannen.  
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o Vedtatt plan skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

o Vedtatt plan skal legges inn i kommunens planregister innen 8 dager. 

Høring og offentlig ettersyn er to ulike lovpålagte virkemidler med samme formål, jfr. Plan og 

bygningsloven § 5-2. Når loven refererer til høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og 

kommunale myndigheter, og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som 

blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist. Ved offentlig ettersyn refererer loven til at 

minst ett eksemplar av forslaget skal være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i 

det. 

Innsigelse bestemmes av Plan og bygningsloven § 12-3. Om innsigelsen knytter seg til klart 

avgrensende deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av 

reguleringsplanen skal ha rettsvirkning. Da er det departementet som avgjør om innsigelsene skal tas 

til følge. Departementet kan gjøre de endringene i reguleringsplanen som finnes påkrevd.   
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