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1.

SAMMENDRAG

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har hatt til hensikt å belyse et sett med problemstillinger som
knytter seg til ulike aspekter av organisering, saksbehandling, etiske retningslinjer,
internkontroll og ytringsbetingelser, avgrenset til enhet for teknisk forvaltning i Lillesand
kommune. Til felles for alle de aspekter revisjonen har gjennomgått, er det en fellesnevner at
dette er forhold som alle stiller krav til betryggende kontroll og hvor rådmannens ansvar
følger av kommunelovens § 23. nr 2.
Revisjonen fikk i utgangspunktet et mandat av kontrollutvalget i Lillesand som baserte seg på
deler av et anbud rådmannen hadde kunngjort som følge av tiltak og oppfølging av plan- og
byggesaksbehandling i kommunen. Ettersom det har vært to parallelle revisjonsaktører inne i
arbeidet, ble Aust-Agder Revisjon IKS gitt utvidede fullmakter av kontrollutvalget til å gjøre
endringer og tilpasninger i samråd med rådmannen hvis det ble funnet nødvendig. Revisjonen
har hatt et godt samarbeid med rådmannen og har etter dialog med henne gjort noe mer
omfattende undersøkelser knyttet til kommunens system for internkontroll.
Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å belyse om Lillesand kommune
har organisert sin saksbehandling innen plan- og byggesak på en slik måte at kommunens
krav til internkontroll overholdes. Videre vil revisjonen rette søkelyset på om kommunens
rutiner, som skal sikre demokratiske prinsipper til dokumentasjon og likebehandling i
saksbehandlingen, i tilstrekkelig grad er ivaretatt innen plan- og byggesak. Lillesand
kommune har etablert etiske retningslinjer, og formålet med revisjonens problemstilling 3 er å
søke å gi et korrekt bilde av om disse er retningslinjene er implementert og om de i det
daglige etterleves. For kommunen og omgivelsene er det av avgjørende betydning at det
oppleves og stimuleres til åpenhet omkring det å kunne si ifra om kritikkverdige forhold.
Revisjonen søker i sin siste problemstilling å gi en fremstilling av hvordan ansatte i plan- og
byggesaksforvaltningen opplever at arbeidsgiver legger til rette for at den ansatte kan ytre seg
om kritikkverdige forhold.
Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget i Lillesand den 5. juni 2018 og samtidig ble
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan- og byggesaksbehandling – rutiner og praksis» bestilt. I
sitt arbeid har revisjonen lagt følgende problemstillinger til grunn:
1. Har Lillesand kommune organisert saksbehandlingen innen plan- og byggesak på en slik måte
at kommunens krav til internkontroll overholdes?
2. Har Lillesand kommune en saksbehandlingspraksis innen plan- og byggesaksforvaltning som
er i tråd med kommunens rutiner og som sikrer krav til dokumentasjon og likebehandling
3. Er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant ansatte i plan- og
byggesaksforvaltningen og i hvilken grad etterleves disse?
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4.

I hvilken grad opplever ansatte i plan- og byggesaksforvaltningen at arbeidsgiver legger til
rette for at ansatte kan ytre seg om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?

Revisjonen etablerer i sitt forarbeid et sett med kriterier som senere nyttes ved at disse stilles
opp mot de funn som presenteres i faktagrunnlaget under hver av problemstillingene. En slik
sammenstilling vil gi svar på om kommunens rutiner, praksis, kultur og prosedyrer er i tråd
med formelle krav og forventninger. Revisjonskriterier knyttet til rapportens problemstillinger
er i hovedsak relevante lover som grunnloven, plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven,
forvaltningsloven og anerkjent teori for internkontroll. Videre danner kommunens rutiner
knyttet til saksbehandling, etiske retningslinjer, styringssystemet og sjekklister viktige
elementer i hvilke forventninger som legges til grunn for utførelse av saksbehandling.
Sistnevnte rutiner og retningslinjer danner også sentrale kriterier når det kommer til hvilke
forventninger som legges til grunn både for ledere så vel som ansatte når det kommer til etikk
og klima for ytringer på arbeidsplassen.
Faktagrunnlaget baseres på de data revisjonen henter inn gjennom ulike tilnærminger,
herunder dokumentstudier av kommunens skriftlige materiale som er relevant for å belyse
problemstillingene. Det har også blitt gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant
ansatte innen plan- og byggesaksbehandling. Videre har ansatte på plan- og byggesaksbehandling har blitt intervjuet basert på en fastsatt mal som har tatt for seg internkontroll,
etikk og ytring på arbeidsplassen. For å gi et bilde av hvilke forventninger ledelsen har til de
ansatte med hensyn til de problemstillinger revisjonen er satt til å belyse, er det gjennomført
intervju med rådmann, kommunalsjef teknisk, enhetsleder teknisk forvaltning, samt
nøkkelpersonell fra rådmannens støttefunksjoner.
Problemstilling 1 - har Lillesand kommune organisert saksbehandlingen innen plan- og
byggesak på en slik måte at kommunens krav til internkontroll overholdes?
Ved utarbeidelsen av problemstillingen forelå det en forventning om at det var etablert
internkontroll på enheten i tråd med de forventninger som følger av styringssystemet for
Lillesand kommune. Det ble imidlertid tidlig klart for revisjonen at det i liten grad var etablert
rutiner for internkontroll ved enhet for teknisk forvaltning. Enheten har enkelte rutiner og
former for praksis som kan inngå som en del av internkontrollen, men det er ikke etablert
noen form for system som tar inn over seg et helhetlig perspektiv på internkontroll. Arbeidet
med problemstillingen dreide således mer over på en gjennomgang av kommunens og
enhetens dokumentasjon som kan settes i sammenheng med internkontroll og eksisterende
internkontrollrutiner. Dette er også i tråd med det utvidede mandat revisjonen ble gitt med
hensyn til gjennomgang av kommunens system for internkontroll.
Lillesand kommune har gjennom sitt styringssystem etablert en rekke forventninger til ledere
i kommunen. Styringssystemets kapittel for internkontroll fremstår for revisjonen som om det
er basert på COSO sitt rammeverk for internkontroll. Det er i styringssystemet tydeliggjorte
forventninger til ledere i kommunen om både etablering så vel som praktisering av
internkontroll. Sett opp mot de anbefalinger som er utarbeidet av KS fremstår
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styringssystemets beskrivelser av utforming av internkontroll som noe mangelfullt i den grad
at det ikke gir utfyllende informasjon til ledere om hvordan arbeidet kan organiseres, hva som
forventes av innhold og i hvilken form dette skal rapporteres. Gjennom intervjuer gis det fra
ledelsen i kommunen et bilde av at internkontroll i liten grad har hatt fokus, men at det jobbes
med forbedringer på området.
Gjennom revisjonens undersøkelser fremkommer det i intervjuer med de ansatte at det ikke
har vært fokus på internkontroll sett opp mot saksbehandling innen plan- og
byggesaksbehandling. Ved revisjonens gjennomgang er det imidlertid enkelte rutiner og
handlinger som kan inngå som en naturlig del av et system for internkontroll. Det revisjonen i
denne sammenheng vil trekke frem, er kontrollaktiviteter som til eksempel sidemannskontroll
som anses veletablert i Lillesand så fremt det er tilstrekkelig ressurser for dette.
Det som danner grunnlag for et internkontrollsystem i praksis er risikovurderinger.
Kommunen har gjennom sitt styringssystem etablert forventninger omkring utarbeidelse og
oppfølging av risikovurderinger. Dette gjenspeiles i liten grad i praksis ved enheten. På tross
av at det i intervjuer med de ansatte pekes på nærliggende risikoer knyttet til forvaltningsområdet, er det ingen indikasjoner på at det foreligger skriftliggjorte risikovurderinger knyttet
til enhetens drift.
Når det gjelder enhetens rutiner er dette i liten grad tilgjengeliggjort gjennom kommunens
kvalitets- og avvikssystem EQS, slik det er forventet. Ved revisjonens gjennomgang av EQS
fremstår det som at det er relativt liten aktivitet i EQS fra enhet for teknisk forvaltning. Dette
er sett i lys av at det ikke foreligger nevneverdige innmeldte avvik eller tilstrekkelig
dokumentasjon tilgjengeliggjort i systemet. Dette har for revisjonen vært mulig å verifisere da
det i intervjuer er blitt nevnt flere ulike avvik som er meldt leder og ledelse, men som ikke
fremgår i EQS.
Revisjonen er forelagt et til dels omfattende sett maler for bruk innen plan, mens det for
byggesak er forelagt utfyllende sjekklister som beskriver saksprosess og forventninger til
søker. Ved gjennomgang av plansaker i Websak registrerer revisjonen at de maler som er
forelagt i de aller fleste tilfeller fremgår av sakene. Det er imidlertid ikke forelagt revisjonen
saksbehandlingsrutiner på plan som på en mer detaljert måte forklarer arbeidsprosessen. Det
ble i intervju uttalt fra en av de ansatte at det er etterlyst saksbehandlingsrutiner for plan, men
at dette ikke har ført frem så langt.
Tilnærmingen til problemstillingen har vært noe utfordrende i og med at revisjonen, sett i lys
av de krav som fremgår av styringssystemet, hadde en forventning om at det forelå et
skriftliggjort system for internkontroll på enhetsnivå. Da dette ikke forelå har det i større grad
blitt satt fokus på hvilke forhold ved enheten som kan settes i sammenheng med en fremtidig
etablering av internkontroll. På et overordnet nivå vil det være naturlig at kommunen tar en
gjennomgang av sitt styringssystem med sikte på at det i større grad gjøres utfyllende på de
områder som omhandler forventninger til internkontroll i tråd med de anbefalinger KS gir.
Videre er det nærliggende å peke på at det for revisjonen i liten grad fremstår som at det
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eksisterer noen form for skriftliggjorte risikovurderinger hverken på enhetsnivå eller på
overordnet nivå. I lys av de forholdene revisjonen fremlegger i sin gjennomgang av
problemstilling 1, kan ikke Lillesand kommune sies å ha organisert sin saksbehandling innen
plan- og byggesak på en slik måte at dette oppfyller de krav kommunen har til internkontroll.
Problemstilling 2 - har Lillesand kommune en saksbehandlingspraksis innen plan- og
byggesaksforvaltning som er i tråd med kommunens rutiner og som sikrer krav til
dokumentasjon og likebehandling?
I forbindelse med kontrollutvalgets bestilling fremgikk det at revisjonen i sin gjennomgang av
enkeltsaker i første omgang skulle fokusere på reguleringsplaner. Omfanget av revisjonens
kontroll av enkeltsaker har ikke gitt tidsmessig rom for mer enn en gjennomgang av fire
reguleringsplaner. Utover dette ble det imidlertid gjennomført en noe mer avgrenset kontroll
som kun knyttet seg til kommunens dokumentasjon omkring oppstartsmøte, som etter
revisjonens oppfatning, danner et viktig grunnlag for det videre arbeidet med en
reguleringsplan
I revisjonens gjennomgang av utvalgte plansaker ble det på forhånd utarbeidet et
kontrollskjema som stilte opp de krav som følger av revisjonskriteriene til de ulike stegene i
en planprosess. En inndeling av de ulike stegene ble basert på den forståelsen som ble gitt i
intervjuer med Lillesand kommune og forelagte retningslinjer. Når det kom til selve
kontrollen ble denne gjennomført på bakgrunn av lovens krav og prinsipper til hva som
forventes innen de ulike stegene i arbeidsprosessen.
Revisjonen er ikke forelagt noen rutine eller beskrivelse av hvilke dokumenter som skal lagres
i Websak gjennom arbeidsprosessen med en reguleringsplan, men registrerer i sin
gjennomgang at alle sakene i utvalget lå lagret i Websak med eget arkivnummer. Når det
kommer til hvilke dokumenter som er lagret under hver enkelt sak er det noe varierende
hvordan dette bygges opp i Websak og hva de enkelte sakene inneholder av dokumentasjon.
Enkelte saker fremstår som noe mer oversiktlige da det fra saksbehandler i enkelte saker
opprettes oppsummerende dokumentasjon som gir et godt bilde av status i arbeidet med saken
både til forslagsstiller så vel som til intern bruk.
Ved fordeling av saker på plan, er det opp til den enkelte medarbeider å si fra om de er
inhabile og om de skulle være i tvil stille spørsmål angående dette til sin overordnede. Dette
er i tråd med loven, men revisjonen vil fremheve at det i denne sammenheng forutsettes at de
ansatte har kjennskap til habilitetsreglene. Det vil etter revisjonens vurdering være en fordel
om administrasjonen gjør en vurdering omkring skriftliggjøring av habilitetsvurderinger.
Revisjonen registrerer at det er gjennomført og gjennom vedtak dokumentert
habilitetsvurderinger av politikere i alle de undersøkte reguleringsplaner.
Det er forslagsstiller som er ansvarlig for at det meldes fra til grunneiere o.l. og offentlige
instanser om oppstart av planarbeidet. Når det kommer til kommunens ansvar for
offentliggjøring, høring og registrering av innkomne merknader er revisjonen forelagt maler
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som har til hensikt å sikre dette ansvaret. Revisjonen er forelagt mal for «melding av offentlig
ettersyn», «melding om vedtak» og «mindre endring». I alle sakene gjennomgått av
revisjonen, finner vi dokumentasjon på at forslag til reguleringsplan er sendt ut til grunneiere,
offentlige instanser og publisert for offentligheten i aviser og lignende.
Samlet sett fremstår det for revisjonen noe mangelfullt når det kommer til dokumentasjon i
form av rutiner som beskriver saksbehandlingen på plan i Lillesand kommune. Dette er for
øvrig i tråd med den informasjon revisjonen er gitt gjennom intervjuer. En slik mangel på
skriftlige rutiner stiller i større grad krav til likhet og en forståelse blant saksbehandlere av hva
man kan uttale eller love i møte med forslagsstiller. Skriftlige rutiner kan til en viss grad
kunne erstattes ved at saksbehandlere i større grad diskuterer og kommer til felles enighet om
hvor man skal stå i møte med forslagsstiller. Revisjonen opplever at det gis relativt stor frihet
for å kunne diskutere saker både i felleskap, men ikke minst med enhetsleder plan som til dels
sikrer oppfølging av saksbehandler. Dette er imidlertid så løst organisert og lite formalisert, at
det ikke sikrer tilstrekkelig etterprøvbarhet omkring de vurderinger som gjøres underveis i
saksbehandlingen. Rutiner vil således i større grad skape en forpliktelse til hva som skal
utføres, til hvilken tid og på hvilket grunnlag i saksbehandlingen.
Revisjonen er forelagt flere maler for hvordan medvirkning gjennom loven skal sikres. I
gjennomgangen av saker i Websak fremgår det at disse malene nyttes i praksis og revisjonen
anser denne delen av gjennomgangen som tilfredsstillende.
Problemstilling 3 - er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant
ansatte i plan- og byggesaksforvaltningen og i hvilken grad etterleves disse?
Revisjonen opplever gjennom intervjuer med ledere at det foreligger en intensjon om at
rutiner og retningslinjer formidles ansatte ved tilsetting, men at det i mindre grad foreligger et
system for å sikre at den enkelte faktisk blir forelagt og setter seg inn i disse. Enkelte tiltak for
å rette opp i dette oppleves etter revisjonens vurdering noe reaktive i sin handlingsform. I
arbeidet med å gjøre de ansatte kjent med etiske retningslinjer kan det foreligge indikasjoner
på at konkrete negative hendelser måtte til for å generere handlinger for å sikre at disse ble
gjort kjent.
Med bakgrunn i at de etiske retningslinjene er sektorovergripende bør det etter revisjonens
vurdering etableres systemer som sikrer at dette på en betryggende måte bekjentgjøres for alle
ansatte og videre danne et grunnlag for refleksjonssamtaler og dilemmatreninger lokalt på
enhetene. I lys av dette er det etter revisjonens vurdering en rasjonell tilnærming at
kommunen gjør seg tanker omkring revitalisering av nytilsattseminar for nyansatte. Det vil i
større grad sikre at nyansatte gjøres kjent med sentrale rutiner som i dag er delegert til ledere
uten noen form for tilbakerapportering hvorvidt dette gjøres eller ikke. Revisjonen er på ingen
måte opptatt av å byråkratisere prosesser knyttet til opplæring av nyansatte, men tatt i
betraktning av at de etiske retningslinjene har vesentlig betydning for å gi alle ansatte en felles
etisk plattform anses en slik tilnærming fornuftig. Revisjonen ser i denne forbindelse positivt
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på at det i intervjuer med ledere og organisasjonssjef gis signaler om muligheten for
reetablering av nytilsattseminar.
Svarene revisjonen har mottatt både i intervjuer og spørreundersøkelse gir selvsagt rom for
tolkning, men revisjonen opplever at de aller fleste har en god refleksjon omkring hva som er
rett og galt, men det er etter revisjonens vurdering en bekymring at det fra flere respondenter
knyttes usikkerhet til hva andre kolleger måtte mene. En slik usikkerhet kan være en
indikasjon på at det i liten grad gjennomføres felles diskusjoner og refleksjon som igjen kan
danne grunnlag for en felles etisk plattform. Etter revisjonens vurdering er en felles etisk
plattform et avgjørende utgangspunkt for å lykkes i arbeidet da det er her rammene gis for hva
som kan anses som akseptable og uakseptable etiske handlinger.
Problemstilling 4 - i hvilken grad opplever ansatte i plan- og byggesaksforvaltningen at
arbeidsgiver legger til rette for at ansatte kan ytre seg om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen?
De ledere i Lillesand kommune revisjonen har intervjuet er tydelig på at åpenhet skal stå
sterkt i organisasjonen og at det skal være takhøyde for å ytre seg på arbeidsplassen om
forhold som kan oppleves som kritikkverdige. Det er uttalt at det å skape takhøyde for
ytringer også vil kunne resultere i bedre kommunikasjon, noe som igjen kan ha en positiv og
reduserende effekt på at ansatte går til det skritt å varsle. De forventninger som øverste
administrative ledelse signaliserer ovenfor revisjonen er gjenkjennbare i intervjuer på
enhetsledernivå. Enhetsleder er opptatt av å skape gode rammevilkår for ytring på
arbeidsplassen og fremhever viktigheten av å ikke skape begrensninger for
ytringsbetingelsene. Revisjonen vurderer at ledelsen på de ulike nivåene har en
tilfredsstillende tilnærming omkring ytring på arbeidsplassen.
Det er imidlertid etter revisjonens vurdering enkelte av resultatene fra spørreundersøkelsen
som danner grunnlag for bekymring når det kommer til ansattes opplevelse av de eksisterende
ytringsbetingelsene. Blant annet vurderer revisjonen det som lite tilfredsstillende at flere
ansatte har vært i situasjon hvor de har hatt et ønske om å varsle, men har latt være.
Revisjonen er usikker på om det i tilstrekkelig grad er gjort tiltak for å sikre at kommunens
ledere er gitt nødvendig kompetanse til å håndtere vanskelige situasjoner. På bakgrunn av de
erfaringer enkelte har uttalt i spørreundersøkelsen er det grunn til å tro at ikke alle saker er
håndtert på en slik måte det er naturlig å forvente.

Revisjonen har følgende anbefalinger:
-

Revisjonen anbefaler at det på enhet for teknisk forvaltning, i tråd med de
foreliggende krav, iverksettes arbeid med å sikre at tilstrekkelig internkontroll
innarbeides, vedlikeholdes og dokumenteres i enheten
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-

Sett i lys av de kriterier revisjonen legger til grunn for internkontroll, anbefales det at
Lillesand kommune i større grad innretter sin dokumentasjon på en slik måte at det
blant ansvarlige ledere kan bli et praktisk verktøy i arbeidet med å etablere
internkontroll

-

Revisjonen anbefaler at administrasjonen i større grad sikrer at sektorovergripende
rutiner i form av etiske retningslinjer implementeres i organisasjonen, og at man i
dette arbeidet også sikrer en tettere kobling mellom internkontroll, etikk og integritet

-

Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune etablerer rutiner for saksbehandling av
plansaker som legger til rette for en enhetlig saksbehandlingspraksis, noe som antas å
bidra til tilfredsstillende etterprøvbarhet og likebehandling

-

Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune vurderer tiltak som sikrer at ledere har
tilstrekkelig kompetanse til å håndtere vanskelige situasjoner som kan følge av
varsling eller at ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold

-

Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune i større grad formaliserer sitt arbeid med
en felles etisk plattform, og at arbeidsgiver stimulerer til at ansatte kan si ifra om
forhold som kan oppfattes som kritikkverdige

9

2.

INNLEDNING

Lillesand kommune har gjennom myndighetsutøvelse på plan- og byggesaksområdet et ansvar
for å sikre at saksbehandlingen er i tråd med lovmessige krav. For kommunen skal
overholdelse av lover og regler sikres gjennom etablerte saksbehandlingsrutiner så vel som
kommunens internkontrollrutiner, som følger av styringssystemet i Lillesand kommune. Planog byggesaksbehandling er et kommunalt tjenesteområde som av ulike årsaker skaper
engasjement og oppmerksomhet fra omgivelsene da dette ofte griper inn i hverdagen til både
boligeiere så vel som eiere av fritidsboliger. Av denne grunn er det helt avgjørende for
kommunen at det gjennom saksbehandlingen etableres tilstrekkelig dokumentasjon som
danner grunnlag for etterprøvbarhet og som samtidig ivaretar allmennhetens forventninger til
likebehandling.
Saksbehandling innen plan- og byggesak har de seneste årene fått stor omtale nasjonalt
grunnet tilfeller hvor kommunalt ansatte har blitt anklaget for aktivt å ha påvirket utfallet av
enkeltsaker til fordel for eksterne aktører som har interesser, primært knyttet til
utbyggingssaker. I kjølvannet av en enkeltsak i Drammen kommune, som for øvrig har fått
mye nasjonal omtale, fremkom det i granskingsrapporten vesentlige svakheter over flere år
knyttet til kvalitetssikring og internkontroll i saksbehandlingen.1 Dette har ifølge
granskingsrapporten ført til brudd på rettsregler og interne rutiner som skal sikre en forsvarlig
saksbehandling innen forvaltningsområdet.
Kommuneloven § 23 nr. 2 omhandler rådmannens ansvar for betryggende kontroll, og er
sammen med KS sine anbefalinger for internkontroll, «Rådmannens internkontroll – orden i
eget hus», sentrale revisjonskriterier. Videre vil revisjonen legge til grunn revisjonskriterier
basert på plan- og bygningsloven med forskrifter, lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven), offentlighetsloven og arkivforskriften, samt
kommunens reglementer og styringsdokumenter.
Åpenhet kjennetegner Lillesand som kommune, noe som for øvrig er forankret i kommunens
overordnede verdigrunnlag, hvor det fremgår av årsberetningen at «åpenhet og samhandling»
er strategibeskrivende.2 Lillesand kommune som arbeidsgiver må oppfylle de formelle krav
og forventninger som legges til grunn for ytring på arbeidsplassen. Temaet har de senere
årene fått mye oppmerksomhet i samfunnet generelt som følge av flere kjente varslingssaker.
Det kan antas at det har blitt noe mer «vanlig» å ytre seg om forhold som engasjerer den
enkelte og samfunnet for øvrig, og som kan ha en karakter av å være kontroversielt, i denne
sammenheng kan eksempelvis sosiale medier ha en sentral rolle. I slike situasjoner er det helt
avgjørende at arbeidsgiver har retningslinjer, holdninger og klima for både å anerkjenne, men
også ta på det største alvor det ansvar som pålegges gjennom lov med hensyn til ivaretakelse
1
2

Granskning. Byggesaksavdelingen – Drammen kommune 24.januar 2017, Deloitte Legal.
Lillesand kommune, årsberetning 2017
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av den enkelte ansatte på bakgrunn av dennes ytringer. Begrepet ytringer kan ha form som
enkle tilbakemeldinger eller mer alvorlig karakter i form av varsling.
Grunnloven3 § 100 omhandler den enkeltes ytringsfrihet og rett til innsyn i offentlige
dokumenter, rettsmøter og folkevalgte organer. Arbeidsmiljøloven4 § 2-4 beskriver forhold
som omhandler arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte og
arbeidsgivers ansvar. Arbeidsmiljølovens § 2-5 beskriver det vern en arbeidstaker har krav på,
blant annet mot gjengjeldelse etter å ha varslet. Den europeiske menneskerettskonvensjon5
artikkel 10 beskriver den enkeltes rett til ytringsfrihet, med frihet til å ha meninger, motta og
meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til
grenser.
Lillesand kommune er organisert i tre sektorer for henholdsvis helse og kultur, skole og
barnehage, samt sektor for tekniske tjenester. Sektor for tekniske tjenester er ledet av
kommunalsjef teknisk og består av tre enheter hvor enkelte av disse er organisert med
underliggende avdelinger. Kommunen hadde i 2017 totalt 721 årsverk hvor nær 69 av disse
årsverkene knytter seg til det som omtales som rammeområde tekniske tjenester, vann og
avløp, samt havn. I kommunens årsmelding for 2017, punkt 3.7.1, enhet for plan, byggesak og
oppmåling (PBO), fremgår det at året var preget av arbeid med klagebehandling av
sentrumsplanen, oppstart av kommuneplanrevisjonen og omorganisering av teknisk sektor.
Det pekes på at dette er forhold som har gått ut over ordinær saksbehandling. Det pekes også
på at enheten har slitt med langtidsfravær i siste halvdel av 2017, men at det uavhengig av
dette jobbes aktivt med hovedmålene til sektoren. Sektorens organisering etter
omorganisering fremgår av følgende organisasjonskart:

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan- og byggesaksbehandling – rutiner og praksis» var
ikke en del av overordnet analyse (2015-2016). Prosjektet er etablert på bakgrunn av
3

LOV-1814-05-07. Kongeriket Norges grunnlov (Grunnloven)
LOV-2005-06-17-62. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven). Heretter aml.
5
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett – Konvensjon om beskyttelse av
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (menneskerettighetskonvensjonen). Heretter EMK.
4
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bestilling fra Lillesand kontrollutvalg. Bestillingen har fremkommet som følge av
kontrollutvalgets oppfølging av de forhold som ble behandlet under kontrollutvalgets sak
13/18, mulige straffbare forhold knyttet til en ansatt i kommunen.6
Den 24. april 2017, i sak 13/18 mottok revisjonen bestilling på prosjektplan fra
kontrollutvalget i Lillesand. Det ble gitt mandat om å koordinere nærmere med rådmann på
bakgrunn av den eksterne gjennomgangen som allerede var bestilt. Den 5. juni 2017, i sak
21/18 ble revisjonens prosjektplan presentert og forvaltningsrevisjonen ble bestilt med
følgende kommentarer og merknader:
Revisjonen får fullmakt til å gjøre justeringer/avgrensinger i problemstillingene
underveis i arbeidet som et ledd i koordineringsarbeidet med Rådmann.
Kontrollutvalget ønsker at hovedfokus skal være på plansaker (reguleringsplaner)
Revisjonen har ved en anledning i arbeidsprosessen pekt på det som har blitt oppfattet som en
svakhet knyttet til gjennomgang av kommunens overordnede dokumentasjon og rutiner for
internkontroll. Svakheten lå etter revisjonens oppfatning i at ingen av de pågående revisjoner
ville fange opp dette aspektet som fremgår av rådmannens konkurransegrunnlag under
beskrivelse av vurderingene som skal gjennomføres; plan- og byggesaksbehandling, punkt 2.
Dette ble etter rådmannens ønske tillagt revisjonen å ta inn i sitt arbeid. Forholdene belyses
gjennom revisjonens problemstillinger. Kontrollutvalget i Lillesand ble orientert om
endringene i møte den 4. september 2018. Det ble videre orientert kontrollutvalget om status
og fremdrift i kontrollutvalgsmøtene den 16. oktober 2018 og 4. desember 2018.
Rapportens funn er utledet av dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer blant nær
alle ansatte innen plan- og byggesaksforvaltning, intervjuer med rådmann, kommunalsjef
teknisk sektor, enhetsleder teknisk forvaltning samt enkelte nøkkelpersoner i kommunen.
Innsamlede data fra kommunen er gjengitt i rapportens faktafremstilling og senere
sammenstilt mot revisjonens revisjonskriterier.
Revisjonen takker for den fleksibilitet, åpenhet og samarbeidsvilje vi har møtt hos ledere og
ansatte i Lillesand kommune som har vært en del av vår undersøkelse.
Prosjektet er gjennomført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.7

6

Protokoll fra Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018, sak 13/18
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god
kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter
7
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3.

PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING

3.1.

FORMÅL

I tråd med kommuneloven8 § 77 er kontrollutvalgets overordnede formål å føre tilsyn med
kommunal forvaltning og oppgaver på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver i
forbindelse med forvaltningsrevisjon er nærmere presisert i forskrift.9
Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å belyse om Lillesand kommune
har organisert sin saksbehandling innen plan- og byggesak på en slik måte at kommunens
krav til internkontroll overholdes. Videre har revisjonen rettet søkelyset på om kommunens
rutiner, som skal sikre demokratiske prinsipper til dokumentasjon og likebehandling i
saksbehandlingen, i tilstrekkelig grad sikres innen plan- og byggesak. Lillesand kommune har
etablert etiske retningslinjer og formålet med revisjonens problemstilling 3 er å søke det å gi
et korrekt bilde av om disse retningslinjene er implementert og om de i det daglige etterleves.
For kommunen og omgivelsene er det av avgjørende betydning at det oppleves og stimuleres
til åpenhet omkring det å kunne si ifra om kritikkverdige forhold. Revisjonen søker i denne
sammenheng i sin siste problemstilling å gi en tilfredsstillende fremstilling av hvordan ansatte
i plan- og byggesaksforvaltningen opplever at arbeidsgiver legger til rette for at den ansatte
kan ytre seg om kritikkverdige forhold. Satt i sammenheng med arbeidsmiljøloven er dette
forhold kontrollutvalget og kommunen for øvrig vil kunne ha nytte av å få svar på.
Det er et siktemål for prosjektet å avdekke eventuelle forbedringsområder slik at Lillesand
kommune kan gjøre bruk av innsamlede data og funn utledet av disse i det videre arbeidet
med utvikling av internkontrollrutiner, saksbehandlingsrutiner innen forvaltningsområdet og
rammebetingelser for ytringer på arbeidsplassen.
3.2.

PROBLEMSTILLINGER

Arbeidet med problemstillinger har vært basert på vurderinger omkring hensiktsmessighet
knyttet til kommunens ressursbruk sett opp mot den eksterne gjennomgangen som er bestilt.
På bakgrunn av det mandat og de avgrensninger som er besluttet i kommunikasjon mellom
kontrollutvalget, rådmannen og revisjonen, er følgende problemstillinger utledet:
5. Har Lillesand kommune organisert saksbehandlingen innen plan- og byggesak på en slik måte
at kommunens krav til internkontroll overholdes?
6. Har Lillesand kommune en saksbehandlingspraksis innen plan- og byggesaksforvaltning som
er i tråd med kommunens rutiner og som sikrer krav til dokumentasjon og likebehandling

8
9

LOV-1992-09-25-107. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Heretter koml.
FOR-2004-06-15-904 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
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7. Er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant ansatte i plan- og
byggesaksforvaltningen og i hvilken grad etterleves disse?
8.

3.3.

I hvilken grad opplever ansatte i plan- og byggesaksforvaltningen at arbeidsgiver legger til
rette for at ansatte kan ytre seg om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?

METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING

Prosjektets datagrunnlag baserer seg på ulike metodiske tilnærminger innen kvalitativ og
kvantitativ metode. Revisjonen gjennomførte en relativt omfattende spørreundersøkelse blant
alle faste og midlertidige ansatte som har arbeidsoppgaver knyttet til plan- og
byggesaksbehandling i Lillesand kommune. Spørreundersøkelsen er for øvrig vedlagt
rapporten.10 For at revisjonen skulle ha mulighet til å supplere og nyansere
spørreundersøkelsens resultater, ble det også gjennomført intervjuer med rådmann,
kommunalsjef teknisk sektor, enhetsleder teknisk forvaltning, organisasjonssjef, rådgiver for
informasjon og kvalitet og ansatte på plan- og byggesaksbehandling.
Kommunens rutiner og retningslinjer som omhandler internkontroll- og saksbehandlingsrutiner har dannet grunnlag for revisjonens tilnærming til flere av problemstillingene.
Vurderinger og konklusjoner er trukket på bakgrunn av forelagt materiale, vurdert mot de
ulike revisjonskriterier. Utover spørreundersøkelsen og intervjuer er det den dokumentasjon
og informasjon kommunen har forelagt revisjonen som er gjenstand for undersøkelse. Vi vil
derfor presisere at om vi enkelte steder konkluderer med manglende dokumentasjon, betyr det
ikke at dokumentasjonen ikke finnes, men at den ikke er forelagt revisjonen gjennom
arbeidsprosessen.
Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet handler om å belyse dataenes
troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle
for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i
forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare
problemstillingene har vært offentlige tilgjengelige dokumenter, eller dokumenter som er
forelagt revisjonen av sentrale personer i kommunen. Validiteten styrkes ved at datamaterialet
fra intervjuer er faktaverifisert av alle informantene. En slik faktaverifisering gir mindre rom
for uenighet eller misforståelser ved subjektiv tolkning av dataene. Rådmannen i Lillesand har
i tillegg hatt den endelige rapporten til høring og rådmannens uttalelser fremgår av rapportens
siste del.
Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om
dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå
vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har

10

Vedlegg 2 – Spørreundersøkelse blant ansatte på plan- og byggesaksbehandling
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flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data
har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt.
Spørreundersøkelsen

Revisjonen har i arbeidet med spørreundersøkelsen gjennomført et grundig forarbeid hvor
flere personer var involvert med både spørsmålsstillingene og i hvilken grad spørsmålene
kunne bidra til å belyse problemstillingene på en god måte. En testversjon av
spørreundersøkelsen ble sendt enkelte ansatte i Aust-Agder revisjon IKS og denne testen ga
flere erfaringer som blant annet medførte justeringer og endringer i spørsmålsstillingen.
Revisjonen nytter normalt SurveyXact ved sine spørreundersøkelser som er en anerkjent
leverandør av programvare for elektroniske spørreundersøkelser. Sett i lys av at det i vår
spørreundersøkelse var et lite utvalg på 10 ansatte ble det gjort et valg om å gjennomføre en
manuell spørreundersøkelse. Det er også gjennomført spørreundersøkelse med de to ansatte
som er i permisjon. Dette har sikret at alle ansatte har gjennomført spørreundersøkelsen, men
en av respondentene sendte inn sine svar etter at bearbeiding av dataene var ferdigstilt.
Spørreundersøkelsen har dermed en oppslutning på 90% (9 av 10 ansatte) for de dataene som
gjengis i rapporten.
Alle respondenter ble i forkant av undersøkelsen tilsendt en e-post med utfyllende
informasjon om prosjektet hvor de også ble underrettet om at spørreundersøkelsen innebar
anonymisering av svarene. Ingen spørreskjemaer ble elektronisk lagret. Alle spørreskjemaer
er overlevert revisjonen på papir uten noen form for mulighet til å identifisere hvem som har
fylt ut skjemaet.
Frafall av variabler har forekommet knyttet til enkelte svar. Ved overføring av svar fra
spørreskjema til kontrollskjema har dette blitt gjennomført av to personer for å sikre kontroll
og korrekt utførelse av de kontrollhandlinger som er lagt til grunn, hovedsakelig er telling.
Gjennomgang av reguleringsplaner

Revisjonen har ved utvelgelsen av de fire reguleringsplanene, som var til gjenstand for
gjennomgang, gjennomført ulike vurderinger av hensiktsmessighet og relevans. Med
hensiktsmessighet legger revisjonen i dette at sakene har ulike saksbehandlere, vært til
behandling i planutvalget og at de er vedtatt i bystyret. Dette sikrer at sakene har vært
gjennom den prosessen revisjonen beskriver i figur 1. Når det kommer til relevans har dette
for revisjonen sammenheng med de rutiner og den praksis som anses å eksistere på tidspunkt
for undersøkelsen eller nært opp til dette. Revisjonen har gjennom sitt arbeid merket seg at
reguleringsplaner kan pågå over lang tid og selv om en reguleringsplan nylig kan være vedtatt
er det allikevel ikke alle saker som har hatt oppstart i det revisjonen oppfattet som nært opp til
tidspunkt for undersøkelsen.
Revisjonen ble i forbindelse med forarbeidet til undersøkelsen presentert for en enkeltsak av
kontrollutvalget hvor de i møtet den 4. september 2018 overfor revisjonen understreket at
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«revisjonen står fritt til å vurdere innholdet i henvendelsen og om saken skal involveres i den
pågående forvaltningsrevisjonen».
Ved gjennomgangen av enkeltsaker knyttet til rapportens problemstilling 2 har revisjonen
utarbeidet et kontrollskjema som skal sikre en tilfredsstillende ramme for hvordan vedtak skal
kontrolleres og hvilke forventninger som legges til grunn for innhold. I gjennomgangen ble
revisjonen gitt tilgang til oppslag i Websak. Det tas i denne sammenheng forbehold om at det
kan foreligge ytterligere dokumentasjon, men så fremt dette ikke er knyttet til saksnummer
har det ikke blitt kontrollert. Det gjøres oppmerksom på at revisjonen knyttet til
undersøkelsen bruker begrepet plansak i beskrivelsen av saksområdet og reguleringsplan i
omtalen av mer konkrete forhold.
Revisjonen er utført av forvaltningsrevisor med master i strategisk ledelse og økonomi
Magnus Bjarte Solsvik og jurist og forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud, med statsviter
Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.
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4.

PROBLEMSTILLINGER

4.1. Har Lillesand kommune organisert saksbehandlingen innen plan - og
byggesak på en slik måte at kommunens krav til internkontroll overholdes?
Som følge av at revisjonen har fått et utvidet mandat for å i større grad vurdere kommunens
dokumentasjon og rutiner for internkontroll i et sektorovergripende perspektiv, har
forutsetningene for problemstillingen blitt noe endret. Det er også av betydning for
problemstillingen at det i mindre grad foreligger rutiner og sjekklister som kunne vært
beskrivende for hvordan plan- og byggesak sin saksbehandling og internkontroll er organisert.
Dette har bidratt til at fokus i større grad rettes mot kommunens overordnede dokumentasjon
og det å fange opp hvordan deler av saksbehandlingen og øvrig praksis innen fagområdet kan
settes i sammenheng med en helhetlig tilnærming for internkontroll og rådmannens ansvar for
betryggende kontroll.
4.1.1. REVISJONSKRITERIER
Kommuneloven § 23 nr. 2 slår fast at det er administrasjonssjefens ansvar at administrasjonen
«er gjenstand for betryggende kontroll». Det vil si at rådmannen, som en del av det samlede
ledelsesansvaret, har et ansvar for å føre kontroll med virksomheten. Kommuneloven går ikke
nærmere inn på hva som inngår i begrepet betryggende kontroll eller hvordan kommunen skal
utøve denne, utover at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Hver enkelt kommune etablerer og
utfører internkontroll slik at den på en best mulig måte fungerer etter hensikten.
Dagens kommunelov erstattes av ny lov om kommuner og fylkeskommuner Prop. 46 L
(2017-2018) vedtatt i Stortinget juni 2018. Tilhørende forskrifter kom på høring høsten 2018.
Loven vil trolig tre i kraft fra 1. juli 2019 og 1. januar 2020 med overgangsbestemmelser for
blant annet regler om folkevalgte organer, økonomiregler, omdanning av § 27 – samarbeid og
internkontroll. I tillegg planlegges en særlovsgjennomgang for regler for internkontroll. Prop.
46 L § 25-1, internkontroll i kommunen og fylkeskommunen, beskriver forventninger til
kommunedirektøren (tidl. administrasjonssjef/rådmann) hva angår internkontroll;
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
For kommuner og fylkeskommuner som har etablert gode rutiner og prosedyrer for
internkontroll, samt en god praksis omkring dette, vil i liten grad ha behov for å gjøre store
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endringer. Det gis imidlertid viktige signaler om at internkontroll gis et større fokus og et en
mer presis tilnærming i forhold til formelle krav og forventninger.
Internkontroll

Kommunenes sentralforbund (KS) har gjennom idéheftet «Rådmannens internkontroll,
hvordan få orden i eget hus»11 gitt anbefalinger for både utforming og formalisering av
internkontrollen i kommunene. De tre viktigste rådene til kommuner som vil forbedre sin
internkontroll er ifølge KS at internkontroll og kontrollaktiviteter må være basert på
risikoanalyser, internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og
virksomhetsstyring og at det er nødvendig med mer formalisering av internkontrollen.
KS sine anbefalinger fremhever COSO sitt teoretiske rammeverk for internkontroll som en av
flere tilnærminger for hvordan kommunene kan innrette sin internkontroll. COSO definerer
internkontroll som følger:
«Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets (virksomhetens) styre, ledelse
og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen
følgende områder: målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av
lover og regler.»12
Rammeverket bygger på fem komponenter som samlet utgjør en helhetlig integrert prosess.
Det vil si at alle komponenter forutsettes implementert og hvor optimal effekt oppnås når
disse samhandler og utfyller hverandre på en helhetlig måte. Disse komponentene settes
samlet i sammenheng med de tre ulike målsettingskategoriene drift, pålitelig
regnskapsrapportering og overholdelse av lover og regler. Komponentene vil i det følgende
omtales i hovedtrekk, men slik at de ulike aspekter ved disse tydelig fremkommer.
Internt kontrollmiljø er den første komponenten og består av elementer som integritet/etiske
verdier, kompetanse hos virksomhetens medarbeidere, ledelsens filosofi og driftsform, måten
ledelsen fordeler ansvar og myndighet på og måten ledelsen utvikler og organiserer de
menneskelige ressursene. For å nevne noen eksempler kan manglende fordeling av ansvar og
myndighet kunne skape forvirring i forhold til beslutningsnivå eller autorisasjoner som skal
tas. Videre kan manglende kompetanse hos virksomhetens medarbeidere til gjeldende
regelverk i ytterste konsekvens kunne medføre feilaktig utførelse av oppgaver og det oppstår
risiko knyttet til overholdelse av lover og regler. Kompetanse settes også i sammenheng med
kunnskap og forståelse omkring hvordan internkontroll er formalisert og hvordan ulike
aktiviteter knyttet til denne skal utføres. Komponenten kobler også viktigheten av gode etiske
verdier opp mot måten det interne kontrollmiljøet gjøres i stand til å møte utfordringer på
området, fortrinnsvis gjennom gode retningslinjer og etterlevelse i praksis.

11
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Den andre komponenten er risikovurderinger. Enhver virksomhet står overfor en rekke
interne og eksterne risikoer som den må ta hensyn til. Risikovurdering består av identifisering
og analyse av risikoer som er relevante når det gjelder oppnåelse av virksomhetens
målsettinger innen de ulike målsettingskategorier. Risiko forstås i denne sammenheng som
summen av sannsynlighet og konsekvens for en hendelse. Det kan være varierende
sannsynlighet for at en hendelse inntreffer, likeså kan konsekvensen av en slik inntruffet
hendelse ha ulik grad av alvorlighet. Vurdering av risiko må således gjøres med bakgrunn i
disse variablene. Av en identifisert risiko følger det at det etableres tiltak for å kunne redusere
sannsynligheten for at denne inntreffer. Effekten av de tiltak som iverksettes er av stor
interesse for å kunne vurdere hvor effektive disse er både på kort sikt så vel som på lang sikt.
Kontrollaktiviteter utgjør den tredje komponenten. Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og
rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens direktiver. Kontrollaktiviteter foretas i hele
organisasjonen, på alle nivåer og i alle funksjoner. Eksempler på slike aktiviteter kan være
driftsgjennomgåelse, godkjenninger, anvisninger, avstemminger, sikring av ressurser og
ansvarsdeling. Kontrollaktiviteter kan ha form som planlagte, stikkprøver og faste kontroller,
samt avvikshåndtering. Kontrollaktiviteter settes normalt i sammenheng med etablerte
risikovurderinger. Det skilles mellom to former for kontrollaktiviteter hvor forebyggende
aktiviteter har til hensikt å hindre at en uønsket hendelse oppstår, mens avdekkende kontroller
skal oppdage hendelser som faktisk har inntruffet.
Informasjon og kommunikasjon er den fjerde komponenten, og vektlegger at viktig
informasjon må identifiseres, fanges opp og formidles til riktig tid for å gjøre de ansatte i
stand til å utøve sitt ansvar så vel som utførelse av oppgaver. Informasjonssystemer skaffer
informasjon om drift, økonomi og overholdelse av lover og regler som muliggjør en
kontinuerlig og målrettet drift og styring av organisasjonen. I tillegg til internt genererte data,
behandler systemene også informasjon om eksterne hendelser og forhold som er nødvendige
for å ta veloverveide økonomiske beslutninger og for ekstern rapportering. Effektiv
kommunikasjon må gjennomsyre organisasjonen i vid forstand, det vil si ned, på tvers og opp
i organisasjonen. Alle ansatte må motta et klart budskap fra toppledelsen om at ansvaret for
internkontroll må tas alvorlig. De må forstå sin egen rolle i det interne kontrollsystemet, så vel
som hvordan de enkelte aktivitetene og handlingene relaterer seg til andres arbeid. Det må
dessuten være kanaler for formidling av viktig informasjon opp i hierarkiet slik at dette kan nå
ledelsen.
Den femte og siste komponenten er ledelsesmessig oppfølging og overvåking. Interne
kontrollsystemer trenger overvåking; en prosess som vurderer hvor effektivt systemet er over
tid. Dette oppnås gjennom kontinuerlig overvåking, frittstående evalueringer eller ved en
kombinasjon av de to. Kontinuerlig overvåking skjer parallelt med driften og inngår i den
daglige ledelsen, som en del av den helhetlige overvåkningsfunksjonen og integrert med andre
handlinger som ansatte gjør når de utfører sine oppgaver. Omfanget og hyppigheten av de
frittstående evalueringene avhenger primært av risikovurderingene og hvor effektive de

19

kontinuerlige overvåkingsrutinene er. Mangler i den interne kontrollen bør rapporteres til
ledelsen og alvorlige forhold bør gå helt til den øverste administrative ledelse.
Et velfungerende system for internkontroll vil i vesentlig grad kunne bidra til å være både
avdekkende, men også forebyggende med hensyn til risiko for feil, mangler og misligheter
sett opp mot målsettingskategoriene. Ved å identifisere risiko vil det være mulig å iverksette
tiltak som kan bidra til å redusere eller eliminere risikoer. Sentralt står da virksomhetens evne
til å kunne vurdere effekten av slik tiltak satt inn mot identifisert risiko. Idéheftet om
rådmannens internkontroll tar også for seg et helt vesentlig aspekt ved forhold omkring
delegering. Det pekes på at rapportering bør være en viktig premiss ved delegering, og at den
som delegerer ikke gir fra seg ansvar selv om noen andre overtar oppgaven.
4.1.2. FAKTA
Revisjonens tilnærming til problemstilling 1 har blitt noe mer omfattende som følge av
tilleggsoppdrag knyttet til gjennomgang av kommunens rutiner for internkontroll. De
tilleggsoppdrag som er gitt har imidlertid ingen påvirkning på problemstillingens
revisjonskriterier da disse følger av det helhetlige innholdet i COSO.
Revisjonen har valgt å dele inn fremstillingen av fakta i to deler for å gjøre dette mest mulig
oversiktlig. Første del vil ta for seg gjennomgangen av kommunens styringssystem og gi et
bilde av kommunens krav til internkontroll samt sammenstille disse med de forventninger
som følger av KS sine anbefalinger. Andre del vil gi en fremstilling av hvorvidt intervjuer
med ansatte kan bekrefte om kommunens internkontroll er tilstrekkelig implementert og om
saksbehandlingen er organisert på en slik måte at krav til internkontroll overholdes.
Styringssystemet i Lillesand kommune – internkontroll

Ved gjennomgang av kommunens system for internkontroll er det nærliggende at dette gjøres
i et sektorovergripende perspektiv. Det å kun gå gjennom rutiner og systemer knyttet til
internkontroll på nivået for enhet for teknisk forvaltning gir i seg selv liten verdi for det videre
arbeidet i kommunen. Det har i denne sammenheng vært et mål for revisjonen at
gjennomgangen skal gi læring for administrasjonen samtidig som problemstillingen besvares
overfor kontrollutvalget som oppdragsgiver.
Det er ulike aspekter ved internkontroll som kan være gjeldende for spesielle sektorer og
fagområder som revisjonen forståelig nok ikke har kapasitet til å gå nærmere inn på rutiner og
praksis omkring. Et eksempel på dette kan være forskrift om internkontroll som følger av
sosialtjenesteloven § 5 eller opplæringsloven § 9a-4. Selv om revisjonen ikke går nærmere inn
på slike særskilte forhold er det av betydning at enhetsledere skaper en god balanse mellom
krav til internkontroll gjennom lov og forskrift sett opp mot kommunens krav til
internkontroll. Lillesand kommune har i sitt styringssystem vektlagt nettopp dette ved at det
skilles mellom tre virkeområder for internkontroll; sektorovergripende (eks. beredskap og
krise, økonomi), støtteprosesser (eks. regnskap og lønn, personal, IT-drift) og
tjenestespesifikk (eks. barnevern, omsorg, renhold).
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I kommunens årsberetning for 2017 er internkontroll omtalt i flere sammenhenger. Det
fremgår blant annet av punkt 2.3 ledelse at «vi følger opp og videreutvikler kommunens
internkontrollsystem». I hvilken grad dette er noe som er gjennomført har vært vanskelig for
revisjonen å kunne bekrefte da det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon omkring dette. Det
har imidlertid vært pekt på i intervjuer med rådmann og kommunalsjef teknisk at de i senere
tid har satt internkontroll høyt på dagsorden i møte med underlagte ledere.
Internt kontrollmiljø

Når det gjelder kommunens etiske retningslinjer og forhold omkring integritet vil revisjonen
gjøre rede for både dokumentasjon og etterlevelse av disse i rapportens problemstilling 3.
Styringssystemet tar for seg nødvendige forhold omkring både etikk og integritet og kobler
dette med kommunens verdigrunnlag. Retningslinjene sier at folkevalgte så vel som
kommunens ansatte skal legge stor vekt på redelighet og åpenhet, og være seg bevisste at de
danner grunnlaget for innbyggernes tillit til kommunen og skal derfor ta aktiv avstand fra
enhver uetisk forvaltningspraksis. Det er utarbeidet to ulike sett av etiske retningslinjer, for
henholdsvis ansatte og folkevalgte. I sin gjennomgang av dokumentasjon kan ikke revisjonen
se at etikk og integritet er satt i sammenheng med styringssystemets kapittel internkontroll.
Kompetanse er et avgjørende aspekt for å kunne ivareta, samt utføre egne arbeidsoppgaver på
en korrekt måte. Videre vil tilstrekkelig kompetanse for utførelsen av egne oppgaver antas å
gi nødvendig integritet både i møte med politikere så vel som omgivelsene. I et internkontrollperspektiv trekkes kompetanse opp mot det å kunne utføre internkontrolloppgaver på en
tilfredsstillende måte. Revisjonen stilte i intervjuer med ansatte spørsmål om de opplever å ha
tilstrekkelig kompetanse for å utføre egne arbeidsoppgaver. Blant de aller fleste gis det
uttrykk for at de har tilstrekkelig kompetanse til å imøtekomme de krav som fagfeltet stiller til
dem. Det er flere som peker på at mentorordningen de møtte som nyansatt i vesentlig grad
bidrar til å sikre at de gis gode forutsetninger for å senere kunne jobbe selvstendig. Fra
byggesaksbehandlere ble det av enkelte pekt på at de opplever å ha noe snever kompetanse på
tilsyn, men at det følger av at dette er en oppgave som ikke gjøres så hyppig og at kontinuitet i
kompetanse på dette området kan være vanskelig å holde ved like.
Planavdelingen er for tiden bemannet med to midlertidig ansatte som følge av at stillingseiere
er i permisjon. Det fremkommer i intervju med enhetsleder teknisk forvaltning at det pågår en
prosess med tilsetting av fagleder plan, med forventet tilsetting i løpet av høsten 2018. I
intervjuer med ansatte på plan- og byggesak er det flere som peker på hvor positivt det er å ha
en fagleder på byggesak, som også har vært behjelpelig på plan i perioder hvor det har vært
stort arbeidspress. Flere ansatte peker på at det gir en trygghet både med hensyn til vanskelige
faglige spørsmål så vel som det å ha en som kan følge opp faget på et overordnet nivå, da med
hensyn til faglig oppdateringer eksempelvis endringer i lov, forskrift og retningslinjer. I
intervjuer med saksbehandlere på plan er det ulike opplevelser omkring opplæringsrutiner, og
det er nevnt at det i liten grad eksisterer sjekklister eller rutiner som beskriver
arbeidsprosesser. Enkelte peker også på at det til tider er høyt arbeidspress som medfører at
det kan bli knapphet på tid knyttet til faglig oppdatering.
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Når det kommer til kompetanse blant de ansatte knyttet til internkontroll er det
gjennomgående lite kunnskap om kommunens internkontroll. Flere uttaler at de opplever at
det har vært satt fokus på internkontroll, men at det oppleves noe tilfeldig og at det ikke er
fulgt opp i form av skriftliggjøring. Det er ikke forelagt revisjonen dokumentasjon som tyder
på at det foreligger et system for internkontroll eller rutiner som danner et helhetlig grunnlag
for internkontroll.
Myndighet og ansvar har hatt et vesentlig fokus i de intervjuer revisjonen har gjennomført på
alle nivåer i organisasjonen da dette anses som en risiko som følge av at det nylig har vært
gjennomført omstilling i sektoren og enheten. Delegasjonsreglementet er selve grunnmuren i
kommunens skriftliggjøring av ansvar og myndighet, men det er vel så viktig å huske at det er
andre delegerte oppgaver og ansvar som ikke nødvendigvis tydelig fremgår av
delegasjonsreglementet. Av styringssystemet fremgår det «gjennom delegasjon flyttes makt og
myndighet for økonomi, fag og personal fra de folkevalgte til rådmannen og videre ut i
organisasjonen». Det presiseres i innledningen til styringssystemet at «hensikten med vårt
totale styringssystem er å sikre at kommunen når sine mål. Det er en sammenheng mellom
delegasjon og ledelse, kvalitetsutvikling og internkontroll. Sammen utgjør de styringssystemet
for vår virksomhet».
I intervjuer med ansatte og ledere er det tydelig at alle har et nært forhold til og en relativt god
forståelse av hvilket ansvar og myndighet som følger for egen rolle av delegasjon. En tydelig
og forståelig form for delegering er avgjørende for å lykkes med klare nivåer for ansvar og
myndighet, men det er indikasjoner på at det foreligger ønsker om å i større grad gjøre
avklaringer omkring hva som ligger i forståelsen av enkelte deler av delegasjonsreglementet.
Det har i intervjuer blitt uttalt usikkerhet omkring enkelte forhold knyttet til reglementet, hvor
en av de som er intervjuet hevder delegasjonsreglementet er komplisert og vanskelig å finne
ut av. Videre peker en annen på at enkelte delegerte forhold må tolkes så som hvilke saker
som er «prinsipielle», mens en ansatt forteller at det er meldt et behov for revidering av
delegasjonsreglementet i linjen, men at det i liten grad oppleves tilstrekkelig oppmerksomhet
omkring slike behov. Revisjonen er ikke kjent med om dette er en sak som er meldt i EQS
men kan ha tydelig karakter av å være en relevant sak å melde inn i systemet. I et intervju ble
det sagt at delegasjonsreglementet fremstår som klipp og lim fra andre kommuner med annen
struktur enn Lillesand kommune og at reglementet på mange områder fremstår som dårlig,
nesten ubrukelig, men at det for så vidt plasserer ansvar på riktig sted. Et eksempel som blir
nevnt er manglende beskrivelser omkring forhold til entreprenører.
Risikovurderinger

KS peker i sitt idehefte på at «… for at nye risikovurderinger skal bli gode så må
medarbeidere og mellomledere virksomhetene være med på utformingen» Videre pekes det på
at risikovurderinger bør legges til grunn når man vurderer nødvendige kontrollaktiviteter og
oppfølging. Av en risiko følger tiltak som har til hensikt å redusere og i beste fall eliminere
sannsynligheten for risiko. KS gir også en anbefaling om at administrasjonssjefen bør
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orientere kontrollutvalget om aktuelle problemstillinger og risikovurderinger som
administrasjonen foretar.
I gjennomgangen av kommunens styringssystem omtales risikovurderinger i flere
sammenhenger. Blant annet fremgår det av styringssystemet at «hensikten med internkontrollsystemet er å sørge for at tjenestene ytes iht. lover og regler. Fokus er å unngå feil gjennom
risikovurderinger og avvikskontroll». Videre identifiseres det potensielle risikoer knyttet til
korrupsjon i styringssystemets kapittel for etikk hvor det fremgår at «ved å erkjenne risikoen
for korrupsjon, og innarbeide gode rutiner for kontroll og oppfølging (internkontroll), kan
man forebygge og avdekke misligheter eller korrupsjon». Under samme kapittel fremheves
det at kommunen i arbeidet med å forebygge har utarbeidet og innarbeidet et godt
internkontrollsystem med vekt på risikoanalyse og risikohåndtering. Videre er det under
kapittel for internkontroll omtalt tre gode forutsetninger for internkontroll i praksis hvor en av
disse er risikovurderinger som grunnlag for innretning av internkontrollen og grunnlag for
formalisering og kontrollaktiviteter.
På bakgrunn av styringssystemets tilnærming til risikovurderinger var det for revisjonen en
forventning om at dette var forhold som var gjenkjennbart i organisasjonen på de ulike
nivåene. Forhold omkring risikovurderinger ble også tatt opp med rådgiver for informasjon og
kvalitet (heretter rådgiver). På spørsmål om hvorvidt det gjennomføres risikovurderinger i
Lillesand kommune var svaret at hennes oppfatning var at risikovurderinger er brukt i ulik
grad i organisasjonen. På spørsmål om risikovurderinger er et innarbeidet begrep knyttet til
internkontrollarbeidet i Lillesand kommune var svaret at rådgiver oppfatter at det er klart
kommunisert. Det fremgikk av den dokumentasjon revisjonen ble presentert for på området at
det er utarbeidet både veiledning og mal for risikovurderinger tilgjengeliggjort i EQS. Malen
kan brukes til ulike forhold og temaområder det kan knyttes risiko til og danner grunnlag for
vurdering av risiko både med hensyn til sannsynlighet og konsekvens. For det videre arbeidet
er det viktig å merke seg at malen skiller seg fra metodikken innleide konsulenter har brukt i
sin gjennomgang.
I intervju med rådmannen stilte revisjonen spørsmål om hun er kjent med eller har etablert
risikovurderinger knyttet til kommunens tjenesteområder. Rådmannen måtte på spørsmål om
dette erkjenne at «det tror jeg vi er for dårlige på, og jeg har ikke etablert det selv». Det ble
også pekt på at risikovurderinger er en sentral del av det arbeidet som skal utføres av innleide
konsulenter i det pågående arbeidet knyttet til enhet for teknisk forvaltning. Både
kommunalsjef teknisk og enhetsleder var av samme oppfatning som rådmann hvor svaret fra
kommunalsjef var «nei, i svært liten grad». Enhetsleder teknisk forvaltning har gjort seg
enkelte refleksjoner omkring risiko og ser at det foreligger ulike risikoer for tjenesteområdet,
men er av en oppfatning av at det å sette av tid til slike forhold blir «spist» av forvaltningen
generelt, men ser et forbedringspotensial.
Revisjonen stilte også spørsmål til de ansatte på plan- og byggesak om hvorvidt de er kjent
med om det er etablert risikovurderinger knyttet til enhet eller fagområde. Svært få av de
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ansatte er kjent med om det er gjort risikovurderinger knyttet til enhet eller fagområde.
Enkelte nevner at de har snakket om hva som kan danne grunnlag for risiko, men det er ingen
som kan erindre at de har vært del av formelle diskusjoner eller blitt forelagt dokumentasjon
som har til hensyn å formalisere risiko og/eller tiltak knyttet til dette. I intervjuer med de
ansatte har revisjonen trukket opp flere forhold som kan danne grunnlag for refleksjon
omkring hva som kan utgjøre en risiko innen plan- og byggesaksbehandling. De aller fleste
har en god forståelse for at det eksisterer nærliggende risiko som kan ha negativ påvirkning
for både overholdelse av lover og regler, så vel som for driften. Økonomisk pålitelig
rapportering er i liten grad viet oppmerksomhet i denne sammenheng.
Habilitet har vært trukket opp som en risiko av revisjonen som eksempel på et forhold som
kan påvirke regelverksetterlevelse knyttet til forvaltningslovens bestemmelser. Det eksisterer i
dag en noe uformell praksis for hvordan tiltak er satt inn for å redusere risiko på dette
området. Slik revisjonen har fått forståelse for gjennom intervjuer, er det en praksis hvor den
enkelte skal si ifra hvis de opplever å komme i en situasjon hvor deres habilitet kan være
utfordret som følge av bekjentskap eller personlige interesser. For byggesak er det nevnt at det
gjennomføres egne fordelingsmøter hvor det er basert på tillit at den enkelte saksbehandler
skal si ifra om utfordringer omkring egen habilitet. I styringssystemet har revisjonen trukket
frem at kommunen har satt fokus på korrupsjon, og har et uttalt ønske om å redusere denne
risikoen gjennom å innarbeide gode rutiner og oppfølging. Revisjonen ser ingen indikasjoner
på at det foreligger skriftlige rutiner som omhandler hvordan vurderinger omkring habilitet
dokumenteres og arkiveres knyttet til den enkelte sak. Det er i enkelte intervjuer gitt
eksempler på at ansatte i enkelte saker selv har sagt ifra om at de anser seg som inhabile. Et
tiltak for å redusere risiko på området vil være en skriftliggjøring av rutine for håndtering av
habilitet og etablering av dokumentasjonsrutiner i forbindelse med fordeling av saker.
Et annet perspektiv revisjonen har brukt i intervjuer er forholdet mellom saksbehandler og
tiltakshaver eller annen interessent i omgivelsene som saksbehandler i en eller annen grad
kommer i kontakt med og som kan ha et ønske om å påvirke saksbehandler. Saksbehandlere
har selv uttalt at det er ulike oppfatninger omkring i hvilken grad det er akseptabelt å delta på
arrangementer eller andre tilstelninger som følge av at de er en naturlig del av befaringer eller
tilsyn. Det pekes konkret på utfordringer for hvor grensen går for å motta eksempelvis lunsj i
forbindelse med heldagsbefaringer. Det bør på tross av dette være en fordel og
risikoreduserende å ha felles diskusjoner og formalisering/skriftliggjøring av hvilke felles
etiske plattformer man enes om. En felles refleksjon og dokumentasjon kan ha
risikoreduserende effekt hva angår kommunens risiko for negativ påvirkning av omdømme
som også henger sammen med tillit.
Revisjonen merker seg at det i årsberetning for 2017 fremgår forhold som kan ha negativ
påvirkning for både enhetens drift så vel som risiko for negativ påvirkning for ansvars- og
myndighetslinjer. Det fremgikk at det for planavdelingen var et år preget av ressurskrevende
arbeid med klagebehandling av sentrumsplanen, samt oppstart av kommuneplanrevisjonen.
Videre fremgår det at enheten (PBO) har brukt ressurser på omorganiseringen av teknisk
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sektor, og dette har gått ut over ordinær saksbehandling. Det fremgår videre at enheten slet
med langtidssykefravær i siste halvdel av året og at dette har vist sårbarheten i enheten.
Samlet sett utgjør dette etter revisjonens oppfatning grunnlag for risiko både med hensyn til
saksbehandlingstid og således også en omdømmerisiko. Videre vil omstilling i seg selv være
en risiko for i hvilken grad organisasjonen klarer å ivareta en klar forståelse for roller og
godkjenningsnivåer samtidig som revisjonen er kjent med at sykefravær var knyttet
enhetsleder. Samlet utgjør dette en vesentlig risiko som revisjonen hadde et ønske om å få
ansattes oppfatning omkring. Slik revisjonen forstår de ansatte er det en relativt utbredt
oppfatning omkring omstillingen og at den i liten grad hadde noen negativ innvirkning på
hvordan arbeidsoppgaver ble løst utover at det var endringer i ledelsen av enhet og sektor. Når
det kom til sykefraværet hos ledelsen ble det knyttet noen kommentarer til dette i form av at
ansatte i mindre grad opplevde at de fikk faglig støtte i enhetsleders fravær og at de ikke
opplevde tilstrekkelig kontroll av vedtak før disse ble ekspedert. Det var slik revisjonen
forstår det besluttet at det ikke skulle konstitueres enhetsleder, men at kommunalsjef påtok
seg ansvars- og myndighetsoppgaver knyttet til enhetslederoppgavene. Flere av de ansatte
sitter med en oppfatning av at dette i liten grad var en tilfredsstillende løsning da de i enkelte
saker opplevde at kompetansen knyttet til vurdering av saksbehandling opplevdes
utilstrekkelig ved at det ble uttalt fra sektorledelsen at de hadde tillit til og stolte på at saker
var i orden.
Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter er på et teoretisk nivå omfattende da dette favner om store deler av
kommunens rutiner og retningslinjer på alle de ulike nivåene i organisasjonen. Som det
påpekes i KS sitt idéhefte er kontrollaktiviteter de aktiviteter som etableres og gjennomføres
for å redusere en risiko. Rutiner for saksbehandling etableres således for å redusere risiko for
at det gjøres feil i utførelsen av saksbehandlingsoppgaver.
Revisjonen har i tilnærmingen til det å belyse kontrollaktiviteter etablert et fokus på om det
foreligger gode rutiner, prosessbeskrivelser og prosedyrer til støtte for saksbehandlingen. I
intervju med kommunens rådgiver ble revisjonen presentert EQS som av kommunen
vektlegges som en viktig del av sitt internkontrollsystem. EQS skal danne en plattform for
tilgjengeliggjøring av dokumentasjon, herunder rutiner, prosessbeskrivelser og prosedyrer
eksempelvis knyttet til saksbehandling. I gjennomgang med kommunens rådgiver viser EQS
sitt «hjemmeområde» for teknisk sektor at dette i liten grad nyttes for tilgjengeliggjøring av
enhetenes dokumentasjon. Det er imidlertid slik at sektorovergripende dokumentasjon som
eksempelvis etiske retningslinjer er tilgjengeliggjort på alle sektorer og enheters
«hjemmeområde». I intervjuer med ansatte på plan- og byggesak er det enkelte som har uttalt
at de har hatt vanskeligheter med å finne kommunens etiske retningslinjer, på tross av at disse
er tilgjengeliggjort på enhetens «hjemmeområde» i EQS. Dette kan indikere at bruken og
kunnskapen omkring EQS kan være noe tilfeldig.
Ved gjennomgang av EQS sitt innhold av dokumentasjon for enhet for teknisk forvaltning
foreligger det rutine for arkivering av byggesakssaker i Websak. Utover dette foreligger det
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ikke noen rutiner for plan- og byggesaksbehandling i EQS. Revisjonen er imidlertid forelagt
en rekke rutiner for byggesaksbehandling, samt maler som kan nyttes gjennom saksgangen
primært knyttet til plansaker. Blant annet er det utarbeidet mal for dokumentasjon av
oppstartsmøte, brevmal for melding om vedtak (plan), sjekkliste barn og unges interesser og
melding om offentlig ettersyn (plan) for å nevne noen. Det er ikke forelagt revisjonen
saksbehandlingsrutiner for plan. I et av revisjonens intervjuer fortalte en av de ansatte at det
har vært foreslått å utarbeide prosedyre for saksgangen på plan fordi det var et ønske om å «få
inn arbeidsprosessen med teskje», noe den ansatte også så på som et tiltak for å redusere
risiko for å gjøre feil. Dette ble imidlertid møtt med motstand fordi det ble hevdet at den
ansatte bare var redd for å gjøre feil. I intervju med enhetsleder teknisk forvaltning ble det
uttalt at det er startet opp et arbeid med å utarbeide saksbehandlingsrutiner for plan, men at
dette arbeidet er satt på vent grunnet pågående revisjon.
Sidemannskontroll, er slik revisjonen forstår det basert på intervjuer, utbredt i
saksbehandlingen innen plan- og byggesak i Lillesand kommune. Sidemannskontroll er å
betegne som en kontrollaktivitet da dette er en aktivitet som har til hensikt å redusere risiko
for at det gjøres feil, tilsiktet eller utilsiktet. Revisjonens oppfatning er at sidemannskontroll er
til dels mer utbredt i byggesaksbehandlingen grunnet det faktum at de er flere ansatte noe som
gir tilstrekkelige ressurser for en slik ansvarsdeling og at saksbehandlingen ender opp med et
vedtak som i seg selv stiller implisitte krav til kvalitetssikring. Flere av saksbehandlerne på
byggesak opplever også at de kan få god støtte og kvalitetssikring fra fagleder i
saksbehandlingen.
For saksbehandlere på plan har det vært noe ulik praksis knyttet til kontrollrelaterte
aktiviteter. Fra enkelte saksbehandlere har det vært uttalt at det som følge av uklarheter i
delegasjonsreglementet er ulike oppfatninger omkring hvilke fullmakter man har som
saksbehandler. Dette resulterer i at man i større grad tar opp saker med enhetsleder. Dette er
også noe enhetsleder har uttalt i intervjuer med revisjonen. Enhetsleder ønsker å være
involvert i saker på plan og blir øyensynlig også mer involvert i saksbehandling på plan som
en følge av at fagleder byggesak i større grad avlaster saksbehandlingsoppfølging på
byggesaksbehandling. Det er imidlertid indikasjoner gjennom det som er uttalt i intervjuer at
det har vært en form for sidemannskontroll også på plan ved at enkelte saksbehandlere i
perioder har jobbet tett og brukt hverandre til faglige diskusjoner, men i en noe løsere form
enn på byggesak. For plan er det også en viktig faktor for kontrollen at når en sak er forberedt
skal den gjennom ulike instanser for behandling. Dette er i seg selv en form for kontroll all
den tid planutvalget gjennomgår og politisk behandler plansaker. Ved utarbeidelse av
saksfremlegg i plansaker er det etablert godkjenningsordninger hvor det er nivåer for
godkjenning i administrasjonen før oversendelser til politisk behandling.
Det ble pekt på svakheter fra en saksbehandler hva angår godkjenningsfunksjon for
byggesaksvedtak ved elektroniske kontroller. Det er uttalt at når en sak sendes til
sidemannskontroll kan det gjøres endringer i elektronisk dokument etter «godkjenning». Det
er normal praksis at man må inn å endre blant annet dato og i sammenheng med denne
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handlingen åpnes det for å gjøre ytterligere endringer i saksdokumentet etter at det har vært
gjenstand for sidemannskontroll/godkjenning.
Avvikshåndtering er et viktig element i komponenten for kontrollaktiviteter spesielt når
kommunen selv vektlegger i sitt styringssystem at kontroller i kommunen skal gjøres gjennom
daglig og faglig virksomhet, planlagte stikkprøver og faste kontroller, samt avvikshåndtering.
Det foreligger ingen indikasjoner på at kommunen faktisk gjennomfører stikkontroller og
faste kontroller. Når det kommer til avvikshåndtering har kommunen gjennom anskaffelse av
EQS etablert en elektronisk plattform for avvikshåndtering. I møte med rådgiver anmodet
revisjonen om å få en oversikt over antall avvik som er meldt inn fra enhet for teknisk
forvaltning inneværende år. Antall avvik registrert i systemet kan indikere at det ikke er
etablert en kultur for å nytte systemet slik det er ment å være med hensyn til avviksmeldinger,
men det tas selvsagt forbehold om at det faktisk ikke eksisterer noe grunnlag for at skal
meldes inn avviksmeldinger.
Informasjon og kommunikasjon

Sentralt for komponenten er viktigheten av at ledelsen på en tilstrekkelig måte informerer om
internkontroll og på en tydelig måte kommuniserer viktigheten av internkontroll. Dette vil
danne grunnlaget for i hvilken grad underlagte ledere og ansatte stiller seg bak og forstår
viktigheten av arbeidet med internkontroll. Svært få av de ansatte revisjonen har intervjuet har
opplevd at viktigheten av internkontroll har blitt signalisert fra ledelsen. Dette gir en
indikasjon på at arbeidet med internkontroll i liten grad gjøres i tråd med de forventninger
som følger av styringssystemet hvor det fremgår at «alle ansatte skal forstå prinsippene for
internkontroll og følge internkontrollsystemet knyttet til driften». En slik forståelse forutsetter
at den enkelte leder aktualiserer og setter internkontroll på dagsordenen både i form av
skriftliggjøring så vel som dialog med de ansatte.
I innledende intervjuer med ledelsen i kommunen var det et fokus på å få et bilde av hvilken
struktur som legges til grunn for å sikre at nødvendig informasjon gis nedover på de ulike
nivåene og at ansatte opplever at det er mulig å kommunisere oppover i systemet. EQS danner
i seg selv grunnlag for at ansatte på en lettfattelig måte kan adressere avvik oppover i
systemet, men det vil være andre behov som vil måtte kunne håndteres gjennom andre fora
enn EQS. Det ble av flere ansatte rettet kritikk mot at ansatte i svært liten grad har blitt
involvert i omstillingen som gjaldt sammenslåing av tekniske tjenester mellom Lillesand og
Birkenes kommune. Dette har gjennomgående vært tatt opp som eksempel på at ansatte i liten
grad har kommet til orde i saker hvor de har opplevd dette som viktig, slik at ledelsen i
tilstrekkelig grad gis et sannferdig bilde av hvordan hverdagen er sett fra en saksbehandlers
ståsted.
Fra flere ansatte ble det pekt på at de i den senere tid har opplevd at informasjonsflyten ved
flere anledninger har sviktet knyttet til saken som nylig har vært i forbindelse med at en
saksbehandler ved plan har vært omtalt i lokale aviser vedrørende hans påståtte forhold til en
bestemt tiltakshaver. I forbindelse med denne saken opplevde ansatte at de var de siste som
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fikk vite noe. Det opplevdes for flere vanskelig å bli konfrontert med en del forhold av
omgivelsene uten at arbeidsgiver hadde gitt dem avklarende informasjon. Videre er det
enkelte som peker på at de opplevde et nytt tillitsbrudd da det gjengis i media at den ansatte
hadde inngått sluttavtale på tross av ledelsens lovnader om at slike opplysninger skulle
informeres om til de ansatte før media.
Rådmannen og kommunalsjef er begge opptatt av åpenhet og av dette følger også en
forventninger om at informasjon formidles på en tilfredsstillende måte. Det er etablert en
rutine for at alle referater fra rådmannens ledergruppe publiseres åpent for kommunens
ansatte på kommunens intranett. De ansatte vil da i større grad få innblikk i hva som er på
agendaen til kommunens ledergruppe. Det er også etablert en møtestruktur hvor
kommunalsjef har jevnlige møter med enhetsledere og enhetsledere har igjen jevnlige møter
med ansatte. Utover kommunens etablerte møtestruktur sitter revisjonen med et inntrykk av at
kommunens ledelse i større grad ønsker å involvere tillitsvalgte i sitt informasjons- og
kommunikasjonsarbeid. Det vises blant annet til siste omstilling hvor tilbakemeldingene er
gode på større involvering av tillitsvalgte i omstillingsarbeidet.
På spørsmål om rådmannen opplever at det er god flyt i informasjon fra ledelse og ned på
enhetene og motsatt vei svarer hun at det er det til en viss grad, men at det eksisterer et
forbedringspotensial. Styringssystemet tar for seg formål knyttet til flere av disse møteforaene
og det pekes på at formålet med rådmannens ledergruppe blant annet er å gi informasjon om
aktuelle saker og prosesser, mens det for enhetsmøte er å dele informasjon. Når det kommer
til informasjon og kommunikasjon omkring kommunens internkontroll, er dette ikke omtalt i
styringssystemet.
Når det gjelder faglig informasjon i form av lovendringer, relevante endringer i interne rutiner
og øvrig informasjon internt og eksternt som har en form for påvirkning av den enkeltes
kompetanse, er det flere som peker på det positive ved å ha en fagleder på byggesak. Det er i
flere intervjuer pekt på at det gis en form for trygghet i at det på byggesak er en fagleder som
tar ansvar for å holde seg faglig oppdatert og gjennom sitt faglederansvar ivaretar informasjon
av vesentlig betydning overfor de øvrige ansatte innen fagområdet. I siste intervju13 med
enhetsleder teknisk forvaltning ble revisjonen informert om at det nærmer seg tilsetting av
fagleder for plan og at det vil bidra positivt for faglig utvikling på plansiden.
Ledelsesmessig overvåking og oppfølging

Et fokus på evaluering og forbedring følger av det som omtales som ledelsesmessig
overvåking og oppfølging. Dette handler om å etablere en prosess som kan si noe om hvor
effektivt kommunens system for internkontroll er over tid. Det kan enten gjøres ved en
kontinuerlig overvåking, frittstående evalueringer eller ved en kombinasjon av de to.

13

Siste intervju med enhetsleder ble gjennomført den 3. oktober 2018
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Under punkt 8.1 i styringssystemet, rådmannen skal ha tilstrekkelig kontroll, fremgår det at
«internkontroll handler om systematisk kvalitetsforbedring og styring av kommunen».
Styringssystemet peker under punkt 8.2, internkontroll i praksis, på at god egenkontroll vil
kunne redusere statlig tilsyn og kontroll, men kanskje enda viktigere være et viktig grunnlag
for læring og forbedring. Satt i sammenheng med dette var det forventet å se indikasjoner på
at kommunen har et slikt arbeid, men det foreligger ikke dokumentasjon eller indikasjoner
gjennom intervjuer på at slikt arbeid gjennomføres – i hvert fall ikke systematisk.
Flere av de som har blitt intervjuet har sett behov for evalueringer som kan ha betydning for
internkontrollen, uten at de nødvendigvis setter det i sammenheng med internkontroll. Det er
imidlertid refleksjoner omkring kvalitetsforbedring. Som tidligere omtalt er det fra en ansatt
uttalt at det har vært oppdaget svakheter i delegasjonsreglementet og at dette ble meldt opp i
linjen. Det er fra flere ansatte nevnt at det er uklarheter knyttet til delegasjonsreglementet
blant annet knyttet til konkret hva som skal forstås som prinsipielle beslutninger på
saksbehandlernivå. Dette er et godt eksempel på hva som i høyeste grad faller inn under
nettopp hva ledelsesmessig overvåking handler om, å fange opp og gjøre til gjenstand for
felles evaluering.
Fra en av de ansatte ble det i intervju med revisjonen pekt på at det var en periode hvor ledere
var veldig opptatte av at det skulle meldes inn avvik, små så vel som store ting. Det ble
presisert at dette kom fra «øverste hold» og at det var veldig viktig at avvikssystemet ble
benyttet. Dette fokuset står i liten grad i forhold til hva revisjonen registrerer er meldt inn fra
teknisk sektor i EQS. Den manglende bruken av avvikssystemet i EQS kan i seg selv være en
viktig grunn til å følge opp hvorfor dette skjer, spesielt i lys av at kommunen fremhever dette
systemet som en viktig plattform for forbedring- og kvalitetsutvikling av tjenestene.
Slik revisjonen har forstått det har plan- og byggesak over lang tid jobbet med utarbeidelse av
saksbehandlingsmaler som skal opprettes i Websak, slik at disse legges til grunn ved
opprettelse av saker i systemet. Det er flere som i intervjuer har pekt på at dette har tatt
uforholdsmessig lang tid å få etablert i systemet. Det er nevnt at en slik etablering av maler i
saksbehandlingssystemet anses å være effektiviserende for den enkeltes arbeidsprosesser.
Revisjonen får en forståelse av at det er sagt ifra om denne tregheten, men at det i liten grad
gis noe svar på hvorfor det er slik.
Revisjonen vil også trekke frem et siste eksempel på hvorfor det er viktig å etablere en
forståelse blant ledere og ansatte om at det må etableres rutiner slik at evaluering blir en
naturlig del av hverdagen med det mål om bedre kvalitet i både tjenestene så vel som
internkontrollen. I forbindelse med at revisjonen har aktualisert kontrollaktiviteter overfor de
ansatte, ble det som tidligere omtalt gitt svar på saksbehandlingsrutiner som kan danne
grunnlag for risiko sett i lys hvordan elektronisk håndtering av sidemannskontroll
gjennomføres. Revisjonen må ta forbehold om at de opplysninger som er gitt er forstått, men
hvis det er teknisk mulig å endre vedtak i Websak etter at de er godkjent av andrepart i en
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sidemannskontroll, er det helt klart et behov for å se nærmere på kvaliteten i både systemet så
vel som eksisterende rutiner.
Internkontroll i Lillesand kommune – implementert og velfungerende?

Under styringssystemets punkt 3.3 rådmannens stab fremgår det at rådmannens stabs
primæroppgave er å yte tjenester overfor kommunens enheter og sikre god styring for blant
annet internkontroll. I samtaler med kommunens rådgiver stilte revisjonen spørsmål om hvem
som har ansvaret for at det sikres en tilstrekkelig implementering av kommunens
internkontroll. Svaret var at rådgiver har et ansvar for å tilrettelegge for arbeidet med
internkontroll og drive nødvendig lederstøtte, mens det er et lederansvar å sørge for
implementering. Slik revisjonen forstår dette, satt i sammenheng med lederansvar, følger dette
linjen fra rådmann – kommunalsjef – enhetsleder.
Revisjonen har i intervjuer vektlagt at delegering i en eller annen form krever
tilbakerapportering, noe som følger naturlig av at det å gi fra seg oppgaver ikke betyr at man
gir fra seg ansvaret. I og med at det ikke kan vises til eller dokumenteres noen form for
risikovurderinger i Lillesand kommune er det vanskelig å kunne rapportere på tiltak som har
til hensikt å redusere risiko. Det er imidlertid naturlig å forvente at når rådmannen delegerer
ansvaret for internkontroll ned på et enhetsledernivå, så er det også en forventning om at dette
arbeidet følges opp i en eller annen form for skriftliggjøring. Styringssystemet i Lillesand
kommune gir følgende forventning;
«Ansvarlig leder skal sikre at tilstrekkelig internkontroll innarbeides, vedlikeholdes og
dokumenteres i egen tjeneste. Alle ansatte skal forstå prinsippene for internkontroll og
følge internkontrollsystemet til driften.»
I intervjuer med rådmann, kommunalsjef og enhetsleder, fremstår det for revisjonen noe
uklart hvorvidt det er etablert systemer for å sikre tilstrekkelig internkontroll i praksis på
sektor og enhetsnivå. En nærliggende indikator på at det i liten grad har vært fokus på arbeid
med å dokumentere internkontroll, gjenspeiles gjennom kommunens manglende bruk av
risikovurderinger. I intervju med enhetsleder ble revisjonen gitt en form for forklaring på
dette ved at enhetsleders oppfatning var at det frem til ny rådmann har vært et fokus på
saksbehandling og i mindre grad forhold som eksempelvis internkontroll. Rådmannen er i
intervju med revisjonen tydelig på at hun er opptatt av å få på plass et velfungerende system
for internkontroll, og at hun allerede har satt i gang et arbeid med fokus på å bevisstgjøre
ledere og ansatte på viktigheten av internkontroll. Dette er planlagt gjennomført i form av en
workshop, først og fremst i teknisk sektor med fokus på risikovurderinger.
Rådmannen er tydelig på at hun har en forventning om at arbeidet med internkontroll i teknisk
sektor i større grad skal kunne bidra til at EQS kobles tettere opp mot sektoren. Sett i lys av
revisjonens funn knyttet til innmeldte avvik fra teknisk sektor, kan det indikere at det i liten
grad eksisterer en kultur for at EQS ses i sammenheng med internkontroll, og heller ikke
nyttes i tråd med de forventninger og intensjoner kommunen har med hensyn til systemets
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anskaffelse som var; systematikk og orden, tilgjengelighet og brukervennlighet,
kvalitetssikring og revisjon og dokumentasjonen og statistikk.14
4.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON
Revisjonens forventning knyttet opp mot enhetens saksbehandling og internkontroll, var at det
i større grad forelå rutiner og systemer på enhetsnivå som beskrev internkontrollen knyttet til
saksbehandlingen på plan- og byggesak. Denne forventningen følger av de krav som
styringssystemet i Lillesand beskriver når det kommer til lederes ansvar for å innarbeide,
vedlikeholde og dokumentere dette i egen tjeneste. Som følge av manglende rutiner og
systemer for dette på enhetsnivå, ble fokuset til revisjonen å gå nærmere inn på to forhold;
styringssystemets beskrivelser av internkontroll og praktisering av dette. Disse forholdene satt
opp mot hverandre vil kunne gi en beskrivelse av styringssystemets forventninger til
internkontroll i enheten, og hvor revisjonen ser dette opp mot de rutiner og den praksis som
enheten har og som kan settes i sammenheng med internkontroll, bevisst eller ubevisst.
Internt kontrollmiljø er etter revisjonens vurdering mangelfullt fordi det er manglende
forståelse og kompetanse knyttet til internkontroll i seg selv, noe som danner grunnlaget for
om man lykkes i utførelsen av arbeidet med internkontroll. Det er imidlertid etter revisjonens
oppfatning iverksatt tiltak fra rådmannen om å etablere og dokumentere en større forståelse på
organisasjonens ulike nivåer med hensyn til internkontroll. Revisjonen oppfatter dette som
positivt og støtter rådmannen i at dette er et arbeid som bør ha langsiktige mål, og som
innebærer en bygging av kultur for en dypere forståelse av hvor viktig internkontroll er.
Det foreligger i liten grad skriftliggjorte risikovurderinger i Lillesand kommune. Det har i
enkelte intervjuer blitt nevnt at det er blitt foretatt muntlige gjennomganger av risiko på
enhetsnivå, men at de ikke har opplevd risiko hvor det har vært fokus på oppfølging eller gitt
forståelse av hva som kan være risikoreduserende i forhold til dette. Revisjonen legger til
grunn for et velfungerende system for internkontroll, at dette bygger på identifiserte risikoer
og således er det etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende at det ikke foreligger noen
form for dokumentasjon omkring risiko. Det er gjennom intervjuer avdekket flere former for
risiko innen plan- og byggesaksbehandling, og disse bør dokumenteres og følges opp gjennom
tiltak.
Når det kommer til kontrollaktiviteter er det etter revisjonens vurdering en svakhet at arbeidet
med utarbeidelse av rutiner innen plan har stoppet opp i påvente av revisjonsarbeidet. Det
foreligger etter revisjonens vurdering et behov for å utarbeide grunnleggende
saksbehandlingsrutiner på lik linje med det som er gjort på byggesak. Det er etter revisjonens
vurdering en svakhet at det ved elektroniske kontrollhandlinger av vedtak i ettertid gis
muligheter for saksbehandler til å gjøre endringer i samme vedtak som har vært kontrollert.
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Det er etter revisjonens vurdering få indikasjoner på at enhet for teknisk forvaltning har et
nært forhold til bruken av avviksmeldinger i EQS, selv om det i intervjuer fremkommer
forhold som har egenskaper som avvik og som burde vært meldt inn i avvikssystemet. Dette
indikerer at kommunen bør sette inn tiltak slik at det etableres en kultur hvor EQS blir en
naturlig plattform for både å søke informasjon, men også melde avvik.
Informasjon og kommunikasjon har vært tema både i intervjuer med ledere og ansatte.
Revisjonen oppfatter rådmannens intensjoner som positive for det videre arbeidet med
informasjon og kommunikasjon omkring internkontrollen. Denne holdningen bekreftes for
øvrig av både kommunalsjef og enhetsleder teknisk forvaltning. Det fremstår imidlertid noe
uklart for revisjonen hvordan dette skal gjøres i praksis, da det oppleves å være stor avstand
mellom de forventninger som legges til grunn i styringssystemet til hva som må antas å være
en nå tilstand, og til hvordan arbeidet med internkontroll faktisk fremstår i kommunen, og da
spesielt på enhet for teknisk forvaltning.
Ledelsesmessig overvåking og oppfølging, følger av at det eksisterer en viss form for etablert
internkontroll. I og med at det i liten grad er etablert eller skriftliggjort en form for
internkontroll på enhet for teknisk forvaltning, er det heller ingen klar forventning om at det
foreligger dokumentasjon eller aktivitet som viser at det er gjennomført evalueringer. Etter
revisjonens vurderinger er det flere forhold som har fremkommet gjennom intervjuer som kan
danne grunnlag for gode evalueringer, både med hensyn til faglige aspekter så vel som
internkontrollen i seg selv. Revisjonen vurderer flere av de forhold det pekes på som relevante
for innmelding i EQS og intensjonen for EQS, samt at bruken av dette systemet etter
revisjonens vurderinger er nærliggende å evaluere i seg selv.
Kommunen har etter revisjonens oppfatning etablert en ramme for ansvar og myndighet, men
det oppleves ikke tilfredsstillende at det er flere som stiller spørsmål ved
delegasjonsreglementet, både i sammenheng med tolkning av innhold så vel som det som
oppleves som feil og mangler. Det er også lite tilfredsstillende at det meldes behov for
revidering uten at dette i tilstrekkelig grad følges opp.
Som det fremkommer av revisjonens gjennomgang av kommunens styringssystem og øvrig
dokumentasjon revisjonen er forelagt, oppleves dette på flere områder tilfredsstillende, men
det kan fremstå noe spredt og fragmentert. Revisjonen begrunner dette med at noe
fremkommer av styringssystemet, noe av EQS, noe av sektorovergripende rutiner og noe av
lokalt lagrede rutiner. I tilnærmingen til en større grad av implementering av internkontroll
ned på enheter, som det øyensynlig er et behov for, kan dette forenkles ved at dokumentasjon
omkring internkontroll samles og fremstår i tråd med de forventninger som følger av COSO.
Er det slik at kommunen har valgt EQS som plattform for internkontroll, bør ledelsen og
støttetjenester i større grad følge opp at informasjon og dokumentasjon omkring internkontroll
konsentreres på dette området, og at sektorer og enheter etablerer lokale rutiner for
internkontroll på sine hjemmeområder på EQS.
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Gjennom arbeidet til innleide konsulenter, er det lagt grunnlag for og gitt kompetanse til
ledere for et videre arbeid med risikovurderinger, ikke bare innen teknisk sektor og enhet for
teknisk forvaltning, men også øvrige sektorer og støttetjenester. Etter revisjonens vurderinger
vil kommunen være tjent med at det i tilnærmingen til implementeringen av internkontroll
etableres enkle og forståelige risikovurderinger, og at disse gis prioriteringer på bakgrunn av
den samlede summen av sannsynlighet og konsekvens. Det er for kommunen krevende å
måtte ta hensyn til et omfattende sett av risiko samtidig, og det er derfor viktig å sortere dette
og se det i lys av COSO sin definisjon av hva som er rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen
målsettingskategoriene. Samtidig vil det etter revisjonens oppfatning være hensiktsmessig å
klargjøre metodikken omkring risikovurderinger, med bakgrunn i at kommunens egen
dokumentasjon benytter en avvikende skala for risiko enn hva innleide konsulenter gjør.
Når det gjelder de funn revisjonen har gjort i forhold til styringssystemet, så overholder dette
til en viss grad strukturen i COSO, mens overholdelse av dette ved undersøkte enhet i liten
grad er dokumentert og således oppleves mangelfull og vanskelig å vurdere. En praktisering
av komponenten for risikovurderinger, er grunnlaget for i hvilken grad øvrige komponenter
samhandler med mål om å redusere eller eliminere risiko. Revisjonen har ikke registrert eller
blitt forelagt dokumenterte risikovurderinger for undersøkte enhet eller kommunen for øvrig.
Lillesand kommune bør etter revisjonens vurdering gjennomføre en gjennomgang som har til
hensikt å revidere styringssystemets del som omhandler internkontroll, slik at dette i større
grad samsvarer med de anbefalinger KS har gitt. Herunder med et særskilt fokus på koblingen
mellom internkontroll og etiske retningslinjer som en naturlig del av etikk sett i lys av internt
kontrollmiljø.
Etter revisjonens vurderinger er det nærliggende å kommentere i hvor liten grad undersøkte
enhet nytter EQS, både med hensyn til innmelding av avvik, men også tilgjengeliggjøring av
dokumentasjon. Sett i lys av de forventninger kommunen og styringssystemet i seg selv har til
enhetene og bruken av EQS, bør det ses nærmere på tiltak som i større grad nyttiggjør
systemet, så vel som et fokus hvor det i større grad stimuleres til en kultur for at systemet
nyttes til avviksmeldinger.
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4.2. Har Lillesand kommune en saksbehandlingspraksis innen plan - og
byggesaksforvaltning som er i tråd med kommunens rutiner og som sikrer krav til
dokumentasjon og likebehandling?
4.2.1. REVISJONSKRITERIER
I tråd med kontrollutvalgets bestilling, som tidligere omtalt i rapportens innledning, har
revisjonen avgrenset sin gjennomgang av saksbehandlingspraksis til et utvalg
reguleringsplaner. En reguleringsplan fastsetter kommunens fremtidige arealbruk og danner
rammene for senere byggesaksbehandling.
Etter plan- og bygningsloven15 er kommune-/bystyret ansvarlig for at det utarbeides
«reguleringsplan der det følger av loven eller kommuneplanens arealdel, samt der det er
behov for planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i
forhold til berørte private og offentlige interesser». En reguleringsplan kan utarbeides som en
områderegulering, eller som en detaljregulering. Det er kommunen som hovedregel utarbeider
områdereguleringer mens forslag til detaljregulering hovedsakelig fremmes av private parter,
også omtalt som forslagsstiller.
Plan- og bygningsloven
Lovens formål §1-1 (4)
«Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser
og myndighet»

Lovens formål oppsummerer i hovedsak de kriterier revisjonen har lagt til grunn for sin
gjennomgang av reguleringsplaner. Ved behandling av reguleringsplaner, gjelder både
forvaltningslovens og plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler. Disse reglene skal
sikre likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet.
Lillesand kommune har som nevnt utarbeidet et informasjonsreglement som omhandler
temaene åpenhet, innsyn og informasjon.16 Etter dette reglementet skal de ansatte i Lillesand
kommune bidra til størst mulig grad av åpenhet omkring virksomheten, og det fremgår at
«som innbyggere er de våre oppdragsgivere og har krav på mest mulig informasjon om
hvordan vi løser våre oppgaver».
Plan og bygningsloven (pbl.) oppstiller rammer for forvaltningens skjønn, og setter også
saksbehandlingskrav. Etter plan- og bygningsloven § 1-9 gjelder forvaltningsloven med de
særlige bestemmelser som er gitt i pbl. Et grunnprinsipp i forvaltningsretten er prinsippet om
15

LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) Heretter pbl.
http://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/R%C3%A5dmannens%20stab/Felles
%20reglement%20for%20% C3%A5penhet,%20innsyn%20og%20informasjon.pdf
16
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forsvarlig saksbehandling. Etter forvaltningsloven § 17 skal «forvaltningsorganet påse at
saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Forvaltningsloven § 17 fastsetter
forvaltningens krav til forsvarlig utredning av en sak, og er ikke bare et sentralt prinsipp, men
også en praktisk regel. Formålet er at forvaltningen gjør en upartisk undersøkelse før et vedtak
fattes.
Forvaltningslovens saksbehandlingsregler blir supplert av saksbehandlingsreglene i pbl.
«kapittel 12 reguleringsplan» med følgende:
-

Varsling og kunngjøring av oppstart
Utarbeide og vedta planprogram, eventuelt med konsekvensutredning
Plikten til å sende planforslaget på høring og legge det ut til offentlig ettersyn
For klage inneholder pbl. særlige bestemmelser

Revisjonen vil her legge til grunn saksbehandlingsreglene i pbl. §§ 12-8 til 12-12. Pbl.§ 12-8
inneholder sentrale saksbehandlingsregler for prosessen knyttet til varsling av oppstart, krav
til oppstartsmøte med referat17, og kommunens ansvar knyttet til dette.
Etter pbl.§ 12-9 skal det, for planer «som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn»,
utarbeides planprogram etter lovens § 1-4. Lillesand kommune har gjennom sitt delegasjonsreglement18 delegert dette ansvaret fra bystyret til planutvalget. Ifølge delegasjonsreglementet
til Lillesand kommune er ansvaret for behandling av reguleringsplan-forslag etter pbl. § 1210, delegert fra bystyret til planutvalget.
Plan- og bygningsloven stiller som krav at det i saksfremlegget til kommune-/ bystyret skal
fremkomme «hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har
vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt». Kommunens innbyggere og andre
høringsinstanser kan gi innspill til reguleringsplan to ganger – både når arbeidet med planen
starter opp, og når planforslaget er klart. De som er part i saken kan klage på vedtatt plan.
Revisjonens kontrollhandlinger knyttet til sin gjennomgang av reguleringsplaner er inndelt i
det revisjonen oppfatter som de ulike steg av en planprosess. Dette er en inndeling basert på
den forståelsen som er gitt i intervjuer og samtaler med Lillesand kommune og forelagte
retningslinjer. Arbeidsprosessen er forsøkt fremstilt i figur 1:

17
18

Gjelder om forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv
https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/publikum?orgId=0926
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Forslag til
reguleringsplan

Medvirkning

Saksbehandling

• Arkivering,
arkivloven § 6
• Habilitet, fvl.§§
6-10
• Oppstartsmøte,
pbl.§ 12-8 (1)

• Prinsippet om
forsvarlig
saksbehandlingutredning og
opplysning
• Likhetsprinsippe
t - størst mulig
likebehandling

• Melding om
igangsetting
• Uttalelser
• Høring

Saksfremlegg til
bystyret
• Forslag fra
administrasjone
n med innkomne
merknader og
behandlingen av
disse

4.2.2. FAKTA
Revisjonens har lagt til grunn fire reguleringsplaner i arbeidet med å belyse problemstillingen.
Utover dette ble det gjennomført en noe mer avgrenset kontroll knyttet til kommunens
dokumentasjon omkring oppstartsmøte, som etter revisjonens oppfatning danner et viktig
grunnlag for det videre arbeidet med en reguleringsplan, samtidig som det fra kommunen er
forelagt en mal som skal nyttes for å dokumentere dette møtet.
Revisjonen har i etterkant av at prosjektplanen ble vedtatt, blitt gitt et tilleggsoppdrag knyttet
til å belyse rutiner omkring fordeling av innkomne saker, arkivering og
informasjonssikkerhet. Disse forholdene er ikke eksplisitt belyst, men inngår i det implisitte
arbeidet med å belyse problemstillingen i sin helhet. Revisjonens forståelse av en planprosess
er forsøkt fremstilt gjennom figur 2.

Planforslag
reguleringsplan

Saksbehandling i
adminsitrasjonen

Behandling i
planutvalget

Vedtak i bystyret

Forslag til reguleringsplan

Revisjonen får i intervjuer opplyst at saker som kommer inn til kommunen blir tildelt et
saksnummer, og arkiveringsprosessen gjennomføres av postmottaket. Kommunen har en
mottakskontroll, men i forbindelse med omstilling gikk én stilling som tidligere hadde
arbeidsoppgaver knyttet til fordeling av saker, til Birkenes kommune. Revisjonen stilte i
intervju med både enhetsleder og fagleder byggesak, spørsmål om det er fokus på å ivareta
informasjonssikkerhet knyttet til mottak og fordeling av saker. Fagleder byggesak pekte på at
det er en forventning om at arkivet må ta vurderinger omkring dette før sakene fordeles
videre. Enhetsleder fortalte revisjonen i intervjuer at dette har blitt diskutert og vurdert og at
det er gjort avklaringer om at plan- og byggesak ikke er berørt av dette, og heller ikke trenger
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rutiner på det. Det er henholdsvis fagleder som fordeler saker på bygg, og enhetsleder teknisk
forvaltning som fordeler saker på plan. Revisjonen har ikke sett noen skriftlige rutiner knyttet
til saksfordeling. Alle reguleringsplanene revisjonen gjennomgikk lå lagret i Websak med et
eget arkivnummer. Avdeling for bygg har tilgjengeliggjort en rutine på EQS som beskriver
byggesaksbehandling i Websak.19
Revisjonen har ikke blitt forelagt noen skriftlig rutine eller beskrivelse av hvilke dokumenter
som skal lagres i Websak gjennom arbeidsprosessen med en reguleringsplan. I revisjonens
gjennomgang av saker, registrerer vi at det er noe ulikt innhold av dokumentasjon fra sak til
sak, og at det således bekrefter revisjonens funn knyttet til manglende rutiner for enhetlig
saksbehandling. Revisjonen registrerer at det i Websak er forskjellig bruk av titler på
planforslagene/reguleringsplanene sett opp mot titler brukt på kommunens hjemmesider under
vedtatte reguleringsplaner.
Revisjonen har heller ikke blitt forelagt noen skriftlige rutiner for habilitetsvurderinger. I
intervjuer med enhetsleder blir det kommunisert at den enkelte medarbeider må si fra om
eventuelle habilitetsspørsmål. Enhetsleder pekte på at habilitet har vært et tema og har blitt
diskutert på arbeidsplassen, men forvaltningen er tillitsbasert og det forventes at
saksbehandler selv kan vurdere dette og si ifra. Når det kommer til byggesak er det i
intervjuer uttalt at det er fagleder som fordeler innkomne saker i Websak. I intervju med
fagleder byggesak fremgår det at det ikke foreligger skriftlige rutiner som beskriver
habilitetsvurderinger, men det foreligger en forventning fra leder om at den enkelte må ha
tilstrekkelig kunnskap om det krav som følger av forvaltningsloven på dette området.
Revisjonen får i intervjuer opplyst at det som hovedregel er private parter som tar initiativ til
oppstart av en reguleringsplan. Disse tar da kontakt med kommunen med forslag til
reguleringsplan, og ber da gjerne om en oppstartsmøte. Det er ansvarlig saksbehandler som
har ansvaret for at dette blir fulgt opp. I de fire plansakene revisjonen undersøkte i Websak,
var det journalført dokumentasjon på forslagsstillers første kontakt med kommunen, og at det
var innkalt til oppstartsmøte etter ønske fra forslagsstiller.
Revisjonen har fått tilsendt et dokument som omtales som «planinitiativ», som beskriver
hvilken informasjon som skal sendes inn til kommunen fra forslagsstiller. Dette fremstår for
revisjonen mer som en form for huskeliste fremfor rutine eller sjekkliste. Det kommer frem av
skrivet at kommunen kaller inn til oppstartsmøte ca. 4-6 uker etter innsending av komplett
informasjon. Dokumentet er en type punktliste over hva planinitiativet skal inneholde av
beskrivelser. Dette dokumentet er ikke nevnt i noen av intervjuene som er gjennomført av
revisjonen, det er ikke i noen av de undersøkte reguleringsplanene journalført hverken inn

19

Websak – veileder for byggesaksbehandling i Websak
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eller ut fra kommunen, men revisjonen har heller ikke spesifikt etterspurt informasjon om
dette.
Revisjonen har fått oversendt en skriftlig mal for oppstartsmøte. Denne beskriver forskjellige
ansvarsområder og hvem som har ansvar for å følge dette opp. Det er en praksis på at
ansvarlig saksbehandler møter i oppstartsmøte, med eventuelt enhetsleder. Revisjonen får
forklart at hensikten med oppstartsmøte er å informere om planprosessen for de som skal
starte en sak (forslagsstiller), og at kommunen skal få innsikt i hva de tenker om planen. Noen
forslagsstillere kjenner prosessen godt, for andre kan dette være noe helt nytt. Om
saksbehandler finner det hensiktsmessig, kan andre aktører i kommunen, for eksempel VA
eller samferdsel, være tilstede på disse møtene, eller informasjon fra disse er hentet inn fra
saksbehandler på forhånd.
I alle de fire plansakene revisjonen gjennomgikk, forelå det referat fra oppstartsmøte. I sakene
fra noen år tilbake er en tidligere mal brukt, mens det i de nyere sakene er benyttet en annen
mal - tilsvarende den som er oversendt revisjonen. I de eldre malene var det listet opp
arbeidsoppgaver med et avkrysningsfelt. Den nyere malen inneholdt kolonner for skriftlig
utfylling. I den nyeste malen er det også et oppsett over arbeidsoppgaver og en kolonne for
utfylling av hvem som har ansvaret for gjennomføring av dette.
Referatet fra oppstartsmøtet skal, slik revisjonen forstår det, sendes ut av kommunen til de
involverte partene. I Websak er det journalført referat fra oppstartsmøtet tilknyttet alle de
undersøkte reguleringsplanene. Det fremstår for revisjonen som at det foreligger en praksis
hvor saksbehandler ekspederer relevante maler og vedlegg sammen med referatet. Eksempler
på slike vedlegg og maler kan være adresseliste, kommuneplan, veinorm, gebyrsatser,
sjekkliste for barn og unges interesser, med mer. Revisjonen har i sin gjennomgang av
reguleringsplaner merket seg at det er noe varierende fra sak til sak hva som vedlegges
referatet. I malen revisjonen er forelagt, fremgår det en liste over hvilke vedlegg som skal
vedlegges referatet.
Revisjonen hadde som tidligere omtalt en utvidet kontroll rettet mot dokumentasjon omkring
oppstartsmøter. Det ble gjennomført en stikkontroll av ytterligere fire reguleringsplaner hvor
hensikten var å kontrollere om det var utarbeidet og arkivert referat fra oppstartsmøte. I en av
sakene revisjonen undersøkte, ble det fra forslagsstiller etterlyst referat. Det fremgår ikke av
Websak at referat fra oppstartsmøte er journalført. Det foreligger imidlertid et journalført svar
fra kommunen hvor det fremgår at referatet ikke har blitt utarbeidet som følge av sykefravær.
I en annen sak ble det gjennomført oppstartsmøte i september, men referat ble ikke sendt ut
før i desember. Kommunen beklaget i denne sammenheng at dette hadde tatt lang tid. I de to
andre sakene som revisjonen kontrollerte, forelå det skriftlig referat journalført i Websak.
Revisjonen har ikke fått noen skriftlig rutine for hvem som skal og kan møte i
oppstartsmøtene. I intervjuer med de ansatte blir dette av enkelte problematisert, ved at for
eksempel politikere har møtt opp sammen med forslagsstiller, og at dette for saksbehandler
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opplevdes som ubehagelig. Det ble også uttalt at saksbehandler i møtet fikk et inntrykk av at
forslagsstillers ønsker sannsynligvis kom til å bli vedtatt.
Saksbehandling

Etter oppstartsmøte er det ansvarlig forslagsstiller som skal innhente nødvendig
dokumentasjon. Den ansvarlige saksbehandler i kommunen skal gjennomgå planforslaget og
sende ut høringsforslag, og deretter gjøre en merknadsbehandling av innkomne merknader,
for så å utarbeide saksfremlegg til politisk behandling. Saksbehandler har ansvar for at
prosjektet følger de krav som kommunen har etablert for en slik prosess. I intervjuer blir det
påpekt at det er mye informasjon og dokumentasjon som skal samles inn, og at dette kan være
en utfordring, særlig for de uten erfaring.
Det er etter plan- og bygningsloven visse krav til innholdet i en reguleringsplan, og revisjonen
har fått oversendt en del maler og sjekklister knyttet til saksområdet. Dette gjelder blant annet
mal for «forurenset grunn» og sjekkliste for barn og unges interesser. Revisjonen har også fått
oversendt skjema for gebyr som skal sendes til forslagsstiller. Revisjonen blir i intervjuer
fortalt at det ikke finnes noen sjekkliste eller arbeidsrutine for arbeidsprosessen med en
reguleringsplan. I et av intervjuene ble det fra en av de ansatte pekt på at det er et ønske om å
etablere sjekklister for saksgangen på plan.
En saksbehandler påpekte i intervju med revisjonen at det kan være utfordrende med
manglende dokumentasjon fra forslagsstiller, eller at dokumentasjonen kommer inn tett opptil
frister som er satt. Revisjonen observerer i sin gjennomgang at saksbehandlers etterspørsel
etter dokumentasjon i enkelte saker er arkivert i Websak. I spesielt en sak kunne revisjonen se
korrespondanse mellom forslagsstiller og saksbehandler angående forhold som skal utbedres
og hensynstas, men dette forelå i mindre grad i de andre sakene. Den omtalte
korrespondansen viste på en god måte hvilke krav planutvalget hadde satt til forslagsstiller og
hvilke forhold som ble ansett som tilfredsstillende. I det hele tatt var saksbehandlingen svært
klargjørende i dialogen om hva som gjenstod av arbeid for forslagsstiller.
I utarbeidelse av en reguleringsplan, skal arealplanen til kommunen legges til grunn.
Revisjonen har ikke fått noen skriftlig rutine eller mal for hvordan dette gjøres.
I forbindelse med saksbehandlingen av reguleringsplaner gjennomføres det samarbeidsmøter,
som i hovedsak foregår på onsdager, i tillegg til andre uformelle interne møter. Revisjonen
har ikke blitt forelagt noen mal eller referat fra slike møter. Det kommer frem i intervjuer at
referater fra et slikt møte ikke er hensiktsmessig eller ønsket. Det har vært enhetsleder for
teknisk forvaltning som har kalt inn til disse møtene, og revisjonen får opplyst at man i disse
møtene gjerne diskuterer saksbehandlernes aktuelle planer. Det kommer frem i intervjuer at
saksbehandlere på plan finner disse møtene nyttige. Revisjonen var tilstede i et av møtene
som observatør etter invitasjon fra enhetsleder teknisk forvaltning. Tilstede på dette møtet var
det ulike fagmiljøer representert, herunder ansatte ved byggesak, naturforvalter,
arealplanleggere, enhetsleder teknisk forvaltning, samt fagleder vann og avløp. I møtet ble det
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diskutert omkring en konkret reguleringsplan. Arealplanlegger ansvarlig for saken, presenterte
denne innledningsvis. Det fremheves at diskusjonene tok for seg viktige deler av kommunens
krav, og det ble også trukket paralleller til andre lignende reguleringsplaner. I sammenheng
med dette, ble forholdet omkring likebehandling diskutert knyttet til flere aspekter av
reguleringsplanen. Enhetsleder var ordstyrer på møtet og sikret at alle som ønsket det kom til
orde, samtidig som han i flere tilfeller stimulerte til at enkelte fagpersoner skulle uttale seg.
I samarbeidsmøtet har det vært åpnet for at andre sektorer og avdelinger i kommunen, for
eksempel helse og kultur eller sektor for skole og barnehage, kan delta. Dette er sikret ved at
kommunalsjefer mottar møteinnkalling med oversikt over hvilke saker som skal diskuteres. I
intervjuer blir det påpekt at innkallingene til disse møtene kun går til kommunalsjef, da de kan
vurdere hvem som bør møte fra den aktuelle sektoren, hvis det i det hele tatt er behov for å
møte. Det har fra en saksbehandler blitt pekt på at de har fått tilbakemeldinger fra
enkeltpersoner i sektorene som har hatt et ønske om å delta i diskusjon omkring
reguleringsplaner, men som ikke har blitt innkalt til møtene.
I en av de undersøkte reguleringsplanene så revisjonen at en detaljregulering ble sendt ut på
intern høring i kommunen, og da til ulike aktuelle faginstansene. Denne saken ble også meldt
inn til tidligere omtalte samarbeidsmøte. I de øvrige undersøkte reguleringsplanene forelå det
ikke en slik dokumentasjon.
Revisjonen observerer i to av sakene vi gjennomgikk, at fylkesmannen etterspurte ROSanalyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) etter at forslaget til reguleringsplan ble sendt ut fra
kommunen. Andre innspill fra fylkesmannen, gikk blant annet ut på etterspørsel om forhold
omkring klima og energi i en av de undersøkte reguleringsplanene.
Medvirkning

Det er forslagsstiller som er ansvarlig for at det meldes fra til grunneiere o.l. og offentlige
instanser om oppstart av planarbeidet. Når det kommer til kommunens ansvar for
offentliggjøring, høring og registrering av innkomne merknader, er revisjonen forelagt maler
som har til hensikt å sikre dette ansvaret. Revisjonen er forelagt mal for «melding av offentlig
ettersyn», «melding om vedtak», og «mindre endring». I alle sakene gjennomgått av
revisjonen, finner vi dokumentasjon på at forslag til reguleringsplan er sendt ut til grunneiere,
offentlige instanser og publisert for offentligheten i aviser og lignende.
I alle sakene gjennomgått av revisjonen, kom det inn merknader til kommunen etter
kunngjøring av planforslag, hvor antall merknader i stor grad varierte. Det var i alle
undersøkte saker registrert merknader i Websak. Merknader ble journalført fortløpende og
uten noen form for systematisering. Revisjonen har ikke forutsetninger for å kunne uttale seg
om at alle merknader knyttet til de undersøkte reguleringsplanene var journalført.
Saksfremlegg til politisk behandling

De innkomne merknadene til planen skal behandles hos kommunen og hvordan dette er gjort
skal fremkomme i saksfremlegget til politisk behandling. Revisjonen har i sin gjennomgang
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av reguleringsplaner registrert at merknader fremkommer i planutvalgets vedtak. Revisjonen
har ikke fått oversendt noen skriftlig rutine for dette, men blir i intervjuer fortalt at alle
innkomne merknader arkiveres i Websak. Slik revisjonen forstår det, så kan saksbehandler i
samråd med forslagsstiller gjøre utbedringer av foreslåtte reguleringsplan før denne går til
politisk behandling i planutvalget.
Når det gjelder innkomne merknader på planforslaget, har ikke revisjonen kontrollert om alle
disse merknadene er tatt med i saksfremlegget til politisk behandling. Dette på bakgrunn av at
mengden merknader knyttet til de reguleringsplanene revisjonen har undersøkt, kunne være
alt fra 8 til over 20 merknader i en sak. Noen merknader gjelder også privatrettslige forhold,
som ikke har betydning for kommunens behandling av reguleringsplanen. I ett tilfelle så
revisjonen at saksfremlegget til bystyret inneholdt en liste over innkomne merknader med
tilhørende kommentarer fra rådmann. I et annet tilfelle ble innkomne merknader lagt ved
saken som gikk til politisk behandling.
I følge de revisjonen har snakket med, følger det av delegasjonsreglementet hvilke saker som
skal opp i de forskjellige politiske organ. Det blir i intervjuer påpekt at delegasjonsreglementet kan oppleves som mangelfullt, for eksempel foreligger ingen veiledning på hvilke
saker som er «prinsipielle». Dette er nærmere omtalt tidligere under rapportens gjennomgang
av internkontroll.
Revisjonen ser i sin gjennomgang at det i alle saker foreligger dokumentasjon på behandling i
planutvalget. Her behandles planene før de sendes ut på høring, eventuelt med
forutsetninger/klausuler til administrasjonen om hvilke endringer eller innarbeidelser
administrasjonen og/eller forslagsstiller må sikre før en høring. Blant annet måtte
administrasjonen i en sak sikre at denne «endres slik at denne er oppdatert i forhold til de
siste endringer i plankart og bestemmelser». Revisjonen har i sin ettergåelse av dette
registrert at det i dokumentet lagt ut for offentlig ettersyn, fremgår at saksbehandler har sikret
at det er gjort endringer i samsvar med forutsetninger/klausul fra planutvalget ovenfor
forslagsstiller.
Revisjonen så i sin gjennomgang en sak som etter offentlig høring ble sendt til fylkesmannen
for klagebehandling. Det fremgår av korrespondanse i saken at fylkesmannen opprettholder
kommunens vedtak.
I saksbehandlingen til planutvalget og bystyret, registrerer revisjonen at det i alle de
undersøkte sakene er gjennomført vurderinger omkring habilitet, jfr. forvaltningsloven § 8
(2).
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4.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON
Forslagsfasen

Kommunen har gjennom sin arkivfunksjon et system for mottak av saker gjennom
postmottak. Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere i hvilken grad denne prosessen
fungerer etter sin hensikt, men registrerer at det er journalført innkomne dokumenter i de
sakene som er undersøkt. Således er det ikke enhetsleder og fagleder som arkiverer sakene,
men fordeler disse.
Ved fordeling av saker på plan, er det opp til den enkelte medarbeider å si fra om de er
inhabile, og om de skulle være i tvil, stille spørsmål angående dette til sin overordnede. Dette
er i tråd med loven, men revisjonen vil fremheve at det i denne sammenheng forutsettes at de
ansatte har kjennskap til habilitetsreglene. Det vil etter revisjonens vurdering være en fordel
om administrasjonen gjør en vurdering omkring skriftliggjøring av habilitetsvurderinger.
Revisjonen registrerer at det er gjennomført og dokumentert habilitetsvurderinger av
politikere i alle de undersøkte reguleringsplaner i vedtakene fra politiske behandlinger.
Dokumentet «planinitiativ – innsending av informasjon», inneholder en liste over hva som
skal innsendes kommunen i forbindelse med forslag om reguleringsplan. Revisjonen har ikke
grunnlag for å vurdere selve dokumentet, men mener det er positivt at kommunen har et slikt
arbeidsdokument som kan være et grunnlagsdokument for det videre saksarbeidet. Revisjonen
kan ikke se at dokumentet er journalført som utgående dokument fra kommunen i de sakene
vi har undersøkt. I hvilken form dette kommuniseres til omgivelsene, fremstår slik sett ukjent
for revisjonen. Det stilles for øvrig spørsmål om hvorfor dokumentet ikke er nevnt for
revisjonen i de intervjuer som er gjennomført. All den tid revisjonen opplever at ansatte peker
på mangler i innsendt dokumentasjon fra forslagsstiller som en forsinkende faktor, bør
kommunen i større grad vektlegge god skriftlig dokumentasjon, slik som planinitiativet
danner grunnlag for.
Av revisjonens kontroll om det foreligger referat fra oppstartsmøte, foreligger dette i alle
sakene med unntak av én. I det tilfellet revisjonen ikke kunne se at det forelå referat fra
oppstartsmøte, hadde dette mest sannsynligvis sammenheng med sykdom. Revisjonen vil ikke
problematisere dette videre. Ny mal for referat fra oppstartsmøte skiller seg vesentlig både i
form og innhold fra malen som tidligere er nyttet. Revisjonen oppfatter det å være en
forbedret mal som nå foreligger, da det i større grad beskrives forventninger og roller, samt
ansvarliggjøring for det videre arbeidet i prosessen. Eksempelvis er det ikke noen form for
avkryssing slik det har fremgått av tidligere maler. Det er i større grad lagt opp til at det gis
utfyllende informasjon omkring hva som skal utføres av oppgaver knyttet til de enkelte krav.
Eksempelvis for samferdsel fremgår det at vegnormal gjelder, men at det skal redegjøres nøye
for trafikksikkerhet og skolevei. Revisjonen anser et slikt referat som avgjørende for at den
videre saksbehandling blir effektiv og forsvarlig, da det i plansaker kreves mye og utfyllende
informasjon og dokumentasjon for å legge til rette for et mest mulig korrekt vedtak.
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Saksbehandling

Ved revisjonens gjennomgang av reguleringsplaner i Websak, fremstår det for revisjonen som
om det er en noe ulik saksbehandling fra de ulike saksbehandlere på plan. Med dette mener
revisjonen at det er noe varierende grad av dokumentasjon knyttet til sakene i Websak. Som
eksempel kan revisjonen nevnte at det i en av sakene i Websak er utarbeidet saksdokumenter
som viser korrespondanse mellom saksbehandler og forslagsstiller. I denne korrespondansen
er det på en lettfattelig måte listet opp en oversikt som viser hvilke forhold i saken som er i
orden eller hva som må utbedres som følge av planutvalgets behandling. Av dette følger det
etter revisjonens oppfatning at etterprøvbarhet er sikret på en god måte, og at en slik praksis
bør vurderes etablert i alle saker.
Samarbeidsmøtene blir i intervjuer med de ansatte på plan fremstilt som en positiv arena for å
kunne få innspill til kvalitetssikring av saksbehandlingen. Dette er et syn revisjonen deler, tatt
i betraktning at en slik arena vil sikre blant annet involvering av ulike fagmiljøer, innspill fra
andre sektorer og slik revisjonen har opplevd møtet også hensyn til likebehandling. Ved at
man tilknytter seg ulike deler av kommunens sektorer i slike fora, kan arbeidsprosessen
effektiviseres og forbedres samtidig som man sikrer kommunens ulike hensyn i enkeltsaker.
Samlet sett fremstår det for revisjonen at dokumentasjon som skal beskrive saksbehandlingen
på plan i Lillesand kommune er noe mangelfull. Dette er for øvrig i tråd med den informasjon
revisjonen er gitt gjennom intervjuer. En slik mangel på skriftlige rutiner, stiller i større grad
krav til likhet og en forståelse blant saksbehandlere av hva man kan uttale eller love i møte
med forslagsstiller. Som det nevnes i andre deler av rapporten, kan skriftlige rutine til en viss
grad kunne erstattes ved at saksbehandlere i større grad diskuterer og kommer til felles
enighet om hvor man skal stå i møte med forslagsstiller.
Medvirkning

Revisjonen er forelagt flere maler for hvordan medvirkning gjennom loven skal sikres. I
gjennomgangen av saker i Websak, fremgår det at disse malene nyttes i praksis, og revisjonen
anser denne delen av gjennomgangen som tilfredsstillende.
Saksfremlegg til politisk behandling

Revisjonen finner saksfremlegget til bystyret, med en opplistet oversikt over innkomne
merknader og kommentarer til disse, som oversiktlig. Etter delegasjonsreglementet er det kun
beskrevet to områder for plansaker som er delegert fra bystyret til planutvalget. Det er ingen
informasjon ut over dette, kun en gjengivelse av lovtekst. Flere ansatte har påpekt det
mangelfulle delegasjonsreglementet, og revisjonen kan se hensikten av å gjøre dette mer
utfyllende i den form det er hensiktsmessig for saksbehandlere.
For revisjonen opplevdes møtet som en god arena for å sikre at ulike hensyn ble ivaretatt
knyttet til reguleringsplanen. Møtet hadde en relativt uformell struktur, men det var merkbart
for revisjonen at enhetsleder hadde en form for styring for å sikre at alle forhold ble belyst.
Det skrives ikke referat eller annen dokumentasjon fra disse møtene, men det var i møtet et
fokus på likebehandling av sakene.
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4.3 Er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant ansatte i
plan- og byggesaksforvaltningen og i hvilken grad etterleves disse?
4.3.1. REVISJONSKRITERIER
Et sentralt revisjonskriterium for problemstillingen er kommunens vedtatte etiske
retningslinjer, som angir kommunens etiske plattform for ansatte i Lillesand kommune. Det
vil videre stå sentralt å etablere en forståelse av hvilke forventninger kommunens øverste
administrative ledelse har når det kommer til implementering av disse.
En etablering av etiske retningslinjer følger naturlig av kommunelovens formålsparagraf som
slår fast at kommuneloven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på
en høy etisk standard.20 Videre pålegges den øverste administrative ledelse gjennom
kommuneloven § 23 punkt 2 å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommuneloven § 48
femte ledd stiller krav til synliggjøring i årsberetningen om kommunens arbeid med etikk. Det
skal redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som skal planlegges iverksatt for å sikre
betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten.
KS har i flere sammenhenger gitt anbefalinger omkring innhold og utforming av etiske
retningslinjer. I sitt idéhefte «rådmannens internkontroll» fremgår det av punkt 10.2.8 at
hensikten med etiske retningslinjer bør være klargjøring av ståsted, gi grunnlag for personlig
refleksjon og støtte i konkrete enkeltsaker/vurderinger. Det pekes på at målet med etiske
retningslinjer må være å skape en felles plattform som skal stimulere til refleksjon over egen
praksis. Det anbefales at kommunen selv utarbeider sine etiske retningslinjer, da dette antas å
gi bedre forankring og større oppmerksomhet hos dem som skal anvende dem.
Når det kommer til innholdet i de etiske retningslinjene, peker KS på at de fleste vet hva som
er forskjellen mellom rett og galt, men at det er gråsonene som er skumle, og hvor det er
avgjørende at en må være påpasselig med utøvelsen av det ansvar og myndighet den enkelte
er gitt. De etiske retningslinjene bør ifølge KS gi retningslinjer for egne ansatte og folkevalgte
om hvordan en skal opptre, omgangsform, representasjon, innsyn og varsling. Det pekes
spesielt på innsyn som et viktig element i om man tåler offentlighetens søkelys på det man har
foretatt seg. Et viktig poeng som fremheves, er at folkevalgte og administrative ledere i
kommunen er viktige «rollemodeller og kulturbyggere» for organisasjonens ansatte.21

20
21

LOV-1992-09-25-107, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Kommunenes sentralforbund (2015) «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?»
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4.3.2. FAKTA
Den øverste administrative ledelse har flere formelle krav som skal oppfylles med hensyn til
det å etablere etiske retningslinjer, men vel så viktig er arbeidet knyttet til det å gjøre de etiske
retningslinjene kjent blant alle ansatte i kommunen. Det å gjøre alle ansatte kjent med de
etiske retningslinjene, antas å kreve en form for rutine eller prosedyre som sikrer
implementering så vel som tilbakerapportering på at dette er gjort på en slik måte at de etiske
retningslinjer danner en felles etisk plattform på tvers av enheter og sektorer i kommunen.
Revisjonen er forelagt dokumentasjon som viser at det eksisterer et sett etiske retningslinjer
for ansatte i Lillesand kommune (gyldig fra 22.07.2016), og egne etiske retningslinjer for
folkevalgte. Revisjonen gjør oppmerksom på at det ikke er konsistens mellom etiske
retningslinjer for ansatte publisert på internett og intranett. De etiske retningslinjene for
ansatte publisert på internett, er sist endret 21. juli 2011. Etiske retningslinjer for folkevalgte
er ikke tilgjengeliggjort på internett, men er tilgjengeliggjort på kommunens ansattportal.
Det fremgår av kommunens årsberetning for 2017 et eget avsnitt knyttet til etikk i tråd med de
formelle krav som følger av kommuneloven § 48 femte ledd, men det fremgår av
årsberetningen i mindre grad hva kommunen har gjort av arbeid knyttet til tiltak som har blitt
iverksatt og arbeid som skal gjøres. Under avsnittet for etikk peker kommunen på viktigheten
av redelighet og åpenhet:
«(…) folkevalgte/kommunens ansatte skal legge stor vekt på redelighet og åpenhet,
være bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit til kommunen, og skal
derfor ta aktiv avstand fra enhver uetisk forvaltningspraksis.»
Kommunen setter de etiske retningslinjer i sammenheng med internkontroll i sin årsberetning.
Dette styrker i vesentlig grad det interne kontrollmiljøet ved at etikk og integritet gis
nødvendig fokus. Kommunens styringssystem omtaler kommunens verdigrunnlag i kapittel 2,
som blant annet omhandler kommunens visjon, interne verdier, omdømmet, kvalitetskjeden,
etikk og kontroll og tilsyn. Når det kommer til avsnitt for etikk, er dette slik revisjonen forstår
et sammendrag av kommunens etiske retningslinjer, hvor etiske forhold blir satt i
sammenheng med kommunikasjon.
De etiske retningslinjene er i utgangspunktet ikke gjenstand for vurdering, men revisjonen
registrerer at kommunens etiske retningslinjer for ansatte i det vesentligste tar for seg, og i
utfyllende grad, beskriver de forhold som legges til grunn i anbefalingene fra KS. Revisjonen
har i sin gjennomgang av de etiske retningslinjer for Lillesand kommune satt disse i
sammenheng med de anbefalinger som følger av KS sine anbefalinger gjengitt i
problemstillingens revisjonskriterier. På et overordnet nivå er de etiske retningslinjene for
ansatte i Lillesand kommune tilsynelatende i tråd med disse anbefalingene. De etiske
retningslinjene etablerer en plattform for forståelsen av hva etikk er, forholdet omkring
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lojalitet til kommunens vedtak, lover og regler, og hvordan den enkelte skal forholde seg til
gaver, representasjon og interessekonflikter.
Revisjonen merker seg at det i de etiske retningslinjene eksplisitt fremgår at dersom en ansatt
er usikker på om personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar
for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal dette tas opp med overordnede. En slik
praksis vil etter revisjonens syn fordre at det foreligger kompetanse og et system blant
kommunens ledere til å kunne ivareta slike problemstillinger på en forsvarlig måte.
Implementering av etiske retningslinjer

Når det kommer til spørsmålet om Lillesand kommune har lykkes med å implementere etiske
retningslinjer blant ansatte i plan- og byggesaksbehandlingen, har revisjonen valgt å belyse
dette gjennom en kombinasjon av intervjuer og spørreundersøkelse. Gjennom intervjuer med
rådmann, kommunalsjef teknisk og enhetsleder teknisk forvaltning, har det vært ønskelig å få
et bilde av hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre en tilstrekkelig implementering. Ansatte
innen plan- og byggesaksbehandling er intervjuet for å kunne gi et bilde av i hvilken grad
dette arbeidet har lykkes basert på den kunnskap de har om de etiske retningslinjene.
Ansatte på plan- og byggesak ble i spørreundersøkelse spurt om forhold omkring både
kjennskap til og etterlevelse av de etiske retningslinjene for kommunen. Til spørsmålene ble
det brukt svaralternativer med en skala hvor tallet 1 representerte svært lav, og tallet 6
representerte svært høy. Det var også et alternativ å svare «vet ikke». Det ble også stilt ja/nei
spørsmål hvor det også var mulighet for å svare «vet ikke».
På spørsmål om «hvor god kjennskap har du til kommunens etiske retningslinjer» var det to
personer som svarte at de har svært lav kjennskap, mens fem av ni respondenter svarte at de
hadde nokså god kjennskap til de etiske retningslinjene. Sett under ett må det være en
ambisjon for kommunen at alle ansatte har god kjennskap til de etiske retningslinjene, og i et
slikt perspektiv oppleves resultatene fra de ansatte som noe svakt sett under ett.
Videre stilte revisjonen en påstand om at «jeg kan lett finne de etiske retningslinjer for
Lillesand kommune». Av de ni respondentene var det fire respondenter som i svært liten eller
liten grad samtykket i dette, mens det var fire respondenter som i høy eller svært høy grad
samtykket i dette. I intervju med kommunens rådgiver er revisjonen gjort kjent med at
sektorovergripende rutiner og retningslinjer, som eksempelvis de etiske retningslinjene, er
tilgjengeliggjort på alle sektorer og enheters områder i EQS. Det vil si at hver enkelt ansatt
enkelt vil finne dette ved at man simpelthen går inn i EQS, og at det slik sett er mer et
spørsmål om manglende kunnskap og informasjon enn manglende tilgjengeliggjøring.
Revisjonen stilte i spørreundersøkelsen spørsmål om etikk/etiske problemstillinger inngikk i
den ansattes siste medarbeidersamtale. En slik samtale vil være en utmerket arena for en leder
med tanke på å få gitt sine synspunkter på forventninger til ansatte, diskutere temaene, og få
tilbakemeldinger fra ansatte. Resultatene fra undersøkelsen viser at syv av ni ansatte ikke har
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erfaring med at etikk har vært en del av medarbeidersamtale. To av ni ansatte kan ikke huske
om etikk har vært en del av medarbeidersamtalen.
I spørsmålet om ansatte er forelagt de etiske retningslinjene ved ansettelse, er det seks av de ni
ansatte som er spurt som svarer nei, mens to svarer ja og en svarer vet ikke. I intervjuer med
de ansatte er det flere som peker på at det i den senere tid er sendt ut informasjon fra ledelsen
om hvor man kan finne de etiske retningslinjene. Det er imidlertid ikke noen av de ansatte
som kan bekrefte at det følges opp at de ansatte setter seg inn i de etiske retningslinjene. Sett i
perspektiv av internkontroll må det kunne forventes en form for tilbakerapportering omkring
forhold som er delegert, og ikke minst at det foreligger en oppfølging fra leder om at de
ansatte faktisk setter seg inn i det som blir formidlet. Uten en viss grad av tilbakerapportering,
vil det aldri kunne foreligge et klart svar på om implementering har lyktes.
Fra kommunens øverste administrative ledelse gis det uttrykk for at det er en forventning om
at den enkelte leder erkjenner sitt ansvar og sikrer en tilstrekkelig implementering av
kommunens rutiner blant sine ansatte. Dette bekreftes når revisjonen intervjuer kommunalsjef
teknisk og enhetsleder for teknisk forvaltning. I intervju med organisasjonssjef ble revisjonen
forelagt et eksempel på lederavtale for en lederstilling i Lillesand kommune, og informert om
at disse var på plass for alle ledere i teknisk sektor. Lederavtalene viser hvilket ansvar og
plikter den enkelte leder har, herunder forventninger omkring kommunens verdier og etiske
retningslinjer. Videre ble revisjonen av organisasjonssjef gjort kjent med at det tidligere har
vært et etablert system for å sikre at nytilsatte gis tilstrekkelig informasjon i form av
nytilsattseminar. En slik tilnærming vil i større grad kunne sikre at ansatte gjøres kjent med de
etiske retningslinjene. Slik revisjonen forstår det, så legges det i Lillesand kommune opp til at
det er den enkelte leder som er ansvarlig for å gjøre ansatte kjent med de etiske
retningslinjene. Etiske retningslinjer er sektorovergripende og det ville således være naturlig
at det foreligger et system på sentralt nivå som sikrer at disse gjøres kjent for ansatte så vel
som ledere.
I intervju med kommunalsjef opplever revisjonen at det er et fokus på at ledere bevisstgjøres
om at ansatte skal være informert og opplyst om hva som er rett og galt. Kommunalsjef er
tydelig på at hun bruker sine møter til ansvarliggjøring av underlagte ledere på forhold
omkring dette. Konkret vises det til eksempler som omhandler bruk av kommunens kjøretøy
og de rutiner som gjelder for dette. Kommunalsjef opplever at det kan være tungt å snu en
kultur hvor blant annet bruk av kommunens kjøretøy har vært opplevd brukt privat, men at det
oppleves vanskelig å skape en forståelse for hva som er rett og galt i denne forbindelse. Det er
imidlertid ingen indikasjoner på at sektorledelse har sikret tilstrekkelig implementering av de
etiske retningslinjer, og det er heller ikke lagt til rette for at disse tas opp til diskusjon blant
ledere og ansatte i sektoren som en form for dilemmatrening og refleksjon omkring generelle
etiske problemstillinger. Det pekes imidlertid på at det i forbindelse med kommunens
ledertrening settes temaer på dagsorden som skal gjøre ledere bedre rustet til å håndtere
vanskelige situasjoner.
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I intervju med enhetsleder gjøres revisjonen oppmerksom på at han nylig har sikret at alle
ansatte er gjort kjent med rutiner og retningslinjer. Dette som en følge av at han har sett et
behov for dette i den senere tid i lys av at det har vært flere nyansatte. Dette bærer imidlertid
grad preg av å være ad-hoc basert fremfor å være av rutinemessig art, samtidig er det av
betydning at slike tiltak kan settes i sammenheng med en identifisert risiko, for senere å kunne
se effekten av de tiltak som iverksettes.
Etterlevelse av etiske retningslinjer

For å oppnå en god etterlevelse av de etiske retningslinjene, legger revisjonen til grunn KS sin
anbefaling om at målet med etiske retningslinjer må være å skape en felles plattform som skal
stimulere til refleksjon over egen praksis. I arbeidet med å skape en felles plattform forutsettes
det, utover kunnskap om etiske retningslinjer, at det også legges til rette for og gjennomføres
diskusjoner om hva som oppfattes som rett og galt satt i sammenheng med de ansattes
jobbsituasjon.
I intervjuer stilte revisjonen spørsmål om ledelsen gir nødvendige signaler og forventninger
omkring etiske retningslinjer, noe som vil være både klargjørende og hensiktsmessig sett opp
mot etterlevelsesperspektivet. Det var gjennomgående en oppfatning om at det i liten grad
oppleves at ledelsen gir nødvendige signaler og forventninger omkring etikk generelt. En av
de som ble intervjuet pekte på at felles forventningsavklaring og refleksjon vil kunne bidra til
at man slipper å gå rundt med en klump i magen hvis man tror man har gjort noe feil. Andre
opplever at det er gitt fragmenterte signaler og forventninger, men at det ikke er satt i et
system. En av de ansatte uttalte at «ledelsen har en forventning om at ansatte skal følge
kardemommebyloven».
Revisjonen har i sin spørreundersøkelse stilt de ansatte spørsmål om i hvilken grad de
opplever at de etiske retningslinjene etterleves av den ansatte, og i hvilken grad de etterleves
av sine kolleger. På det første spørsmålet er det fem respondenter som mener at de selv i svært
høy grad etterlever de etiske retningslinjene, en svarer nokså høy etterlevelse, en svarer høy
etterlevelse, mens to vet ikke - hvor de to sistnevnte kan ha sammenheng med at de ikke er
kjent med de etiske retningslinjene. På spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever at
kolleger etterlever de etiske retningslinjer er det en som svarer nokså lavt, en svarer nokså
høyt, to svarer høyt, fire svarer svært høyt, og en har svart vet ikke. Det er noe usikkerhet
knyttet til disse resultatene, da resultatene på generell basis viser relativt høy etterlevelse,
mens kjennskap til de etiske retningslinjer er av noe mer varierende grad.
Revisjonen har i intervjuer med de ansatte stilt spørsmål om hva de oppfatter som akseptert av
gaver eller ytelser fra omgivelsene, som er å forstå som aktører som ikke er en del av
kommunens organisasjon. De aller fleste av de som er intervjuet har gode refleksjoner
omkring hva de oppfatter er akseptabelt og hva som ikke er antatt å være akseptabelt å motta.
Det har vært enkelte tilfeller av usikkerhet om hvor grensen går på dette området for enkelte, i
den forstand at de er usikre på hva kolleger mener er akseptabelt. Jevnt over har de fleste en
oppfatning om at gaver generelt ikke er noe som skal mottas. Det er fra flere ansatte nevnt
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eksempler på mottatte gaver som eksempelvis konfektesker, kaker ol., hvor det gis inntrykk
av at det er en generell praksis for at dette settes frem på fellesrom.
I nær sagt alle intervjuer har revisjonen trukket frem eksempler på utfordrende etiske
situasjoner for at den enkelte skal kunne gi uttrykk for refleksjon omkring dette. Flere svarer
at de ikke ønsker å komme i en situasjon hvor det skal stilles spørsmål om deres omgang med
innbyggere eller utbyggere i Lillesand, og at de derfor sier konsekvent nei til alt som eventuelt
blir tilbudt. Det er imidlertid ingen av de revisjonen har intervjuet som oppgir at de har blitt
tilbudt noe av vesentlig verdi. Det handler mer om problemstillinger ved at de i forbindelse
med befaring blir tilbudt lunsj i fellesskap med utbyggere, søker og/eller øvrige deltakere.
Enkelte peker på at det på en heldagsbefaring kan være rimelig at man spiser lunsj i felleskap
med andre hvis det tilbys mat. Enkelte som er intervjuet mener at det kanskje vil bli ansett
som noe spesielt hvis man trekker frem matpakka i en slik sammenheng, og at man heller kan
tilby seg å betale for måltidet og senere ta dette som en del av reiseregning.
Revisjonen tar ikke stilling til hva som er rett eller galt i gitte situasjoner, men er av den
oppfatning av at hvis ledere skaper arenaer hvor ulike problemstillinger ansatte kan møte i
hverdagen tas opp til felles diskusjon, vil man i større grad kunne skape en felles etisk
plattform. Revisjonen har i enkelte intervjuer opplevd at det er ansatte som gir tilbakemelding
på at de har vært en del av slike diskusjoner på arbeidsplassen, men det gis inntrykk av at det
er tilfeldig når dette tas opp og hvem som er tilstede. Det er også nevnt eksempler på at det er
tilbudt enkle gaver og lunsj i forbindelse med befaring hos privatperson. Det er i slike
sammenhenger uttalt at det har opplevdes trygt å være to saksbehandlere på slik befaringer,
fordi det da gir en trygghet at man er to som takker nei i den forstand at det kanskje kan
oppleves som ubehagelig å være alene når man kommer opp i en slik situasjon. Slik
revisjonen oppfatter det er det normalt to saksbehandlere som deltar i forbindelse med
befaringer i regi av byggesak. Det er også uttalt at det er intern enighet om hvordan man skal
håndtere kaker, konfekt og lignende.
I sammenheng med gjennomføring av medarbeidersamtale, ser revisjonen på dette som en
naturlig arena for å skape dialog mellom leder og ansatt omkring forventninger knyttet til
etterlevelse og eventuelle forhold som den ansatte kan ha problemer med å ta opp i
plenumsdiskusjoner omkring etiske forhold. Revisjonen har i intervju med organisasjonssjef
blitt forelagt rutine for medarbeidersamtale som er beskrivende for selve prosessen. Knyttet til
rutinen følger også en mal for gjennomføring av medarbeidersamtale. I intervju med
organisasjonssjef stilte revisjonen spørsmål om etikk er et tema i denne malen, noe som ble
uttalt at det ikke var, men at det gjerne kunne vurderes implementert i denne. Det at etikk ikke
er en del av medarbeidersamtalen, er som nevnt tidligere bekreftet av de ansatte ved at syv av
ni respondenter i spørreundersøkelsen svarte nei til dette, og to svarte vet ikke.
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4.3.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON
Revisjonen opplever gjennom intervjuer med ulike ledere at det foreligger en intensjon om at
rutiner og retningslinjer formidles til ansatte ved tilsetting, men at det i mindre grad foreligger
et system for å sikre at den enkelte faktisk blir forelagt og setter seg inn i disse. Enkelte tiltak
for å rette opp i dette, oppleves etter revisjonens vurdering noe reaktive i sin handlingsform. I
arbeidet med å gjøre de ansatte kjent med etiske retningslinjer kan det foreligge indikasjoner
på at konkrete negative hendelser måtte til for å generere handlinger for å gjøre disse kjent.
Med bakgrunn i at de etiske retningslinjene er sektorovergripende, bør det etter revisjonens
vurdering etableres systemer som sikrer at dette på en betryggende måte bekjentgjøres for alle
ansatte, og videre danne et grunnlag for refleksjonssamtaler og dilemmatreninger lokalt på
enhetene. I lys av dette er det etter revisjonens vurdering en rasjonell tilnærming at
kommunen gjør seg tanker omkring revitalisering av nytilsattseminar for nyansatte. Det vil i
større grad sikre at nyansatte gjøres kjent med sentrale rutiner som i dag er delegert til ledere,
uten noen form for tilbakerapportering hvorvidt dette gjøres eller ikke. Revisjonen er på ingen
måte opptatt av å byråkratisere prosesser knyttet til opplæring av nyansatte, men tatt i
betraktning av at de etiske retningslinjene har vesentlig betydning for å gi alle ansatte en felles
etisk plattform, anses en slik tilnærming fornuftig. Revisjonen ser i denne forbindelse positivt
på at det i intervjuer med ledere og organisasjonssjef gis signaler om muligheten for
reetablering av nytilsattseminar.
Svarene revisjonen har mottatt, både i intervjuer og spørreundersøkelse, gir selvsagt rom for
tolkning, men revisjonen opplever at de aller fleste har en god refleksjon omkring hva som er
rett og galt, men det er etter revisjonens vurdering en bekymring at det fra flere respondenter
knyttes usikkerhet til hva andre kolleger måtte mene, uten at det trenger å være negativt. Det
er imidlertid en indikasjon på at det i liten grad gjennomføres felles diskusjoner og refleksjon,
som igjen kan danne grunnlag for en felles etisk plattform. Etter revisjonens vurdering er en
felles etisk plattform et avgjørende utgangspunkt for å lykkes i arbeidet, da det er her
rammene gis for hva som kan anses som akseptable og uakseptable etiske handlinger.
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4.4 I hvilken grad opplever ansatte i plan- og byggesaksforvaltningen at
arbeidsgiver legger til rette for at ansatte kan ytre seg om kritikkverdige forhold
på arbeidsplassen?
4.4.1. REVISJONSKRITERIER
Ytringsfrihet

Den enkeltes ytringsfrihet er i Norge grunnlovsfestet med enkelte begrensninger.22 Av
grunnlovens § 100 fremgår følgende:
«Frimodige ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere
Enhver tilladte»
En slik grunnlovsfestet rett til å ytre seg, gjelder også på en arbeidsplass i den grad man
uttaler seg på vegne av seg selv. I saker som omhandler arbeidsgivers syn er det normalt
etablerte rammer for hvordan slike uttalelser skal gis gjennom skriftlige rutiner og/eller
prosedyrer. I en slik sammenheng er det rimelig å legge til grunn at arbeidsgiver gjør de
ansatte kjent med slike retningslinjer.
Arbeidstakers ytringsfrihet står sterkt i dagens samfunn. Det man kan kalle den alminnelige
ytringsfrihet er ikke bare grunnlovsfestet, men også gitt folkerettslig beskyttelse gjennom Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 10. Konvensjonen er ratifisert av
Norge. Av artikkelens 1. ledd fremgår det at:
«Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til
å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten
hensyn til grenser»
Artikkelens 2. ledd retter seg mot de plikter og det ansvar som følger for utøvelsen av en slik
frihet. Blant annet fremgår det at en slik frihet kan bli underlagt formregler, vilkår,
innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov, og som er nødvendige i et
demokratisk samfunn med hensyn til «den nasjonale sikkerhet, territorial integritet eller
offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral,
for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir
røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet».
Lovbestemmelser for ytring blir gjerne oversatt til en lokal kontekst i form av etiske
retningslinjer for kommunens ansatte og/eller folkevalgte. Slike retningslinjer danner en
ramme og forventning til ansatte og folkevalgte for ytringer, både på arbeidsplassen og i det
offentlige rom. Uttalelser på vegne av en arbeidsgiver er gjerne utpekte personer som har
dette som profesjon eller oppgave i henhold til fullmakt fra arbeidsgivers ledelse.

22

Lovbestemt taushetsplikt, samt forbud mot oppfordringer til å begå kriminalitet, rasistiske ytringer m.m.
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Forhold omkring ytring

Ytringsklima er nært koblet til begrepet «arbeidsmiljø». Ytringsklima kan omtales som både
det interne, men også det eksterne ytringsklima. Det interne ytringsklima gjelder gjerne
kontekster innenfor virksomhetens «fire vegger», mens eksterne kan omhandle uttalelser til
media, diskusjon i sosiale medier eller uttalelser til offentligheten generelt.
Arbeidsmiljøloven § 4-1 (1) beskriver arbeidsgivers ansvar for å sikre et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og i § 2-3 at arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og
oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, samt medvirke
til gjennomføring av iverksatte tiltak for å «skape et godt og sikkert arbeidsmiljø».
FAFO ga i 2017 ut en rapport som omhandler ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og
fylkeskommuner, hvor temaene ble belyst ved hjelp av en spørreundersøkelse besvart av
arbeidstakere i kommunal sektor, dybdeintervjuer med ledere, tillitsvalgte, verneombud og
politikere i fire kommuner, hvorav Lillesand kommune var en av disse, samt en tekstanalyse
av varslingsrutiner i 50 kommuner.23 I tilnærmingen til et godt ytringsklima vektlegger FAFO
trygt lederskap som fremmende for et godt internt ytringsklima. Det handler i denne
sammenheng om hvordan arbeidstakere møtes dersom de kommer med innsigelser eller
kritikk. Opplever man ledere som går i «forsvarsposisjon» bidrar dette sjelden til større
åpenhet.
Forhold omkring varsling

Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A har regler som lovfester arbeidstakers rett til å varsle. Lovens
varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen
virksomhet.24 I forståelsen av kritikkverdige forhold legger arbeidstilsynet til grunn forhold
som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan være i strid
med:
- Lover og regler
- Virksomhetens retningslinjer
- Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt
Arbeidsmiljøloven § 2 A-2 omhandler vern mot gjengjeldelse ved varsling, og det fremgår at
enhver form for gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2 A-1 er forbudt:
«Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted
gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har
funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet».
Utover at arbeidstakere er gitt en rett til å varsle, fremgår det av arbeidsmiljøloven § 2-3 at
den enkelte skal underrette arbeidsgiver og verneombudet når det kommer til eksempelvis
trakassering, diskriminering, brudd på sikkerhetsbestemmelser eller andre forhold omkring
det fysiske arbeidsmiljøforhold som er til fare for liv og helse. Verneombud har et særskilt
23
24

FAFO-rapport 2017:4. Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/
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ansvar knyttet til varslingsplikt etter arbeidsmiljøloven § 6-2, tredje ledd. Helsepersonell har
varslingsplikt i henhold til helsepersonelloven § 17-6.25
Forholdet mellom ytring og varsling

FAFO trekker i sin rapport frem utfordringen med å skille mellom hva som er kritiske
ytringer, og hva som er varsling. «Varsling forekommer når noen sier ifra om ulovlige eller
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og påkaller oppmerksomhet ved å «blåse i fløyta»
(whistleblowing)». Det forekommer som en utfordring i mange virksomheter at det kan være
svært forskjellige oppfatninger av hva som kritiske ytringer og hva som er varsling, noe som
kan skape konfliktfylte situasjoner. Den enkelte vil ha sin subjektive oppfatning og denne kan
innad på en arbeidsplass variere ut fra profesjoner, sjargong og ulik oppfatning om hvor
«grensen går». Ved varsling vil en arbeidstaker dekkes av både Grunnloven § 100 og
varslingsbestemmelsene som følger av arbeidsmiljøloven. Forskjellen på en ytring med kritisk
innhold og varsling av kritikkverdige forhold, kan være både uklart og glidende. I figur 1.
som er gjengitt fra FAFO sin rapport, er det gjort et forsøk på å illustrere den glidende
overgangen fra ytring til varsling.

Figur 1
4.4.2. FAKTA
På en arbeidsplass er det leder som har det overordnede ansvaret for å sikre og tilrettelegge
for gode ytringsbetingelser. I tillegg spiller tillitsvalgte, arbeidstakere og verneombud en
viktig rolle, og har også en plikt til å skape et arbeidsmiljø der det å ta opp kritikk møtes på en
forsvarlig måte. Skivenes & Trygstad (2010) legger til grunn at på arbeidsplasser med
velfungerende ytringsbetingelser, kan man åpent si ifra om bekymringer og forhold som man
opplever som problematisk til leder og kollega, uten å bli straffet for det.26
Interne ytringsbetingelser reguleres av den frihet eller begrensning ansatte og ledere opplever
på sin arbeidsplass når det kommer til å ytre seg, mens de eksterne ytringsbetingelser ligger i
hvilke begrensninger eller frihet arbeidsgiver har gitt for at den enkelte ansatte, eller leder kan
ytre seg til omgivelsene vedrørende forhold på arbeidsplassen. Intern ytringsfrihet følger av
den opplevelsen den ansatte har til å ytre seg på arbeidsplassen som følge av de interne
25
26

LOV-1999-07-02-64. Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven)
FAFO-rapport 2017:4. Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
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ytringsbetingelser som eksisterer. Revisjonen har i sin tilnærming til ytringsbetingelser
avgrenset disse til å kun gjelde de interne ytringsbetingelser. Det er imidlertid nærliggende å
gjøre oppmerksom på at Lillesand kommune i sitt styringssystem, under punkt 2.5.2 etiske
retningslinjer, definerer forventninger omkring eksterne ytringsbetingelser:
«Ansattes ytringsfrihet må vurderes i forhold til lojalitetsplikten til virksomheten. Det
er viktig at kommuneansatte lar seg engasjere i en åpen, fri og allsidig dialog om
samfunnsspørsmål, men lojalitetsplikten innebærer at en kommuneansatt vil kunne ha
noe snevrere adgang til å ytre seg på eget fagfelt enn på andre områder. For å unngå
at eventuelle egne uttalelser blir oppfattet som et uttrykk for virksomhetens
standpunkter, må en ansatt som uttaler seg innenfor virksomhetens ansvarsområde,
alltid understreke at uttalelsene står for egen regning.»
I hvilken grad dette er kjent blant ansatte i Lillesand kommune, har revisjonen ikke grunnlag
for å mene noe om, men kommunens presiseringer av dette anses som nødvendig og
klargjørende.
Styringssystemet dokumenterer i utstrakt grad de forventninger som arbeidstaker stilles
ovenfor, og er etter revisjonens oppfatning tydelige på hva den øverste administrative ledelse
oppfatter som skille mellom rett og galt. Av styringssystemets punkt 2.5 etikk oppfordres de
ansatte til å ta opp saker med leder, rådmann eller ordfører der det hersker tvil om
eksempelvis habilitet, etikk eller om det har vært lovbrudd. Videre fremgår det at arbeidsgiver
skal sikre at arbeidstakeres interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og ledere har et særlig
ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige
forhold.
Lillesand kommune har et informasjonsreglement som omtaler ansattes ytringsfrihet, og som
på mange måter er sammenfallende med styringssystemets innhold. Det presiseres av punkt 3
i informasjonsreglementet at «ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg til media
også i omstridte spørsmål innad i kommunen, hele tiden innenfor grenser satt av lovbestemt
taushetsplikt».27
Lillesand kommune har nylig revidert sine varslingsrutiner og har innført systemer som skal
sikre anonym varsling, samt rutiner for at varsel kan håndteres på en forsvarlig måte gjennom
elektroniske løsninger. Varslingsrutiner er utarbeidet på grunnlag av anbefalinger fra KS og
beste praksis hentet fra andre kommunes rutiner. Dette er informasjon revisjonen er gitt
gjennom intervjuer med øverste administrative ledelse og rådgivere i kommunen. Reviderte
varslingsrutiner ble fremlagt for, og tatt til etterretning av bystyret i Lillesand i bystyremøte
den 20. juni 2018 (sak 069/18).

27

Lillesand kommune, felles reglement for åpenhet, innsyn og informasjon
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Intern ytringsfrihet

De menneskelige faktorene er avgjørende for god håndtering av varsel eller ytringer omkring
kritikkverdige forhold. I dette ligger det en forutsetning om at ledere har tilstrekkelig
kompetanse for å håndtere dette på en god og forsvarlig måte. Dette har også vært en naturlig
faktor å belyse i intervjuet med ansatte gjennom deres opplevelser, og den øverste
administrative ledelse sine forventninger og tiltak for å sikre lederes kompetanse på området.
I intervjuer med rådmann, stilte revisjonen spørsmål om hva hun legger i begrepet et godt
ytringsklima. Rådmannen peker i denne sammenheng på at det skal være stor takhøyde og at
det med et godt ytringsklima vil oppleves enkelt og ufarlig å si ifra om ting man opplever som
kritikkverdig. Rådmannen er også opptatt av at det skal være en kultur for at man kan snakke
sammen, og at det ikke skal bli overdreven varsling som følgende av mangel på
kommunikasjon. Hun peker på at mange varslinger kan være et tegn på en kultur som er
preget av mangel på kommunikasjon. Videre er hun tydelig på at det er et lederansvar å ta tak
i de forhold som blir ytret hvis de er av en slik art at dette er naturlig, og at manglende tiltak
vil medføre at ansatte ikke ønsker å si ifra.
Enhetsleder teknisk forvaltning har i intervju med revisjonen lagt vekt på at hans rolle knyttet
til arbeidet med ytring og varsling, er å skape gode rammevilkår hvor arbeidet med å gjøre
internreglementet og informasjonsreglementet kjent, står sentralt. Han er også opptatt av at
ansatte ikke skal brenne inne med noe, og at det heller ikke skal gis noen begrensninger for
hva som kan ytres på arbeidsplassen. Han mener at det for mange kan være en
tilvenningsprosess å bli vant til dette i hverdagen.
Kommunalsjef teknisk har i likhet med enhetsleder teknisk forvaltning og rådmann, gode
refleksjoner omkring hva som skal til for at man kan få et godt ytringsklima, og setter et godt
arbeidsmiljø i sammenheng med et godt ytringsklima. Hun peker på at det skal være aksept
for at man tar opp vanskelig temaer på arbeidsplassen, og at meninger må kunne prates om.
Kommunalsjef er for øvrig opptatt av at ledere gjøres ansvarlig nedover i organisasjonen slik
at de selv tar ansvar for forhold som kan løses på eget nivå, fremfor at problemer som
hovedregel skal løftes oppover i organisasjonen. Felles for kommunalsjef og rådmann er at de
bruker kommunens møtestruktur til å formidle disse forholdene.
I intervjuer med lederne har revisjonen vært opptatt av å få informasjon omkring hvilke tanker
ledelsen har med hensyn til hva som er kritikkverdige forhold. I intervjuer blir det pekt på at
ytringer og oppførsel som strider mot kommunens verdier og interne rutiner, kan være
eksempler på slike forhold. Videre er det fra flere pekt på at de etiske retningslinjer på en god
måte beskriver hva som er kommunens oppfatning av rett og galt. Holdningene blant
kommunens toppledelse vil ha avgjørende betydning for hvor godt ytringsklimaet i
kommunen blir. Det ble pekt på at åpenhet er en viktig verdi som må formidles, og at trygghet
stimulerer til at ansatte kan si hva de ønsker. I intervju med rådmannen uttaler hun at hun har
en forventning om at alle ansatte må forstå at de jobber i det store fellesskapet og at alle har
en felles kultur, noe hun aktivt formidler.
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Åpenhet er en verdi som revisjonen opplever står sterkt blant de lederne som er intervjuet i
Lillesand kommune. Revisjonen har i sin spørreundersøkelse spurt de ansatte om å ta stilling
til to ulike påstander knyttet til kommunens verdigrunnlag; åpenhet, respekt og humor. I
revisjonens første påstand ba vi de ansatte om å ta stilling til følgende påstand;
«kjerneverdiene er godt forankret på min arbeidsplass». Av de ni respondentene som besvarte
spørsmålet, var det tre som var ganske uenig, en svarte hverken eller, mens fire var ganske
enig, og en respondent var helt enig. På påstanden om at: «vi har åpne diskusjoner om temaer
som omhandler disse verdiene», var det en som svarte helt uenig, tre som svarte uenig, fire
svarte hverken eller, og en svarte ganske enig. Sett under ett indikerer dette at Lillesand
kommune har en vei å gå for å forankre sine verdier blant de ansatte, så vel som å sikre at
disse blir gjort til gjenstand for åpen diskusjon, noe som må antas å gjøre de ansatte tryggere
på grenser, blant annet knyttet til hvor greit det er å si ifra om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen.
For å kunne danne et bilde av om det eksisterer et godt klima for ytringer på arbeidsplassen,
har revisjonen stilt ulike spørsmål som samlet sett skal kunne danne grunnlag for å gi et bilde
av dette. På spørsmål om de ansatte opplever å bli møtt med uvilje fra kolleger dersom de
kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben, er det seks personer som svarer at de
er helt eller ganske uenig i dette, mens to respondenter svarer hverken eller, og en respondent
svarer ganske enig. Det er imidlertid interessant å se at det på spørsmål om de ansatte risikerer
å bli møtt med uvilje fra leder/sjef hvis de kommer med kritiske synspunkter om forhold på
jobben, er det tre respondenter som svarer helt eller ganske enig, mens det er fire som svarer
helt eller ganske uenig, og to respondenter svarer hverken eller. FAFO stilte de samme to
spørsmålene i sin undersøkelse knyttet til vurderinger av de interne ytringsbetingelser på
arbeidsplassen, og resultatene fra denne undersøkelsen viser at nær to av ti i denne
undersøkelsen svarer at de risikerer å bli møtt med uvilje fra kolleger hvis de kommer med
kritiske synspunkter om forhold på jobben. Nær tre av ti svarer i samme undersøkelse at de er
ganske eller helt enig i at de blir møtt med uvilje fra leder/sjef hvis de kommer med kritiske
synspunkter på forhold på arbeidsplassen. Resultatene fra de to undersøkelsene samsvarer på
disse spørsmålene ganske godt.
Videre stilte revisjonen spørsmål om det er «uskrevne regler som begrenser hva ansatte kan
uttale seg om internt». Til dette svarte tre av ni ansatte seg ganske eller helt enig i dette, mens
fire av de ansatte svarte at de var ganske eller helt uenige. To respondenter svarte hverken
eller. I FAFO sin undersøkelse fordelte svarene seg noenlunde likt.
Da revisjonen stilte påstanden; «diskusjoner om arbeidsrelaterte problemer foregår i
hovedsak i uformelle fora», svarte hele syv respondenter at de var ganske enig i dette, mens
en respondent svarte ganske uenig, og en respondent svarte hverken eller. Ser man dette
spørsmålet opp mot FAFO sin undersøkelse er det vesentlige forskjeller mellom FAFOs
undersøkelse og revisjonens funn. I FAFO sin undersøkelse er det nær fem av ti ansatte som
er ganske eller helt enig i at arbeidsrelaterte problemer i hovedsak diskuteres i uformelle fora.
En kultur hvor ansatte sitter med en oppfatning om at arbeidsrelaterte problemer i hovedsak
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diskuteres i uformelle fora, kan vitne om at slike problemer i liten grad løftes til et
organisatorisk nivå hvor dette må antas å høre hjemme. Ved at diskusjoner foregår i uformelle
fora vil også svekke etterprøvbarhet med hensyn til dokumentasjon av hva som er satt av
tiltak for å redusere eller eliminere problemet. En slik kultur kan oppstå eller bli etablert som
følge av manglende ledelse hvor arenaer for å adressere problemer ikke blir formelt etablert.
Da revisjonen stilte spørsmål om det er «stor takhøyde for å diskutere arbeidsrelaterte
problemer», svarer to respondenter at de er ganske uenig i dette, mens tre svarer hverken
eller. Tre personer svarer ganske eller helt enig. Når det kommer til om «ansatte opplever stor
takhøyde på arbeidsplassen omkring faglige spørsmål», er det en relativt positiv oppfatning
omkring dette. Syv av ni respondenter svarer at de er ganske eller helt enig i at det er stor
takhøyde for å diskutere faglige spørsmål, og dette stiller altså de ansatte seg mer positive til
enn spørsmålet om arbeidsrelaterte problemer. Når det gjelder FAFO sin undersøkelse, svarte
nær åtte av ti respondenter at de sier seg helt eller ganske enig i at det er stor takhøyde for å
diskutere faglige spørsmål på arbeidsplassen, mens nær seks av ti sier seg ganske eller helt
enig i at det er takhøyde for å diskutere arbeidsrelaterte problemer på arbeidsplassen.
For å belyse de tillitsforhold som danner grunnlag for et godt klima for ytring og varsling, har
revisjonen stilt respondentene spørsmål om hvem de finner det naturlig å varsle til, og om de
har tillit til om leder, tillitsvalgt og kommunen for øvrig kan ivareta dem som varslere. Da
revisjonen stilte spørsmål om «de finner det naturlig å gå til nærmeste leder hvis de skulle
varsle», svarer åtte av ni respondenter at de finner det naturlig, mens en svarer nei til dette.
Tre av syv respondenter ville foretrukket en anonym varslingskanal hvis de skulle varsle,
mens fire av syv svarte nei. På spørsmål om de ansatte ville gå til tillitsvalgt/verneombud for å
varsle, svarte fire av syv respondenter ja, mens tre av syv svarte nei.
På spørsmål om de ansatte har tillit til at nærmeste leder kan ivareta den ansatte som varsler,
svarer syv av ni respondenter ja, mens to svarer nei. På spørsmål om de ansatte har tillit til at
Lillesand kommune kan ivareta den ansatte som varsler, var det fem av åtte respondenter som
svarte nei. Da samme spørsmål ble stilt om tillitsvalgt/verneombud ble ansett som en de
ansatte stoler på kan ivareta dem som varsler, svarte seks av syv respondenter ja, mens en
respondent svarte nei. Dette viser at de ansatte i det vesentlige har tillit til at leder kan ivareta
dem som varsler, men at det i mindre grad er tillit til at Lillesand kommune kan ivareta
varslere. Sett under ett er det forhold ved disse resultatene som indikerer at Lillesand
kommune bør vurdere å sette inn tiltak for å bedre tillitsforholdet mellom ansatte og
kommunens ledelse. I ytterste konsekvens kan manglende tillit medføre at ansatte velger å
ikke varsle om kritikkverdige forhold.
Et velfungerende tillitsforhold stiller store krav til ledere i kommunen i møte med ansatte som
har et behov for å si fra om kritikkverdige eller andre forhold. Revisjonen stilte de ansatte
spørsmål om de har erfaring med å varsle eller si ifra om kritikkverdige forhold. Av de ni
respondentene som svarte på dette, var det fem som svarte ja og fire som svarte nei. Det var
flere som skrev kommentarer til de forhold de hadde varslet om, og hvilken oppfølging dette
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var gitt av leder. Det gjøres her oppmerksom på at revisjonen ikke har grunnlag for å tillegge
disse opplevelsene til dagens leder eller tidligere leder(e). En av respondentene har beskrevet
et forhold av varsling hvor det var en ansatt som opplevde å bli utsatt for uønsket
oppmerksomhet, også omtalt av respondent som trakassering, hvor det ikke hjalp å si ifra, og
det ble heller ikke gitt noen tilbakemelding fra leder til varsler om hva som var gjort i saken.
Ytterligere to respondenter har uttalt at de har sagt ifra om det de opplever som kritikkverdige
forhold, men at det ikke har hjulpet, og i et tilfelle ble det kun delvis fulgt opp. Revisjonen har
ikke forutsetninger for å gjøre konkrete vurderinger omkring de uttalelser som er gitt, men det
er grunn til bekymring hvis disse forholdene danner grunnlag for at det ikke er tillit til å si ifra
om nye tilfeller av kritikkverdige forhold. På spørsmål om ansatte har vært i en situasjon hvor
de har hatt et ønske om å varsle men latt være, har tre av ni respondenter svart ja, fem
respondenter har svart nei, mens en har latt være å svare. Det ble stilt tilleggsspørsmål i
spørreskjema til de som svarte ja, med spørsmål om hvorfor. En av respondentene svarte da at
«det blir rabalder og ugreie ved varsling», mens en annen svarte at «hvor går grensen for hva
man skal ta opp?». Den tredje respondenten svarte «tror det har vært flere tilfeller som
kanskje burde vært varslet, eller diskutert, men jeg føler ikke disse tingene blir tatt tid til.
Samtidig vil jeg tro at leder og enhetsleder vil hørt på hva jeg har å si. Jeg tror hvis ting
hadde blitt tatt på alvor så hadde også ting blitt varslet mer».
4.4.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON
De ledere i Lillesand kommune som revisjonen har intervjuet, er tydelig på at åpenhet skal stå
sterkt i organisasjonen, og at det skal være takhøyde for å ytre seg på arbeidsplassen om
forhold som kan oppleves som kritikkverdige. Det er uttalt at det å skape takhøyde for
ytringer også vil kunne resultere i bedre kommunikasjon, som igjen kan ha en positiv og
reduserende effekt på at ansatte går til det skritt å varsle. De forventninger som øverste
administrative ledelse signaliserer ovenfor revisjonen, er gjenkjennbare i intervjuer på
enhetsledernivå. Enhetsleder er opptatt av å skape gode rammevilkår for ytring på
arbeidsplassen, og fremhever viktigheten av å ikke skape begrensninger for
ytringsbetingelsene. Revisjonen vurderer at ledelsen på de ulike nivåene har en
tilfredsstillende tilnærming omkring ytring på arbeidsplassen.
Det er imidlertid etter revisjonens vurdering enkelte av resultatene fra spørreundersøkelsen
som danner grunnlag for bekymring når det kommer til ansattes opplevelse av de eksisterende
ytringsbetingelsene. Blant annet vurderer revisjonen det som lite tilfredsstillende at flere
ansatte har vært i situasjon hvor de har hatt et ønske om å varsle, men har latt være.
Revisjonen er usikker på om det i tilstrekkelig grad er gjort tiltak for å sikre at kommunens
ledere er gitt nødvendig kompetanse til å håndtere vanskelige situasjoner. På bakgrunn av de
erfaringer enkelte har uttalt i spørreundersøkelsen, er det grunn til å tro at ikke alle saker er
håndtert på en slik måte det er naturlig å forvente.
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5.

REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Revisjonen har i sin gjennomgang og vurdering av kommunens system for interkontroll, lagt
til grunn de anbefalinger som er gitt av KS gjennom ideheftet «rådmannens internkontroll». I
anbefalt teoretisk rammeverk legges COSO til grunn som en av flere alternativer for hvordan
kommunene kan innrette sin interne kontroll. Lillesand kommune har på overordnet nivå
etablert dokumentasjon for internkontroll gjennom sitt styringssystem, men det er som
revisjonen ved flere tilfeller peker på, et behov for en revidering og gjennomgang av denne
dokumentasjon da den på enkelte områder kan oppleves lite beskrivende. Når man som
ansvarlig leder står ovenfor et ansvar for å utarbeide og implementere internkontroll antas det
å være enklere med en skriftliggjøring av dette hvis det foreligger dokumentasjon som kan gi
tilstrekkelig svar på hva som er forventet. Det vil også kunne være hensiktsmessig med en
tettere kobling mellom styringssystemets del om etikk, og den delen av styringssystemet som
omhandler internkontroll, slik at dette gis den nødvendige sammenhengen.
Rådmannen er som kommunens øverste administrative leder ansvarlig for den betryggende
kontroll. Lillesand kommune har innrettet sin internkontroll ved at ansvarlig leder er gitt
ansvar for å sikre at tilstrekkelig internkontroll innarbeides, vedlikeholdes og dokumenteres i
egen tjeneste. For at den øverste administrative ledelse i kommunen skal ha mulighet for å
fange opp risiko eller avvik i arbeidet med å sikre betryggende kontroll, er det avgjørende at
underlagte ledere rapporterer tilbake på det arbeidet som gjøres knyttet til internkontroll. Med
andre ord så skal delegering og et pålegg om internkontroll resultere i en tilbakerapportering
om enhetens status på internkontrollområdet. En slik delegering av internkontrollen uten
videre beskrivelse av innhold og forventninger til dette, skaper ulik praksis og ulik kvalitet på
det som eventuelt blir meldt tilbake til den øverste administrative ledelse.
Når det kommer til problemstilling 2, ble det tidlig i arbeidet klart for revisjonen at
kommunen i liten grad har skriftlige rutiner som sikrer en enhetlig saksbehandling. Det er
imidlertid utarbeidet en rekke maler som har til hensikt å standardisere enkelte deler av
saksbehandlingsprosessen, men det er noe varierende bruk av disse malene slik revisjonen ser
det. Dette er et syn som baserer seg på gjennomgang av fire plansaker i Websak og ytterligere
kontroll av dokumentasjon av oppstartsmøte i fire øvrige plansaker.
Ved fordeling av saker på plan, er det opp til den enkelte medarbeider å si fra om de er
inhabile, og om de skulle være i tvil, stille spørsmål angående dette til sin overordnede. Dette
er i tråd med loven, men revisjonen vil fremheve at det i denne sammenheng forutsettes at de
ansatte har kjennskap til habilitetsreglene. Det vil etter revisjonens vurdering være en fordel
om administrasjonen gjør en vurdering omkring skriftliggjøring av habilitetsvurderinger.
All den tid revisjonen opplever at ansatte peker på mangler i innsendt dokumentasjon fra
forslagsstiller som en forsinkende faktor, bør kommunen i større grad vektlegge god skriftlig
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dokumentasjon som sikrer tilstrekkelig informasjon og forutsigbarhet for omgivelsene,
fortrinnsvis gjennom gode maler. Gjennomgangen av plansaker viser det revisjonen opplever
som en utvikling og forbedring av mal for oppstartsmøte. Den nyeste malen som fremgår i
Websak, danner grunnlag for større etterprøvbarhet da den er mer detaljert og utfyllende med
hensyn til hva som er kommunens ansvar og rolle, og hvilket ansvar som hviler på
forslagsstiller. I revisjonens gjennomgang er det gjennomomgående tilfredsstillende
dokumentasjon knyttet til oppstartsmøte med unntak av en sak.
Ved revisjonens gjennomgang av reguleringsplaner i Websak, fremstår det for revisjonen som
om det er en noe ulik saksbehandling fra de ulike saksbehandlere på plan. Med dette mener
revisjonen at det er noe varierende grad av dokumentasjon knyttet til sakene i Websak. Som
eksempel kan revisjonen nevnte at det i en av sakene i Websak er utarbeidet saksdokumenter
som viser korrespondanse mellom saksbehandler og forslagsstiller. I denne korrespondansen
er det på en lettfattelig måte listet opp en oversikt som viser hvilke forhold i saken som er i
orden, og hva som må utbedres som følge av planutvalgets behandling. Av dette følger det
etter revisjonens oppfatning at etterprøvbarhet er sikret på en god måte, og at en slik praksis
bør vurderes etablert i alle saker.
Samarbeidsmøtene blir i intervjuer med de ansatte på plan fremstilt som en positiv arena for å
kunne få innspill til kvalitetssikring av saksbehandlingen. Dette er et syn revisjonen deler, tatt
i betraktning at en slik arena vil sikre blant annet involvering av ulike fagmiljøer, innspill fra
andre sektorer og slik revisjonen har opplevd møtet også hensyn til likebehandling. Ved at
man tilknytter seg andre deler av kommunen i slike fora kan effektivisere, forbedre
arbeidsprosessen og sikre kommunens hensyn i enkeltsaker.
Revisjonen er forelagt flere maler for hvordan medvirkning etter loven skal sikres. I
gjennomgangen av saker i Websak, fremgår det at disse malene nyttes i praksis, og revisjonen
anser denne delen av gjennomgangen som tilfredsstillende.
Revisjonen finner saksfremlegget til bystyret, med en listemessig oversikt over innkomne
merknader og kommentarer til disse, oversiktlig. Etter delegasjonsreglementet er det kun
beskrevet to områder for plansaker som er delegert fra bystyret til planutvalget. Det er ingen
informasjon ut over dette, kun en gjenvinning av lovtekst. Flere ansatte har påpekt det
mangelfulle delegasjonsreglementet, og revisjonen kan se hensikten av å gjøre dette mer
utfyllende i den form det er hensiktsmessig for saksbehandlere.
For revisjonen opplevdes møtet som en god arena for å sikre at ulike hensyn ble ivaretatt
knyttet til reguleringsplanen. Møtet hadde en relativt uformell struktur, men det var merkbart
for revisjonen at enhetsleder hadde en form for styring og sikret også at alle forhold ble
belyst. Det skrives ikke referat eller annen dokumentasjon fra disse møtene, men det var i
møtet et fokus på likebehandling.
I et helhetlig perspektiv har Lillesand mye god dokumentasjon når det kommer til
sektorovergripende forhold som etikk, varsling, og til dels internkontroll. Det er imidlertid
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avdekket forhold som kan indikere at kommunen i mindre grad lykkes med implementering
av sine rutiner og retningslinjer. Når det kommer til etikk, må det være en forventning fra
kommunens øverste administrative ledelse at det på sektor og enhetsnivå jobbes aktivt med å
skape en felles etisk plattform når det kommer til de etiske problemstillinger kommunens
ansatte kan møte i jobbsituasjon. Kommunalsjef og enhetsledere er gitt et delegert ansvar for
implementering, uten at det er tilstrekkelig sikret rutiner for tilbakerapportering som kan gi
den øverste administrative ledelse en betryggende kontroll med at dette er gjennomført.
De ledere i Lillesand kommune som revisjonen har intervjuet, er tydelig på at åpenhet skal stå
sterkt i organisasjonen, og at det skal være takhøyde for å ytre seg på arbeidsplassen om
forhold som kan oppleves som kritikkverdige. Det er uttalt at det å skape takhøyde for
ytringer, også vil kunne resultere i bedre kommunikasjon, som igjen kan ha en positiv og
reduserende effekt på at ansatte går til det skritt å varsle. De forventninger som øverste
administrative ledelse signaliserer ovenfor revisjonen, er gjenkjennbare i intervjuer på
enhetsledernivå. Enhetsleder er opptatt av å skape gode rammevilkår for ytring på
arbeidsplassen, og fremhever viktigheten av å ikke skape begrensninger for
ytringsbetingelsene. Revisjonen vurderer at ledelsen på de ulike nivåene har en
tilfredsstillende tilnærming omkring ytring på arbeidsplassen.
Det er imidlertid etter revisjonens vurdering enkelte av resultatene fra spørreundersøkelsen
som danner grunnlag for bekymring når det kommer til ansattes opplevelse av de eksisterende
ytringsbetingelsene. Blant annet vurderer revisjonen det som lite tilfredsstillende at flere
ansatte har vært i situasjon hvor de har hatt et ønske om å varsle, men har latt være.
Revisjonen er usikker på om det i tilstrekkelig grad er gjort tiltak for å sikre at kommunens
ledere er gitt nødvendig kompetanse til å håndtere vanskelige situasjoner. På bakgrunn av de
erfaringer enkelte har uttalt i spørreundersøkelsen, er det grunn til å tro at ikke alle saker er
håndtert på en slik måte det er naturlig å forvente.

Revisjonen har følgende anbefalinger:
-

Revisjonen anbefaler at det på enhet for teknisk forvaltning, i tråd med de
foreliggende krav, iverksettes arbeid med å sikre at tilstrekkelig internkontroll
innarbeides, vedlikeholdes og dokumenteres i enheten

-

Sett i lys av de kriterier revisjonen legger til grunn for internkontroll, anbefales det at
Lillesand kommune i større grad innretter sin dokumentasjon på en slik måte at det
blant ansvarlige ledere kan bli et praktisk verktøy i arbeidet med å etablere
internkontroll
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5.1

-

Revisjonen anbefaler at administrasjonen i større grad sikrer at sektorovergripende
rutiner i form av etiske retningslinjer implementeres i organisasjonen, og at man i
dette arbeidet også sikrer en tettere kobling mellom internkontroll, etikk og integritet

-

Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune etablerer rutiner for saksbehandling av
plansaker som legger til rette for en enhetlig saksbehandlingspraksis, noe som antas å
bidra til tilfredsstillende etterprøvbarhet og likebehandling

-

Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune vurderer tiltak som sikrer at ledere har
tilstrekkelig kompetanse til å håndtere vanskelige situasjoner som kan følge av
varsling eller at ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold

-

Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune i større grad formaliserer sitt arbeid med
en felles etisk plattform, og at arbeidsgiver stimulerer til at ansatte kan si ifra om
forhold som kan oppfattes som kritikkverdige
RÅDMANNENS KOMMENTAR

Rådmannens kommentarer til forvaltningsrapport Plan- og byggesaksbehandling rutiner og
praksis – Aust-Agder revisjon
Rådmannen vil takke for en grundig og omfattende rapport. Enhet for teknisk forvaltning (heretter kalt
enheten), sektor for tekniske tjenester, er nylig omorganisert og det er flere nytilsatte i de avdelingene
som er omfattet av revisjonen. Dette kan ha påvirket rapporten i forhold til kjennskap til rutiner og
maler.
Det er viktig å nevne at rådmannen hadde satt i gang et arbeid med å dokumentere enhetens rutiner i
kommunens internkontrollsystem, men dette arbeidet ble delvis stoppet i påvente av denne
revisjonsrapporten bestilt av kontrollutvalget i Lillesand kommune.
Rådmannen tar revisjonens anbefalinger til etteretning og vil følge opp. Rådmannen ønsker også å
kommentere anbefalingene til revisjonsrapporten:

A. Revisjonens anbefaling
Revisjonen anbefaler at det på Enhet for teknisk forvaltning, i tråd med de foreliggende krav,
iverksettes arbeid med å sikre at tilstrekkelig internkontroll innarbeides, vedlikeholdes og
dokumenteres i egen tjeneste
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Rådmannens kommentar:
Arbeidet er påbegynt, og det er søkt KS om OU-midler for å sikre gjennomføring. Framdriften
av prosjektet er noe avhengig av svaret på søknaden. I tillegg er det etablert en intern
gruppe som skal vurdere og gjennomføre tiltak for å forbedre internkontrollsystemet både for
enheten og sektoren. Dette handler om å aktivt bruke EQS (kommunens kvalitetsløsning) til
egne rutiner, sikre bruken av kontrollaktiviteter, herunder avviksmelding, og aktivt bruke
risikoanalyser for å sikre kvalitet og praksis.

B. Revisjonens anbefaling
Sett i lys av de kriterier revisjonen legger til grunn for internkontroll anbefales det at Lillesand
kommune i større grad innretter sin dokumentasjon på en slik måte at det blant ansvarlige
ledere kan bli et praktisk verktøy i arbeidet med å etablere internkontroll.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen vil kontinuerlig jobbe med implementering av internkontrollsystemet på alle
nivåer og fagområder i kommunen.
I samme periode som revisjonen har gjennomført sin revisjon har enheten gjennomført
oppstart på tilsvarende arbeid knyttet til internkontroll på planavdelingen, samt
byggesaksavdelingen. I denne sammenheng ble det utarbeidet et prosessflytkart innenfor
fagområdene til begge avdelingene. Det ble også gjennomført en risikoidentifisering.
C. Revisjonens anbefaling
Revisjonen anbefaler at administrasjonen i større grad sikrer at sektorovergripende rutiner i
form av etiske retningslinjer implementeres i organisasjonen, og at man i dette arbeidet også
sikrer en tettere kobling mellom internkontroll, etikk og integritet.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen har og vil framover ha løpende fokus på kulturbygging, etiske retningslinjer og
internkontroll herunder varslingsrutiner, både i styrende dokumenter, i lederopplæring og i
ordinære møter og dialog med ledere, tillitsvalgte og verneombud.
D. Revisjonens anbefaling
Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune etablerer rutiner for saksbehandling av
plansaker som legger til rette for en enhetlig saksbehandlingspraksis noe som antas å bidra
til tilfredsstillende etterprøvbarhet og likebehandling.
Rådmannens kommentarer.
Rådmannen vil i denne sammenheng opplyse om at kommunen har bestilt ny oppdatering av
saksbehandlingssystemet WebSak. Bestillingen inneholder innkjøp av egen modul for planog byggesaksbehandling. Denne modulen inneholder saksgangsprosesser samt rutiner for
saksgangsprosesser innenfor fagområdene. Hvordan dette skal implementeres sammen
med internkontrollsystemet må rådmannen komme tilbake til.
E. Revisjonens anbefaling
Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune vurderer tiltak som sikrer at ledere har
tilstrekkelig kompetanse til å håndtere vanskelige situasjoner som kan følge av varsling eller
at ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold.
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Rådmannens kommentarer:
Kommunen har relativt nylig revidert varslingsrutinene. Både rutinene, avvikssystem og
elektronisk varslingsknapp ligger lett tilgjengelig på kommunens intranett. Rådmannen har
løpende fokus på kulturbygning, etiske retningslinjer og internkontroll herunder
varslingsrutiner både i styrende dokumenter, lederopplæring og i ordinære møter og dialog
med ledere, tillitsvalgte og verneombud.

F. Revisjonens anbefaling:
Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune i større grad formaliserer sitt arbeid med en
felles etisk plattform og at arbeidsgiver stimulerer til at ansatte kan si ifra om forhold som kan
oppfattes som kritikkverdige

Rådmannens kommentarer.
Rådmannen tar anbefalingen med i videre arbeid med lederutvikling og lederopplæring samt
i løpende dialog med ledere og tillitsvalgte. Enhetsledelse er ansvarlig for å sette de etiske
retningslinjene på dagsorden i avdelingene. Se også kommentar gitt i pkt. E

Guri Ulltveit-Moe
Rådmann
20.01.2019.
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7.

VEDLEGG
VEDLEGG 1 – INTERVJUGUIDE ANSATTE

1.

Kan du kort fortelle om dine arbeidsoppgaver?

2.

Opplever du at dine arbeidsoppgaver og seksjonen for øvrig er organisert på en hensiktsmessig måte?
a. Er det forhold ved saksbehandlingen som kunne vært gjort på en annen måte?

3.

Opplever du at det er utbredt samhandling i arbeidet med saker innen plan- og byggesak?
a. Er det behov for at det er samhandling på dette saksbehandlingsområdet?

4.

Internkontroll – internt kontrollmiljø
a. Opplever du å ha tilstrekkelig kompetanse for egne arbeidsoppgaver?
b. Opplever du å ha nødvendig integritet for å kunne utføre dine arbeidsoppgaver på en god måte?
i. Har du tilstrekkelig integritet for å ha nødvendig tillit til å gjøre egne oppgaver?
c. Foreligger det tilstrekkelig arbeidsbeskrivelser i form av rutiner og prosedyrer som sikrer en
forsvarlig saksbehandling?
d. Opplever du at ansvar og myndighet er beskrevet på en god måte?
i. Hvilke fullmakter som er gitt den enkelte?
ii. Hvem kan ta prinsipielle avgjørelser?
iii. Hvem kan skrive under på vedtak, sakspapirer osv.
iv. Er utadrettet virksomhet, møte med entreprenører med mer, organisert etter prinsipper
basert på ansvar og myndighet?
e. Er det gode erfaringsdelinger knyttet til saksbehandlingen? Fremme beste praksis.

5.

Internkontroll – risikovurderinger?
f. Er du kjent med om det er etablert risikovurderinger knyttet til enhet eller fagområde?
g. Er det etter din mening behov for dette?
h. En risiko reduseres ved aktiv bruk av tiltak, er du kjent med bruk av tiltak?

6.

Internkontroll – kontrollaktiviteter
i. Sidemannskontroll eller arbeidsdeling er en form for kontroll. Er dette nyttet i saksbehandlingen?
j. Er du kjent med om det er foretatt noen form for kontroll knyttet til ditt arbeid? Nærmeste leder?
Kommunen? Fylkesmannen?

7.

Internkontroll – informasjon og kommunikasjon
k. Opplever du at det gis tilstrekkelig informasjon om forhold som er av betydning for ditt arbeid?
Eksempler kan være lovendringer, organisatoriske forhold som kan være av betydning for ditt
arbeid med mer.
l. Opplever du at det er god kommunikasjon innen fagområdet på tvers av fagmiljøer? Er dette
nødvendig?
m. Opplever du at det er tydelige signaler om viktigheten av internkontroll fra ledelsen, det være seg
øverste administrative ledelse så vel som enhetsleder?
n. Gir ledelsen nødvendige signaler og forventninger omkring etiske retningslinjer?

8.

Internkontroll – evalueringer
o. Opplever du at praksis, rutiner eller ansvar eller andre deler av internkontrollen gjøres til
gjenstand for evalueringer?
p. Er det andre forhold du er kjent med hvor det gjennomføres evalueringer?
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VEDLEGG 2 – SPØRREUNDERSØKELSE ANSATTE
1.

2.

Etiske retningslinjer
a. Hvor god kjennskap har du til kommunens etiske retningslinjer?
i. 1 svært lav 2 3 4 5 6 svært høy Vet ikke N
b.

Jeg kan lett finne de etiske retningslinjer for ansatte i Lillesand kommune
i. 1 svært lav 2 3 4 5 6 svært høy Vet ikke N

c.

De etiske retningslinjene for ansatte i Lillesand kommune er enkle å forstå
i. 1 svært lav 2 3 4 5 6 svært høy Vet ikke N

d.

De etiske retningslinjene for ansatte i Lillesand kommune er nyttige i min hverdag
i. 1 svært lav 2 3 4 5 6 svært høy Vet ikke N

e.

Jeg fikk informasjon om de etiske retningslinjene da jeg ble ansatt
i. JA
ii. NEI

f.

Jeg har funnet informasjon om de etiske retningslinjene selv
i. JA
ii. NEI

g.

Etikk/etiske problemstillinger inngikk i min siste medarbeidersamtale
i. JA
ii. NEI

h.

I hvilken grad opplever du at de etiske retningslinjer etterleves av:
i. Deg? 1 svært lav 2 3 4 5 6 svært høy Vet ikke N
ii. Dine kolleger? 1 svært lav 2 3 4 5 6 svært høy Vet ikke N

Ytringsklima på arbeidsplassen
Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i bunn og grunn om mulighetene til a si fra om
bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller til kolleger, uten å risikere gjengjeldelse.
a.

Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra kolleger hvis jeg kommer med kritiske synspunkter om forhold på
jobben? Helt uenig – ganske uenig – hverken eller – ganske enig – helt enig

b.

Jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra leder/sjef hvis jeg kommer med kritiske synspunkter om forhold
på jobben. Helt uenig – ganske uenig – hverken eller – ganske enig – helt enig

c.

Det er uskrevne regler som begrenser hva ansatte kan uttale seg om internt. Helt uenig – ganske uenig –
hverken eller – ganske enig – helt enig

d.

Diskusjoner om arbeidsrelaterte problemer foregår i hovedsak i uformelle fora. Helt uenig – ganske
uenig – hverken eller – ganske enig – helt enig

e.

Det er stor takhøyde for å diskutere faglige spørsmål. Helt uenig – ganske uenig – hverken eller –
ganske enig – helt enig
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f.

Det er stor takhøyde for å diskutere arbeidsrelaterte problemer. Helt uenig – ganske uenig – hverken
eller – ganske enig – helt enig

g.

Hvis du skulle varsle, ta stilling til følgende påstander (JA/NEI):
a. Jeg finner det naturlig å varsle min nærmeste leder om kritikkverdige forhold
b. En anonym varslingskanal vil være å foretrekke hvis jeg skal varsle om kritikkverdige forhold
c. Skulle jeg varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen hadde jeg gått til
tillitsvalgt/verneombud

h.

På bakgrunn av arbeidsmiljølovens krav om at varslere skal vernes mot gjengjeldelse etter varsling, ta
stilling til følgende påstander (JA/NEI)
a. Jeg har tillit til at min nærmeste leder kan ivareta meg som varsler
b. Jeg har tillit til at Lillesand kommune kan ivareta meg som varsler
c. Jeg stoler på at tillitsvalgte/ verneombud kan ivareta med som varsler

i.

Har du vært med på å diskutere hva man skal forstå som kritikkverdige forhold - det vil si uetiske
og/eller ulovlige hendelser, episoder eller praksis - på arbeidsplassen din?
a. Nei, men vet at andre på arbeidsplassen har diskutert det
b. Nei, det har ikke vært diskutert på arbeidsplassen
c. Vet ikke

j.

Har du erfaring med å varsle eller si ifra om kritikkverdige forhold?
a. Hvis ja, hjalp det å si ifra/varsle?

k.

Har du vært i en situasjon hvor du har hatt et ønske om å varsle, men latt være?
a. Hvis ja, hvorfor

l.

Kommunen har etablert tre verdier som danner et verdigrunnlag:
Trygghet og livskvalitet, bærekraftig samfunnsutvikling og åpenhet og samhandling. På bakgrunn av
disse ta stilling til følgende påstander:
- Kjerneverdiene er godt forankret på min arbeidsplass: 1 helt enig 2 3 4 5 6 helt uenig
- Min nærmeste leder representerer disse verdiene på en god måte: 1 helt enig 2 3 4 5 6 helt uenig
- Vi har åpne diskusjoner om temaer som omhandler disse verdiene: 1 helt enig 2 3 4 5 6 helt uenig
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VEDLEGG 3 – INTERVJUGUIDE RÅDMANN, KOMMUNALSJEF TEKN ISK
OG ENHETSLEDER TEKNISK FORVALTNING
1. Hvordan oppfatter du din egen rolle knyttet til arbeidet med ytring og varsling i Lillesand
kommune og hvordan kommer dette til uttrykk ovenfor organisasjonen?
Rådmannen har brukt ulike arenaer for å formidle.
2. Hva legger du i begrepet et «godt ytringsklima»?
3. Hva legger du i begrepet «et godt varslingsklima»?
4. Opplever du at Lillesand kommune har et godt ytringsklima? Eventuelt hva kan bli bedre?
5. Har Lillesand kommune et godt varslingsklima? Eventuelt hva kan bli bedre?
6. Kan du beskrive kommunens ansvar for å gjøre ansatte kjent med rutiner og retningslinjer
for ytring og varsling?

7. Har kommunen etablert et system for at ansatte gjøres kjent med disse rutinene og
retningslinjene?
8. Med bakgrunn i arbeidsmiljøloven, hva forstår du som kritikkverdige forhold?
9. Kommunens toppledelse sine holdninger har avgjørende betydning for hvor godt
ytringsklimaet blir i kommunen, hvordan vil du beskrive dine holdninger på området?
10. Opplever du at toppledelsen/ledere i Lillesand kommune stimulerer til åpenhet blant
ansatte i kommunen?
11. I hvilken grad er du kjent med styringssystemet for Lillesand kommune og da spesielt med
fokus på internkontroll?
12. Fra styringssystemet:
Ansvarlig leder skal sikre at tilstrekkelig internkontroll innarbeides,
vedlikeholdes og dokumenteres i egen tjeneste. Alle ansatte skal forstå
prinsippene for internkontroll og følge internkontrollsystemet knyttet til
driften.
I hvilken grad mener du revisjonen vil få en bekreftelse på en slik tilstand i praksis blant
organisasjonens ledere og ansatte?

12. Både kommunens foretrukket rammeverk for internkontroll og KS peker på at
toppledelsen må gå foran som eksempel og peke på viktigheten av internkontroll. Hvor
står du i forhold til dette?
13. Ansvar og myndighet står sentralt for internkontroll, hva regulerer fullmakter mellom deg
og underlagte ledere? Er disse fullmaktene skriftlig dokumentert og er de godt forankret i
sektoren som helhet?
14. Er det gjort evalueringer og vurderinger i forhold til overholdelse av fullmakter?
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15. Opplever du at det er god flyt i informasjon fra ledelse og ned på enhetene og motsatt vei?
16. Risikovurderinger står sentralt i et internkontrollsystem. Er du kjent med eller har du
etablert risikovurderinger knyttet til kommunens tjenesteområder?
17. Kontrollaktiviteter er et viktig verktøy for å kontrollere at internkontroll fungerer.
Gjennomføres det kontrollaktiviteter i Lillesand kommune?
18. For å sikre at den øverste administrative ledelse til enhver tid har et godt bilde av driften
forventes det rapportering basert på delegerte fullmakter. Hvordan er rapportering på
internkontroll organisert i Lillesand kommune?
19. Etiske retningslinjer er tett koblet mot internkontroll. Hvordan sikres det at ansatte er kjent
med de etiske retningslinjene for kommunen?
20. Fra flere kommuner og virksomheter er revisjonen kjent med at det gjennomføres dilemma
og refleksjonstrening omkring både etikk og habilitet. Er dette noe som gjøres i Lillesand
kommune?
21. Hvordan gis ledere kompetanse til å håndtere vanskelige situasjoner knyttet til
eksempelvis varsling eller utfordringer i arbeidsmiljøet?
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