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Deloittes har gjennomgått plan- og/eller byggesaksområdet i en rekke kommuner:

• Klepp

• Øygarden

• Tjøme

• Fjell

• Kvam

• Bergen (X3)

• Drammen (granskning)

• Askøy (X2)

• Fet (innleid av Romerike revisjon IKS)

• Lørenskog (innleid av Romerike revisjon IKS)

• Lindås (x2)

• Tysnes

• Bømlo

• Bokn
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Et par oppslag fra media
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Byggesaksskandalen i Drammen

Mye som sviktet

• Manglende internkontroll

• Sviktende ledelse

• Ansatte kunne velge hvilke saker de skulle 
saksbehandle

• Manglende kvalitetssikring
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Oppslag i Bergens Tidende forrige uke

«Byrådet sier nei på grunn av en utdatert 
reguleringsplan»

• Dispensasjoner skal være unntak:

Pbl 19-2: «Dispensasjon kan ikke gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen 
det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering»

• Mange saksbehandlere har fortalt om 
belastningen ved oppslag i media der 
utbyggere er høylytt misfornøyde.
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Risikoområder
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Risikoområder

Kapasitet og 
kompetanse

Internkontroll

Ulovlighets-
oppfølging

Service og 
informasjon

Saksbe-
handling

Frister og 
gebyr
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Internkontroll
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Risikoområder

Internkontroll

Rutiner, sjekklister og maler
for saksbehandlingen

Etablert?
Gjort kjent?
Lett tilgjengelig for ansatte?
Gjevnlig gjennomgått?

Egenkontroller

Blir dette gjennomført? Risikovurderinger

Er arbeidsprosessene
systematisk risikovurdert?

Hvor kan det være fare for 
svikt, mangel eller
mangelfull regeletterlevelse
eller likebehandling?

Evaluering av system og 
rutiner

Gjennomført jevnlig og 
systematisk?
Involvering av ansatte?

Fordeling og prioritering av 
saker

Prinsipper, retningslinjer og 
rutiner for dette?
-geografisk ?
-etter plan?
-leder som fordeler?
-saksbehandlingssystem som
gir oversikt? 

Fordeling av myndighet, 
ansvar og oppgaver 

Tydelig?
Skriftliggjort?
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Kapasitet og kompetanse
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Risikoområder

Kapasitet og kompetanse

Systematisering av faglige avklaringer

Blir avklaringene skriftliggjort?

Rutiner justert?

Kapasitet

Kapasitet til å utføre gebyrpålagte oppgaver og 
innfri lovpålagte frister?

Kapasitet til å vedlikeholde internkontrollen?

Kapasitet til å svare på spørsmål fra publikum?

Klagesaker

Oversikt over klagesaker?

Brukes fylkesmannens vedtak til læring og 
forbedring?

Nyansatte

Strukturert opplegg for
opplæring av nytilsatte?

Gjennomgang av system og rutiner?

Blir disse fulgt?

Interne og eksterne møteplasser for å 
utvikle kunnskap og kompetanse

Faste møteplasser i avd. der erfaringer kan
utveksles?

Diskuteres vanskelige saker i fellesskap?

Møteplasser mellom kommunale
avdelinger?

Deltakelse i nettverk og på kurs – dele 
kunnskap og erfaring med andre
kommuner

Personell med tilstrekkelig
fagkompetanse

Lett tilgjengelig?
Turnover?
Fagmiljø?
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Risikoområder

Saksbehandling – følges reglene?
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Risikoområder

Saksbehandling – følges reglene?

Mottakskontroll

Er søknadene komplette?

Kvalitetssikring av vedtak

Blir alle vedtak kvalitetssikret?
Dokumentert?
Kan vedtak sendes ut uten
kvalitetssikring?
Sikring gjennom elektroniske
løsninger?

Utforming av vedtak

Blir fellesmaler brukt eller kopieres gamle
saker?
Forvaltningsloven fulgt? (opplyst om 
retten til å klage mv?)
Elektroniske løsninger som sikrer effektiv
saksbehandling?

Arkivering

Blir all relevant informasjon
arkivert på forsvalig måte?

Private arkiv på PC eller
kontor?

Habilitetsvurderinger

Gjennomført?
Dokumentert?
Kjenner de ansatte
regelverket?

Fordeling av saker

I samsvar med prinsipper?
Hvilke kontroller blir gjennomført?
Hva sikrer saksbehandlingssystemet
av oversikt?
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Risikoområder

Frister og gebyr
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Risikoområder

Frister og gebyr – viktig for å sikre inntekt til kommunen

Oversikt over saker
Har leder og ansatte oversikt over frister?
Manuelle system ikke koblet til 
saksbehandlingssystem.

KOSTRA
Ofte blir grunnlaget for KOSTRA tallene feil pga. 
mangelfull oversikt over fristetterlevelse.

Manuelle tellinger. 

Frister
Fristene på tre og tolv uker i byggesaker (pbl §
21-7)?
Klagefristen på åtteuker for alle byggesaker 
(Byggesaksforskriften § 7-1)?
Fristen på tolv uker for førstegangs behandling av 
plansaker (pbl 12-11)?
Bruker kommunen for lang tid i plansaker?

Riktig gebyr? 
Riktig reduksjon i gebyr ved fristoverskridelse?
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Risikoområder

Ulovlighetsoppfølging
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Ulovlighetsoppfølging

Plikten til å følge opp ulovlige byggetiltak – kap. 32 i plan og bygningsloven 

Oversikt over avdekkede ulovligheter
System og rutiner for å holde oversikt over og 
følge opp ulovlige byggetiltak som har blitt 
avdekket?

Registrering av tips
System og rutiner for å registrere og følge opp tips fra 
publikum om ulovlige byggetiltak?

Pålegg om retting/stans
System og rutiner for forhåndsvarsling i forbindelse 
med pålegg om retting/stans, vedtak om tvangsmulkt 
eller skriving av forelegg?

Innkreving av gebyr
System og rutiner for ileggelse og innkreving av gebyr 
i forbindelse med oppfølging av ulovlige tiltak?

Kategorisering
Alvorlige ulovligheter med fare for liv, helse, miljø?
Strandsone?
«Er overtredelsen av mindre betydning, kan 
kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten»
pbl 32-1
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Risikoområder

Service og informasjon
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Risikoområder
Service og informasjon

Veiledning og informasjon til publikum
Nettsider logisk oppbygd?
Dialog med bransjen?
- dokumentasjonskrav i byggesaker
- tidsbruk i plansaker?

Tilgjengelig for råd og veiledning?

Roboter?

Forhåndskonferanser og oppstartsmøter
Forhåndskonferanser etter pbl 21-1: 
Retningslinjer?
Referat i møtet?
Gjennomført innen to uker fra anmodning med 
tilstrekkelige opplysninger?

Oppstartsmøte ifm private detaljreguleringer pbl
12-8: 
Maler og rutiner? 
Referat etter møtet?
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Risikoområder

Kapasitet og 
kompetanse

Internkontroll

Ulovlighets-
oppfølging

Service og 
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