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Sammendrag 

Revisjonen har i samsvar med bestillingen fra kontrollutvalget gjennomført en undersøkelse av plan- og 
byggesaksbehandling i Vestby kommune. Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om Vestby kommune har 
gode system og rutiner knyttet til saksbehandling innen plan- og byggesaksområdet, gjennomføring av tilsyn med 
byggetiltak og oppfølging av ulovlige byggetiltak. Videre var det et formål med forvaltningsrevisjonen å undersøke om 
kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til behandling av plan- og byggesaker, samt i hvilken grad 
kommunen etterlever gjeldende saksbehandlingsfrister i plan- og byggesaker. 

Som datagrunnlag har revisjonen benyttet intervju, dokumentgjennomgang og stikkprøvekontroll. Undersøkelsen har 
blitt gjennomført fra oktober 2021 til mars 2022.  

Innledning 

Resultatområde plan, byggesak og geodata (RO PBG) har gjennomgått flere og relativt hyppige utskiftninger i 
ledergruppen de siste årene, med blant annet ny RO-leder fra januar 2021 og ny bygningssjef fra desember 2020. I 
planavdelingen gikk tidligere plansjef over i ny stilling som kommuneplanlegger i 2020, og det ble innsatt konstituert 
plansjef i noen måneder før ny plansjef ble ansatt i februar 2021.  Plansjefen sluttet imidlertid etter kort tid og konstituert 
plansjef ble igjen innsatt i juni 2021. Vestby kommune har nå ansatt ny plansjef og vedkommende hadde oppstart 
14. mars 2022.  

Etterlevelse av saksbehandlingsfrister 

Undersøkelsen viser at kommunen ikke alltid etterlever lovpålagte saksbehandlingsfrister i byggesaker med frist på 
henholdsvis tre og tolv uker. Bygningsavdelingen har hatt betydelige utfordringer når det gjelder restanser og fristbrudd 
i behandling av saker. Manglende styring og kontroll blir pekt på som årsak til at det totale omfanget av restanser ble så 
stort. I forbindelse med lederskifte i bygningsavdelingen desember 2020, ble det fra januar til mars 2021 gjennomført et 
overtidsprosjekt for å redusere antall restanser av byggesaker. Dette har hatt positiv effekt for å få ned omfanget av 
restanser på avdelingen, og kommunen viser til at bygningsavdelingen per mars 2022 ikke har restanser på byggesaker 
og at alle saker nå behandles fortløpende innenfor frist på 3 og 12 uker. Nye interne rutiner slår fast at nye byggesaker 
som kommer inn til kommunen skal behandles fortløpende og innen lovpålagt saksbehandlingsfrist. Brudd på tidsfrister 
har medført tap av gebyrinntekter for kommunen. Kommunen har ikke oversikt over det totale omfanget av tapte 
gebyrinntekter. 

Undersøkelsen viser videre at Vestby kommune har utfordringer med å etterleve lovpålagt frist på åtte uker for 
behandling av klagesaker. I perioden januar til og med september 2021 gikk kommunen over saksbehandlingsfrist i 23 av 
33 klagesaker. Revisjonen merker seg at det er satt mål om at byggesaker ikke skal gå over lovpålagt frist i 2022. 

Vestby kommune har etterlevd lovpålagt saksbehandlingsfrist på 12 uker i alle private plansaker til førstegangsbehandling 
i perioden 2019 til 2021.  

System for å sikre regeletterlevelse 

Vestby kommune har etablert et administrativt delegeringsreglement som tydeliggjør roller og ansvar i 
kommuneledelsen. Undersøkelsen viser at fordeling av roller og ansvar både i ledelsen og knyttet til saksbehandling av 
plan- og byggesaker oppleves som tydelig og hensiktsmessig.  

Det er revisjonens vurdering at det er tilrettelagt for et hensiktsmessig system for registrering og fordeling av mottatte 
plan- og byggesaker for saksbehandling, og det er etablert system for kvalitetssikring og likebehandling av saker både på 
plan- og bygningsavdelingen. Undersøkelsen viser samtidig at det er en utfordring at saksbehandlingssystemet ikke er 
tilrettelagt for å hente ut statistikk på for eksempel behandlede saker, og at denne typen statistikk må utarbeides manuelt, 
blant annet for å hente ut tall til KOSTRA-rapportering. Det påpekes at dette er tidkrevende og medfører risiko for 
feilrapportering.  

Kommunen har etablert rutiner og maler for saksbehandling av plan- og byggesaker. Undersøkelsen viser at både plan- 
og bygningsavdelingen nylig har gjennomgått og revidert malene for saksbehandling, og malene ligger tilgjengelig for 
bruk i saksbehandlingssystemet.  

Kommunen må sikre at det blir gjennomført vurderinger knyttet til habilitet jf. forvaltningsloven kap. II. Det er per i dag 
ikke tilstrekkelig oppfølging og registrering av habilitet på verken plan- eller bygningsavdelingen. 
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Basert på undersøkelsen som er gjennomført har ikke revisjonen indikasjoner på at bygningsavdelingens praksis når det 
gjelder begrunnelse av vedtak i byggesaker ikke er hensiktsmessig. Samtidig blir det vist til risiko for mangelfull 
begrunnelse i klagesaker der plan- og miljøutvalget går imot rådmannens innstilling til vedtak. Revisjonen vurderer at 
kommunen har innført hensiktsmessige tiltak for å forsøke å redusere denne risikoen.  

Vestby kommune har i det alt vesentligste etablert system og rutiner for å føre tilsyn med at byggetiltak blir gjennomført 
i samsvar med tillatelse og bestemmelser i regelverk. Per november 2021 ble det ikke utført rutinemessig 
tilsynsvirksomhet, men kommunen opplyser at de har kommet i gang med rutinemessig tilsyn i 2022, og at første tilsyn 
ble utført i mars 2022. Kommunen har ansatt nye medarbeidere for å sikre tilsynsvirksomhet, og arbeidet med å etablere 
maler og rutiner er per mars 2022 i stor grad på plass.  

Kommunen har over lengre tid hatt utfordringer med restanser og etterslep når det gjelder oppfølging av ulovlige 
byggetiltak. Kommunen har satt i gang et arbeid med å gjennomgå og følge opp mulige ulovlige byggetiltak i 2021 og har 
ansatt nye medarbeidere for å arbeide med dette området. Kommunen har ikke opprettet skriftlige rutiner eller 
retningslinjer for arbeidet med oppfølging av ulovlige byggetiltak, men peker på at det er satt i gang et arbeid for å få 
dette på plass. Revisjonen merker seg at kommunen har vedtatt strategi for ulovlighetssaker, og at det her fremgår at 
bygningsavdelingen tar sikte på å være ajour med oppfølging av ulovlige byggetiltak og gjennomføring av tilsyn i løpet av 
2022.  

Det har ikke blitt gjennomført risikovurderinger knyttet til arbeidsprosesser i avdelingene som behandler plan- og 
byggesaker, der det blir vurdert hvor det er risiko for at det kan blir gjort feil i arbeidsprosesser i avdelingene, hvor 
sannsynlig det er at slike uønskede hendelser inntreffer og hvilke konsekvenser slike hendelser eventuelt kan få. En viktig 
del av å ha god internkontroll er å sikre at avvik og risiko for avvik avdekkes og følges opp. Revisjonen mener at ved å 
gjennomføre risikovurderinger vil kommunen i større grad kunne identifisere hvor i saksbehandlingsprosessene det er 
størst risiko for feil og mangler og hvor kommunen kan ha forbedringspotensial, slik at nødvendige tiltak kan blir iverksatt. 

Kapasitet og kompetanse 

Vestby kommune har per i dag tilstrekkelig kapasitet til å behandle ordinære byggesaker. Revisjonen merker seg at 
kommunen har ansatt nye medarbeidere for å sikre gjennomføring av tilsyn og oppfølging av ulovlige byggetiltak, og at 
det blir pekt på at det vil være tilstrekkelig kapasitet på bygningsavdelingen sett opp mot saksmengde når nyansatte innen 
tilsyn og ulovlighetsoppfølging er på plass. 

Vestby kommune har utfordringer med kapasitet knyttet til behandling av plansaker. Det blir påpekt at planavdelingen er 
presset på kapasitet når det gjelder kommunale og offentlige planer. Revisjonen merker seg at avdelingen opplever at 
det fattes politiske vedtak knyttet til prioritering av saker som ikke er mulig å gjennomføre gitt avdelingens kapasitet. 
Revisjonen vil understreke at kommunen bør melde dette tilbake til kommunestyret der det tydelig går frem hva som er 
mulige alternativ. 

Det er ikke etablert et overordnet system eller rutiner i for å sikre tilstrekkelig kompetanse i plan- og bygningsavdelingene, 
for eksempel i form av kompetanseplaner, opplæringsplaner eller lignende som sier noe om hvilken kompetanse de 
ansatte har, hvilken kompetanse som mangler og hvilken kompetanse det vil være behov for fremover. Samtidig fremgår 
det at det på bygningsavdelingen er satt i gang en prosess med å kartlegge kompetansen i avdelingen. Kommunen bør 
sikre at det også i planavdelingen blir gjennomført et systematisk arbeid med kompetansekartlegging- og behov, slik at 
man for eksempel ved rekruttering av nye medarbeidere har tilstrekkelig oversikt over hvilke kompetansebehov 
avdelingene har per i dag, men også hva avdelingene vil ha behov for fremover (for eksempel pga. nye krav til kommunen, 
ansatte som skal pensjonere seg mv.).  

Undersøkelsen viser at både plan- og bygningsavdelingen har etablert et system som skal sikre at ansatte får informasjon 
om endringer i regelverket knyttet til plan- og byggesaksbehandling. Det blir videre vist til at det er relativt stor åpenhet 
i avdelingene for at de ansatte kan delta på kurs og webinar. 

Vestby kommune har etablert system for å sikre læring og kontinuerlig forbedring i plan- og bygningsavdelingene. Videre 
fremgår det at det er etablert system som skal bidra til at saksbehandlere i bygningsavdelingen kan lære av vedtak fra 
Statsforvalteren. Basert på undersøkelsen som er gjennomført, har ikke revisjonen indikasjoner på at dette systemet ikke 
er hensiktsmessig for å sikre læring og kontinuerlig forbedring i behandlinger av plan- og byggesaker. 

 

Revisjonens konklusjon og anbefalinger fremgår av kapittel 6 i rapporten.
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling i Vestby kommune. Prosjektet 
ble bestilt av kontrollutvalget i Vestby kommune 2. september 2021 i sak 29/21. 

Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling er del av listen over prioriterte prosjekt i Vestby kommunes 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.1 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om Vestby kommune har gode system og rutiner 
knyttet til saksbehandling innen plan- og byggesaksområdet, gjennomføring av tilsyn med byggetiltak og 
oppfølging av ulovlige byggetiltak. Videre var det et formål med forvaltningsrevisjonen å undersøke om kommunen 
har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til behandling av plan- og byggesaker, samt i hvilken grad kommunen 
etterlever gjeldende saksbehandlingsfrister i plan- og byggesaker. 

Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt undersøkt: 

1) I hvilken grad etterlever Vestby kommune saksbehandlingsfristene i plan- og byggesaker, og hva er årsaker 
til eventuelle fristoverskridelser? 

a) I hvilken grad etterlever kommunen fristene på tre og tolv uker i byggesaker, jf. pbl § 21-7? 
b) I hvilken grad etterlever kommunen fristen på tolv uker for 1. gangsbehandling i private plansaker, 

jf. pbl § 12-11? 
c) I hvilken grad etterlever kommunen fristen på åtte uker for behandling av klagesaker, jf. 

byggesaksforskriften § 7-1? 

2) Har Vestby kommune et tilstrekkelig system for å sikre regeletterlevelse ved behandling av plan- og 
byggesaker? 
a) Har kommunen en hensiktsmessig organisering som sikrer effektiv behandling av plan- og byggesaker, 

under dette: 

i) Hensiktsmessig fordeling av roller, ansvar og oppgaver i saksbehandlingen? 

ii) Hensiktsmessige system for registrering, fordeling, kvalitetssikring og likebehandling av plan- og 
byggesaker? 

b) Har kommunen etablert tilstrekkelige rutiner og maler for saksbehandling av plan- og byggesaker, og er 
rutiner og maler i tilstrekkelig grad gjort tilgjengelige for og kjent blant de ansatte? 

c) I hvilken grad har kommunen etablert en tilfredsstillende praksis når det gjelder begrunnelse av vedtak? 

d) Har kommunen etablert system og rutiner for å: 

i) Føre tilsyn med at byggetiltak blir gjennomført i samsvar med tillatelse og bestemmelser i 
regelverk? 

ii) Følge opp ulovlige byggetiltak? 

e) Har kommunen risikovurdert sine arbeidsprosesser knyttet til behandling av plan- og byggesaker, med 
det formål å identifisere hvor i saksbehandlingsprosessene det er størst risiko for feil og mangler og ev 
satt i verk tiltak der kommunen kan ha forbedringspotensial? 

3) Har Vestby kommune tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til behandling av plan- og byggesaker? 

a) Har kommunen tilstrekkelig kapasitet knyttet til: 

i) Behandling av plan- og byggesaker? 

ii) Gjennomføring av tilsyn og oppfølging av ulovlige byggetiltak? 

 
1 Vestby kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Utarbeidet av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.. Behandlet i kontrollutvalget 
15.10.2020 i sak 36/20 og vedtatt av kommunestyret 14.12.2020 i sak 90/20. https://vikus.no/wp-content/uploads/2021/01/Plan-for-
forvaltningsrevisjon-2020-2024-Vestby-kommune.pdf  

https://vikus.no/wp-content/uploads/2021/01/Plan-for-forvaltningsrevisjon-2020-2024-Vestby-kommune.pdf
https://vikus.no/wp-content/uploads/2021/01/Plan-for-forvaltningsrevisjon-2020-2024-Vestby-kommune.pdf
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b) Har kommunen et system for å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til gjennomføring av 
sentrale oppgaver, under dette oppdatert kunnskap om endringer i regelverket knyttet til plan- og 
byggesaksbehandling? 

c) Har kommunen et system for å sikre læring og kontinuerlig forbedring knyttet til plan- og 
byggesaksbehandling gjennom bruk av for eksempel meldte avvik, oppheving av tiltak og tilsyn som 
grunnlag for forbedring? 

 

1.3 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikret i 
samsvar med kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet oktober 2021 til mars 2022. 

1.3.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har informasjon 
om Vestby kommune og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk mm. blitt samlet inn og 
analysert. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene. Dokumentanalysen har blitt 
gjennomført løpende, slik at også dokumenter som har blitt utarbeidet under prosjektperioden har blitt analysert. 

1.3.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til de skriftlige kildene, har Deloitte intervjuet utvalgte personer i Vestby 
kommune som er involvert i eller har ansvar for plan- og byggesaksbehandling. Dette inkluderer leder for 
resultatområdet plan, bygg og geodata, konstituert plansjef, bygningssjef og saksbehandlere i plan- og 
bygningsavdelingene. Revisjonen har intervjuet totalt fem personer.  

1.3.3 Stikkprøvegjennomgang 

Revisjonen har gjennomgått fem stikkprøver av private plansaker til førstegangsbehandling som har blitt 
behandlet i perioden 2020 til og med 2021. Det er videre gjennomført ti stikkprøver av byggesaker (fem saker med 
3 ukers frist og fem saker med 12 ukers frist) som har blitt behandlet i perioden fra januar 2020 og frem til andre 
tertial 2021. Revisjonen har også gjennomført stikkprøvekontroll av fem klagesaker med frist på 8 uker som har 
blitt behandlet i perioden januar 2020 til og med september 2021.  

1.3.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de verifiserte 
intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til rådmannen for verifisering, og innspill fra kommunen i verifiseringen er lagt 
inn i rapporten. Høringsutkast av rapporten har blitt sendt til rådmannen for uttalelse. Rådmannens 
høringsuttalelse ligger i vedlegg 1 til rapporten. 

 

1.4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I 
dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra plan- og bygningsloven med forskrifter og 
kommuneloven. Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i  vedlegg 2. 



Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling i Vestby kommune | Om tjenesteområdet 

 

10 
 

2 Om tjenesteområdet 

2.1 Organisering 

I Vestby kommune er plan- og byggesaker organisert under resultatområdet plan, bygg og geodata (PBG). Til 
resultatområdet ligger det tre avdelinger: Planavdelingen, bygningsavdelingen og geodataavdelingen. Det er en 
overordnet leder for PBG og leder for hver av de tre avdelingene. Organiseringen av resultatområdet PBG fremgår 
av  figur 1. 

Figur 1: Organisering av resultatområdet plan, bygg og geodata (kilde: Vestby kommune) 

 

 

Planavdelingen utarbeider kommunale reguleringsplaner og behandler private innsendte reguleringsplaner. I 
tillegg behandles endringer av eksisterende reguleringsplaner. Kommunen opplyser at det, inkludert plansjef, er 
syv faste ansatte på planavdelingen og en ekstra ressurs i 20 prosent stilling.  

Bygningsavdelingen behandler søknader om byggetillatelser, meldinger og utslippssøknader. Avdelingen består av 
15 ansatte: bygningssjef, 10 byggesaksbehandlere, en vikar, en ansatt i et engasjement ut 2022 og to ansatte i 
merkantile stillinger.  

 

 

 

 

 

Resultatområdet plan, 
bygg og geodata

Planavdeling Bygningsavdeling Geodataavdeling

Kommuneplanlegger
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3 Etterlevelse av 
saksbehandlingsfrister 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad etterlever Vestby kommune saksbehandlingsfristene i plan- og byggesaker, og hva er årsaker til 
eventuelle fristoverskridelser? 

Under dette: 

• I hvilken grad etterlever kommunen fristene på tre og tolv uker i byggesaker, jf. pbl § 21-7? 

• I hvilken grad etterlever kommunen fristen på tolv uker for 1. gangsbehandling i private plansaker, jf. pbl § 
12-11? 

• I hvilken grad etterlever kommunen fristen på åtte uker for behandling av klagesaker, jf. 
byggesaksforskriften § 7-1? 

3.2 Revisjonskriterier 

3.2.1 Byggesaker 

Tidsfrister knyttet til behandling av søknader etter byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er omtalt i § 21-7: 

Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-2 skal avgjøres av kommunene innen tolv uker etter at fullstendig søknad foreligger, 

med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. For søknad om rammetillatelse gjelder ikke andre og tredje ledd. Ved 

overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyr etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 

tredje ledd. 

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra 

annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden 

innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. 

Tidsfrister gjeldende for saksbehandling av byggesaker er videre omtalt i kapittel 7 i byggesaksforskriften. 

3.2.1 1. gangsbehandling av reguleringsplan 

Når kommunen har mottatt et ferdig forslag til privat reguleringsplan, må den avgjøre om forslaget skal fremmes 
jf. pbl § 12-11: 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller annen frist 

som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. (…). 

Som det fremgår av lovteksten, har kommunen en frist på tolv uker til den administrative behandlingen av 
planutkastet. I enkelte saker har kommunen rom for å avtale annen frist enn tolv uker med forslagsstiller. Det 
fremgår av § 12-10 at 

Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Forslaget bør være 

ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store 

og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring mv. 

3.2.2 Klagesaksbehandling 

Byggesaksforskriften § 7-1 omhandler frist for behandling av klage: 

c) Klage skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. 

Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, 

herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og 

bygningsloven 
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Om kommunen sitt vedtak etter plan- og bygningsloven blir påklaget, er det departementet som er klageinstans, 
jf. plan- og bygningsloven § 1-9, 5. ledd. Denne myndigheten er delegert fra departementet til Statsforvalteren 
(tidligere Fylkesmannen). 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

3.3 Etterlevelse av frist i byggesaker 

3.3.1 Datagrunnlag 

Tabellen under viser oversikt over antall byggesaker med frist på tre uker som har blitt behandlet fra 1. januar 
2019 til og med andre tertial 2021, hva som har vært gjennomsnittlig saksbehandlingstid og hvor mange av sakene 
som gikk over fristen for saksbehandling.  

Tabell 1: Saksbehandlingstid i byggesaker med frist på 3 uker (kilde: Vestby kommune) 

År Antall saker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

(kalenderdager) 

Antall saker med fristbrudd 

2019 124 38 dager 19 

2020 175 32 dager 144 

2021 (t.o.m. andre tertial) 398 Første tertial: 67,5 dager 44 

Andre tertial: 13,7 dager 14 

 
Som vist i tabellen over har gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med frist på tre uker vært på rundt 
fem uker (32 og 38 dager) både i 2019 og 2020. Det går videre frem at kommunen i 2020 gikk over frist for 
saksbehandling i 144 av 175 behandlede byggesaker med frist på tre uker. 

Tabellen viser videre at det har blitt behandlet et markant høyere antall saker (398 saker) til og med andre tertial 
2021 enn det som har vært tilfelle de to foregående årene. Det går videre frem at gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for første tertial 2021 var på over ni uker (67,5 dager), mens det for andre tertial var en 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid på omtrent to uker (13,7 dager). Kommunen opplyser at bakgrunnen for en 
høyere gjennomsnittlig saksbehandlingstid i første tertial av 2021 er at det fra januar til mars 2021 ble gjennomført 
et overtidsprosjekt der bygningssjef og et utvalg saksbehandlere arbeidet overtid i en periode for å redusere listen 
med restanser på byggesaker. Det blir i et saksfremlegg til plan- og miljøutvalget den 31. mai 20212 vist til at dette 
arbeidet har medført at bygningsavdelingen har gjennomgått og behandlet nesten alle restansesakene. Det går 
videre frem at det er etablert nye interne rutiner som slår fast at nye byggesaker som kommer inn til kommunen 
skal behandles fortløpende og innen lovpålagt saksbehandlingsfrist (mer om rutiner for saksbehandling i avsnitt 
4.4). 

Stikkprøvegjennomgangen revisjonen har gjennomført viser at kommunen har etterlevd saksbehandlingsfrist i 
byggesaker med tre ukers frist i to av de fem sakene vi har sett nærmere på. I tre av fem saker gikk kommunen 
over lovpålagt saksbehandlingsfrist. To av de gjennomgåtte sakene som har gått over frist for saksbehandling er 
behandlet som del av det ovenfor nevnte overtidsprosjektet i starten av 2021. Kommunen brukte omtrent fire 
måneder på å behandle den ene av disse sakene (desember 2020 – april 2021), og omtrent et halvt år på den 
andre (juni 2021 – desember 2021). I den andre saken kom søknaden inn til kommunen i desember 2017, men ble 
først regnet som komplett i juni 2021. I den tredje saken som gikk over saksbehandlingsfristen har kommunen 
brukt fem uker på å behandle en byggesøknad. Det bør nevnes at denne søknaden ble mottatt av kommunen 
20. desember, og at det dermed har vært ferieavvikling i perioden der denne søknaden har vært til behandling.  

I de to sakene revisjonen har sett på der kommunen har etterlevd saksbehandlingsfrist på tre uker har kommunen 
brukt henholdsvis seks og ti dager på å behandle søknadene.   

Bygningssjefen viser til at da hun overtok lederansvaret for bygningsavdelingen i desember 2020, hadde det 
forplantet seg vesentlige utfordringer i bygningsavdelingen knyttet til restanser og mange uavsluttede saker. I 

 
2 Vestby kommune. Plan- og miljøutvalget. Prioritering av ulovlighetssaker på byggesak i Vestby kommune. sak 27/21, 31. mai 2021.  
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desember 2020 lå det svært mange ubesvarte og ufordelte saker og dokumenter i saksbehandlingssystemet 
(Public 360), og det var mange ubesvarte dokumenter som tilhørte samme sak. Videre var veldig mange av 
dokumentene knyttet til ubesvarte generelle henvendelser (og ikke byggesaker/byggesøknader), og noen av 
sakene var tildelt personer som ikke lenger arbeidet på avdelingen. Bygningssjefen beskriver at det på 
overtakelsestidspunktet ikke var kontroll over ubesvarte saker og henvendelser. I tillegg til de ufordelte sakene 
(saker som sto på ikke aktive ansatte), så hadde også enkelte ansatte ikke kontroll i egne porteføljer fordi de hadde 
fått overført flere saker enn de kunne håndtere.   

Det blir imidlertid vist til at noen av de ubehandlede sakene var omfattende saker som kommunen per november 
2021 fremdeles arbeidet med. Bygningssjef viser til at noen av disse komplekse sakene var planlagt å overføre til 
en erfaren saksbehandler som var tilbake fra permisjon i september 2021, og at de dermed ble stående på 
bygningssjef sin bruker inntil vedkommende var tilbake fra permisjon. Bygningssjef viser til at sakene ble overført 
til saksbehandler i september og at per november 2021 var noen av sakene avsluttet, mens andre saker fremdeles 
var i arbeid og ikke klare for å avsluttes. Bygningssjef understreker at alle disse sakene er besvart og i arbeid, og at 
avdelingen dermed per november 2021 ikke hadde restanser på verken saker eller dokumenter som ligger 
ubesvart i ordinære byggesaker.  

Bygningssjef viser til at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for innkomne byggesaker med frist på både 3 og 12 
uker i 2021 har vært på 20 dager og at avdelingen har et mål om at det ikke skal forekomme fristbrudd i byggesaker 
i 2022. I forbindelse med verifisering av rapporten blir det pekt på at bygningsavdelingen som planlagt ble ferdig 
med behandling av alle restanser på byggesaker i 2021. Det blir vist til at bygningsavdelingen per mars 2022 ikke 
har restanser, og at alle saker behandles fortløpende innenfor frist på 3 og 12 uker.  

Bygningssjef opplyser at sammenlagt for hele 2021 hadde kommunen en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 
31 dager for saker med frist på 3 uker. Hun peker på at dette gjenspeiler at avdelingen har arbeidet med å svare 
ut saker på listen over restanser dette året.  

Tabellen under viser oversikt over antall byggesaker med frist på tolv uker som har blitt behandlet fra 1. januar 
2019 til og med andre tertial 2021, hva som har vært gjennomsnittlig saksbehandlingstid og hvor mange av sakene 
som gikk over fristen for saksbehandling.  

Tabell 2: Saksbehandlingstid i byggesaker med frist på 12 uker (kilde: Vestby kommune) 

År Antall saker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

(kalenderdager) 

Antall saker med fristbrudd 

2019 188 35 dager 17 

2020 177 27 dager 21 

2021 (t.o.m. andre tertial) 187 Første tertial: 15 dager 8 

Andre tertial: 19 dager 1 

 
Som fremstilt i tabellen over behandlet bygningsavdelingen 188 byggesaker med frist på 12 uker i 2019, og i 17 av 
disse sakene gikk kommunen over lovpålagt saksbehandlingstid. I 2020 gikk kommunen over lovpålagt 
saksbehandlingstid i 21 av 177 byggesaker med frist på 12 uker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært på 
henholdsvis 5 uker (35 dager) i 2019 og omtrent fire uker (27 dager) i 2020. Til og med andre tertial i 2021 har 
kommunen behandlet 187 byggesaker med frist på 12 uker og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i første tertial 
har vært omtrent to uker (15 dager), mens det for andre tertial har vært nesten tre uker (19 dager). Til og med 
andre tertial var det 9 saker som ble behandlet over lovpålagt frist på 12 uker.  

Bygningssjef viser, i forbindelse med verifiseringen av rapporten, til at sammenlagt gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for byggesaker med frist på 12 uker i 2021 var på og 134 dager. På samme måte som i saker 
med frist på 3 uker blir det vist til at dette gjenspeiler avdelingens arbeid med å svare ut saker på listen over 
restanser dette året. 

Stikkprøvegjennomgangen revisjonen har gjennomført viser at kommunen har etterlevd saksbehandlingsfrist på 
12 uker i tre av de fem sakene vi har sett nærmere på. I to av sakene har kommunen gått over lovpålagt 
saksbehandlingsfrist. Kommunen brukte henholdsvis 22,5 uke (desember 2020 til mai 2021) og 1 år og 15 uker 
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(november 2019 til mars 2021) på å behandle de to sakene som har gått over lovpålagt saksbehandlingsfrist. I 
forbindelse med stikkprøvegjennomgangen påpeker bygningssjefen at saken der kommunen har brukt over et år 
på behandlingen er en av sakene der det har glippet i behandlingen, og der saksbehandler ikke har hatt oversikt 
over egen portefølje. I denne saken krevde også kommunen gebyr to ganger, noe som ble påklagd av søker.  

RO-leder vurderer at det er uheldig med det høye antallet fristbrudd i byggesaker. Han påpeker at fristbrudd i 
hovedsak har vært en utfordring frem til våren 2021, og at årsakene til fristbrudd er grunnet forhold tilbake i tid. 
Han oppfatter at dette skyldes en kombinasjon av ulike årsaker, inkludert høyt press som følge av stor tilflytting 
og høy utbyggingsaktivitet i kommunen, høy turnover på bygningsavdelingen, manglende kapasitet, flere 
komplekse og tidkrevende saker og en lang liste av restanser. RO-leder påpeker at det har vært oppbemannet 
vesentlig i bygningsavdelingen de siste årene, noe som i tillegg til lederskifte vil bidra til å unngå fremtidige 
fristbrudd.  

Gebyr og selvkost 

Kommunen opplyser at de ikke har tall på hvor mange byggesaker med gebyrbortfall det var i 2019. I 2020 har 
kommunen oversikt over 11 byggesaker med 12 ukers frist der gebyr bortfalt, og at dette til sammen gav en sum 
på NOK 230 750,- I intervju med bygningssjef blir det vist til at det totale antall fristbrudd i 2020 var 21 saker og at 
det dermed var flere saker med gebyrbortfall enn det som er vist til over. Revisjonen har ikke fått tilsendt oversikt 
over hvor mye dette utgjør i beløp. Per 5. november 2021 var det syv 12-ukerssaker med gebyrbortfall noe som 
totalt gav en sum på NOK 37 100,-.  

Bygningssjefen understreker at bygningsavdelingen nå er nøye når det gjelder å etterleve bestemmelsene for 
gebyrbortfall, og antar at manglende samsvar i dokumentasjonen tilsendt revisjonen skyldes svakheter knyttet til 
å hente ut informasjon fra saksbehandlingssystemet. Det er ikke en søkefunksjon eller lignende i 
saksbehandlingssystemet som gjør at man enkelt kan hente ut oversikter eller statistikk over saker. Bygningssjef 
forteller at hun som følge av gjennomføring av forvaltningsrevisjonen har blitt gjort oppmerksom på at de ikke har 
oversikt over saker med gebyrbortfall, og at det nå er etablert en oversikt der bygningssjef registrerer saker hvor 
gebyr bortfaller. På denne måten har hun oversikt over hvor mye avdelingen eventuelt taper i gebyr i løpet av året 
og det vil også være enklere å finne sakene igjen til den årlige KOSTRA-rapporteringen. 

Det fremgår videre at det i kommunens gebyrregulativ i 2020 ble inntatt en bestemmelse om at kommunen kan 
redusere gebyr som anses «åpenbart urimelig». Dette er ment som en sikkerhetsventil der det foreligger særlige 
grunner som tilsier at gebyret bør reduseres. RO-leder viser til at det i utgangspunktet er ledergruppen i avdelingen 
som avgjør hvilke saker som blir ansett som «åpenbart urimelige», og at plan- og miljøutvalget i stor grad følger 
vurderingene som legges frem for politisk behandling. Bygningssjef viser til at det gjøres vurderinger av hvorvidt 
gebyret er urimelig i hver enkelt sak, men at det typisk er reduksjon i gebyr ved rask saksbehandling (for å sikre 
samsvar mellom gebyr og selvkost), eller ved særlig lang saksbehandling.  

Per november 2021 hadde kommunen i én sak vurdert at gebyret var åpenbart urimelig. I denne saken hadde det 
gått mer enn 9 måneder fra saken ble mottatt, før kommunen tok den til behandling. Statsforvalteren har videre 
satt ned gebyret i to saker etter bestemmelsen om «åpenbart urimelig» i 2021, men bygningssjefen peker på at 
Statsforvalters avgjørelse ikke var grunnet lang saksbehandlingstid eller dårlig forvaltningsskikk, men at gebyret 
var i strid med selvkost i den ene saken og i den andre saken hadde kommunen feilaktig krevd gebyr for en 
dispensasjon. 

Det fremgår av intervju at bygningsavdelingen har en positiv balanse når det gjelder selvkost, og ligger an til å gå i 
pluss i 2021. Når det gjelder planavdelingen, viser RO-leder til at planavdelingen har hatt betydelig lavere 
gebyrinntekter i 2021 enn budsjettert (- NOK 1.2 millioner), da det ikke per november 2021 var blitt behandlet 
private planforslag, slik som forutsatt ved årets begynnelse.  

I forbindelse med stikkprøvegjennomgangen opplyser konstituert plansjef at kommunen i plansaker ikke 
fakturerer på antall dager brukt til saksbehandling, men på arealutnyttelse. Høyere utnyttelsesgrad i en plan vil 
dermed gi høyere gebyr. Konstituert plansjef peker på at det er samsvar mellom de reelle kostnader og gebyr, 
med utgangspunkt i tiden brukt på saksbehandling.  

RO-leder påpeker at han oppfatter at det har vært en forbedring når det gjelder selvkost i kommunen, og at 
resultatområdet har fått bedre kontroll på dette blant annet gjennom opplæring, faglige drøftinger og oppdaterte 
internrutiner. Han viser til at tiltak som opplæring har omfattet både ledere og ansatte i faggruppene.  
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3.3.2 Vurdering 

Både statistikk og stikkprøvegjennomgang bekrefter at Vestby kommune ikke alltid etterlever lovpålagt 
saksbehandlingstid i byggesaker med frist på henholdsvis tre og tolv uker. Høy andel fristbrudd var særlig tilfelle 
frem til våren 2021. Forvaltningsrevisjonen viser at det er satt inn hensiktsmessige tiltak for å redusere antall 
fristbrudd og at dette har hatt en positiv effekt med hensyn til å redusere fristbrudd både for saker med 
saksbehandlingsfrist på 12 og 3 uker. Kommunen viser til at det per mars 2022 ikke lenger er restanser på 
byggesaker, og at alle saker behandles fortløpende innenfor frist på 3 og 12 uker.  

Brudd på tidsfrister medfører også tap av gebyrinntekter for kommunen, samt risiko for tap av omdømme blant 
innbyggerne i kommunen. Undersøkelsen viser at kommunen tidligere ikke har hatt oversikt over antall saker med 
gebyrbortfall, og at noe av bakgrunnen for dette er at det ikke er lagt til rette for å hente ut denne typen statistikk 
fra saksbehandlingssystemet. Revisjonen mener at dette er uheldig, og vil understreke at kommunen har ansvar 
for å aktivt redusere gebyret dersom saksbehandlingsfristen oversittes, og betale tilbake eventuelt for mye 
innbetalt gebyr. Revisjonen mener at det er positivt at bygningsavdelingen i løpet av revisjonsperioden har 
opprettet en oversikt over saker med gebyrbortfall, og mener at registrering og oversikt over saker med 
gebyrbortfall vil bidra til å sikre at kommunen etterlever bestemmelsene på dette området. 

3.4 Etterlevelse av frist ved 1.gangsbehandling av private plansaker 

3.4.1 Datagrunnlag 

Tabellen under viser oversikt over antall private plansaker til 1.gangsbehandlingr med frist på tolv uker som har 
blitt behandlet fra 1. januar 2019 til og med andre tertial 2021, hva som har vært gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid og hvor mange av sakene som gikk over fristen for saksbehandling.  

Tabell 3: Saksbehandlingstid i private plansaker til 1. gangsbehandling med frist på 12 uker (kilde: Vestby 
kommune) 

År Antall saker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid  Antall saker med fristbrudd 

2019 4 8,25 uker 0 

2020 1 5 uker 0 

2021  1 4 uker 0 

 
Som fremstilt i tabellen over har kommunen hatt seks private plansaker til behandling siden januar 2019. 
Kommunen viser til at de har brukt 10 uker på å behandle to av sakene i 2019, mens de brukte henholdsvis 9 uker 
og 4 uker på de to andre planene som var inne til 1. gangsbehandling i 2019.  

Stikkprøvegjennomgangen revisjonen har gjennomført viser at kommunen har overholdt lovpålagt 
saksbehandlingsfrist i fem av fem gjennomgåtte saker. Da ingen av de private plansakene til 1. gangsbehandling 
har gått over lovpålagt frist, har det heller ikke vært gebyrbortfall i sakene som har vært behandlet i kommunen 
siden januar 2019. 

Konstituert plansjef viser til at det spesielt er to prosedyrer i avdelingen som redusere risikoen for at frister ikke 
etterleves: 

• Oppstartsmøte: Det blir før innsendelse av planforslag gjennomført et oppstartsmøte med forslagsstiller, der 
det blant annet blir foretatt en forventningsavklaring hva gjelder tidsfrister og forventet planleveranse og 
fremdrift. Det skrives referater fra disse møtene etter en fast mal, som i etterkant av møtet sendes på e-post 
til forslagsstiller sammen med informasjon om f.eks. skrivefrister for møter i plan- og miljøutvalget i 
kommunen.  

• Plan for saksbehandling og ferdigstillelse: Når avdelingen mottar et planforslag blir det sett på skrivefristene 
for de kommende møtene, for å estimere forventet saksbehandlingstid. Planforslag blir normalt behandlet på 
det første eller andre møtet etter at kommunen har mottatt komplett planforslag. Det er møte i plan- og 
miljøutvalget omtrent en gang i måneden. 

3.4.2 Vurdering 

Vestby kommune har etterlevd lovpålagt saksbehandlingsfrist på 12 uker i alle private plansaker til 
førstegangsbehandling i perioden 2019 til 2021.  
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3.5 Etterlevelse av frist i klagesaker 

3.5.1 Datagrunnlag 

Tabell 4 under viser oversikt over antall klagesaker med frist på åtte uker som har blitt behandlet fra 1. januar 
2019 til og med september 2021, hva som har vært gjennomsnittlig saksbehandlingstid og hvor mange av sakene 
som gikk over fristen for saksbehandling.  

Tabell 4: Etterlevelse av frist i klagesaker med frist på 8 uker (kilde: Vestby kommune) 

År Antall saker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

(kalenderdager) 

Antall saker med fristbrudd 

2019 68 59 dager 25 

2020 57 63 dager 19 

2021 (t.o.m. september) 33 67,5 dager 23 

 
Som vist i tabellen har kommunen frem til og med september 2021 behandlet 33 klagesaker, og 23 av disse sakene 
har blitt behandlet over lovpålagt frist på åtte uker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2021 har vært på over ni 
uker (67,5 dager).  I 2020 ble 19 av 57 klagesaker behandlet over frist og gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 
på 9 uker, mens i 2019 ble 25 av 68 klagesaker behandlet over lovpålagt frist og gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
var på litt over åtte uker.  

I forbindelse med verifiseringen av rapporten opplyser kommunen at det totalt ble mottatt 38 klagesaker i 2021, 
og at kommunen i alt behandlet 35 klagesaker dette året. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på klagesaker i 2021 
var på ca. 70 dager.3 

Stikkprøvegjennomgangen revisjonen har gjennomført viser at kommunen ikke har etterlevd lovpålagt 
saksbehandlingsfrist på åtte uker i noen av de fem sakene vi har sett nærmere på. I tre av de fem sakene har 
imidlertid kommunen behandlet klagesakene etter 8,5 og 9 uker, mens det i de to andre sakene har gått 
henholdsvis over 12 uker og 14 uker fra klagesak har blitt mottatt til klagen har blitt behandlet i plan- og 
miljøutvalget. I saken der kommunen har brukt 14 uker på å behandle klagesaken forteller bygningssjefen at 
kommunen bevisst brukte lenger tid på å behandle denne saken, da de ønsket en tilbakemelding fra Statsforvalter 
før saken ble behandlet i kommunen. Påklager hadde allerede klaget på dispensasjonsvedtak og ikke fått medhold 
i dette og deretter sendt ny klage på igangsettelsestillatelse. Etter tilbakemelding fra Statsforvalter om at de 
stadfester kommunens tidligere vedtak på at klagen på dispensasjonsvedtak ikke tas til følge, sendte kommunen 
brev til påklager v/advokat med alternativ å trekke klagen på igangsettelsestillatelse med bakgrunn i 
tilbakemelding fra Statsforvalter. Kommunen fikk deretter tilbakemelding om at det ikke var ønskelig å trekke 
klagen fra påklager sin side. Klagen ble deretter behandlet, men ikke tatt til følge, i plan- og miljøutvalget, hos 
Statsforvalter og hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

I alle klagesakene revisjonen har gjennomgått har kommunen sendt bekreftelse på mottatt klagesak og opplyst 
om hvilken dato klagesaken vil bli behandlet av plan- og miljøutvalget.  

I intervju blir det pekt på at kommunen har merket seg noe økning i klagesaker der påklager klager på 
gebyr/gebyrreduksjon som søker anser som «åpenbart urimelige» (jf. bestemmelsen i gebyrregulativ som 
beskrevet i avsnitt 3.3.1 under overskriften gebyr og selvkost). RO-leder forteller at det blir avholdt om lag ti møter 
årlig i plan- og miljøutvalget, og at det i 2021 har vært utfordrende å komme gjennom alle klagesakene i møtene. 
RO-leder legger til at det første halvår av 2021 var noen spesielle utfordringer pga. covid-19 situasjonen med 
smitteverntiltak og stor saksmengde til møtene og behov for befaringer i tilknytning til flere av sakene. 

Det blir videre påpekt i intervju at når det gjelder å behandle klagesaker innenfor fristen på åtte uker, er 
bygningsavdelingen prisgitt skrivefrister og tidspunkt for utvalgsmøter, og at det kan forekomme fristbrudd som 
følge av tidspunkt for mottatt klagesak opp mot møtetidspunkt og skrivefrist for utvalgsmøte. Samtidig går det 

 
3 E-post med utfylt KOSTRA-skjema mottatt 14.03.2022.  
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frem at avdelingen i løpet av 2021 har lyktes med å redusere saksbehandlingstiden når det gjelder behandling av 
klagesaker. 

3.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen bekrefter gjennom statistikk og stikkprøver at Vestby kommune har utfordringer med å etterleve 
lovpålagt frist på åtte uker for behandling av klagesaker. I perioden januar til og med september 2021 gikk 
kommunen over saksbehandlingsfrist i 23 av 33 klagesaker. Dette er ikke i samsvar med byggesaksforskriften § 7-1 
og revisjonen vurderer at kommunen må sette i verk hensiktsmessige tiltak for å sikre at lovpålagt frist på åtte 
uker for behandling av klagesaker blir etterlevd.  
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4 System for å sikre 
regeletterlevelse 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har Vestby kommune et tilstrekkelig system for å sikre regeletterlevelse ved behandling av plan- og byggesaker? 

Under dette: 

• Har kommunen en hensiktsmessig organisering som sikrer effektiv behandling av plan- og byggesaker, under 
dette: 

o Hensiktsmessig fordeling av roller, ansvar og oppgaver i saksbehandlingen? 

o Hensiktsmessige system for registrering, fordeling, kvalitetssikring og likebehandling av plan- og 
byggesaker? 

• Har kommunen etablert tilstrekkelige rutiner og maler for saksbehandling av plan- og byggesaker, og er 
rutiner og maler i tilstrekkelig grad gjort tilgjengelige for og kjent blant de ansatte? 

• I hvilken grad har kommunen etablert en tilfredsstillende praksis når det gjelder begrunnelse av vedtak? 

• Har kommunen etablert system og rutiner for å: 

o Føre tilsyn med at byggetiltak blir gjennomført i samsvar med tillatelse og bestemmelser i 
regelverk? 

o Følge opp ulovlige byggetiltak? 

• Har kommunen risikovurdert sine arbeidsprosesser knyttet til behandling av plan- og byggesaker, med det 
formål å identifisere hvor i saksbehandlingsprosessene det er størst risiko for feil og mangler og ev satt i 
verk tiltak der kommunen kan ha forbedringspotensial? 

4.2 Revisjonskriterier 

§ 13-1 i kommuneloven omtaler kommunedirektørens oppgaver og myndighet. Her står det at 
kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og 
innafor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. I § 13-1 i kommuneloven står også følgende: 

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. 

Det står videre i § 25-1 at kommunedirektøren har ansvar for internkontrollen i kommunen og at internkontrollen 
skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll 
etter § 25-1 skal kommunedirektøren: 

a) «utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll» 

Byggesaksforskriften skal sikre godt forberedte søknader og hensiktsmessig oppgave- og ansvarsfordeling og 
effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn (§1-1 a) og b)). I veileder 
til byggesaksforskriften4 går det blant annet frem følgende: 

Byggesaksforskriften skal sikre gjennomføring av lovens formål blant annet gjennom krav til gode og fullstendige søknader 

og oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommune og utbygger og bidra til effektiv og forsvarlig saksbehandling og 

 
4 Direktoratet for byggkvalitet. Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning. Publikasjonsnummer: HO-1/2022.  
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gjennomføring av byggesaker. Saksbehandlingen skal tilpasses den enkelte byggesak og ikke innebære en mer omfattende 

prosess enn saken krever. 

I plandelen av plan- og bygningsloven fremgår det i § 3-1 at 

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom 

samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale 

organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. 

Det står videre at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for 
gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

4.3 Organisering som sikrer effektiv saksbehandling 

4.3.1 Datagrunnlag 

Endringer i organisering de siste årene 

Som nevnt i kapittel 2 ligger planavdelingen og bygningsavdelingen organisert under resultatområdet plan, bygg 
og geodata (RO PBG). RO PBG har gjennomgått flere og relativt hyppige utskiftninger i ledergruppen de siste årene, 
med blant annet ny RO-leder fra 01.01.2021 og ny bygningssjef fra desember 2020. I planavdelingen gikk tidligere 
plansjef over i ny stilling som kommuneplanlegger i 2020, og det ble innsatt konstituert plansjef i noen måneder 
før ny plansjef ble ansatt i februar 2021.  Plansjefen sluttet imidlertid etter kort tid og konstituert plansjef ble igjen 
innsatt i juni 2021. RO-leder påpeker at utskiftningene har vært utfordrende for planavdelingen som har måttet 
forholde seg til flere endringer i ledelsen på kort tid. Vestby kommune har ansatt ny plansjef og vedkommende 
hadde oppstart 14. mars 20225. RO-leder påpeker at ansettelse av plansjef er vesentlig for å sørge for 
forutsigbarhet og god ledelse i seksjonen, men peker samtidig på at de tidligere utskiftingene i ledelsen i har vært 
til det bedre med tanke på styring, motivasjon og arbeidsmiljø i avdelingen. 

Som nevnt i kapittel 3 har bygningsavdelingen hatt betydelige utfordringer når det gjelder restanser og fristbrudd 
i behandling av saker, og flere av de intervjuede peker på at det totale omfanget av restanser vokste seg stort som 
et resultat av manglende ledelse og kontroll i avdelingen. Bygningssjefen peker på at det har vært en vesentlig 
forbedring i arbeidsmiljøet i avdelingen de siste årene, særlig etter 2019 da det var spesielt høy utskifting av 
ansatte. Hun opplever at kulturen har blitt forbedret som følge av bedre ledelse, og at oppsigelser nå forekommer 
av naturlige årsaker som f.eks. pensjon, flytting mv.  

Det blir i intervju påpekt at det i forbindelse med lederskifte i bygningsavdelingen desember 2020, ble igangsatt 
et arbeid for å få kontroll på og oversikt over alle byggesaker. Bygningssjef viser til at hun startet med å be arkivet 
overføre alle saker og dokumenter som sto ufordelt, ubesvart og oppført på tidligere ansatte på 
bygningsavdelingen, slik at hun fikk oversikt over omfanget. Arkiv fikk beskjed om hvem som hadde sluttet på 
bygningsavdelingen slik at nye dokumenter som kom inn i saksmapper til tidligere ansatte ble overført til en liste 
over ufordelte saker som bygningssjef administrerer, men som alle ansatte i avdelingen har innsyn i. Videre fikk 
alle ansatte ansvar for å få kontroll i sine egne mapper. Saker som ikke kunne håndteres av den enkelte ble satt på 
andre ansatte med ledig kapasitet. Bygningssjef peker på at avdelingen hadde en nyansatt vikar fra 01.01.21 som 
hadde tom portefølje og kunne håndtere mange av disse sakene, og videre at det i 2021 var saksbehandlere som 
knapt fikk tildelt nye saker, fordi de allerede hadde lange restanselister. Videre fikk alle beskjed om at nye saker 
skulle behandles fortløpende og innenfor saksbehandlingsfristen, slik at ingen saker som kom inn etter lederskifte 
skulle ha fristbrudd. Også nye generelle henvendelser skulle besvares fortløpende og senest innen 3 uker i tråd 
med god forvaltningsskikk. Alle saker som kunne avsluttes ble avsluttet, for å få bedre oversikt og kontroll i 
saksbehandlingssystemet. Bygningssjef viser til at avdelingen deretter planla å bruke året 2021 på å behandle alle 
de gamle og ubesvarte sakene og henvendelsene slik at de fra og med 2022 behandler alle saker fortløpende og 
innen fristen uten restanser.  

Overordnet organisering 

I Vestby kommune sitt administrative delegeringsreglement6 fremgår rammer for rådmannens delegering og 
videredelegering av myndighet: 

 
5 E-post 14. mars 2022. 
6 Vestby kommune. Administrativt delegeringsreglement. Basert på Politisk reglement, vedtatt av kommunestyret 19.10.2020 i sak 69/20. 
Vedtatt av rådmannen 01.09.2021, sist justert 16.09.2021.  
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Rådmannen selv delegerer i ett ledd; til RO-lederne, stabslederne eller til nærmere angitte funksjoner/stillinger i 

organisasjonen.  

RO-lederne kan videredelegere myndighet i egen linje forutsatt at ikke annet er fastsatt i det administrative 
delegeringsreglementet. Videredelegeringen kan maksimalt skje i to ledd, noe som innebærer at RO-leder for plan, 
bygg og geodata bare kan videredelegere i ett ledd i egen linje.  

Delegeringsreglementet slår videre fast at all videredelegering skal være skriftlig og lagres i 
saksbehandlingssystemet, og det blir videre vist til en fastsatt mal som skal benyttes. Videredelegering skal kun 
skje til funksjoner/stillinger, og ikke til navngitte personer, og de som delegerer er ansvarlig for oppfølging og 
kontroll med hvordan delegeringen blir benyttet, og skal til enhver tid ha oppdatert oversikt over det som er 
delegert.  I intervju blir det pekt på at økonomi-, fag- og personalansvar for de respektive avdelingene fra og med 
2018 har vært delegert til henholdsvis plansjef og bygningssjef, men at denne delegeringen ikke har vært 
skriftliggjort. Det blir i forbindelse med verifiseringen av rapporten vist til at delegering av økonomi, fag- og 
personalansvar ble skriftliggjort høsten 2021 og nå ligger tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem. 

I intervju påpeker RO-leder at videredelegering av ansvar innen økonomi-, fag- og personalområdet er nødvendig 
og hensiktsmessig for effektiv drift av resultatområdet. RO-leder har det overordnede resultat-, budsjett-, 
økonomi- og rapporteringsansvaret for resultatområdet, og videre blant annet ansvar for lederoppfølging av 
avdelingslederne. RO-leder er også resultatområdets representant opp mot rådmannen, og representerer også 
rådmannen i politiske møter der saker knyttet til resultatområdet er oppe til behandling.  

Det gjennomføres faste ukentlige ledermøter, der RO-leder, plansjef, bygningssjef, geodatasjef og 
kommuneplanleggeren deltar. På disse møtene gjennomgås økonomi og budsjett, saker som skal opp til politisk 
behandling (saker som skal opp i plan- og miljøutvalget, formannskapet, kommunestyret og plansaker som skal 
legges frem for f.eks. eldrerådet), nyheter knyttet til personal og administrasjon, informasjon fra rådmannens 
ledergruppemøter (herunder styringssignaler og beslutninger som skal tas eller er tatt) og eventuelt andre aktuelle 
saker.  

Videre avholdes det månedlige fellesmøter for alle ansatte i RO PBG. I intervju blir det vist til at fellesmøte for 
resultatområdet typisk blir avholdt i etterkant av politiske utvalgsmøter, og tema er ofte politiske vedtak og mer 
omfattende saker. 

I intervju viser avdelingslederne til at rolle- og ansvarsfordelingen mellom RO-leder og avdelingsledere er tydelig 
og tilstrekkelig avklart.  

Fordeling av roller, ansvar og oppgaver i saksbehandlingen 

Konstituert plansjef er leder for planavdelingen som, inkludert leder, har åtte faste ansatte og en ekstra ressurs. 
Som nevnt i kapittel 2 har planavdelingen ansvar for kommunale og private reguleringsplaner og behandling av 
endringer av eksisterende reguleringsplaner. 

Arbeidsoppgaver knyttet til saksbehandling blir fordelt på de ansatte fortløpende, men oftest på felles planmøte 
som blir gjennomført en gang i uken. I intervju blir det pekt på at det under covid-19 pandemien også har blitt 
gjennomført daglige digitale morgenmøter for avdelingen.  

Det fremgår av intervju at det ikke er gjort en definert avgrensing og inndeling av arbeidsoppgaver og roller i 
avdelingen, men at alle ansatte er opplært i og har erfaring med å håndtere alle typer oppgaver. Konstituert 
plansjef viser til at fordeling av saker gjennomføres på bakgrunn av erfaring, kompetanse, interesser, og kapasitet 
hos medarbeidere.  

Som nevnt i kapittel 2 har bygningsavdelingen ansvaret for å behandle søknader om byggetillatelser, meldinger og 
utslippssøknader. Avdelingen består per januar 2022 av 15 ansatte: 

• Bygningssjef. 

• To ansatte i merkantile stillinger, i henholdsvis 50 prosent stilling og 70 prosent stilling. 

• Ett engasjement øremerket arbeidet med å gjennomgå restanser som løper ut 2022. 

• En vikar. 

• En saksbehandler med ansvar for oppfølging av ulovlige tiltak.  

• To saksbehandlere med ansvar for gjennomføring av tilsyn (en av dem hadde oppstart 01.01.2022). 

• Syv saksbehandlere som jobber på tvers av ulike tema og oppgaver, men med hovedfokus på behandling 
av byggesakssøknader. 
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I tillegg vil det fra mars 2022 ansettes ytterligere en saksbehandler med ansvar for oppfølging av ulovlige tiltak.  

Bygningssjef har, som nevnt over, delegert økonomi-, personal-, og fagansvar for bygningsavdelingen, men har 
videredelegert ansvar for noen oppgaver til ansatte i avdelingen. Eksempel på slike oppgaver er å innhente og 
sammenstille statistikk til rapportering, eller at ansatte med spesifikk kompetanse deltar i prosjekter og møter på 
vegne av avdelingen. I intervju blir det vist til at denne praksisen oppleves som inkluderende og motiverende for 
medarbeiderne. 

Bygningssjef fordeler byggesaker basert på kapasitet, kompetanse, og forutsetninger hos saksbehandlerne. Hun 
peker på at det for eksempel i hovedsak er jurister som behandler klagesaker, mens andre saksbehandlere har 
særkunnskap om ulike tema som næringssaker, bevaring, bruksendring eller basseng. Bygningssjef peker på at alle 
skal kunne behandle alle saker, mens det samtidig er naturlig at hver enkelt saksbehandler opparbeider seg 
spesialkompetanse på enkelte områder. Det blir i intervju vist til at oppgave- og rollefordelingen i 
bygningsavdelingen fremstår tydelig og tilstrekkelig avklart.   

Det gjennomføres ukentlige avdelingsmøter for alle ansatte i bygningsavdelingen. Bygningssjef viser til at tema og 
oppsett på avdelingsmøtene varierer noe basert på ønsker og behov, men typisk agenda er at det i møte blir holdt 
innlegg eller foredrag om relevante tema som f.eks. støysone, kvikkleire e.l. Avdelingsmøtene blir også brukt til å 
gjennomgå vedtak og avsluttede saker, informere om endringer eller oppdateringer i rutiner, eller 
erfaringsutveksling i forbindelse med særlig krevende pågående saker. Bygningssjef viser til at avdelingen også 
diskuterer enkeltsaker og faglige problemstillinger på møtene, men siden de er relativt mange ansatte så erfarer 
bygningssjef at det fungere best å nedsette mindre grupper for å gjøre de endelige faglige avklaringene i krevende 
saker. Konklusjonene bli gjennomgått på avdelingsmøtene, og bygningssjef understreker at det her er åpent for å 
diskutere konklusjonene.  Bygningssjef viser videre til at det er lav terskel for at saksbehandlerne fortløpende kan 
få gjort nødvendige avklaringer knyttet til pågående saker, enten gjennom involvering av henne som leder, eller 
gjennom drøfting med kollegaer der det er relevant. 

System for registrering, fordeling, kvalitetssikring og likebehandling 

Vestby kommune bruker sak- og arkivsystemet Public 360 i alle plan- og byggesaker, men er i prosess med 
innføring av eByggesak som nytt saksbehandlingssystem. Konstituert plansjef viser til at planavdelingen planlegger 
å fortsette å bruke Public 360 fremfor å bytte til eByggesak, ettersom at det gjeldende systemet oppleves å være 
tilstrekkelig tilrettelagt for behandling av plansaker. Bygningsavdelingen planlegger å implementere eByggesak 
som nytt saksbehandlingssystem i løpet av 2022.  

Av intervju med ledere og ansatte går det frem at saksbehandlingssystemet Public 360 fungerer godt, og oppleves 
tilstrekkelig og hensiktsmessig for å gjennomføre oppgavene knyttet til saksbehandling i plan- og byggesaker. Det 
pekes på at saksbehandlere har fått tilstrekkelig opplæring i Public 360, samt at systemet er oversiktlig og 
transparent. Samtidig blir det nevnt at en svakhet ved systemet er at det ikke tillater å hente ut statistikk på for 
eksempel behandlede saker, omgjorte vedtak og gebyrfortfall. En slik oversikt må utarbeides manuelt, for 
eksempel for å effektivt kunne hente ut tall til KOSTRA-rapportering. Det påpekes at dette er tidkrevende og 
medfører risiko for feilrapportering. 

Plan- og byggesaker kommer først inn til postmottaket i Vestby kommune, og blir deretter registrert og lagt inn 
med saksnummer i saksbehandlingssystemet. Det blir sendt automatisk kvittering og saksnummer til søker når 
saken registreres. 

Registrering, fordeling, kvalitetssikring og likebehandling av plansaker 

I private plansaker påbegynnes saksgangen ved at planavdelingen får varsel om at det planlegges å sende inn et 
privat planinitiativ, og leder fordeler da saksbehandleransvar og oppretter sak for reguleringsplanen i 
saksbehandlingssystemet. Alternativt mottar planavdelingen et planinitiativ uten at det har vært noen dialog med 
forslagsstiller i forkant, og oppretter da sak for reguleringsplanen i saksbehandlingssystemet. I tillegg til 
saksbehandler, blir det blir oppnevnt en medsaksbehandler i alle saker. Konstituert plansjef peker på at 
medsaksbehandleren ikke har noen definerte arbeidsoppgaver, da dette vil variere på tvers av sakene. Hun viser 
til at medsaksbehandler i hovedsak fungerer som støtte, kvalitetssikring og risikoreduserende tiltak ved f.eks. 
fravær. Hun peker videre på at det blir ført oversikt over pågående saker, inkludert hvem som er utpekt som 
saksbehandler og medsaksbehandler. 

Det gjennomføres deretter et oppstartsmøte innen rimelig tid. Konstituert plansjef viser til at det ikke er fastsatt 
frist for innen hvor mange uker oppstartsmøte skal gjennomføres etter at planinitiativet er mottatt, men at det så 
raskt som mulig skal avtales et tidspunkt for møtet. Etter oppstartsmøtet blir det skrevet et referat, som formelt 
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oversendes til forslagsstiller, journalføres og legges inn i saksbehandlingssystemet. Figur 2 viser gangen i plansaker, 
som reguleres gjennom plan- og bygningsloven.  

Figur 2: Prosessen i saksbehandlingen av nye reguleringsplaner (kilde: Vestby Kommune)  

 

Av rutinen for behandling av ny reguleringsplan går det frem at saksbehandler i forbindelse med oppstartsmøte 
skal føre inn plannavn og dato for milepæl i skjema KOSTRA. Konstituert plansjef viser til at KOSTRA-skjemaet er 
aktivt i bruk og at det gir en samlet oversikt over blant annet milepæler i saksbehandlingsprosessen, dato for 
førstegangsbehandling o.l. Alle ansatte i seksjonen har tilgang til dette skjemaet, og har således tilgang til historisk 
informasjon om fremdrift og saksbehandlingsprosess i ulike saker, samt frist for ettersyn osv. I intervju blir det vist 
til at KOSTRA-skjemaet er hensiktsmessig, særlig på grunn av at det ikke er mulig å hente ut statistikk over 
behandlede saker i saksbehandlingssystemet.  

Det blir i intervjuer påpekt at det i de fleste private plansaker gjennomføres en «forsjekk» før planforslaget blir 
sendt til førstegangsbehandling, for å unngå unødvendige forsinkelser i saksbehandlingen. Konstituert plansjef 
viser til at det er sjeldent at sakene ikke er komplette ved enten første- eller andregangs innsendelse, ettersom 
kommunens krav til dokumentasjon, kvalitet, og innhold avklares i den innledende dialogen mellom saksbehandler 
og forslagsstiller.  

Som vist i figur 2, er neste steg for forslagsstiller ved ansvarlig søker (etter gjennomført oppstartsmøte og 
kunngjøring og varsling av oppstart av planarbeid) å sende et planforslag for førstegangsbehandling til kommunen. 
Planforslaget blir sendt til kommunen via postmottak for behandling. Konstituert plansjef viser til at planforslaget 
blir gjennomgått i henhold til krav til planleveransen som er gjengitt i veileder for private reguleringsplaner7 og 
rutine for behandling av ny reguleringsplan (mer om rutiner for saksbehandling i avsnitt 4.4.1). Det blir i intervju 
vist til at ansatte fra geodata i noen tilfeller bistår med mottakskontrollen, samt at større og mer kompliserte saker 
blir tatt opp og diskutert på planmøte eller i egne arbeidsgrupper. Dersom det oppdages mangler ved 
planforslaget, blir det snarest mulig sendt mangelbrev og saksbehandlingstiden stoppes. Det blir vist til at 
planavdelingen etterstreber grundig dokumentasjonsgjennomgang for å unngå å sende mangelbrev i flere 
omganger.  

Konstituert plansjef viser til at det er en funksjon i saksbehandlingssystemet for å motta automatisk påminnelse 
om frister som nærmer seg og lignende, men at denne funksjonen blir lite brukt da etterlevelse av frister mv. blir 
sikret gjennom etterlevelse av rutinene som er utarbeidet (mer om rutiner for saksbehandling i avsnitt 4.4.1).  

Når saken er ferdig behandlet for førstegangsbehandling av saksbehandler, videresendes den til plansjef for 
godkjenning og kvalitetssikring. Konstituert plansjef viser til at det samme gjelder ev. mangelbrev som skal sendes 
ut. Oversendingen skjer direkte i saksbehandlingssystemet der saksbehandler har anledning til å tilskrive 

 
7 Vestby kommune. Private reguleringsplaner – Veileder. Revidert 19.01.2021.  
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godkjenningsoppgaven og –ansvaret til leder. Konstituert plansjef viser til at det gjennomføres en reell 
kvalitetssjekk og at det ikke er uvanlig at saker etter kvalitetssikring tilbakesendes til saksbehandler for endringer.  

Det vises til at det i mange plansaker også foregår en kontinuerlig dialog mellom både saksbehandlere og mellom 
leder og saksbehandler, noe som bidrar til kvalitetssikring underveis i prosessen.  I tillegg oppnevnes det som nevnt 
en medsaksbehandler i hver sak som fungerer som støtte og kvalitetssikring.   

Etter at saksfremlegget er godkjent av plansjef, blir saken igjen videresendt via saksbehandlingssystemet, først til 
resultatområdeleder (RO-leder), deretter til rådmann, før det legges frem for politisk behandling. Konstituert 
plansjef viser til at det i noen tilfeller der det for eksempel mangler noe dokumentasjon, likevel er anledning til å 
legge planforslaget frem for førstegangsbehandling i plan- og miljøutvalget. I så tilfelle settes det krav, gjennom 
rådmannens innstilling i saksfremlegget, om at for eksempel konkrete rapporter, justeringer i 
bestemmelsene/plankartet, eller undersøkelser må gjøres før planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. 
Konstituert plansjef peker på at det på denne måten kan samtidig avklares om det er relevant å fortsette arbeidet 
med saken. Plan- og miljøutvalget kan også sende saken tilbake til planavdelingen for ytterligere 
utredninger/endringer før de får planforslaget til ny førstegangsbehandling. 

Kommunen viser til at det ikke er utarbeidet spesifikke rutiner for likebehandling av plansaker, da plansaker alltid 
har ulike utgangspunkt. Det vises til at planavdelingen drøfter plansaker internt på ukentlige planmøter, og at 
dette bidrar til likebehandling da felles drøftinger muliggjør en sammenligning av sakene med andre saker som 
kan ha likhetstrekk. Videre påpekes det at enkeltsaker drøftes på de ukentlige ledermøtene og med 
kommuneplanlegger (tidligere plansjef), noe som sørger for at tilgjengelig kompetanse, kunnskap og erfaringer fra 
tidligere saker tas med inn i arbeidet med nye saker.    

Registrering, fordeling, kvalitetssikring og likebehandling av byggesaker 

Etter at postmottaket har registrert og lagt byggesak/byggesøknad inn med saksnummer i 
saksbehandlingssystemet blir sakene lagt til en liste med ufordelte saker som bygningssjefen har ansvaret for å 
administrere, men som alle ansatte har innsyn i.  Det er bygningssjefen som fortløpende fordeler 
saksbehandlingsansvaret for hver innkommen sak.  

Etter at saksbehandlingsansvaret er fordelt av bygningssjef, blir alle saksdokumenter overført til saksbehandler 
sitt personlige område i saksbehandlingssystemet. Det blir vist til at saksbehandlere i denne perioden gjerne 
skaffer seg et generelt overblikk i saken, f.eks. om det er en tre- eller tolv-ukers sak, hvilket område det gjelder, 
om det foreligger reguleringer i området og om det tidligere er vedtatt dispensasjoner i området. Det blir videre 
ofte avholdt digitale møter innledningsvis i saksbehandlingen mellom saksbehandler og forslagsstiller for å avklare 
vesentlige spørsmål. 

I saker som avdelingen besvarer på svært kort tid etter at de kommer inn til kommunen, bruker de ikke ressurser 
på å sende ut et brev og informere om at saken er mottatt (utover automatisk kvittering fra postmottaket), men 
går rett på utarbeidelse av mangelbrev, eller vedtak dersom saken er komplett. I 12 ukers saker skal det innen tre 
uker gjennomføres mottakskontroll og sendes ut brev om at saken er mottatt, opplysninger om saksbehandlingstid 
mv., eller eventuelt mangelbrev dersom søknaden er mangelfull.  Bygningssjef viser til at det tidligere ble 
rutinemessig sendt ut brev med informasjon om forventet fristbrudd, men at dette ikke har vært relevant i 2021. 
Dersom fristen imidlertid ikke kan overholdes grunnet mangler, skal det innen tre uker sendes mangelbrev og 
saksbehandlingstiden stoppes.  

Saksbehandler skal opprette et såkalt granskningsskjema (mal foreligger i saksbehandlingssystemet) for 
dokumentasjonsgjennomgang, og sende mangelbrev til søker dersom søknaden har mangler. Bygningsavdelingen 
har utarbeidet en sjekkliste for søknadskontroll for å veilede saksbehandlere i dokumentasjonsgjennomgangen. 
Det vises til at dette tiltaket skal sikre lik og tilfredsstillende praksis når det kommer til etterspørsel av dokument i 
mangelbrev. Det påpekes at det ikke er en egen funksjon i saksbehandlingssystemet som sikrer automatisk 
søknadskontroll, men at implementering av nytt saksbehandlingssystem (eByggesak) i 2022 vil medføre 
automatisert sjekkliste for innkommende søknader ved at saksbehandleren må krysse av for at alt relevant innhold 
er oppfylt i søknaden for å komme videre i saksbehandlingsprosessen i systemet.  

Bygningssjefen viser til at det er gitt instruks om, og etablert praksis for, at alle henvendelser til 
byggesaksavdelingen skal besvares innen tre uker etter mottak. Dersom saksbehandlere ser at de ikke får 
behandlet saken med frist på tre uker innen saksbehandlingsfristen, skal saken oversendes til en annen 
saksbehandler. Prosessen i disse tilfellene er at saksbehandler skal si fra til leder om manglende kapasitet, og at 
leder deretter fordeler saken til en annen saksbehandler. Bygningssjefen understreker imidlertid at dette ikke har 
forekommet etter at denne praksisen ble innført, og hun viser til at dette kommer av at det er tett dialog om 
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samarbeid når det gjelder kapasitet, fordeling og behandling av saker på avdelingen. Bygningssjefen gjennomfører 
også porteføljegjennomgang med hver saksbehandler omtrent 2-4 ganger i året (avhengig av behov), der blant 
annet utestående saker blir gjennomgått, og det blir vurdert om porteføljen er håndterlig med hensyn til 
fristetterlevelse o.l.  

Når saksbehandler har all nødvendig informasjon og dokumentasjon i byggesaken opprettes et vedtaksdokument 
i saksbehandlingssystemet. Når vedtaket er ferdig utarbeidet sender saksbehandler dokumentet på godkjenning 
til bygningssjef gjennom saksbehandlingssystemet. Bygningssjef godkjenner alle vedtak før distribuering eksternt 
eller til politisk utvalg (klagesaker blir behandlet politisk).  

I forkant av at klagesaker skal opp til politisk behandling, blir det avholdt interne møter mellom rådmannen, RO-
leder og bygningssjefen. Slike møter blir gjennomført etter at saksbehandleren har ferdigbehandlet saken og 
saksfremlegget er godkjent av bygningssjefen. Når møtet avholdes har RO-leder fått saken oversendt til 
gjennomlesning, og saken ligger til godkjenning hos rådmannen.   

Bygningssjefen erfarer at saksbehandlerne generelt er flinke til å benytte seg av hverandre for gjennomlesing og 
kvalitetssikring før saker sendes til leder for godkjenning gjennom saksbehandlingssystemet. For enkelte 
saksbehandlere i avdelingen er det oppnevnt en kvalitetssikrer som har ansvar for å gjennomgå alle saker før de 
leveres til bygningssjefen for godkjenning. Dette tiltaket ble iverksatt på bakgrunn av at bygningssjefen oppdaget 
noen gjengangere med mer mangelfulle vedtak. Tiltaket skal sikre kvalitet og redusere risikoen for feil, samt avlaste 
bygningssjef som har mange vedtak å godkjenne i løpet av året.  

Bygningssjefen viser til at hun gjennomfører stikkprøver av vedtak dersom hun mistenker mangler i saker, 
oppdager noe irregulært, eller ønsker å kontrollere om rutinene og prosedyrene for saksbehandling blir fulgt. Hun 
gjennomgår da også underlagsdokumentasjon.  

Bygningssjefen viser videre til at hun som leder har et særlig ansvar når det gjelder å sikre likebehandling og 
enhetlig praksis i avdelingen, ved at hun har et overordnet og sammenfattet perspektiv på saksbehandlingen. 
Dersom det blir oppdaget vesentlige forskjeller i praksis, blir dette tatt opp på avdelingsmøter og omtalt i referat 
som sendes ut til alle ansatte i etterkant av møtet.  

Bygningssjefen viser til at det er iverksatt et tiltak med sidemannskontroll på utgående mangelbrev, der alle 
mangelbrev sendes til en jurist på avdelingen med lang erfaring som saksbehandler.8 Prosjektet skal etter planen 
gå over tre måneder, og hensikten er å sikre mer lik praksis og likebehandling på tvers av saksbehandlerne når det 
gjelder hvilke dokumenter o.l. som blir etterspurt, og at man ikke etterspør dokumentasjon som ikke er nødvendig 
for å kunne behandle søknaden. 

Videre blir det presisert at bygningsavdelingen har etablert maler og sjekklister for behandling av byggesaker, og 
at dette er med å sikre likebehandling og kvalitet i arbeidet som utføres. 

4.3.2 Vurdering 

Vestby kommune har etablert et administrativt delegeringsreglement som tydeliggjør roller og ansvar i 
kommuneledelsen. Det blir vist til at fordelingen av roller og ansvar i ledergruppen i resultatområdet plan, bygg 
og geodata er tydelig og hensiktsmessig. Videre viser undersøkelsen at det er en hensiktsmessig fordeling av roller 
og ansvar knyttet til saksbehandling av plan- og byggesaker. Lederne i begge avdelinger har det overordnede 
ansvaret for fordeling av oppgaver og ansvar, og det blir vist til en hensiktsmessig fordeling av roller og oppgaver 
internt i avdelingene.  

Det er etter revisjonens vurdering lagt til rette for et hensiktsmessig system for registrering og fordeling av 
mottatte plan- og byggesaker for saksbehandling. Innkommende nye saker blir registrert i 
saksbehandlingssystemet av postmottaket i kommunen og viderefordelt på saksbehandler via leder.  Fordeling av 
nye saker blir gjort fortløpende på bakgrunn av ledernes vurdering av blant annet erfaring, kompetanse, interesser 
og kapasitet.  

Videre er det etablert praksis for kvalitetssikring både på plan- og bygningsavdelingen. Saker og vedtak blir sendt 
til godkjenning og kvalitetssikring hos leder via saksbehandlingssystemet, og det er på planavdelingen etablert 
praksis for at det oppnevnes en medsaksbehandler i alle saker. På bygningsavdelingen blir det ved behov 
gjennomført kvalitetssikring fra kollega før saken oversendes til leder. Basert på undersøkelsen som er 

 
8 E-post 30.03.2022 
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gjennomført, vurderer revisjonen at dette er et hensiktsmessige system for å sikre kvalitetssikring av utgående 
saker.   

Det fremgår videre av undersøkelsen at det gjennom blant annet jevnlige møter, bruk av veiledere, sjekklister og 
maler i saksbehandlingen, kvalitetssikring fra leder mv. er lagt til rette for likebehandling av lignende saker på plan- 
og bygningsavdelingene i kommunen. Revisjonen har, basert på undersøkelsen som er gjennomført, ikke 
indikasjoner på at dette systemet ikke er hensiktsmessig for å sikre likebehandling av lignende plan- og byggesaker. 

Undersøkelsen viser at det er en utfordring ved saksbehandlingssystemet er at det ikke er tilrettelagt for å hente 
ut statistikk på for eksempel behandlede saker, og at denne typen statistikk må utarbeides manuelt. Dette gjøres 
blant annet for å hente ut tall til KOSTRA-rapportering. Kommunen er etter kommuneloven § 16-1 pålagt å 
rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til bruk i nasjonale informasjonssystem (KOSTRA) 
til staten. Det påpekes at det manuelle uttrekket er tidkrevende og medfører risiko for feilrapportering. Revisjonen 
vurderer at kommunen bør vurdere muligheten for å legge til rette for en mer effektiv og nøyaktig uthenting av 
nødvendig statistikk for plan- og bygningsavdelingene.   

 

4.4 Rutiner og maler for saksbehandling 

4.4.1 Datagrunnlag 

Kommunen viser til at retningslinjer, rutiner, maler og sjekklister for planavdelingen og bygningsavdelingen ligger 
tilgjengelig i en intern mappestruktur, og at alle som jobber innen resultatområdet har tilgang til denne 
mappestrukturen. Det er etablert en mappe for hele resultatområdet, i tillegg til at hver avdeling har sin egen 
mappe som ligger under «hovedmappen» for resultatområdet. Det er også opprettet en egen mappe for 
miljøvern. I tillegg ligger maler for ulike vedtakstyper og svarbrev tilgjengelige i Word-format i 
saksbehandlingssystemet. 

Det blir i intervju vist til at det er behov for en opprydning i mappesystemet til bygningsavdelingen, ettersom at 
det inneholder en del utdatert dokumentasjon som skal slettes.  Det fremgår at mappesystemet etter planen skal 
flyttes over til et skybasert system ved årsskiftet 2021/2022, og kommunen bekrefter i forbindelse med verifisering 
av rapporten at dette har blitt utført i henhold til planlagt fremdrift.  

I intervju blir det vist til at det er utarbeidet tilstrekkelige maler og rutiner for behandling av plansaker. Det fremgår 
at det nylig ble gjennomført et omfattende arbeid med å oppdatere og revidere alle avdelingens maler, og at det 
nå er tilgang til tilstrekkelige og nødvendige maler. Det er opprettet en egen mappe for maler i 
saksbehandlingssystemet, som blant annet inneholder standardtekster for saksfremlegg og utgående dokument, 
for eksempel standardtekst for orientering om klageadgang. Det er også utarbeidet en egen mal for 
oppstartsmøtereferater, som også blir sendt ut til forslagsstiller i forkant av oppstartsmøtet for å forberede og 
tydeliggjøre tema for møtet.  

Planavdelingen har etablert flere rutiner, blant annet rutine for behandling av ny reguleringsplan, rutine for mindre 
endringer av reguleringsplan, rutine for registrering av planer i planregisteret og rutine for å sjekke 
kartinformasjon. Rutine for behandling av ny reguleringsplan9 beskriver hvordan/når man registrere 
saksopplysninger i saksbehandlingssystemet i prosessen fra mottak av planinitiativ til avslutting av saken, og det 
blir vist til relevante maler, rutiner mv. og lagt inn lenke til dette i rutinen. Konstituert plansjef peker på at rutine 
for behandling av ny reguleringsplan skal sikre mest mulig riktig og hurtig saksbehandlingsprosess. Den 
konstituerte plansjefen erfarer at prosedyren i hovedsak blir fulgt, men utelukker samtidig ikke at det blir gjort feil.   

Konstituert plansjef viser videre til at alle arbeidsdokumenter knyttet til en plan lagres basert på saksnummer og 
navn. Når saken avsluttes er rutinen å rydde opp i mappen, ved å legge dokumentene i en mappe for ferdig arbeid. 
Avsluttede saker skal også arkiveres i saksbehandlingssystemet og registreres i Planregisteret.10 Konstituert 
plansjef peker på at status for planarbeidet fortløpende føres inn i planregisteret i samsvar med rutiner på 
avdelingen og at dokumenter også journalføres i saksbehandlingssystemet fortløpende. 

Som nevnt tidligere i rapporten har det vært utfordringer knyttet til fristbrudd og restanser i bygningsavdelingen. 
For å unngå fremtidige fristbrudd har bygningssjef etablert nye instrukser og prosedyrer for saksbehandling. Blant 
annet er det gitt instruks om at saksbehandlerne selv er ansvarlige for å holde kontroll over egen portefølje og 

 
9 Vestby kommune. Behandling av ny reguleringsplan. Versjon 6.1. Sist revidert 21.01.2021. 
10 Planregisteret er kommunens oversikt over alle planer med tilhørende prosesser, dokumenter og dispensasjoner. Dette er en lovpålagt 
oppgave. Kommunene Nesodden, Frogn, Ås, Enebakk og Vestby har en felles løsning for forvaltning og presentasjon av kartdata og 
planregister på web. Dette er en sky-løsning levert av Norkart. Kilde: Vestby kommune. Planregisteret. Versjon 3.2. Sist revidert 21.01.2021. 
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aktuelle frister, samt å melde fra dersom det oppstår risiko for fristbrudd. Det påpekes at det ikke er en utfordring 
for saksbehandler å vurdere egen belastning og risiko for fristbrudd etter at porteføljene ble mer håndterlig som 
følge av overtidsprosjektet i starten av 2021.   

Det er utarbeidet flere rutiner og retningslinjer for arbeidet i bygningsavdelingen, blant annet rutine for saksgang, 
rutine for klagebehandling, rutine for samarbeid med kommunalteknikk, rutine for saksgang ved søknad om 
ferdigattest og rutine for å lage gebyrnotat i Public 360. Det er videre utarbeidet sjekkliste for søknad med og uten 
ansvarsrett og sjekkliste for søknadskontroll. I rutine for saksgang11 fremgår det gjennom 12 punkt kortfattet 
hvordan man arbeider i saksbehandlingssystemet fra man sender ut foreløpig svar (bekreftelse på mottatt søknad 
samt informasjon om saksbehandlingstid) til hvordan man avslutter saken i systemet. 

Videre er det etablert maler knyttet til byggesaksbehandling, blant annet mal for tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
tillatelse til riving, referat fra forhåndskonferanse, rammetillatelse med og uten veifond, bekreftelse på mottatt 
søknad og avslag. Det påpekes i intervju at malene stort sett oppleves som tilstrekkelige, detaljerte, og nyttige for 
saksbehandlere i avdelingen. For eksempel vises det til at malen for vedtak av byggesaker tydeliggjør hva som er 
nødvendig og tilstrekkelig underlagsdokumentasjon i byggesaker, og hvilke mangler som gir grunnlag for å 
etterspørre ytterligere dokumentasjon og ev. stopp i saksbehandlingen.  

Det blir i intervju vist til at bygningsavdelingen fra desember 2020 og utover i 2021 har gjennomført et vesentlig 
arbeid med å oppdatere, tilpasse og utarbeide maler for saksbehandling. Malene har blitt oppdatert med hensyn 
til oppsett og lovhenvisninger, blant annet for å sikre enhetlig struktur og innhold på tvers av sakene. I tillegg har 
det blitt arbeidet med formuleringer i malene («klart språk») og det har blitt etablert en ny vedtaksmal. Det blir 
pekt på at avdelingen per november 2021 fremdeles var i prosess med å oppdatere noen maler, for eksempel 
malen “Tillatelse til riving”.  

I intervju blir det vist til at avdelingen har utarbeidet tilstrekkelig omfattende og detaljerte maler, samt gode 
skriftlige rutiner for saksbehandling av byggesaker, og at de skriftlige rutinene gir god støtte og veiledning i 
arbeidet. Bygningssjef mener også at det per i dag er etablert rutiner og maler for de fleste sentrale 
arbeidsprosesser i avdelingen, men hun påpeker at dette er et kontinuerlig arbeid. 

Bygningssjef viser videre til at det er opprettet et dokument med eksempelsitater og gode formuleringer, som kan 
brukes til å svare ut generelle henvendelser på e-post. 

Verken bygningsavdelingen eller planavdelingen har utarbeidet spesifikke systemer eller rutiner for gjennomføring 
av habilitetsvurdering i byggesaker, ut over at ansatte får innføring i kommunens etiske retningslinjer12. Under 
kapittelet habilitet/upartiskhet i Vestby kommunes etiske retningslinjer går det blant annet frem følgende:  

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en ansatt har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i 

behandlingen av, det vil si at det kan stilles spørsmål om habilitet, skal dette tas opp med overordnete 

I intervju blir det vist til at praksisen for habilitetsvurdering er tillitsbasert, ved at saksbehandlere vurderer habilitet 
i egne saker og melder fra til leder dersom det oppstår utfordringer knyttet til habilitet. Konstituert plansjef peker 
på at det eventuelt ved behov vil være naturlig å diskutere temaet på planmøte og/eller drøfte utfordringen med 
RO-leder og rådmann. Konstituert plansjef påpeker hun ikke er kjent med at habilitet har vært en problemstilling 
i planavdelingen de siste årene.     

4.4.2 Vurdering 

Kommunen har etablert rutiner og maler for saksbehandling av plan- og byggesaker. Undersøkelsen viser at både 
plan- og bygningsavdelingen nylig har gjennomgått og revidert malene for saksbehandling, og malene ligger 
tilgjengelig for bruk i saksbehandlingssystemet. Det er videre etablert flere rutiner for begge avdelinger, og det 
blir pekt på at disse er nyttige som støtte i saksbehandlingen.  

Revisjonen vurderer at kommunen må sikre at det blir gjennomført vurderinger knyttet til habilitet jf. 
forvaltningsloven kap. II. Revisjonen mener at det per i dag ikke er tilstrekkelig oppfølging og registrering av 
habilitet på verken plan- eller bygningsavdelingen og at det bør etableres et system for å dokumentere at 
saksbehandler og leder har vurdert egen habilitet.  

 

 
11 Vestby kommune. Saksgang – bygningsavdelingen. Sist revidert 09.09.2020.  
12 Vestby kommune. Etiske retningslinjer for Vestby kommune. https://www.vestby.kommune.no/etiske-retningslinjer-for-vestby-
kommune.6317786-532427.html#p631778610  

https://www.vestby.kommune.no/etiske-retningslinjer-for-vestby-kommune.6317786-532427.html#p631778610
https://www.vestby.kommune.no/etiske-retningslinjer-for-vestby-kommune.6317786-532427.html#p631778610
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4.5 Praksis for begrunnelse av vedtak 

4.5.1 Datagrunnlag 

Som tidligere nevnt i rapporten har det blitt gjennomført et arbeid på bygningsavdelingen siden desember 2020 
for å oppdatere, tilpasse og utarbeide maler for saksbehandling. Blant annet har det blitt arbeidet med 
formuleringer i malene («klart språk») og det har blitt etablert en ny vedtaksmal som i større grad skiller mellom 
opplysninger/fakta i et eget avsnitt og vurderinger fra bygningsavdelingen i en egen vurderingsdel. Bygningssjef 
viser videre til at det også har blitt laget flere avsnitt for å bidra til at viktige temaer ikke blir uteglemt. Eksempelvis 
har det blitt laget nye formuleringer og veiledninger for dispensasjonsvurderinger for å bidra til godt begrunnede 
vedtak. I intervju med saksbehandler på byggesaksavdelingen bekreftes det at oppdaterte vedtaksmaler har flere 
standardformuleringer for vurderinger, som er veiledende for saksbehandlerne med tanke på å sikre tilstrekkelig 
begrunnelse av vedtak. Det blir vist til at det stilles særlig strenge krav til begrunnelsene som utarbeides i 
forbindelse med dispensasjonssaker.  

I malene revisjonen har fått tilsendt blir overskrifter som «bygningsavdelingens vurdering» benyttet for å 
tydeliggjøre hvilken del av saken som inneholder kommunens vurderinger, mens for eksempel «opplysninger om 
byggesaken» blir brukt som overskrift for delen der saksopplysninger fremgår. Videre er det lagt inn underpunkt 
som skal beskrives i saken. For eksempel er det under «bygningsavdelingens vurderinger» i mal for 
igangsettelsestillatelse blant annet lagt inn følgende punkt: vilkår som ble stilt i rammetillatelsen, 
kulturminneverdier, opparbeidelse av infrastruktur, beliggenhet og høydeplassering, tegninger og kart lagt til 
grunn for tillatelsen, gjennomføringsplan og ansvarlig foretak og bygningsavdelingens konklusjon. Det er lagt inn 
standardtekst under hvert av punktene, veiledning og markerte felt som skal fylles ut i hver sak. Eksempelvis ligger 
følgende tekst under overskriften «kulturminneverdier», første og andre avsnitt:    

Tiltaket berører <ikke> kulturminner og/eller antikvariske verdier. 

<Dersom det finnes kulturminner/antikvariske verdier, vurder hvordan tiltaket påvirker disse. F.eks. en vurdering av 

bygningens bevaringsverdi basert på SEFRAK, kulturminnedelplan, regulering, hensynssoner osv.> 

Byggesaksavdelingen har videre utarbeidet en oversikt over «hjelpedokumenter» i saksbehandlingen, hvor det er 
lagt inn en tabell med oversikt over type sak/tiltak og dokumenter/hjelpemidler i saksbehandlingen. For eksempel 
er det lagt inn lenke til dispensasjonsveileder fra tidligere Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er imidlertid flere 
av lenkene som ikke fungerer (f.eks. lenke til dispensasjonsveilederen) og det blir vist til utdaterte dokumenter 
(f.eks. Riksantikvarens bystrategi 2017-2020). 

RO-leder påpeker i intervju at både i administrasjonen og politisk nivå vektlegger at vedtak skal begrunnes på en 
tilfredsstillende måte. RO-leder viser til at dette er noe som særlig har blitt tatt tak i etter det ble innsatt ny leder 
i bygningsavdelingen i desember 2020. Bygningssjefen viser til at det blir gitt opplæring, det er iverksatt 
sidemannskontroll og bygningssjefen tar mer fagansvar og gjennomgår vedtakene grundigere enn det som var 
tilfelle før lederskifte i 2020. Bygningssjefen påpeker at det i dag er etablert tilstrekkelige og hensiktsmessige 
rutiner for å sikre god begrunnelse av vedtak etter administrativ saksbehandling. 

Samtidig blir det i flere intervju vist til at det i klagesaker som skal opp til behandling i plan- og miljøutvalget, og 
der politikerne ikke går inn for rådmannens innstilling til vedtak, er en risiko for at saker blir vedtatt uten 
tilfredsstillende begrunnelse. I disse tilfellene er vedtaksgrunnlaget ofte svakere, fordi alternativet ikke er like 
grundig utredet. Revisjonen har fått tilsendt et eksempel datert juni 2021, der Statsforvalteren opphevet et vedtak 
fra kommunen. Statsforvalteren viser blant annet til at mangelfull begrunnelse i vedtaket fra kommunen gjør det 
vanskelig for Statsforvalteren som klageinstans å vurdere om kommunen har lagt vekt på relevante og saklige 
momenter i sin vurdering. Det fremgår av kommunens behandling av saken at det er plan- og miljøutvalget ved 
politiske representanter som har formulert begrunnelsen som ble vurdert som ikke tilstrekkelig av 
Statsforvalteren.13 Bygningssjefen understreker at denne saken er spesiell og kan i liten grad benyttes som 
eksempel for kommunens saksbehandling. Utvalgets begrunnelse er mangelfull, men bygningssjef påpeker at 
administrasjonen også gjorde store feil i sin behandling av denne saken. Bygningssjefen understreker at hun med 
stor sikkerhet kan si at dette ikke ville ha skjedd med dagens rutiner og kvalitetskontroll av saker. Bygningssjefen 
påpeker videre at det er positivt at Statsforvalteren fungerer som en sikkerhetsventil når kommunen gjør feil, slik 
at saken blir opphevet og kommunen kan behandle saken på nytt. Bygningssjef peker på at gjeldende sak per 
november 2021 var til ny behandling i administrasjonen.  

 
13 Vestby kommune. Plan- og miljøutvalget. Sak.nr. 71/20. 26.10.2020.  
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Bygningssjefen påpeker videre at hun opplever at mangelfull begrunnelse i klagesaksvedtak fra plan- og 
miljøutvalget i mindre grad er en problemstilling nå enn tidligere, da samspillet mellom administrasjonen og 
politikerne er godt og det er en felles forståelse av at vedtak må begrunnes. Bygningssjefen viser til at denne felles 
forståelsen har økt ved at enkelte tidligere vedtak har blitt opphevet av Statsforvalteren (for oversikt over 
opphevede vedtak fra Statsforvaltere, se tabell 6 på side 38 i rapporten). Videre blir det vist til at 
bygningsavdelingen er behjelpelig med å utarbeide og begrunne alternativt vedtak (dersom det er faglig grunnlag 
for dette) for å sikre tilfredsstillende begrunnelse når klagesaker skal behandles i politisk utvalg. Bygningssjef 
påpeker at dersom det blir vurdert å ikke være grunnlag for å fremme et alternativt vedtak, så fremkommer dette 
også av saksfremlegget. Det blir pekt på at selve vurderingene av hva som eventuelt skal inngå i et slikt alternativt 
vedtak gjøres av saksbehandler sammen med bygningssjefen ved at man diskuterer saken og saksbehandler får 
veiledning for å utarbeide alternativer. I forbindelse med stikkprøvegjennomgangen viser bygningssjefen til at 
avdelingen bruker kommunens generelle mal for saksfremlegg for klagesaker som skal behandles i plan- og 
miljøutvalget, men at innholdet blir tilpasset noe. Det blir vist til at alternative vedtak ikke er en ny praksis i 
kommunen, men at det blir benyttet i mye større grad nå enn tidligere. Bygningssjefen understreker at hun per i 
dag opplever at saker behandles grundig og forsvarlig både i administrasjon og i politisk utvalg. 

Tabellen under viser oversikt over vedtak i klagesaker i plan- og miljøutvalget for 2020 og frem til november i 2021, 
antall vedtak der utvalget har gått imot rådmannens innstilling (omgjorte vedtak), antall saker som har blitt utsatt, 
antall saker som har blitt vedtatt i henhold til rådmannens innstilling og antall saker som har blitt trukket. Det er 
lagt inn prosentdel av totalt antall behandlet klagesaker i parentes bak antall ulike saker.  

Tabell 5: Oversikt over plan- og miljøutvalgets vedtak i klagesaker 2020 og fra januar til november i 2021 (kilde: 
Vestby kommune) 

 
2020 2021 (jan-nov) 

Omgjort 23 (46 %) 10 (28 %) 

Utsatt 1 (2 %) 2 (5,5 %) 

Rådmannens innstilling vedtatt 25 (50 %)  22 (61 %) 

Sak trukket 1 (2 %)  2 (5,5 %) 

Totalt antall saker 50 (100 %) 36 (100 %)  

 
Som fremstilt i tabellen over gikk utvalget imot rådmannens innstilling og omgjorde vedtaket i 46 prosent av 
klagesakene som ble behandlet i 2020, mens andelen frem til november 2021 var 28 prosent. I 2020 gjorde plan- 
og miljøutvalget vedtak i henhold til rådmannens innstilling i halvparten av sakene som ble behandlet, mens 
andelen saker der rådmannens innstilling ble vedtatt var på 61 prosent frem til november i 2021.  

Bygningssjefen viser til at det har vært en forbedring i tillit mellom administrasjonen og plan- og miljøutvalget det 
siste året. Hun opplever at dette blant annet skyldes at bygningssjef deltar i utvalgsmøter sammen med RO-leder, 
og at hun dermed ved behov kan svare ut spørsmål, presentere og forklare vedtaksforslag. Hun erfarer at dette 
har bidratt til å øke politikernes tillit og forståelse for administrasjonens faglige kompetanse, og resultert i at 
utvalget i større grad lytter til og vedtar rådmannens innstilling eller alternative innstilling til vedtak.  

4.5.2 Vurdering 

Vestby kommune har gjennomført et arbeid med å oppdatere maler på bygningsavdelingen, blant annet er det 
etablert en ny vedtaksmal som tydeliggjør skillet mellom saksopplysninger og bygningsavdelingens vurderinger, 
og det er lagt inn flere avsnitt i malen for å sikre at relevante tema ikke blir glemt. Som nevnt i avsnitt 4.3.1 om 
organisering som sikrer effektiv saksbehandling, så er det videre innført praksis med tydeligere ledelse i fordeling, 
oppfølging og kvalitetssikring av saker til behandling. Basert på undersøkelsen som er gjennomført har ikke 
revisjonen indikasjoner på at denne praksisen ikke er hensiktsmessig for å sikre tilfredsstillende begrunnelse av 
vedtak i byggesaker. 

Undersøkelsen viser at det kan være risiko for, og har forekommet, at det er mangelfull begrunnelse i klagesaker 
der plan- og miljøutvalget går imot rådmannens innstilling til vedtak. Revisjonen vurderer at kommunen har innført 
hensiktsmessige tiltak for å forsøke å redusere denne risikoen. Det blir pekt på at administrasjonen blant annet 
utarbeider alternative vedtak dersom det er faglig grunnlag for dette. Videre stiller både RO-leder og bygningssjef 
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i møtene for å blant annet presentere vedtaksgrunnlag og svare på eventuelle spørsmål, noe som man mener har 
økt tilliten mellom politikerne i utvalget og administrasjonen.  

 

4.6 System og rutiner for tilsyn og oppfølging av ulovlige byggetiltak 

4.6.1 Datagrunnlag 

Vestby kommune har vedtatt Prioritering av ulovlighetssaker på byggesak i Vestby kommune, som er førende for 
kommunens arbeid med tilsyn og oppfølging av ulovlige byggetiltak fra 2022 til 2023. 14 I vedtaket fremgår det at 
Vestby kommune ved byggesak prioriterer ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven med underliggende 
bestemmelser etter en prioritert rekkefølge satt opp i åtte punkt. 

Som nevnt i avsnitt 3.3 om etterleving av frist i byggesaker i denne rapporten, fremgår det at byggesaksavdelingen 
over lengre tid har hatt utfordringer med store restanser og etterslep, både når det gjelder ordinære byggesaker 
og oppfølging av mulige ulovlighetssaker. Avdelingen gjennomførte et overtidsprosjekt i starten av 2021 for å 
jobbe ned restansene på byggesaker, og det blir i saksfremlegget for prioritering av ulovlighetssaker vist til at neste 
fokusområde for avdelingen er nedbygging av restanser i mulige ulovlighetssaker. I første omgang skal avdelingen 
få oversikt over alle sakene, og deretter skal sakene gjennomgås og behandles. Bygningssjef viser til at avdelingen 
planlegger å gjennomgå alle restanser på ulovlighetssaker i løpet av 2022.  

Kommunen viser til at de viktigste virkemidlene for å forebygge ulovligheter i byggesaker er å ha gode rutiner for 
oppfølging av innkomne saker og for utføring av tilsynsvirksomhet. Det pekes på at rutinemessige tilsyn gjør det 
enklere å fange opp ulovligheter som forekommer ofte, og dermed kunne iverksette målrettede tiltak.  

Bygningsavdelingen hadde per november 2021 ingen rutinemessig utføring av tilsynsvirksomhet, men 
gjennomførte tilsyn ad hoc. Kommunens rapportering til KOSTRA viser at det ble gjennomført 15 tilsyn i 2020, og 
at det ble gitt pålegg i 8 saker. I 7 saker ble det vedtatt sanksjoner for manglende oppfølging av pålegg. Det ble 
ikke gjennomført tilsyn i 2021, og bygningssjef viser til at dette er i tråd med plan og strategi om å først nedbygge 
restanser på byggesaker.15  

Bygningssjef viser til at det i 2021 ble ansatt en saksbehandler med ansvar for gjennomføring av tilsyn, og at det 
ble ansatt ytterligere en saksbehandler med ansvar for tilsyn 01.01.2022. Kommunen opplyser at de videre har 
erstattet en vakant byggesaksbehandlerstilling med en person som hovedsakelig skal arbeide med tilsyn. Det 
fremgår at det planlegges at flere av de ansatte på avdelingen skal utføre tilsyn, i første omgang ved å etablere to 
team med to saksbehandlere på hvert team. Første tilsyn i 2022 ble utført første uken i mars, med det resultat at 
det ble funnet avvik som ble rettet, og tilsynet ble dermed avsluttet.  

I forbindelse med verifiseringen av rapporten blir det vist til at kommunen per mars 2022 i stor grad har etablert 
rutiner og maler for utføring av tilsyn. Det er bygningssjef og en jurist i avdelingen som har ansvaret for å utarbeide 
malene og rutinene for tilsynsarbeid. Bygningssjef viser til at avdelingen benytter Direktorat for byggkvalitet sin 
veileder for gjennomføring av tilsyn16 og at det i tillegg er utarbeidet en enkel rutine for saksgang ved tilsyn17 som 
er tilpasset bygningsavdelingen i kommunen. Det er videre utarbeidet mal for tilsynsrapport og varsel om tilsyn 
og en kontrolliste ved tilsyn av bruksendringer. Videre er det etablert et Excel-dokument hvor saksnummer, tittel 
på tilsyn, ansvarlig saksbehandler og status for tilsyn blir lagt inn. Bygningssjef har også sendt ut en e-post til alle 
ansatte i bygningsavdelingen der det fremgår at saksbehandlerne som arbeider med tilsyn skal settes på kopi på 
alle vedtak som gjelder ferdigattester og tillatelse til tiltak (bruksendringer og hybler/boenheter i kjeller) dersom 
det fremgår at tiltaket allerede er utført og det søkes om ettergodkjenning. Det fremgår også av e-posten at 
saksbehandlere skal ta kontakt med de to aktuelle saksbehandlerne på tilsyn dersom det bør vurderes tilsyn utover 
disse sakene (ferdigattest og bruksendring). Bygningssjef peker på at kommunen prioriterer tilsyn ved 
bruksendringer i 2022 og 2023, og at de eventuelt vil utvide til flere områder dersom det er kapasitet til dette. Det 
er opprettet en gruppe i Teams for ansatte som jobber med tilsyn, og dokumenter som er utarbeidet for 
tilsynsvirksomhet ligger tilgjengelig her. 

Bygningssjef viser til at avdelingen har meldt seg på opplæring med Direktorat for byggkvalitet for kommuner som 
ønsker å komme i gang med tilsynsarbeid, og at Vestby har inngått samarbeid med kommunene Frogn og Ås for 

 
14 Vestby kommune. Prioritering av ulovlighetssaker på byggesak i Vestby kommune. Vedtatt i plan- og miljøutvalget 31.05.2021 i sak nr. 
27/21 
15 E-post 14.03.2022.  
16 Direktorat for byggkvalitet. Temaveiledning for kommunalt tilsyn. Publikasjonsnummer HO-2/2012. 
https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn/  
17 Vestby kommune. Saksgang ved tilsyn. Ikke datert. 

https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn/
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gjensidig utveksling av kunnskap, erfaring, rutiner mv. knyttet til arbeid med tilsyn. Blant annet er det planlagt en 
befaring sammen med Ås kommune, som bygningssjef viser til at er særlig gode på å gjennomføre tilsyn. 

Bygningssjefen peker per mars 2022 på at det er tilstrekkelig med rutiner og maler for utføring av tilsyn, og at 
tilsynsvirksomheten er etablert og fungerer hensiktsmessig.18 

Kommunen viser til at det ikke er opprettet skriftlige rutiner eller retningslinjer for oppfølging av ulovlige 
byggetiltak. I intervju fremgår det at det er satt i gang et arbeid for å utarbeide rutiner og maler og 
opplæringsrutiner på området. Per i dag er det én saksbehandler på byggesaksavdelingen som har ansvar for å 
følge opp ulovlige byggetiltak. Kommunen viser til at planen fremover er at flere av de ansatte på avdelingen skal 
arbeide med dette området, og det skal i tillegg ansettes ytterligere en saksbehandler fra mars 2022 med ansvar 
for oppfølging av ulovlige byggetiltak.   

Det er etablert maler som benyttes ved saksbehandling av ulovlighetstiltak, blant annet mal for varsel om pålegg, 
tvangsmulkt, pålegg om byggestopp og overtredelsesgebyr, samt mal til brev angående melding om ulovlighet 
med frist for søknad for utførte tiltak.   

Videre har bygningsavdelingen opprettet et Excel-skjema hvor mulige ulovlige byggetiltak føres opp for senere 
oppfølging. Det er også utarbeidet et skjema for oppfølging av saker der det er utstedt igangsettingstillatelse, men 
ikke gitt ferdigattest. Dette skjemaet ligger lagret i intern mappe og er tilgjengelig for alle ansatte på avdelingen.  
Det blir videre vist til at kommunen mottar mange tips fra publikum om mulige ulovlige byggetiltak, og at disse 
meldingene blir registrert i saksbehandlingssystemet. Sakene blir enten avsluttet eller fulgt opp, i tråd med vedtatt 
strategi for prioritering av ulovlighetssaker.  

Per mai 2021 viste oppryddingsarbeidet på avdelingen følgende oversikt over mulige ulovligheter: 

• Ca. 150 saker som er registrert som mulige ulovligheter i kommunens saksbehandlingssystemer19  

• Ca. 360 tiltak i strandsonen (gjennomgang fra 2015) 

• 56 SEFRAK registrerte bygg som er revet (gjennomgang av kart mot matrikkel)   

• 54 garasjer (gjennomgang av kart mot matrikkel)  

• 24 store bygg (gjennomgang av kart mot matrikkel)  

• 33 bygg revet uten ferdigattest (gjennomgang av kart mot matrikkel) 

Bygningssjef peker på at avdelingen har arbeidet aktivt med ulovlighetsoppfølging i 2021, men at avdelingen per 
november 2021 ikke var helt i mål med restansene. Ifølge bygningssjefen er omfanget av restansene imidlertid 
håndterbare, blant annet fordi henvendelser blir fulgt opp og svart ut fortløpende dersom tiltakene viser seg å 
ikke være ulovlige. Hun peker videre på at flere saker knyttet til melding om ulovlige byggetiltak ble avsluttet i 
2021. Den ene saksbehandleren som arbeider med oppfølging av ulovlige byggetiltak hadde per november 2021 
65 aktive saker, der 31 omhandlet ulovlig bruk av et friområde som kommunen selv har opprettet. I tillegg hadde 
enkelte av de andre ansatte noen få ulovlighetssaker til oppfølgning i sine porteføljer. Bygningssjefen påpeker at 
avdelingen kom mye lenger med oppfølging av ulovlige byggetiltak enn det som var planlagt for 2021. Hun viser 
videre til at fra mars 2022, når den nyansatte kommer på plass, vil listen (som er gjengitt over) gjennomgås og 
følges opp fullstendig. 

I forbindelse med verifisering av rapporten viser kommunen til at prosjektet som gjelder nedarbeiding av restanser 
på ulovlighetssaker har oppstart 17. mars 2022. Det vil bli avsatt tre saksbehandlere som i hovedsak skal jobbe 
med dette, og det vil bli utarbeidet rutiner og maler for oppfølging av ulovlige byggetiltak i samarbeid med 
nabokommuner. 

4.6.2 Vurdering 

Vestby kommune har i det alt vesentligste etablert system og rutiner for å føre tilsyn med at byggetiltak blir 
gjennomført i samsvar med tillatelse og bestemmelser i regelverk. Per november 2021 ble det ikke utført 
rutinemessig tilsynsvirksomhet, men kommunen opplyser at de har kommet i gang med rutinemessig tilsyn i 2022, 
og at første tilsyn ble utført i mars 2022. Kommunen har ansatt nye medarbeidere for å sikre tilsynsvirksomhet, 
og arbeidet med å etablere maler og rutiner er per mars 2022 i stor grad på plass.  

Undersøkelsen viser at Vestby kommune over lengre tid har hatt utfordringer med restanser og etterslep når det 
gjelder oppfølging av ulovlige byggetiltak. Kommunen har satt i gang et arbeid med å gjennomgå og følge opp 
mulige ulovlige byggetiltak i 2021 og har ansatt nye medarbeidere for å arbeide med dette området. Revisjonen 

 
18 E-post 31.03.2022. 
19 8 av disse er definert som kategori 1 – fare for liv og helse 
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vurderer at det er positivt at det er satt inn tiltak for å sikre at kommunen følger opp ulovlige byggetiltak. Samtidig 
fremgår det at kommune ikke har opprettet skriftlige rutiner eller retningslinjer for dette arbeidet, men at det er 
satt i gang et arbeid for å få dette på plass. Revisjonen vurderer at kommunen må sikre at det etableres tilstrekkelig 
retningslinjer og rutiner for oppfølging av ulovlige byggetiltak, særlig sett i lys av at det er relativt nyansatte 
medarbeidere som etter planen skal gjennomføre dette arbeidet.   

Revisjonen merker seg at kommunen har vedtatt strategi for ulovlighetssaker, og at det her fremgår at 
bygningsavdelingen tar sikte på å være ajour med oppfølging av ulovlige byggesaker og gjennomføring av tilsyn i 
løpet av 2022. 

 

4.7 Risikovurdering av sentrale arbeidsprosesser 

4.7.1 Datagrunnlag 

Planavdelingen og bygningsavdelingen i Vestby kommune har ikke gjennomført risikovurderinger av 
arbeidsprosesser knyttet til behandling av plan- og byggesaker, med det formål å identifisere hvor i 
saksbehandlingsprosessene det er størst risiko for feil og mangler. Det er heller ikke etablert rutiner eller 
retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger når det gjelder sentrale arbeidsprosesser i plan- og 
byggesaksbehandling. 

RO-leder påpeker at han ikke oppfatter at det foreligger noen umiddelbare og vesentlige risikoer knyttet til 
systemsvikt i de to avdelingene.  

Det blir vist til at på bygningsavdelingen godkjenner leder alle vedtak og vurderer risiko fortløpende. Videre blir 
eventuelle gjentagende feil, ulik forståelse av regelverket og lignende tatt opp på ukentlige avdelingsmøter. 
Kommunen viser også til at det på bygningsavdelingen er kontinuerlig fokus på likebehandling og enhetlig utøvelse 
av saksbehandlerrollen, og at leder foretar stikkprøver av enkeltsaker (se avsnitt 4.3.1 om registrering, fordeling, 
kvalitetssikring og likebehandling av byggesaker).  Byggesaksbehandler viser til at avdelingen tidligere har hatt 
utfordringer knyttet til ulik praksis på tvers av saksbehandlere, men at dette blir tatt tak i bl.a. gjennom innføring 
av sidemannskontroll på mangelbrev.  

Bygningssjefen påpeker at avdelingen i 2021 har hatt særlig oppmerksomhet rettet mot mangler i 
saksbehandlingsprosessen, samt at avdelingen kontinuerlig sjekker egne arbeidsprosesser opp mot nasjonale 
sjekklister for å sørge for likhet både internt og opp mot andre kommuner.  

Når det gjelder eksisterende risikoer, trekker bygningssjefen særlig fram opparbeidelsesplikten (jf. kapittel 18 i 
plan- og bygningsloven) og innbetaling til kommunalt veifond20. Hun påpeker at det i dette tilfellet er vesentlige 
risikoer for svikt, blant annet knyttet til likebehandling, manglende innkreving eller manglende faktisk 
opparbeidelse av veianlegg.  

Konstituert plansjef peker på at det ikke er utført dokumenterte risikovurderinger av arbeidsprosessene i 
planavdelingen, men at avdelingen kontinuerlig arbeider med forbedringer og å rette opp eventuelle feil. Hun 
viser videre til at eventuell risiko for feil i arbeidsprosessene i avdelingen blir håndtert ved at det oppnevnes en 
medsaksbehandler i hver sak. I tillegg blir alle saker som går ut eksternt eller legges frem for politisk behandling 
kvalitetssikret i tre instanser. Intervjuet arealplanlegger understreker videre at det er stor åpenhet i 
planavdelingen for å snakke om, og eventuelt rette opp i feil som oppstår. Arealplanlegger peker på at eventuelle 
problemer blir diskutert og håndtert fortløpende. 

4.7.2 Vurdering 

Det har ikke blitt gjennomført risikovurderinger knyttet til arbeidsprosesser i avdelingene som behandler plan- og 
byggesaker, der det blir vurdert hvor det er risiko for at det kan blir gjort feil i arbeidsprosesser i avdelingene, hvor 
sannsynlig det er at slike uønskede hendelser inntreffer og hvilke konsekvenser slike hendelser eventuelt kan få. 
En viktig del av å ha god internkontroll er å sikre at avvik og risiko for avvik skal avdekkes og følges opp. Revisjonen 
mener at ved å gjennomføre risikovurderinger vil kommunen i større grad kunne identifisere hvor i 
saksbehandlingsprosessene det er størst risiko for feil og mangler og hvor kommunen kan ha forbedringspotensial, 
slik at nødvendige tiltak kan blir iverksatt. 

 
20 Vestby kommune har en unntaksordning som innebærer at krav til veiopparbeidelse i plan- og bygningsloven (pbl) § 18-1 kan fravikes, mot 
at tomteeier: 1) Innbetaler tomtens andel av strøkets kalkulerte kostnader til veiopparbeidelse til et kommunalt veifond, og 2) tinglyser en 
veierklæring som gir kommunen rett til å overta eiendommens regulerte veigrunn vederlagsfritt på et senere tidspunkt når veien skal bygges. 
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5 Kapasitet og kompetanse 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har Vestby kommune tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til behandling av plan- og byggesaker? 

Under dette: 

• Har kommunen tilstrekkelig kapasitet knyttet til: 

o Behandling av plan- og byggesaker? 

o Gjennomføring av tilsyn og oppfølging av ulovlige byggetiltak? 

• Har kommunen et system for å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til gjennomføring av sentrale 
oppgaver, under dette oppdatert kunnskap om endringer i regelverket knyttet til plan- og 
byggesaksbehandling? 

• Har kommunen et system for å sikre læring og kontinuerlig forbedring knyttet til plan- og 
byggesaksbehandling gjennom bruk av for eksempel meldte avvik, oppheving av tiltak og tilsyn som 
grunnlag for forbedring? 

 

5.2 Revisjonskriterier 

§ 13-1 i kommuneloven omtaler kommunedirektørens oppgaver og myndighet. Her står det at 
kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og 
innafor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. I § 13-1 i kommuneloven står også følgende: 

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. 

Det står videre i § 25-1 at kommunedirektøren har ansvar for internkontrollen i kommunen og at internkontrollen 
skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll 
etter § 25-1 skal kommunedirektøren: 

a) «utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll» 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

5.3 Kapasitet 

5.3.1 Datagrunnlag 

Kapasitet knyttet til byggesaksbehandling. 

Som nevnt i kapittel 2 er det per januar 2022 15 ansatte i bygningsavdelingen (inkludert bygningssjef). Som nevnt 
i avsnitt 4.3.1 om fordeling av roller, ansvar og oppgaver i saksbehandlingen, er det foruten bygningssjef to 
merkantile stillinger, et engasjement som løper ut 2022, og elleve saksbehandlere hvorav én arbeider med tilsyn 
og to med ulovlighetsoppfølging. Syv personer, inkludert bygningssjef, ble ansatt på avdelingen i 2019, tre ble 
ansatt i 2020 og én ble ansatt for å følge opp ulovlige byggetiltak i 2021.21 En av saksbehandlerne har arbeidet på 
avdelingen siden 2017. 

 
21 Ansatt som vikar i 2021, fast stilling fra 2022.  
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De ansatte i avdelingen rullerer på ansvar for telefonvakt fire timer, to dager i uken der de besvarer generelle 
henvendelser. Bygningssjefen viser til at avdelingen opplever mindre henvendelser nå enn tidligere, som følge av 
færre restanser.  

I intervju blir det vist til at bygningsavdelingen har tilstrekkelig kapasitet til å utføre generell byggesaksbehandling, 
og det blir vist til at dette gjenspeiles i nåværende gjennomsnittlig saksbehandlingstid på byggesaker.   

Som tidligere nevnt i rapporten har det vært gjennomført et arbeid for å få ned restanser på byggesaker i 
kommunen, og det har i forbindelse med dette også blitt innført praksis for å sikre at saker blir fordelt til en annen 
saksbehandler dersom noen ikke har kapasitet til å behandle saken innen lovpålagt frist. Bygningssjef viser til at 
hun nylig har gjennomført porteføljemøter med saksbehandlerne på avdelingen der man blant annet gjennomgår 
utestående saker, og det blir vurdert om porteføljen er håndterlig med hensyn til fristetterlevelse o.l. Bygningssjef 
viser til at hun erfarer at de fleste har svært god oversikt og kontroll over sine saksmapper, og at hun derfor ikke 
vil avholde porteføljemøter med disse så ofte. De saksbehandlerne bygningssjefen ser har behov for noe mer 
styring, gjennomfører hun oftere samtaler/porteføljemøter med. Bygningssjefen legger møtene inn i sin kalender 
som en påminnelse. Hun viser også til at porteføljegjennomgangen sannsynligvis fungerer preventivt, da hun 
opplever at ansatte har svært god kontroll og oversikt ved slike gjennomganger. 

Bygningssjef peker videre på at kapasitet blir tatt opp som tema på avdelingsmøter og i daglig samhandling, og at 
hun undersøker den enkeltes portefølje (antall saker, frister og behandlingstid) i saksbehandlingssystemet ved 
jevne mellomrom, for eksempel når hun skal fordele nye saker. Bygningssjefen peker på at kapasitet og 
overholdelse av frister er noe de har tett dialog om på avdelingen, og at hun opplever at dette nå fungerer veldig 
godt.  

RO-leder påpeker at bygningsavdelingen er mindre sårbar for kapasitetsutfordringer enn de andre avdelingene i 
resultatområdet, ettersom at byggesaker ofte er mindre komplekse og har kortere tidsomfang. Dette medfører 
også at bygningsavdelingen er mindre sårbar ved utskifting av medarbeidere sammenlignet med planavdelingen 
og geodataavdelingen. Bygningssjefen viser til at det rundt 2019 var spesielt høy utskifting av medarbeidere på 
bygningsavdelingen, men at oppsigelser nå forekommer av naturlige årsaker som f.eks. pensjon, flytting mv. 

Kapasitet knyttet til gjennomføring av tilsyn og oppfølging av ulovlige byggetiltak 

RO-leder viser til at ettersom bygningsavdelingen i løpet av 2021 har lyktes med å få unna listen med restanser på 
byggesaker, vil hovedfokus i 2022/2023 være å gjennomføre tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak. Det er også i en 
felles strategi bestemt at bygningsavdelingen fremover skal gjennomføre flere tilsyn og oppfølging av ulovlige 
tiltak, og RO-leder viser til at avdelingen har blitt/blir oppbemannet for å håndtere dette. Bygningssjefen peker på 
at det vil være tilstrekkelig kapasitet på bygningsavdelingen sett opp mot saksmengde når nyansatte innen tilsyn 
og ulovlighetsoppfølging er på plass.  

Som tidligere nevnt har det de siste årene, inkludert 2021, ikke blitt arbeidet aktivt med tilsyn. Bygningssjef peker 
på at dette i hovedsak skyldes manglende kapasitet. Avdelingen har over mange år hatt utfordringer med store 
restanser på byggesaker, og det har derfor ikke blitt prioritert å bruke ressurser på tilsyn.  

Bygningsavdelingen har, som nevnt i avsnitt 4.6.1 om system og rutiner for tilsyn og oppfølging av ulovlige 
byggetiltak, arbeidet aktivt med oppfølging av ulovlige byggetiltak i 2021. Bygningssjefen viser til at selv om 
avdelingen ikke er helt i mål med listen over restanser, har avdelingen kommet lenger med oppfølging av ulovlige 
byggetiltak enn det som var planlagt for 2021. Hun viser videre til at fra mars 2022, når den nyansatte kommer på 
plass, vil listen over restanser (som er gjengitt under avsnitt 4.6.1 ) gjennomgås og følges opp fullstendig.  

Kapasitet knyttet til plansaksbehandling. 

Planavdelingen består per januar 2022 av totalt ni ansatte: konstituert plansjef, syv arealplanleggere og en ekstra 
ressurs. Konstituert plansjef viser til at staben i avdelingen er relativt stabil, med få utskiftninger de siste årene. 
Det påpekes at dette har vært viktig for å sikre stabilitet i perioder med mange lederbytter.  

RO-leder påpeker at planavdelingen er relativt sårbar med hensyn til kapasitet. Han viser til at den utfordrende 
situasjonen når det gjelder kapasitet i planavdelingen i utgangspunktet har sammenheng med tre faktorer: 

• Arbeidsmengde avgjøres i større grad av politiske føringer og interesser heller enn kapasitet og 
tilgjengelige ressurser. 

• Sakene og saksbehandlingsprosessen er komplekse, noe som krever mye kunnskap og kompetanse 
både faglig og om kommunen. 

• Tidkrevende prosesser som i noen tilfeller kan pågå over flere år.  
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RO-leder viser til at det er særlig utfordrende at avdelingen er presset på kapasitet allerede når den håndterer 
bare kommunale og offentlige planer, noe som gjør avdelingen sårbar når det for eksempel kommer inn private 
planforslag. Konstituert plansjef påpeker at arbeidsmengden på avdelingen er håndterbar når det gjelder 
behandling av private planforslag, men at avdelingen er presset på kapasitet når det gjelder kommunale og 
offentlige planer.  

Det blir hvert år vedtatt politisk en handlingsplan som bl.a. stadfester hvilke kommunale plansaker som skal 
prioriteres.22 I forkant av at handlingsplanen skal behandles politisk, utarbeider plansjefen et saksdokument på 
temaet, der det fremgår oversikt over alle plansaker, inkludert timeestimat for de ulike prosjektene. Politikerne 
har således anledning til å hensynta planavdelingens kapasitet og belastning når de vedtar prioritering av saker i 
handlingsplanen. Det blir i intervju vist til at det er en gjentakende utfordring at politikerne, når de vedtar 
handlingsplanen, vedtar å flytte mange saker opp som prioritet 1 på prioriteringslisten, uten at andre saker 
nedprioriteres (til prioritet 2). I den vedtatte handlingsplanen er det derfor ikke tilstrekkelig samsvar mellom det 
forelagte timeestimatet og prioriteringslisten, noe som medfører at planavdelingen må prioritere mellom 
topprioriterte saker. Tilsvarende er det flere saker som gjentatte år blir prioritet 2 i handlingsplanen, og dermed 
ikke blir startet opp, fordi planavdelingen aldri har kapasitet til å behandle disse.  

Det vises til at kommunen i det siste har kjøpt konsulenttjenester for å utarbeide mer omfattende 
reguleringsplaner, fordi planavdelingen ikke alltid har tilstrekkelig kapasitet til å gjøre arbeidet selv.    

5.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Vestby kommune har hatt utfordringer knyttet til kapasitet på bygningsavdelingen, men at 
avdelingen per i dag har tilstrekkelig kapasitet til å behandle byggesaker.  

Revisjonen merker seg at kommunen også har ansatt nye medarbeidere for å sikre gjennomføring av tilsyn og 
oppfølging av ulovlige byggetiltak, og at det blir pekt på at det vil være tilstrekkelig kapasitet på  

Vestby kommune har imidlertid utfordringer med kapasitet knyttet til behandling av plansaker. Det blir påpekt at 
planavdelingen er presset på kapasitet når det gjelder kommunale og offentlige planer. Revisjonen merker seg at 
avdelingen opplever at det fattes politiske vedtak knyttet til prioritering av saker som ikke er mulig å gjennomføre 
gitt avdelingens kapasitet. Revisjonen vil understreke at kommunen bør melde dette tilbake til kommunestyret 
der det tydelig går frem hva som er mulige alternativ (redusere antall saker, ev. øke kapasitet).  

 

5.4 System for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse 

5.4.1 Datagrunnlag 

I Vestby kommunes kommuneplan fremgår det under tema «personal- og organisasjonsutvikling» at kommunen 
vil legge til rette for økt kompetanse i alle ledd i organisasjonen innen felt som er sentrale i det enkelte 
resultatområdets virksomhet.  

RO-leder viser til at når det gjelder opplæring og kompetanseheving i regi av kommunen, har Vestby kommune 
per i dag ikke en tydelig strategi. Det fremgår av intervju at det ikke er etablert felles system eller rutiner i 
resultatområdet for å sikre tilstrekkelig kompetanse, for eksempel i form av kompetanseplaner, opplæringsplaner 
eller lignende som sier noe om hvilken kompetanse de ansatte har, hvilken kompetanse som mangler og hvilken 
kompetanse det vil være behov for fremover. Det fremgår samtidig at bygningssjef har igangsatt en 
kartleggingsprosess av kompetansen i bygningsavdelingen, inkludert eventuelle kompetansegap og –behov. Det 
blir vist til at hensikten med dette arbeidet blant annet er å skaffe oversikt over behovet for kurs og 
kompetanseheving, samt identifisere nødvendigheten av å innhente ny kompetanse ved nyansettelser.  
Resultatene fra kompetansekartleggingen vil også brukes for å fordele ansvar og arbeidsoppgaver på de ulike 
saksbehandlerne, f.eks. når det gjelder å gjennomføre tilsyn. 

RO-leder påpeker også at avdelingslederne, i samråd med RO-lederen, kontinuerlig gjør vurderinger av behovet 
for opplæring og kompetanseheving i avdelingene. 

Planavdelingen 

Av de syv fast ansatte på planavdelingen (inkludert konstituert plansjef) er tre av dem utdannet by- og 
regionsplanlegger, to er utdannet samfunnsgeograf23, en er økolog og en er naturforvalter. Den ekstra ressursen 

 
22 Vestby kommune. Handlingsprogram for 2022 – 2025. Vedtatt av kommunestyret 13.12.2021.  
23 Den ene samfunnsgeografen er ute i foreldrepermisjon. Vikar er utdannet arealplanlegger.  
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som har 20 prosent stilling ved planavdelingen studerer by- og regionplanlegging. Flere av de ansatte har lang 
erfaring innen området.  

RO-leder peker på at det fremover vil være vesentlig å få på plass en ny plansjef, for å sørge for forutsigbarhet og 
god ledelse i seksjonen.24 Videre er det viktig å ha tilstrekkelig med godt kvalifiserte og kompetente ansatte i alle 
fagstillingene på avdelingen. I intervju blir det vist til at planavdelingen generelt er godt dekket når det gjelder 
kompetanse, men at avdelingen mangler kompetanse på vei og veitegninger. Konstituert plansjef viser til at 
kommunen har forsøkt å ansette noen med slik kompetanse, uten å ha lyktes med dette. Veikompetanse i 
forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner må derfor innhentes eksternt, gjennom kjøp av 
konsulenttjenester. 

RO-leder viser til at det kan være krevende å rekruttere personer med kompetanse innenfor både miljø og klima 
og arealplanlegging. I tillegg er avdelingen også avhengig av å ansette personer med lengre ansettelsesperspektiv 
enn det mange nyutdannede har. Kommunen er derfor avhengig av å leie inn konsulenter til å gjennomføre flere 
av oppgavene underlagt planavdelingen inkludert geotekniske undersøkelser, eller å støtte seg på 
fylkeskommunen f.eks. når det gjelder saker knyttet til kulturminneforvaltning.  

Det blir samtidig påpekt at det ikke er en forutsetning at saksbehandlere på planavdelingen innehar detaljkunnskap 
om alle tema knyttet til plansaksbehandling, da det er anledning til å hente kompetanse fra hverandre på 
avdelingen innen temaer som klima, miljø, byutvikling o.l., eller å innhente kompetanse fra andre avdelinger i 
kommunen. Blant annet samarbeider planavdelingen med kultur/friluftsliv/idrett, byggesaksbehandlere og 
kommunalteknikk. 

I intervju blir det vist til at det oppfattes som positivt dersom ansatte ønsker å delta på kurs og seminarer for å 
holde seg oppdatert på aktuelle problemstillinger. De ansatte i planavdelingen får innimellom tilbud om å delta på 
ulike kurs og kompetanseutviklingsprogrammer, som f.eks. deltidsstudium i samfunnsplanlegging, men det blir 
vist til at det i stor grad er opp til den enkelte ansatte å selv å identifisere muligheter for kursing. Det blir samtidig 
påpekt at de ansatte på avdelingen ofte ikke har tid eller kapasitet til å delta på kurs. Konstituert plansjef viser 
samtidig til at de ansatte i planavdelingen har deltatt på flere webinar de siste årene, enten alene knyttet til egen 
interesse og fagfelt eller i fellesskap der det er relevant. Tidligere deltok de ansatte på et årlig plantreff arrangert 
av fylkeskommunen. Konstituert plansjef påpeker at det etter fylkessammenslåingen har blitt satt et tak på antall 
deltakere fra hver kommune, noe som har resultert i at ansatte på planavdelingen heller foretrekker å delta på 
webinar slik at de kan delta i større grupper fra avdelingen sammen og drøfte tema sammen i etterkant. Det er 
ikke etablert oversikt over hvilke kurs, samlinger e.l. ansatte har deltatt på.  

Kompetanseutvikling er tema i medarbeidersamtalen, der leder kartlegger ønsker og behov for kursing. Det blir 
samtidig vist til at ansvaret for å følge opp dette i ettertid i stor grad tillegges de ansatte selv.  

Ved oppdateringer i f.eks. regelverk eller lignende, blir det vist til at det er praksis at informasjon distribueres 
fortløpende til alle ansatte i seksjonen. Eksempel på dette kan være videresending av e-poster fra Direktoratet for 
byggkvalitet. Det er i hovedsak leder som har ansvar for å sørge at ansatte har oppdatert kunnskap og kompetanse, 
men alle bistår og hjelper hverandre i dette arbeidet. RO-leder viser videre til at informasjon om f.eks. 
regelendringer typisk kan være tema på ukentlige avdelingsmøter og i noen grad på de månedlige fellesmøtene 
for alle ansatte i resultatområdet.  

Konstituert plansjef har hovedansvaret for opplæring av nyansatte i planavdelingen, men i tillegg får ofte en 
saksbehandler tildelt særlig ansvar for å følge opp nyansatte i den første tiden. Konstituert plansjef peker videre 
på at alle ansatte har fått opplæring i bruk av GIS, hvordan bruke og sjekke kart, naturmangfoldsloven, kvikkleire 
o.l., og hun viser til at disse elementene også inngår som en del av nyansattopplæringen. I tillegg får nyansatte i 
starten tildelt oppgaver basert på erfaring- og kompetansenivå, slik at arbeidsoppgavene er tilpasset 
forventingene. 

Bygningsavdelingen 

I slutten av 2021 var det elleve ansatte som arbeider med saksbehandling i bygningsavdelingen25. Av disse var det 
seks jurister (en med advokatbevilgning), en byggingeniør, en sivilagronom og to eiendomsmeglere (en av dem er 
også tømrer) og en med master i eiendomsutvikling. I tillegg har bygningssjef bakgrunn som advokat og 
eiendomsmegler, og har videre utdannelse innen coaching, lederutvikling og statsvitenskap. Bygningssjefen viser 
til at avdelingen er godt dekket når det gjelder kompetanse, og at de har god tilgang på relevant kompetanse når 

 
24 Det har blitt ansatt ny plansjef som startet opp i mars 2022 
25 I tillegg til saksbehandlere er det to ansatte på bygningsavdelingen i merkantile stillinger i hhv. 50 og 70 prosent stilling. 
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det kommer til behandling av byggesaker. Samtidig blir det i intervju med saksbehandler pekt på at det er få 
saksbehandlere i avdelingen med inngående byggeteknisk kunnskap og erfaring, og at dette særlig er en utfordring 
med hensyn til å gjennomføre tilsyn.  

Det er videre ingen ansatte i avdelingen med kompetanse innen kulturminner, men bygningssjefen vurdere ikke 
dette som kritisk da det er ansatte som har opparbeidet seg erfaring på kulturminneområdet. I tillegg har 
kommunen mulighet til å støtte seg på kompetanse i fylkeskommunen når det gjelder kulturminner. I slutten av 
2021 sa en ansatt med arkitekturkompetanse opp sin stilling i bygningsavdelingen. Bygningssjef viser til at det ble 
lyst ut stilling for å rekruttere ny arkitekt i desember 2021.  

RO-leder påpeker at det er viktig for arbeidet i bygningsavdelingen at medarbeiderne har helhetlig og tverrfaglig 
kompetanse. RO-leder viser til at de ansatte i bygningsavdelingen i stor grad er generalister, selv om noen har 
særlig juridisk kunnskap. RO-leder opplever det er viktig for arbeidet til bygningsavdelingen av personalgruppa har 
helhetlig og tverrfaglig kompetanse.  

Det går frem at det årlig blir avsatt penger i hver av fagavdelingenes budsjett til kompetanseheving. Som nevnt 
innledningsvis i avsnitt 5.4.1, har bygningssjef igangsatt en kartleggingsprosess av kompetansen i avdelingen, 
inkludert ev. kompetansegap og -behov. Noe av hensikten med kartleggingen er å skaffe oversikt over behov for 
kurs og kompetanseheving.  Det fremgår videre at det blir gjennomført årlige medarbeidersamtaler, eller oftere 
ved ønske om dette, mellom leder og ansatte. I medarbeidersamtalen kan de ansatte for eksempel fremme 
særskilte interesser og ønske om kompetanse, eller ønsker om å jobbe med en spesiell type saker. Det blir pekt på 
at det ikke er utarbeidet retningslinjer for medarbeidersamtalen og eventuell oppfølging av innspill i samtalene, 
men det blir pekt på at praksis er at innspillene i samtalen følges opp av leder og vil være en naturlig del av 
oppfølgingen i påfølgende medarbeidersamtale. Det blir sendt referat fra medarbeidersamtalen til den ansatte. 

Det går videre frem at det er relativt stor åpenhet i avdelingen for at de ansatte kan delta på kurs og webinar. 
Dersom deltakelsen innebærer en deltakeravgift, må deltakelsen imidlertid avklares ut ifra gjeldende 
budsjettrammer. Når det gjelder tilbud om opplæring og kurs så får bygningssjef og ansatte på avdelingen e-poster 
om aktuelle kurs mv. fra blant annet Direktoratet for byggkvalitet, Norsk kommunalteknisk forening og 
Juristforbundet.  Bygningssjef peker på at dersom hun ellers får informasjon om aktuelle kurs, blir dette distribuert 
til alle ansatte via e-post og eventuelt diskutert på avdelingsmøter. Etter at ansatte har deltatt på kurs, er det 
forventet at de skriver en oppsummering til de andre i avdelingen og/eller avholder miniforedrag om temaet. 
Bygningssjefen erfarer at ansatte generelt er deltakende og engasjerte i fagdiskusjoner. Det er ikke etablert 
oversikt over hvilke kurs, samlinger e.l. ansatte har deltatt på. 

Saksbehandlerne som arbeider med tilsyn, deltok i februar 2021 på et opplæringsprogram om tilsyn i regi av 
Direktoratet for byggkvalitet. Videre har Vestby kommune, som nevnt i avsnitt 4.6.1 om system og rutiner for tilsyn 
og oppfølging av ulovlige byggetiltak, inngått samarbeid med kommunene Frogn og Ås for gjensidig utveksling av 
kunnskap, erfaring, rutiner mv. knyttet til arbeid med tilsyn.  

Vestby kommune er medlemmer i Norsk kommunalteknisk forening (NKF), og de ansatte i bygningsavdelingen 
abonnerer på nyhetsbrev fra både Direktoratet for byggkvalitet, Kommunal- og distriktsdepartementet og NKF, og 
får således jevnlig oppdateringer på faglig innhold. Det blir pekt på at ansatte er flinke til å dele relevant 
informasjon med hverandre per e-post eller i avdelingsmøter, slik at alle er tilstrekkelig oppdatert på f.eks. 
lovendringer e.l. Videre viser bygningssjef til at det blir gjennomført interne korte opplæringsmøter ved 
lovendringer og lignende. 

Kommunen viser til at alle nyansatte saksbehandlere i bygningsavdelingen blir fulgt opp av bygningssjefen i 
oppstartsperioden for en generell innføring i arbeidsoppgaver og rutiner. Deretter får saksbehandleren tildelt en 
mer erfaren saksbehandler som oppfølgingskontakt. Oppfølgingskontakten har et særskilt ansvar for å gi den 
nyansatte innføring i alle maler, rutiner, saksbehandlingsprosedyrer, sjekklister mv. Oppfølgingskontakten er i 
starten også behjelpelig med å gjennomgå og kvalitetssikre saker før oversending til leder, slik at den nyansatte 
gradvis blir mer selvstendig. Videre vises det til at nyansatte sendes på kurs om «innføring i byggesak» i regi av 
NKF.  

 

5.4.2 Vurdering 

Det er ikke etablert et overordnet system eller rutiner i for å sikre tilstrekkelig kompetanse i plan- og 
bygningsavdelingene, for eksempel i form av kompetanseplaner, opplæringsplaner eller lignende som sier noe om 
hvilken kompetanse de ansatte har, hvilken kompetanse som mangler og hvilken kompetanse det vil være behov 
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for fremover. Samtidig fremgår det at det på bygningsavdelingen er satt i gang en prosess med å kartlegge 
kompetansen i avdelingen. Revisjonen mener at det er hensiktsmessig at det er satt i gang et arbeid med å 
kartlegge kompetansebehov, særskilt sett i lys av relativt hyppig utskifting av medarbeidere i bygningsavdelingen 
de siste årene. Revisjonen vurderer at kommunen bør sikre at det blir gjennomført et systematisk arbeid med 
kompetansekartlegging- og behov også i planavdelingen, slik at man for eksempel ved rekruttering av nye 
medarbeidere har tilstrekkelig oversikt over hvilke kompetansebehov avdelingene har per i dag, men også hva 
avdelingene vil ha behov for fremover (for eksempel pga. nye krav til kommunen, ansatte som skal pensjonere seg 
mv.).  

 

5.5 System for å sikre læring og kontinuerlig forbedring 

5.5.1 Datagrunnlag 

System for å sikre læring og kontinuerlig forbedring i planavdelingen 

Som nevnt i avsnitt 4.4.1 om rutiner og maler for saksbehandling, så har planavdelingen nylig gjennomført et 
omfattende arbeid med å oppdatere og revidere alle avdelingens maler, og det blir vist til at det nå er tilgang til 
tilstrekkelige og nødvendige maler. Det er opprettet en egen mappe for maler i saksbehandlingssystemet, som 
blant annet inneholder standardtekster for saksfremlegg og utgående dokument. 

Det blir vist til at planavdelingens rutiner og maler blir oppdatert og endret kontinuerlig etter behov. Konstituert 
plansjef peker på at det er opprettet et skjema i Teams der ansatte kan registrere ev. oppdagede behov for 
oppdateringer eller endringer i rutiner og maler. Det fremgår at dette dokumentet brukes regelmessig, men at det 
er plansjefen som har det overordnede ansvaret for å kvalitetssikre og godkjenne endringer og oppdateringer.  

Det blir videre vist til at rutiner er tema på morgenmøter og planmøter i avdelingen, for gjennomgang og 
oppfriskning for alle ansatte.  

System for å sikre læring og kontinuerlig forbedring i bygningsavdelingen 

Som nevnt i kapittel 4.4 i denne rapporten har bygningsavdelingen det siste året gjennomført et arbeid med å 
utarbeide, oppdatere, og forbedre maler og rutiner knyttet til byggesaksbehandling. Bygningssjefen viser til at 
saksbehandlere har mulighet til å melde fra om eventuelle behov for endringer eller oppdateringer i rutinene og 
malene, enten i det ukentlige avdelingsmøte eller i samtale med bygningssjef. Det er bygningssjefen som har 
hovedansvaret for at rutiner oppdateres, men hun påpeker at de ansatte ofte tar initiativ til mulige forbedringer i 
rutinene.   

For å sikre læring og kontinuerlig forbedring i resultatområdet blir alle klagesaker og saker som har vært behandlet 
politisk eller hos Statsforvalteren gjennomgått på månedlige fellesmøter for resultatområdet, samt presentert for 
politikerne i utvalg for plan og miljø.  

Kommunen viser til at alle vedtak som fattes av Statsforvalter angående klagesaker i kommunen distribueres via 
felles e-post til alle ansatte på avdelingen. I tillegg er det en egen mappe i saksbehandlingssystemet hvor vedtak 
fra Statsforvalteren lagres og er tilgjengelige for alle ansatte. Det fremgår videre at Statsforvalteren også har hatt 
foredrag for bygningsavdelingen med gjennomgang av enkelte saker for å drøfte og reflektere over resultatet. 
Bygningssjefen viser til at dersom det er fattet vedtak fra Statsforvalteren der det kommer frem nye og hittil 
ukjente elementer, blir dette tatt opp til orientering og diskusjon på avdelingsmøter.  

Tabellen under viser en oversikt over klager behandlet av Statsforvalteren/Fylkesmannen26 i perioden 2019 til 
2021. Det går frem av oversikten at kommunen i alt hadde 9 klagesaker som ble behandlet av Statsforvalteren i 
2021, hvor to ble opphevet. Også i 2020 ble to klagesaker opphevet av Fylkesmannen, av i alt 32 behandlede 
klagesaker. I 2019 ble 24 klagesaker behandlet av Fylkesmannen og fem saker ble opphevet. 

 

 

 

 

 
26 Fra 2021 endret embetet navn fra Fylkesmann til Statsforvalter. 
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Tabell 6: Oversikt over klager til Statsforvalteren (kilde: Vestby kommune) 

Tidsperiode  Klager behandlet av 

Statsforvalter/Fylkesmannen 

Type klagesak Antall klager som ble opphevet  

2021 9 • 1 klage på gebyr 

• 1 klage på ulovlighet  

• 7 klager på resultat av 

søknadsbehandlingen 

(byggesøknader)  

2 (byggesøknader) 

2020 32 • 3 klager på gebyr,  

• 28 klager på resultat av 

søknadsbehandlingen (22 

saker på byggesøknader og 6 

på fradeling) 

2 (byggesøknader) 

2019 24 • 1 klage på tilsyn, 

• 3 klager på gebyr 

• 20 klager på resultat av 

søknadsbehandlingen (18 på 

byggesak og 2 på fradeling) 

5 (4 på søknadsbehandling, 1 

på tilsyn)  

 

5.5.2 Vurdering 

Vestby kommune har etablert system for å sikre læring og kontinuerlig forbedring i planavdelingen. Det er blant 
annet jevnlige møter der ansatte kan ta opp saker eller behov for forbedringer, det er opprettet et skjema der 
ansatte kan melde fra om behov for revidering eller oppdatering av rutiner og det er tydeliggjort at det er leder 
som har det overordnede ansvaret for å kvalitetssikre eventuelle endringer. Revisjonen har basert på 
undersøkelsen som er gjennomført, ikke indikasjoner på at dette systemet ikke er hensiktsmessig for å sikre læring 
og kontinuerlig forbedring i behandlinger av plansaker.  

Undersøkelsen viser at det også er etablert et system for læring og kontinuerlig forbedring i bygningsavdelingen. 
Det blir gjennomført jevnlige møter der man kan drøfte behov for endringer eller man kan ta opp saker, og det er 
tydeliggjort at ansvar for godkjenning av endringer ligger hos leder. Videre fremgår det at det er etablert system 
som skal bidra til at avdelingen kan lære av vedtak fra Statsforvalteren. Det er opprettet en mappe i 
saksbehandlingssystemet der vedtak fra Statsforvalteren ligger tilgjengelig, og vedtak fra Statsforvalteren der det 
kommer frem nye element blir tatt opp og diskutert på avdelingsmøter i bygningsavdelingen. Revisjonen har, 
basert på undersøkelsen som er gjennomført, ikke indikasjoner på at dette systemet ikke er hensiktsmessig for å 
sikre læring og kontinuerlig forbedring i behandlinger av byggesaker.  
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6 Konklusjon og anbefalinger 

Resultatområde plan, byggesak og geodata (RO PBG) har gjennomgått flere og relativt hyppige utskiftninger i 
ledergruppen de siste årene, med blant annet ny RO-leder fra januar 2021 og ny bygningssjef fra desember 2020. 
På planavdelingen har det i to perioder siden 2020 vært konstituert plansjef, men det er i 2022 ansatt ny plansjef 
med oppstart 14. mars. Undersøkelsen viser at det har vært flere utfordringer for resultatområdet knyttet til 
etterlevelse av lovpålagte krav, særlig i bygningsavdelingen. Samtidig viser forvaltningsrevisjonen at det i 
forbindelse med lederskifte i desember 2020 er satt i verk flere hensiktsmessige tiltak for å styrke styring og 
kontroll av saksfeltet og undersøkelsen viser tydelig forbedring på flere av områdene som er omfattet av denne 
revisjonen. Undersøkelsen viser blant annet at: 

• Det er en hensiktsmessig fordeling av roller og oppgaver knyttet til saksbehandling av plan- og byggesaker og 
oppgaver og ansvar er tydelig fordelt. 

• Selv om det har vært en betydelig forbedring med hensyn til etterlevelse av lovpålagte krav til saksbehandling, 
var det i 2021 fortsatt saker som ikke ble behandlet innen tre og tolv uker for byggesaker og innen åtte uker 
for klagesaker. Revisjonen mener det er iverksatt hensiktsmessige tiltak for å sikre at alle saker skal behandles 
innen frist i 2022, og kommunen viser til at alle byggesaker med frist på 3 og 12 uker per mars 2022 blir 
behandlet innen frist. 

• Kommunen har tidligere ikke hatt oversikt over antall saker med gebyrbortfall. Revisjonen mener at dette er 
uheldig, og vil understreke at kommunen har ansvar for å aktivt redusere gebyret dersom 
saksbehandlingsfristen oversittes, og betale tilbake eventuelt for mye innbetalt gebyr. Bygningsavdelingen 
har i løpet av revisjonsperioden opprettet en oversikt over saker med gebyrbortfall, og revisjonen mener at 
registrering og oversikt over saker med gebyrbortfall vil bidra til å sikre at kommunen etterlever 
bestemmelsene på dette området. 

• Det har før 2022 ikke vært gjennomført rutinemessig tilsynsvirksomhet, og kommunen har ikke vært ajour 
med oppfølging av restanser når det gjelder mulige ulovlige byggetiltak. Det er satt i gang et arbeid for å 
gjennomgå og følge opp restansene på oppfølging av mulige ulovlige byggetiltak, og kommunen har i 2022 
innført rutinemessig tilsyn. Revisjonen merker seg at kommunen har vedtatt strategi for ulovlighetssaker, og 
at det her fremgår at bygningsavdelingen tar sikte på å være ajour med oppfølging av ulovlige byggesaker og 
gjennomføring av tilsyn i løpet av 2022. 

• Det har ikke blitt gjennomført risikovurderinger knyttet til arbeidsprosesser i avdelingene som behandler plan- 
og byggesaker. Revisjonen mener at ved å gjennomføre risikovurderinger vil kommunen i større grad kunne 
identifisere hvor i saksbehandlingsprosessene det er størst risiko for feil og mangler og hvor kommunen kan 
ha forbedringspotensial, slik at nødvendige tiltak kan blir iverksatt. 

• Både plan- og bygningsavdelingen har gjennomført et arbeid med å oppdatere og etablere maler og rutiner 
for saksbehandling av plan- og byggesaker. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, og det fremgår behov for å utvikle 
og forbedre rutiner på noen viktige områder. Dette gjelder blant annet: 

o Retningslinjer og rutiner for oppfølging av ulovlige byggetiltak. 

o Rutiner for oppfølging og registrering av habilitet 

Revisjonen merker seg at det er satt mål for at rutiner og maler som gjelder tilsyn og ulovlige byggetiltak skal 
være utarbeidet i løpet av 2022. 

• Det er etablert system som skal sikre at ansatte får informasjon om endringer i regelverket. De ansatte får 
også mulighet til å delta på kurs og opplæring. Det er likevel ikke etablert et overordnet system eller rutiner 
for å sikre tilstrekkelig kompetanse i plan- og bygningsavdelingene, for eksempel i form av kompetanseplaner, 
opplæringsplaner eller lignende som sier noe om hvilken kompetanse de ansatte har, hvilken kompetanse 
som mangler og hvilken kompetanse det vil være behov for fremover. Samtidig fremgår det at det på 
bygningsavdelingen er satt i gang en prosess med å kartlegge kompetansen i avdelingen. 
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• Med de endringer som er gjennomført, samt planlagt ansettelse av nye medarbeidere, blir det gitt uttrykk for 
at det er tilstrekkelig kapasitet på bygningsavdelingen. Det er noe mer utfordringer med kapasitet knyttet til 
behandling av plansaker. Revisjonen merker seg at avdelingen opplever at det fattes politiske vedtak knyttet 
til prioritering av saker som ikke er mulig å gjennomføre gitt avdelingens kapasitet. Revisjonen vil understreke 
at kommunen bør melde dette tilbake til kommunestyret der det tydelig går frem hva som er mulige 
alternativ.  

 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Vestby kommune setter i verk følgende 
tiltak: 

1) Sikrer at saksbehandlingsfrister blir etterlevd i klagesaker i samsvar med krav i plan- og bygningsloven. 

2) Gjennomfører systematiske risikovurderinger av arbeidsprosessene på plan- og bygningsavdelingene, og 
sikrer at det ved behov blir satt i verk tiltak for å redusere uønsket risiko. 

3) Sikrer at det blir gjennomført oppfølging av ulovlige byggetiltak. 

4) Utarbeide retningslinjer, rutiner og maler for oppfølging av ulovlige byggetiltak. 

5) Etablerer system og rutiner for oppfølging og registrering av habilitet i arbeidet med saksbehandling i 
avdelingene. 

6) Legge til rette for systematisk arbeid med kompetanseplaner i avdelingene. 



 

 
 

: Høringsuttalelse 

 

 

 

 



 

 
 

: Revisjonskriterier 

Krav til internkontroll, forsvarlig utredning av saker og iverksetting av vedtak 

§ 13-1 i kommuneloven omtaler kommunedirektørens oppgaver og myndighet. 

Her står det at kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som 
følger av lov, og innafor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. 

I § 13-1 i kommuneloven står også følgende: 

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. 

Det står videre i § 25-1 at kommunedirektøren har ansvar for internkontrollen i kommunen og at internkontrollen 
skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll 
etter § 25-1 skal kommunedirektøren: 

a) «utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll» 

 

Byggesaker 

Byggesaksbehandling skal etter § 1-1 i plan- og bygningsloven (pbl) sikre at tiltak blir utført i samsvar med lov, 
forskrift og plan. Av byggesaksforskriften går det videre frem at 

planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 

legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

I § 21-4 i plan- og bygningsloven står det følgende om behandling av søknader om byggesaker i kommunen 

Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse 

dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 

Forvaltningsloven setter i § 24 krav til at enkeltvedtak skal grunngis og at begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket treffes. I § 

25 blir det slått fast følgende om begrunnelsens innhold: 

I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er 

nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den 

problemstilling vedtaket bygger på. 

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten 

selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal 

det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen. 

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for 

skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig 

 

Tidsfrister 

Tidsfrister knyttet til behandling av søknader etter byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er omtalt i § 21-7: 

Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-2 skal avgjøres av kommunene innen tolv uker etter at fullstendig søknad foreligger, 

med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. For søknad om rammetillatelse gjelder ikke andre og tredje ledd. Ved 

overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyr etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 

tredje ledd. 

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra 



 

 
 

annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden 

innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. 

Tidsfrister gjeldende for saksbehandling av byggesaker er videre omtalt i kapittel 7 i byggesaksforskriften. 

Klagesaksbehandling 

Byggesaksforskriften § 7-1 omhandler frist for behandling av klage: 

c) Klage skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. 

Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, 

herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og 

bygningsloven 

Om kommunen sitt vedtak etter plan- og bygningsloven blir påklaget, er det departementet som er klageinstans, 
jf. plan- og bygningsloven § 1-9, 5. ledd. Denne myndigheten er delegert fra departementet til Statsforvalteren 
(tidligere fylkesmannen). 

Plansaker 

I § 12-1 i plan- og bygningsloven står det følgende om kommunens plikt til å utarbeide reguleringsplaner: 

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven 

eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av 

bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. 

For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 

kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-2, jf. § 21-4 for slike tiltak, kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan. (…) 

Oppstartsmøte 

§ 12-8 i plan- og bygningsloven omhandler oppstart av reguleringsplanarbeid og det at planspørsmål skal legges 
frem for kommunen i møte: 

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når forslagsstilleren er en annen 

enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan 

planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

I forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. går det i § 2 frem at oppstartsmøte skal 
gjennomføres innen rimelig tid etter at kommunen har mottatt forespørsel om dette fra forslagsstiller. § 2 går 
videre inn på at alle tema som er nødvendige for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og 
utformingen av det endelige planforslaget skal behandles i oppstartsmøte. 

§ 3 i forskriften viser til at det er krav til referat fra oppstartsmøte. Det er kommunen som skal utarbeide referatet, 
og dette skal sendes til forslagsstiller innen rimelig tid etter møtet: 

Referatet skal inneholde opplysninger om de temaene som ble drøftet i møtet, avklaringer og konklusjoner det ble enighet 

om, vesentlige punkter det er uenighet om og punkter som gjenstår å avklare. Det skal redegjøres for vurderingen av 

punktene i § 2 andre ledd bokstav a til i, kommunens vurdering av om kravet til fagkyndighet i plan- og bygningsloven § 12-

3 fjerde ledd er oppfylt og om det er aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt planforum. 

1. gangsbehandling av reguleringsplan 

Når kommunen har mottatt et ferdig forslag til privat reguleringsplan, må den avgjøre om forslaget skal fremmes 
jf. pbl § 12-11: 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller annen frist 

som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. (…). 

Som det fremgår av lovteksten, har kommunen en frist på tolv uker til den administrative behandlingen av 
planutkastet. I enkelte saker har kommunen rom for å avtale annen frist enn tolv uker med forslagsstiller. Det 
fremgår av § 12-10 at 

Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Forslaget bør være 

ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store 

og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring mv. 

I § 6 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl står det at 



 

 
 

Et planforslag skal tilfredsstille kravene til en reguleringsplan i plan- og bygningsloven § 12-1 og bestemmelsene i forskrift 

om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) §§ 9 og 10. Kommunen 

kan presisere ytterligere krav til fremstilling og innhold. Kravene skal i så fall fremgå av en nærmere spesifikasjon fra 

kommunen for utarbeiding og behandling av reguleringsplaner. Slike krav skal forslagsstiller gjøres kjent med senest i 

oppstartmøtet. 

Kommunen skal ikke pålegge forslagsstiller mer utredning og dokumentasjon enn nødvendig for å fatte et forsvarlig 

planvedtak. 

§ 7 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. viser til at fristen på tolv uker for 
kommunens behandling av planer blir stoppet når kommunen har fattet avgjørelse om offentlig ettersyn. Det går 
videre frem at 

Oppfyller ikke forslaget kravene i § 6 første ledd, stopper fristen å løpe fra det tidspunktet kommunen gir forslagsstilleren 

melding om manglene i forslaget. Fristen begynner å løpe igjen når den etterspurte informasjonen kommer inn til 

kommunen. 

Gebyr i plansaker 

Om kommunen går over fristen på 12 uker, vil dette i utgangspunktet få konsekvenser for gebyret. Dette fremgår 
av § 8 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl: 

Dersom kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 første ledd har fastsatt gebyr for å behandle private forslag 

til detaljregulering, skal kommunen ved overskridelse av fristen etter plan- og bygningsloven § 12-11 første punktum, 

tilbakebetale forslagsstiller 10 % av gebyret i saken for hver påbegynt uke fristen overskrides, maksimalt i 10 uker. 

Tilsynsplikt og plikt til å forfølge ulovlige tiltak  

I plan- og bygningsloven kap. 25 er kommunens plikt til å føre tilsyn beskrevet. Her går fremgår det at kommunen 
har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltak blir gjennomført i samsvar med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven, og av at ansvarlig foretak er kvalifisert. Av § 25-1 2. ledd fremgår det at tilsynet 
kommunen fører skal være av et slikt omfang at det kan avdekke regelbrudd. 

Kapittel 32 i plan- og bygningsloven gjelder ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven. I § 32-1 står det følgende: 

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 

Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om dette er ikke et 

enkeltvedtak. 

Plan og bygningsloven har videre bestemmelser og krav som gjelder for kommunens oppfølging av ulovlige tiltak. 
Av § 32-2 fremgår det at «Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, 
og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker.» Forhåndsvarsel skal etter 
loven gis skriftlig, og skal inneholde opplysninger om at ulovlige forhold vil kunne følges opp med pålegg eller 
tvangsmulkt dersom forhold ikke rettes innen opplyst frist, og opplysninger om at eventuelt pålegg som ikke 
etterkommes innen fastsatt frist også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som 
rettskraftig dom. 

I pbl. §§ 32-3 og 32-4 er det gitt bestemmelse for pålegg om retting og stans av ulovlige forhold, mens det i § 32-
5 er bestemmelser for fastsetting av tvangsmulkt. 

Plan- og bygningsmyndigheten kan gi overtredelsesgebyr for brudd på plan- og bygningsloven. § 32-8 i plan- og 
bygningsloven omhandler ilegging av slikt gebyr. Her går det blant annet frem at gebyr kan bli gitt den som 
forsettlig eller uaktsomt prosjekterer eller utfører tiltak i strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven eller 
bruker/lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter loven. 

Gebyret tilfaller kommunen, også i tilfeller der det er Statsforvalteren eller departementet som har gitt gebyret. 

Kommunale styringsdokument og vedtak 

Relevante kommunale styringsdokument og vedtak kan bli benyttet som revisjonskriterium.  

 



 

 
 

: Sentrale dokumenter og 
litteratur 

Lov og forskrift 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven). LOV-2021-05-07-34.  

• Justis- og beredskapsdepartementet. Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 
LOV-2021-05-28-47 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven). LOV-2021-06-04-57.  

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). FOR-2021-
02-09-410.  

 

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

• Direktoratet for byggkvalitet. Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning. Publikasjonsnummer: HO-
1/2022. 

 

Dokumenter fra kommunen 

• Vestby kommune. Administrativt delegeringsreglement. Basert på Politisk reglement, vedtatt av 
kommunestyret 19.10.2020 i sak 69/20. Vedtatt av rådmannen 01.09.2021, sist revidert 16.09.2021. 

• Vestby kommune. Etiske retningslinjer for Vestby kommune.  

• Vestby kommune. Handlingsprogram for 2022 – 2025. Vedtatt av kommunestyret 13.12.2021. 

• Vestby kommune. Prioritering av ulovlighetssaker på byggesak i Vestby kommune. Vedtatt i plan- og 
miljøutvalget 31.05.2021 i sak nr. 27/21.  

• Vestby kommune. Private reguleringsplaner – Veileder. Revidert 19.01.2021. 

• Vestby kommune. Veileder for kommuneplan for Vestby 2019-2030. Sist revidert 15.07.2019.  

• Vestby kommune. Rutine for saksgang – bygningsavdelingen. Sist revidert 09.09.2020.  

• Vestby kommune. Sjekkliste søknadskontroll – bygningsavdelingen. Ikke datert.  

• Vestby kommune. Rutine for klagebehandling. Sist revidert 03.04.2019 

• Vestby kommune. Sjekkliste byggesak med ansvarsrett. Sist revidert januar 2021.  

• Vestby kommune. Planregisteret. Sist revidert 21.01.2021.   

• Vestby kommune. Rutine for behandling av ny reguleringsplan. Sist revidert 21.01.2021.  

• Vestby kommune. Rutine for mindre endring av reguleringsplan. Sist revidert 21.01.2021.  

• Vestby kommune. Saksgang – bygningsavdelingen. Sist revidert 09.09.2020.  
 

Andre kilder 

• SSB. Utvalgte nøkkeltall for plan-, byggesak og miljøområdet i KOSTRA.   
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