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Forord
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonen ”Saksbehandlingsrutiner i
planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen”.
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av
25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd:
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).”
Revisjonen er gjennomført av Inger Helene Elstad, Kristin Glestad Øen og Helene
Knutsen. To av problemstillingene er utredet av et eksternt konsulentfirma, OPAK AS,
grunnet kort tidsfrist og oppgavens kompleksitet. Bruk av ekstern bistand er avklart med
kontrollutvalget.
Vi takker ansatte i kommunen som har bidratt til gjennomføringen av
forvaltningsrevisjonen, for et konstruktivt og godt samarbeid.
17. august 2015
Brita Arvidsen
kommunerevisor
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Asker kommunerevisjon

Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen.

Sammendrag
Etter vedtak fra kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en
forvaltningsrevisjon av kommunens plan- og bygningsavdeling (PBA), planseksjonen.
Formålet var å se på om PBA har rutiner som sikrer at man unngår faktafeil og sikrer
korrekt journalføring. Kontrollutvalget ønsket videre å se på konsekvenser av fristbrudd
for kommunen, rollefordeling mellom plan- og bygningssjef og kommuneplansjef, og om
kommunen har tilfredsstillende kompetanse i plansekjsonen.
I henhold til kontrollutvalgets bestilling og avgrensing angis følgende problemstillinger:






Har planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen (PBA) gode nok rutiner for å
unngå faktafeil i saksbehandlingen?
Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for journalføring?
Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i reguleringsplansaker?
Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i PBA?
Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA og
kommuneplansjef?

Vår undersøkelse er et dypdykk i utvalgte problemstillinger. Den gir ikke et fullstendig
bilde av revidert virksomhet. Rapporten vår har fokus på forbedringsområder.
Følgende vurderes ikke:




Konkret saksbehandling
Planfaglige vurderinger og kvalitetssikringen av denne.
Brukernes opplevelser av Plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune.

Nedenfor følger en kort oppsummering av hovedfunn og konklusjoner sortert etter
problemstilling:

Har planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen (PBA) gode nok rutiner for å
unngå faktafeil i saksbehandlingen?
Med faktafeil menes her feil i saksbehandlingen som fører til et uriktig
beslutningsgrunnlag.
Problemstillingen er i hovedsak utredet av OPAK. Prosedyre og rutine for behandling av
plansaker fremstår som overordnet og veiledende. Den anses ikke å være
tilfredsstillende for å sikre enhetlig saksbehandling og for å oppdage mulige faktafeil i
saksbehandlingen da det mangler styringsparametere. Det henvises ikke til relevante
lover og forskrifter, ansvarsfordeling eller relevante frister.
Riktignok gir prosessen «Saksbehandling av arealplaner til politiske organer» og
tilhørende godkjenningsrutiner i ESA økt sikkerhet for at det i arealplansaker foreligger et
riktig beslutningsgrunnlag. Vi mener likevel at dersom prosessuelle feil oppstår og ikke
avdekkes, kan det etter vår oppfatning medføre at beslutningsgrunnlaget til
arealplansaker blir uriktig.

Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for journalføring?
Dokumentsenteret er ansvarlig for kommunens overordnede rutiner for journalføring og
opplæring av ansatte som bruker ESA.1 Deres oppfatning er at opplæring innen
journalføring er av en teknisk karakter og at det er behov mer opplæring enn det som
tilbys saksbehandlere i dag.

1

Kommunens elektroniske saks- og arkivsystem.

Asker kommunerevisjon

1

Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen.

Planseksjonen interne rutiner mangler henvisninger til når dokumenter skal journalføres.
Det er ulik praksis i planseksjonen på hvordan de journalfører og det har blitt oppdaget
feil i klassifisering av dokumenter.

Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i reguleringsplansaker?
Rutiner for tidsfrister kan virke uklare og det fører til at det ikke blir noen konsekvenser
for fristbrudd. Vi mener det er viktig at kommunen er tydelig på hvilke tidsfrister som
gjelder i den enkelte sak og formidler dette til forslagstiller. Vi stiller for øvrig spørsmål
ved kommunens praktisering av gebyrregulativet i private plansaker.

Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i PBA?
Problemstillingen er i sin helhet utredet av OPAK. Ansatte ved planseksjonen har god,
bred og relevant formalkompetanse samt erfaring.

Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA
og kommuneplansjef?
Det var tidligere store utfordringer knyttet til rolle- og ansvarsforståelsen mellom
kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA. I 2014 ble derfor prosessen
«saksbehandling av arealplaner til politiske organer» utarbeidet. Denne har bidratt til en
bedre forståelse av roller og ansvar. Vi mener allikevel det kan være behov for ytterligere
presiseringer av hvordan innspill i plansaker gis.
I innledende faser av et planinitiativ er det en kultur for at aktører som kjenner
kommunen «godt» kontakter kommuneplansjefen direkte, mens andre kontakter
planseksjonen. Dette kan reise spørsmål om aktører likebehandles. Den nye prosessen
bidrar til at planseksjonen i større grad involveres i en tidlig fase. Det kan likevel virke
som at henvendelser vedrørende planinitiativ bør presiseres.

Kommunerevisor anbefaler:


Kommunen bør utarbeide nye rutiner i planseksjonen basert på risikovurderinger
for å sikre forsvarlig saksbehandling. Rutinene bør henvise til relevante lover og
forskrifter samt ansvarsfordeling og relevante frister.



Kommunen bør tilby saksbehandlere mer opplæring med spesiell vekt på
vurdering av offentlighet og klassifisering av dokumenter.



Kommunen bør sikre at journalføringsrutiner er oversiktlige og lett tilgjengelig for
saksbehandlere.



Kommunen bør dokumentere tidsfrister i konkrete plansaker og formidle disse til
forslagsstillerne.



Kommunen bør se på praktisering av fakturering opp mot gebyrregulativet.



Kommunen bør sørge for at det til en hver tid er klarhet i rollefordelingen mellom
kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA.



Kommunen bør sikre at det er klare retningslinjer for henvendelser vedrørende
planinitiativ.
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1 Innledning
Kontrollutvalget behandlet den 16.3 2015 en henvendelse fra Boxs arkitekter vedrørende
saksbehandlingen knyttet til reguleringsplanforslag for Blakstadmarka 26. Det ble fattet
vedtak om å innhente rådmannens kommentarer til saken.
På vegne av Rådmannen gjennomgikk Advokatfirmaet Hjort DA deler av
saksbehandlingen i den aktuelle saken og avdekket enkelte kritikkverdige forhold
(Kontrollutvalgets møte 27.04, sak 20/15, vedlegg 2). I den påfølgende behandlingen av
saken den 27.04.2015 fattet kontrollutvalget følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber revisjonen om å komme tilbake med en rapport om følgende
påpekte forhold: rutiner som sikrer at man unngår faktafeil og sikrer korrekt
journalføring, konsekvenser av fristbrudd for kommunen, er det tilstrekkelig
klarhet i rollefordelingen mellom Plan- og bygningssjef og kommuneplansjef og
om kommunen har tilfredsstillende kompetanse i Plan- og bygningsetaten.
Utvalget ber revisjonen om at rapporten foreligger til septembermøtet.
Utvalget stiller sine disponible midler til rådighet til dette arbeidet.
Prosjektet ble ytterligere avklart i kontrollutvalgets møte 18. mai 2015, sak 31/2015.

1.1 Problemstillinger
I henhold til kontrollutvalgets bestilling og avgrensing angis følgende problemstillinger:






Har planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen (PBA) gode nok rutiner for å
unngå faktafeil i saksbehandlingen?
Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for journalføring?
Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i reguleringsplansaker?
Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i PBA?
Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA og
kommuneplansjef?

1.2 Avgrensing
Undersøkelsen omhandler private plansaker og er avgrenset til å se på gjeldende rutiner
og om de er dekkende og hensiktsmessige. Vår undersøkelse vurderer ikke etterlevelse
og derigjennom ikke testing av rutiner.
Følgende vurderes ikke:






Konkret saksbehandling. I hvilken grad kommunen følger sine egne rutiner eller
kvaliteten i kommunens arbeid med plansaker er ikke vurdert. Kvaliteten på
saksbehandlingen kan være god selv om det er svakheter i skriftlige rutiner.
Påpekte svakheter i rutinene kan derimot medføre en risiko for lavere kvalitet i
saksbehandlingen og at feil ikke oppdages og korrigeres.
Planfaglige vurderinger og kvalitetssikringen av denne. Kommunen har utarbeidet
egne rutiner for kvalitetssikring av saker til politisk behandling. Disse omtales i en
viss grad i kapittel 3 og kapittel 7. Vi har ikke undersøkt kommunens planfaglige
vurderinger i konkrete plansaker.
Brukernes opplevelser av Plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune. Vår
undersøkelse har ikke innhentet «næringens» syn på den saksbehandlingen som
utøves i planseksjonen i Asker kommune. Vi viser for øvrig til rapportens punkt
2.5.1.
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Vår revisjon omhandler forhold knyttet til planseksjonen. Vi gjør oppmerksom på at
ansvar for enkelte rutiner vil ligge utenfor denne enheten. For eksempel gjelder dette
for journalføringsrutiner.

1.3 Vurderingskriterier
Revisjonskriterier er krav, normer eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal
vurderes i forhold til. I dette prosjektet utledes revisjonskriteriene fra blant annet
følgende kilder:






Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med
tilhørende forskrifter.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Lov om arkiv (Arkivlova) med tilhørende forskrifter.
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentlighetslova)
med tilhørende forskrifter.
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

1.4 Metode
Prosjektet gjennomføres i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).
Problemstillingene er bestemmende for valg av metode for innsamling av data. I henhold
til RSK 001 bør det benyttes flere metoder for innsamling av data dersom dette er
tjenlig.
Problemstillingene er belyst gjennom dokumentanalyse av foreliggende rutiner,
gjennomgang av saker i ESA og kvalitative intervjuer. Dokumentasjon og undersøkelser
som ligger til grunn for våre vurderinger er innhentet i perioden mai til og med juni 2015.
Det ble avholdt oppstartsmøte med kontaktperson i administrasjonen 8. mai 2015.
Revisjonen har gjennomført to gruppeintervjuer med ansatte ved planseksjonen. Til
sammen 8 ansatte deltok på disse gruppeintervjuene. Det ble også gjennomført intervju
med virksomhetsleder for PBA, kommuneplansjef og dokumentsenteret 2.
Alle intervju som er gjennomført med planseksjonen og med kommuneplansjefen er
verifisert av de som ble intervjuet. Informasjon som er hentet gjennom andre kilder er
verifisert gjennom utsendelse av rapport til faktabekreftelse 4. august 2015. Det er gjort
enkelte endringer i rapporten etter denne gjennomgangen.
Rapporten har fokus på forbedringsområder.

1.5 Presentasjon av virksomheten
PBA yter lovpålagte tjenester innenfor fire fagområder: plan, bygg, geodata og
oppmåling. Deres oppgave er å påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes. Hvert
fagområde har underliggende hovedprosesser som kan bestå av individuelle
arbeidsoppgaver, team eller prosjekter innad i samme fagområde eller på tvers av
fagområdene.3
I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 1-1 skal loven «fremme bærekraftig
utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner». Videre
står det at « Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov,
forskrift og planvedtak.»

2
3

Dokumentsenteret har uttalt seg og hele plan- og bygningsavdelingen.
Hentet fra Organisering plan- og bygningsavd. Vedtatt 7.12.10, rev. 07.10.13.
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Figur 1. Organisering av PBA.4
Stab

Virksomhetsleder

Arealplan
Seksjonsleder

Bygg
Seksjonsleder

Geodata
Seksjonsleder

Oppmåling
Seksjonsleder

Delesak
Ansvarlig /
Teamkoordinator

Enkle byggesaker

Geodataforvaltning

Eiendomsmåling

Geodataformidling
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Byggesak
Teamkoordinator

Tilsyn
Teamkoordinator

Refusjon

Bokser med doble linjer: Ledergruppen
Bokser med stiplede linjer: Hovedprosesser

Rapporten er avgrenset til å ta for seg planseksjonen som består av 11 medarbeidere
(PBA har totalt 57 medarbeidere).
I henhold til pbl § 3.3 har kommunal planlegging til formål «å legge til rette for utvikling
og samordning oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og
naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal,
regional, statlig og privat virksomhet.»
Planseksjonens oppgaver omfatter: 5







Behandling av detaljregulering (privat planforslag)
Utarbeidelse og behandling av områderegulering (egen plan)
Utarbeidelse av kommuneplanens areadel/kommunedelplan
Konsekvensutredning
Utredningsarbeid
Yte spesiell spisskompetanse når det gjelder:
 Samferdsel
 Kulturminnevern

1.6 Overordnet om planprosessen i Asker – andres vurderinger
Vår undersøkelse er et dypdykk i utvalgte problemstillinger. Den gir ikke et fullstendig
bilde av revidert virksomhet. Rapporten vår har fokus på forbedringsområder.
For et mer overordnet bilde av prosessene med private planforslag i Asker kommune
vises for eksempel til rapporten «Kartlegging av planprosesser i Osloregionen 6».
Rapporten er resultatet av spørreundersøkelser som er sendt ut både til kommunens
planmyndigheter og næringen ved utbyggere, forslagstillere, tiltakshavere, arkitekter
eller rådgivere. Undersøkelsen tar for seg de ulike fasene i planarbeidet, fra
oppstartsmøte til endelig godkjenning. Rapporten viser at det samlet gis gode
4

Hentet fra Organisering plan- og bygningsavd. Vedtatt 7.12.10, rev. 07.10.13.

5

Hentet fra Organisering plan- og bygningsavd. Vedtatt 7.12.10, rev. 07.10.13.
Asplan Viak 2013

6

Asker kommunerevisjon

6

Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen.

vurderinger av planarbeidet i Asker, og kommunen kommer best ut av de
sammenlignede kommunene. Nedenfor vises samleresultater fra denne rapporten.

Tabell 1: Samlet vurdering av hovedtemaene - næringslivets vurdering av den
enkelte kommune

Tabellen er klippet ut fra rapporten Kartlegging av planprosesser i Osloregionen utarbeidet av Asplan Viak
(2013). Det er kommunenes snittkarakter som er vist i tabellen (verdier fra 1-6, der 6 er best).

Kommunen gjennomfører årlige brukerundersøkelser for brukere av plan- og
bygningsavdelingen. Resultatene av denne for 2014 viser noe lavere tilfredshet med
plan- og bygningsavdelingen enn tidligere år. For måleindikatoren «opplevd tilfredshet
med saksbehandlingen» er resultatet innenfor laveste aksepterte resultat, slik dette er
definert av rådmannen. Det er imidlertid ingen av respondentene i brukerundersøkelsen
for 2014 som har vært i kontakt med fagområdet plansak.
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2 Har planseksjonen i plan og bygningsavdelingen (PBA)
gode nok rutiner for å unngå faktafeil i
saksbehandlingen?
2.1 Vurderingskriterier
Med faktafeil menes her feil i saksbehandlingen som fører til et uriktig
beslutningsgrunnlag.
Det er et forvaltningsrettslig grunnprinsipp at saksbehandlingen skal være forsvarlig. Et
viktig formål for reglene om forvaltningens saksbehandling (…) er å bidra til at fakta som
kan være av betydning for å avgjøre en sak, blir klarlagt og riktig bedømt. Etter
forvaltningslovens (fvl) § 17 skal «forvaltningsorganet påse at saken er så godt opplyst
som mulig før vedtak treffes».
Både forvaltningsloven og plan- og bygningsloven inneholder prosessuelle bestemmelser,
det vil si regler for hvordan forvaltningen skal behandle saker. Slike
saksbehandlingsregler skal blant annet sikre likhet og forutberegnelighet, og
befolkningens tillit til forvaltningen. I plan- og bygningsloven skal de prosessuelle
bestemmelsene blant annet bidra til å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for
alle berørte interesser og myndigheter.7 Kommunen har ansvaret for at plan- og
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. Feil i
saksbehandlingen kan føre til at planvedtak blir ugyldige.8
Etter kommunelovens (koml) § 23 skal «administrasjonssjefen påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll».
Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis,
forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse, og for å unngå
uønskede hendelser.9
Vi legger til grunn at gode interne rutiner som kvalitetssikrer saksbehandling som gjøres i
planprosesser vil sikre både at riktig beslutningsgrunnlag foreligger og at formelle feil i
planprosessen unngås.
Følgende vurderingskriterier legges til grunn:


Planseksjonen bør ha interne rutiner som kvalitetsikrer saksbehandlingen, slik at:
o Riktig beslutningsgrunnlag foreligger
o Formelle feil i planprosessen unngås

2.2 Fakta
Problemstillingen er i hovedsak utredet av OPAK. OPAKs vurdering bygger på en
gjennomgang av planseksjonens interne rutiner for den kommunale saksbehandlingen av
private reguleringsplanforslag, herunder gjennomføring og kvalitetssikring av dette
arbeidet. Det presiseres at vurderingen ikke inkluderer i hvilken grad kommunen følger
sine egne rutiner eller sier noe kvaliteten i arbeidet med plansaker generelt.
OPAK sin utredning bygger på en vurdering av dokumenter som Plan- og
bygningsavdelingen definerer som sine interne rutiner for planprosessen. I hovedsak
7
8
9

Plan- og bygningsloven § 1-1, 4. ledd.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2015 Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2015.
Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus (KS), s. 17.
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bygger vurderingen på dokumentene «Prosedyre og rutine for behandling av plansaker».
Denne har som mål å sikre at «Plan og bygningsavdelingen forholder seg til plan- og
bygningslovens prosessuelle krav for behandling av plansaker». Det ble i møte den
22.06.2015 oppfattet som gjeldende rutine for gjennomføring og kvalitetssikring av
planprosesser i Asker kommune.
OPAKs notat er vedlagt i sin helhet i vedlegg 1, hvilke dokumenter som ligger til grunn
for gjennomgangen framkommer der. Vi gjengir her OPAKs konklusjon i sin helhet:

Sammendrag og konklusjon
Asker kommunes prosedyre og rutine for behandling av plansaker fremstår etter OPAKs oppfatning
med en overordnet og veiledende karakter, og anses på denne bakgrunn å ikke være tilfredsstillende
egnet for styring av gjennomføringen og/eller kvalitetssikringen av planprosessen. Prosedyrer og
rutiner vurderes å være akseptable på et overordnet ledelsesnivå, men mangelfulle når det gjelder
styring og kvalitetssikring på aktivitetsnivå. Resultatet av dette er at det er kompetansen til de ulike
gjennomføringsansvarlige, kombinert med ressurstildeling og kontinuiteten til de ressursene som er
tildelt, som danner grunnlaget for det endelige kvalitetsnivået.
Rutinene tydeliggjør til en viss grad hvem som skal gjøre hva og enkelte ganger hvem som skal
kvalitetssikre arbeidet, men tydeliggjør ikke hva som skal kvalitetssikres eller kravene til leveransene.
Rutinene i sin form er i stor grad mer veiledende enn styrende for gjennomføring av prosessen.
Manglende rutiner for dette gjør at heller ikke avviksbehandlingen kan sies å være tilfredsstillende.
Dermed vil det ikke være mulig å sikre at tidligere feil ikke gjentas ved senere anledning.
Det konkluderes med at Asker kommunes planavdeling ikke har gode nok rutiner for å unngå
faktafeil i saksbehandlingen. Planavdeling har ikke tilfredsstillende rutiner for å sikre enhetlig
saksbehandling og ikke tilfredsstillende kvalitetssikringsrutiner for deteksjon og lukking av mulige
faktafeil i saksbehandlingen.
Det ble i kvalitetssikringsmøte den 7. aug. 2015 påpekt fra plan- og bygningsavdelingen
at interne rutiner for planprosesser også måtte vurderes med bakgrunn i «Planpakken»
og funksjonaliteten i saksbehandlingssystemet ESA, samt prosessen «Saksbehandling av
arealplaner til politisk organer» med tilhørende godkjenningsrutiner.
«Planpakken» er kommunens informasjon til profesjonelle aktører som ønsker å fremme
et privat planforslag til kommunen og er tilgjengelig på kommunens internettsider. 10
Planpakken gir en oversikt over prosessen mot vedtak om reguleringsplan. Dette
innebærer oversikt over fasene i planarbeidet, hvem som har ansvaret for de ulike
fasene, samt kommentarer og lenker til maler, veiledninger og krav.
Plan- og bygningsavdelingen benytter utelukkende ESA som saksbehandlingssystem. Det
er utviklet en egen modul for plansaker, som blant annet angir milepæler for
saksbehandlingen. Det er forhåndsdefinert 22 milepæler, gjengitt på neste side:

10

https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Arealplanlegging/Planpakken/
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Ved aktiv bruk av milepælene i ESA vil disse kunne gi en god oversikt over
saksbehandlingen, og det vil gi en god mulighet for leder til å kvalitetssikre de ulike
fasene i planprosessen.
Saksbehandlerne er ikke pålagt å benytte milepælene i ESA. Det er ingen sperrer i
systemet, noe som medfører at dersom systemet brukes er det «valgfritt»11 hvilke
milepæler en ønsker å benytte, eventuelt kan en velge å legge til egne milepæler.
Det er i felles ledelsessystem utarbeidet en prosess «Saksbehandling av arealplaner til
politisk organer». Her fremkommer at saksbehandler er ansvarlig for at saken leveres til
virksomhetsleder for kvalitetssikring/godkjenning i henhold til oppsatte tidsfrister og at
virksomhetsleder for PBA er ansvarlig for å kvalitetssikre saker før de går til
kommuneplansjefen for godkjenning i forkant av rådmannens ledermøte. For saker som
skal til politisk behandling er det lagt inn godkjenningsrutiner i ESA, slik at ingen saker
kan legges fram før de er (elektronisk) godkjent av aktuelle ledd i henhold til gjeldende
rutine (se for øvrig kapittel 6).

2.3 Revisjonens vurderinger
OPAKs rapport indikerer manglende overvåkingskontroller/ledelseskontroller for å sikre
nødvendig arkivering og kvalitet på dokumentasjon og vurderinger.
OPAK bygger sin vurdering i stor grad på gjennomgangen av de interne rutinene som i
møte ble oppfattet å være gjeldende rutine for gjennomføring og kvalitetssikring av
planprosesser i kommunen. Disse er generelle arbeidsbeskrivelser og synes ikke å bygge
på en risikovurderingstankegang.
I interne rutiner bør det henvises til relevante lover og forskrifter som må ivaretas.
Identifiserte risikoer og nøkkelroller for å sikre prosessen bør komme tydelig fram
sammen med ansvarsfordeling (roller) og relevante frister. Dokumentasjonskrav og
11

Med dette menes at det ikke er presisert at man skal bruke milepælene i rutinene.
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arkivreferanser bør være tydelig. Det kan være nyttig med overordnede flytdiagram over
prosesser og delprosesser for å få en rask og god innsikt i prosessen. Tips og råd til
effektiv gjennomføring kan også inkluderes.
Det ble i et senere møte påpekt at vurderingen av planseksjonens rutiner for behandling
av private planforslag også må hensynta «planpakken» og funksjonaliteten i ESA.
Vi mener planpakken gir en ryddig oversikt over planprosessen, og at den fyller
hensikten med å gi relevant og nyttig informasjon til profesjonelle aktører som vil
fremme private planforslag. Derimot kan vi ikke se at planpakken er relevant som del av
PBAs interne kontrollrutiner.
Vi mener at dersom milepælene i ESA brukes aktivt kan dette skape god oversiktlighet
over den enkelte planprosess, og legge til rette for kvalitetssikring av denne. Dette
forutsetter imidlertid at det pålegges å benytte funksjonaliteten.
Problemstillingen til dette kapitlet er om PBA har gode nok rutiner for å unngå faktafeil i
saksbehandlingen, der vi har definert faktafeil som et uriktig beslutningsgrunnlag.
Vi mener at prosessen «Saksbehandling av arealplaner til politiske organer» og
tilhørende godkjenningsrutiner i ESA gir en økt sikkerhet for at det i arealplansaker
foreligger et riktig beslutningsgrunnlag. Samtidig påpeker vi at «rutine og prosedyre for
behandling av planprosesser» indikerer manglende kvalitetssikring av selve
planprosessen. Dersom prosessuelle feil oppstår og ikke avdekkes, kan det etter vår
oppfatning medføre at beslutningsgrunnlaget til arealplansaker blir uriktig.
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3 Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for
journalføring?
3.1 Vurderingskriterier
Journalføring er systematisk og fortløpende registrering av opplysninger i en journal. Det
går frem av arkivforskriften § 2-6 at offentlige organer har plikt til å føre en eller flere
journaler over alle inn- og utgående dokumenter som etter offentleglova (offl) § 4 regnes
som saksdokument, er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon.
I tillegg til inn- og utgående dokumenter finnes det dokumenter som omtales som
organinterne dokumenter. Dette er dokumenter som er utarbeidet av enheten selv, og
disse registreres så langt «organet finn det tenleg». Det er likevel noen organinterne
dokumenter som alltid skal journalføres.12
Av arkivforskriften § 3-2 andre ledd fremgår det at organ som benytter e-post, skal ha et
sentralt e-postmottak for post til organet. E-post til det sentrale postmottaket skal åpnes
av arkivtjenesten.
Arkivforskriften sier at innføring i journalen skal skje på en måte som gjør det mulig å
identifisere dokumentet så langt det kan gjøres uten å røpe opplysninger som er
undergitt taushetsplikt eller kan unntas fra offentlig innsyn. Det er også listet opp
bestemte krav til hvilke opplysninger journalen skal inneholde.13
Registreringsplikten følger også av fvl § 11-d.
«Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part
gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal
de såvidt mulig nedtegnes eller protokolleres. Det samme gjelder iakttakelser
tjenestemannen gjør ved befaring m.m.»
Etter arkivforskriften § 2-2 er alle offentlige organer pålagt å utarbeide en arkivplan.
Arkivplanen skal være ajourført, vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert
og skal gi en overordnet oversikt som viser veien til de hjelpemidler som finnes for
korrekt arkivering og journalføring. Videre skal arkivplanen ha en oversikt over hvem
som har ansvar og fullmakter knyttet til arkivarbeidet.14
Enhetens journaler er etter offl § 3 åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller
forskrift. En «offentlig journal» er en journal som skal gi offentligheten en oversikt over
forvaltningens dokumenter og gi allmennheten muligheten til å identifisere dokumenter
en eventuelt ønsker å kreve innsyn i.15 Alle dokumenter som er registrert i en journal
skal tas med på offentlig journal. Dette følger av prinsippet om at hele journalen i
utgangspunktet er offentlig. Har man registrert organinterne dokumenter, skal disse også
være med i offentlig journal, selv om de ikke er underlagt noen journalføringsplikt.16 Det
som er registrert skal være offentlig, med unntak av de opplysninger som er unntatt ved
lov eller forskrift.
Vi legger følgende kriterier til grunn:




12
13
14
15
16

Det bør være rutiner som sikrer at alle dokumenter i en plansak blir journalført
Rutinebeskrivelsene om journalføring skal være kjent for alle i planseksjonen
Det skal sikres at journalførte dokumenter gjøres offentlige, med mindre de er
unntatt ved lov eller forskrift

Se forskrift om offentlege arkiv § 2-6.
Se forskrift om offentlege arkiv § 2-7.
Fonnes (2010), s 137.
Fonnes (2010), s 154.
Fonnes (2010), s 169.
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3.2 Fakta
Vi gjør oppmerksom på at ansvar for enkelte gjennomgåtte rutiner vil ligge utenfor PBA.
3.2.1 Det bør være rutiner som sikrer at alle dokumenter i en plansak blir
journalført
Asker kommune er ett arkivorgan etter arkivloven (arkl) og Dokumentsenteret utfører
den sentrale arkivtjenesten i kommunen. Dokumentsenteret har det daglige ansvaret for
dokumenthåndteringen og er ansvarlig for blant annet å utarbeide rutiner, vedlikeholde
rutinene og å lære opp ansatte. Det er i utgangspunktet kun Dokumentsenteret som skal
opprette saker.
Kommunen har nedfelt rutinen for journalføring i prosess 5.5.1 Postmottak, journalføring
og arkivering. Ved spørsmål om hva som var kommunens arkivplan henviste
dokumentsenteret til denne.17 I denne rutinen er det en link til en registreringsoversikt
per tjenesteområde som lister opp dokumenter som skal arkiveres, og hvor lenge. I
tillegg finnes ESA Web, v. 8.0.5 «Rutiner for saksbehandlere», samt en kontrollrutine
som ligger i ESA8 som Dokumentsenteret benytter. Denne viser igjen til sak om
skriveregler i ESA8. Det finnes så langt vi kan se ingen spesiell rutine over journalføring
av e-poster.
Etter at vi var ferdig med vår faktainnhenting ble vi gjort oppmerksom på at Asker
kommunes arkivplan nå ligger som vedlegg til prosess 5.5.1. Den er datert 24.06.15 og
er under revidering.
PBA spesifiserer tidvis i sine egne saksbehandlingsrutiner når dokumentasjon i ESA er
påkrevet. I planseksjonen er det rutine at en nyansatt vil jobbe tett med en erfaren
saksbehandler, men dette er ikke nedfelt skriftlig.
Nye henvendelser til PBA sendes til Dokumentsenteret for registrering i postlistene.
Henvendelser kan komme fra flere hold. Aktører som ikke kjenner kommunen godt går
ofte gjennom Servicetorget eller sender dokumentene direkte til PBA, mens andre, gjerne
større aktører med kjennskap til kommunen, tar kontakt direkte med
kommuneplansjefen. Uavhengig av hvordan henvendelsen blir sendt inn skal nye
henvendelser gå gjennom Dokumentsenteret for at det skal opprettes en sak. Én ansatt i
PBA har administrasjonstilgang og kan også gjøre dette som en «reserveløsning». På
grunn av manglende ressurser har Dokumentsenteret over lengre tid hatt stor restanse
på innregistrering. Dette fører til at det tar tid før PBA mottar inngående post.
Når en sak er opprettet og delegert til en saksbehandler kan saksbehandler registrere
dokumenter selv. PBA bruker teknisk modul i ESA og ble fra 01.01.15 fullelektronisk i
likhet med resten av kommunen ved overgang til ESA 8. Avdelingen har i lengre tid
registrert utgående e-post i ESA, og overgangen til ESA 8 ga saksbehandlere muligheten
til også å registrere inngående e-post selv. Papirdokumenter kommer aldri direkte til
PBA, disse blir skannet og registrert på Dokumentsenteret.
Kravet til journalføring etter arkivforskriften er at alle inn- og utgående dokumenter som
regnes som saksdokument, er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som
dokumentasjon skal journalføres. Dette skal gjøres fortløpende. E-post er den
kommunikasjonsmetoden PBA benytter mest. Det sendes ofte tilbakemeldinger til
forslagsstillere i brevs form, men da ofte som vedlegg i en e-post. Saksbehandlerne
praktiserer registrering av e-poster ulikt. Noen registrerer inngående e-poster selv mens
andre sender disse til Dokumentsenteret. Noen registrerer e-post enkeltvis mens andre
velger å vente til de har en tråd da de mener dette gir en bedre oversikt over
informasjonen.

17

Opprettet 12.01.15, siste endring 23.03.2015
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Det er litt ulikt hvilken postadresse forslagsstillere og andre parter i en sak bes å bruke.
Noen saksbehandlere bruker Asker kommunes sentrale postadresse,
post@asker.kommune.no, mens andre oppgir egen postadresse, spesielt i saker som har
pågått en stund og hvor det er mye dialog. Ved innsending av formelle innspill og
saksdokumenter bes forslagsstillere og andre om å sende direkte til kommunens sentrale
postadresse.
Ansatte på Dokumentsenteret ga uttrykk for at de foretrakk å registrere alle inngående
e-poster selv da de per i dag må «rydde opp» i mange registreringer for å ivareta
standard søkemuligheter.
PBA journalfører telefonsamtaler dersom det omhandler en konkret sak. Saksbehandler
følger gjerne opp en telefonsamtale med en e-post for å bekrefte innholdet av samtalen.
Møtereferater skal journalføres.
Revisjonen undersøkte 30 plansaker i ESA hvor journalføringen ble gjennomgått. 18 I 16
av sakene var journalføringen mangelfull. I flere tilfeller var det registrert inn-post, uten
at det var registrert noe svar ut, selv etter relativt lang tid. Det var også flere eksempler
på at en rekke e-poster var registrert som én e-post. I tillegg var dokumenter klassifisert
feil. Ansatte i planseksjonen sier at en forklaring på manglende journalposter kan være
at det er dokumenter som er i arbeid og derfor ikke er registrert som ferdig.
Virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjefen har hver 14. dag dialogmøter hvor
planinitiativ, både områdereguleringer og detaljreguleringer, skal bringes inn. I
dialogmøtet diskuteres planenes premisser, innhold og prosess. I følge
kommuneplansjefen blir det ikke ført referat fra disse møtene. Kommuneplansjefen har
et skjema som han fyller ut og gir til virksomhetsleder PBA, dette blir ikke lagret i ESA.
Denne rapporten omhandler private planforslag. Kommunen er selv ofte PBA’s klient.
Kommunens planer blir da å regne som private og kommunen regnes da ikke som ett
arkivorgan. Kommunikasjon mellom PBA og andre avdelinger i kommunen vil da regnes
som ekstern. Vi har ikke funnet dette omtalt i rutinene.
3.2.2 Rutinebeskrivelsene om journalføring skal være kjent for alle i
planseksjonen
Prosess «postmottak, journalføring og arkivering» sier at … «I tillegg er hver enkelt
medarbeider i kommunen ansvarlig for å gjøre seg kjent med og å følge gjeldende
rutiner for posthåndtering, journalføring og arkivering i samsvar med gjeldende lover,
forskrifter og interne rutiner i den enhet/avdeling han/hun tilhører». 19
I forbindelse med overgangen til ESA8 og elektronisk saksbehandling har PBA hatt med
to personer i prosjekt-gruppen og det har blitt plukket ut flere superbrukere på
avdelingen som har fått teknisk opplæring. Det ble i forbindelse med overgangen også
gitt mer seksjonsrelatert opplæring av en merkantil i PBA. Alle nyansatte blir informert
om de prosesser som finnes og på samtlige kurs blir det også informert om rutinene i
ESA.
Ansatte i planseksjonen opplever samlet sett å ha tilstrekkelig kunnskap om rutiner for
journalføring og offentlighet. I de tilfellene hvor de er usikre, får de hjelp av juristene
som er ansatt i PBA. Som en litt enkel fremstilling sies det at «alt skal journalføres».
Opplæringen som gis sentralt i kommunen er bare i forhold til hvordan man bruker
funksjonene i ESA (teknisk opplæring). Dokumentsenteret gir uttrykk for et ønske om
mer opplæring for alle kommunens saksbehandlere hvor blant annet vurdering av
journal- og arkivplikt og offentlighet er temaer.
I følge referater fra planmøter som vi har mottatt av PBA gis det jevnlig informasjon om
saksbehandling i ESA.
18
19

Dette er pågående plansaker våren 2015.
Prosess 5.5.1 Postmottak, journalføring og arkivering, Felles ledelsessystem.
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3.2.3 Det skal sikres at journalførte dokumenter gjøres offentlige
Journalføringskriteriene «gjenstand for saksbehandling» og «verdi som dokumentasjon»
er sentrale i både offentlighetsloven og arkivloven. Disse to begrepene skal være
styrende for hva som faktisk blir arkivert og gjort offentlig. Intensjonene etter
formålsparagrafen i offentlighetsloven er demokratisk deltakelse, rettssikkerhet og tillit til
forvaltningen. 20
Asker kommune bruker Jupiter som innsynsløsning. De publiserer postliste, teknisk
postliste, teknisk saksarkiv og politiske saker, men fører ikke offentlig journal.
Dokumentsenteret skal sørge for at saksdokumenter gjøres offentlig i teknisk saksarkiv
snarest mulig. Det gjøres en forhåndsvurdering i forhold til offentlighet når det opprettes
en sak. Etter at saken er opprettet er det saksbehandlers ansvar å ta den endelige
vurderingen av dokumentene i forhold til offentlighet.
Riktig og rask publisering forutsetter at saksbehandlerne ferdigstiller alle sine
journalposter med korrekt status slik at Dokumentsenteret fanger de opp. Inngående eposter som saksbehandlere har registrert selv får en egen status som Dokumentsenteret
søker opp og kvalitetssikrer før de blir lagt ut i teknisk postliste og teknisk saksarkiv. I
perioden for vår undersøkelse kunne dette ta litt lengre tid på grunn av underbemanning.
Teknisk saksarkiv er en elektronisk innsynsportal hvor innbyggerne kan søke på plan- og
byggesaker. Asker kommune har valgt å legge dokumentene ut på nett i full tekst. Her
kan man søke på konkrete saker etter saksnummer eller gårds- og bruksnummer.
Dokumentsenteret er ansvarlig for at teknisk saksarkiv er ajour, men er også her
avhengig av at saksbehandlere har journalført alle relevante dokumenter i saken.
Vi sjekket teknisk saksarkiv mot Plansakene nevnt under punkt 3.2.1. for fullstendighet.
Av 30 saker fant vi 14 avvik. De aller fleste dokumentene som manglet i teknisk
saksarkiv var saksfremlegg og politiske saker. I følge Dokumentsenteret blir ikke disse
registrert i teknisk arkiv siden de blir publisert i politiske saker. Dette er politisk vedtatt.
Andre dokumenter som manglet i teknisk saksarkiv var skrevet av andre avdelinger enn
PBA. I ESA er de forskjellige tjenesteområdene organisatorisk gruppert. PBA tilhører én
gruppe mens direktør for «Teknikk og miljø», eksempelvis, tilhører en annen. Hvis et
dokument i en plansak blir skrevet av en som ikke er i PBA vil ikke dette dokumentet
komme med i teknisk saksarkiv siden Jupiter plukker ut på gruppetilgang i plan- og
byggesaker.
Det var manglende inn- og utposter i enkelte saker.

3.3 Revisjonens vurderinger
Det bør være rutiner som sikrer at alle dokumenter i en plansak blir journalført
De sentrale rutinene for journalføring i kommunen synes å være av en generell karakter,
revisjonen oppfatter de som mangelfulle og lite oversiktlige. Prosess 5.5.1 er heller ikke
oppdatert. To av rutinene ligger i ESA som saker. En av disse er «Skriveregler for Asker
kommune» som er et nyttig verktøy for journalføring og burde henvises til i arkivplanen.
Vi har ikke identifisert retningslinjer som tar for seg journalføring av e-post annet enn
rent teknisk. Vi mener dette burde være på plass da mesteparten av all korrespondanse
foregår per e-post. Det fører til ulik praksis i journalføring blant saksbehandlere. Vår
undersøkelse viser at ikke alle e-poster blir journalført. Dokumenter blir også klassifisert
feil, eksempelvis som internt notat når det skulle vært journalført som eksternt referat.
Når en rekke e-poster også blir registrert i en tråd som én e-post fremstår sakene som
ufullstendig og vanskelig å følge.

20

Offl § 1
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Planseksjonens egne saksbehandlingsrutiner nevner flere handlinger/dokumenter som
skal registreres i ESA, men dette er ikke gjennomgående. Selv om det finnes
overordnede rutiner for journalføring i kommunen er det hensiktsmessig at rutinene er
nedfelt i den daglige saksbehandlingsrutinen i mer detalj, blant annet med tanke på at
den daglige rutinen har som mål å veilede nyansatte.
Dialogmøtene mellom virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjefen blir nedtegnet i
et regneark, men ikke journalført. Da det i disse møtene kan gis føringer for det som er
grunnlaget for senere avgjørelser bør referater fra disse møtene være journalført og
tilgjengelige for ansatte i planseksjonen, særlig for saksbehandlere som skal ta saken.
Rutinebeskrivelsene om journalføring skal være kjent for alle i planseksjonen
Formidling av nye rutiner eller endringer i ESA skjer i planmøter. Som vi kan se er dette
informasjon av stort sett teknisk art og går ikke inn på vurderinger.
Dokumentsenteret gir uttrykk for at de ønsker at alle avdelinger som journalfører i
kommunen skal få mer opplæring i det å vurdere journalplikt og offentlighet, og også få
mer spesifikk opplæring i det å registrere journalposter i forhold til søkekriterier.
Kompetente ansatte vil til en viss grad kunne dekke opp for manglende formelle rutiner
og opplæring. Virksomheten blir imidlertid sårbar i forhold til endringer i
kompetansenivå. Manglende formelle rutiner øker også risiko for uoppdaget feil i
saksbehandlingen, bevisst eller ubevisst. Dette gjør kommunen sårbar for kritikk fra
parter som ikke er enige i dens beslutninger.
Kommunen er ett arkivorgan, e-poster mellom avdelinger, som for eksempel mellom PBA
og prosjekt og utvikling (PRU) klassifiseres i utgangspunktet som internt. Når kommunen
selv er PBAs klient regnes den som ekstern og dokumenter skal journalføres deretter.
Dette kan være uoversiktlig og informasjon om riktig journalføring i de forskjellige
situasjonene burde derfor ligge i planseksjonens rutiner. Informasjon om kommunens
egne prosjekter kan være av stor interesse også for private og allmennheten for øvrig.
Det skal sikres at journalførte dokumenter gjøres offentlige
Revisjonen undersøkte 30 saker i ESA for fullstendig registrering i teknisk saksarkiv i
forhold til ESA og fant 14 avvik. Avvikene forklares hovedsakelig ved at saksfremlegg og
politiske vedtak ikke blir publisert i teknisk saksarkiv. Noen av disse avvikene kan også
forklares av manglende ressurser ved Dokumentsenteret ved at dokumenter ikke er
registrert på grunn av stor restanse. De skal jevnlig utføre søk etter eldre saker for å
sikre at saksbehandler utfører sin del av prosesstyringen.
En annen grunn til avvik er at dokumenter skrevet av andre enn PBA ikke kommer frem
på grunn av søkemulighetene i innsynsløsningen Jupiter. Dette mener vi er uheldig da
sakene virker ufullstendige. Etter vår vurdering bør alle journalføringer, også
saksfremlegg og politiske saker i en plansak føres i teknisk saksarkiv. Dette vil gjøre
saksarkivet mer ryddig og man vil kunne se fullstendigheten i saken. Interne dokumenter
finnes ikke i teknisk saksarkiv. Dette er en selvfølge da PBA har valgt å legge
dokumentene ut på nettet i fulltekst. Her hadde et offentlig arkiv kunne gitt en bedre
oversikt over alle dokumenter, også de unntatt offentlighet. En slik journal, som blir
journalført uten selve saksinnholdet ville gi allmennheten et fullstendig bilde over
saksgangen. Dette er for øvrig et standpunkt kommunen må ta stilling til sentralt.
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4 Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i
reguleringsplansaker?
4.1 Vurderingskriterier
Når kommunen mottar et privat reguleringsplanforslag skal kommunen etter pbl § 12-11
[…] snarest, og senest innen 12 uker eller annen frist som er avtalt med forslagsstiller,
avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn […]. 21
Selve fristen er knyttet til avgjørelsen av om forslaget til detaljregulering skal fremmes
eller ikke. Avgjørelsen skal skilles fra avgjørelsen av om forslaget skal sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn,22 selv om disse avgjørelsene ofte tas i samme møte. 23
Konsekvensene av fristbrudd i saker om privat forslag til detaljregulering er regulert i
forskrift24 og er knyttet til muligheten kommunen har til å kreve gebyr etter pbl.25
Dersom kommunen har fastsatt gebyr i medhold av pbl for behandling av private forslag
til detaljregulering, skal kommunen ved overskridelse av fristen tilbakebetale
forslagsstiller 10 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke fristen overskrider i inntil
10 uker.26
Av gjeldende gebyrregulativ27 for kommunen etter pbl framgår at: alle som får utført
tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Det framgår videre at gebyr beregnes
etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad kom inn til kommunen. I plansaker
skal gebyret faktureres når planforslaget er mottatt.28 Gebyret beregnes etter
planforslagets grunnareal og bebyggelsens bruksareal, etter fastsatte gebyrsatser. 29
For at 12-ukers fristen skal begynne å løpe, må det imidlertid foreligge et planforslag
som tilfredsstiller visse minstekrav til framstilling og innhold. «Sjekklister» for hvilke krav
kommunen stiller til minstekrav til framstilling og innhold» for sine plansaker, vil være
grunnlaget for å ta stilling til om planforslaget er tilfredsstillende for kommunal
behandling.30 Dersom kommunen finner at det innsendte materialet ikke tilfredsstiller
kravene, stopper fristen å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller
påviser de mangler materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materialet kommunen
krever har kommet inn.31
En forutsetning for at fristbrudd får konsekvens som er gitt etter forskrift er at
kommunen har rutiner for å sikre at tidsfristene etterleves. Videre at kommunen har
gode rutiner for fakturering og tilbakebetaling av gebyr.

21

Det er også andre tidsfrister knyttet til saksbehandling etter pbl disse behandles ikke i denne rapporten da
det ikke er regulert sanksjoner ved brudd.
22
Jmf pbl § 12-9 og 12-10
23
Veiledende merknader til forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene..
24
Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering
etter § 12-11 i pbl.
25
Pbl § 33-1
26
Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering
etter § 12-11 i pbl, § 2.
27
Vedtatt i kommunestyret 12.6.2012, sak 60/12
28
Gebyrregulativ 2012 for Plan- og byggesaker.
29
Gebyrregulativets punkt 2.3 Arealberegning
30
Veiledende merknader til forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private
forslag til detaljregulering
31
Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering
etter § 12-11 i pbl. § 1
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Vi legger følgende kriterier til grunn:



Planseksjonen i PBA skal ha rutiner som sikrer at tidsfristene etterleves i henhold
til lovverket.
Det skal gis reduksjon i gebyret i henhold til forskrift ved fristbrudd i
reguleringsplansaker.

4.2 Fakta
4.2.1 Planseksjonen i PBA skal ha rutiner som sikrer at tidsfristene etterleves i
henhold til lovverket.
På kommunens nettsider opplyses det om at «For at fristen på 12 uker skal begynne å
løpe, må det foreligge et forslag som tilfredsstiller visse minstekrav til framstilling og
innhold. Forslag som åpenbart er mangelfulle kan kommunen returnere til forslagsstiller
for supplering, slik at fristen først begynner å løpe når et fullstendig forslag har kommet
inn […].32
I en rapport om Kartlegging av planprosesser i Osloregionen framkommer det imidlertid
at det er svært ulike oppfatninger om årsaken til at planforslag ikke anses komplett. 33
Asker kommune opplyser på nettsidene hvilke minstekrav de stiller til framstilling og
innhold for reguleringsplanforslag. PBA har også utarbeidet en sjekkliste for innkomne
planforslag for å vurdere fullstendigheten av planforslagene. 34
I samtaler med ansatte i planseksjonen har enkelte gitt uttrykk for at sjekklisten ofte
brukes som en siste detaljert mangelliste. Sjekklisten benyttes ikke når de etter en faglig
vurdering av innholdet ser at det må gjøres store endringer med forslaget, før det kan
legges fram for politisk behandling. Vi forstår det dithen at dersom saksbehandler etter
en faglig vurdering ikke anbefaler å fremme forslaget, vil de heller ikke vurdere om
planforslaget er komplett.
I pbl er det gitt en frist på 3 uker for å gi tilbakemelding til forslagsstiller dersom
planforslaget ikke blir å fremme.35 Av rutinen framgår det at saksbehandler skal
utarbeide og sende svarbrev med sjekkliste over eventuelle mangler som skal sendes
forslagsstiller innen 3 uker, med henvisning til overnevnte lovparagraf.
PBA har utarbeidet en mal for svarbrev for mottatt planforslag.36 I malen opplyses det
generelt om fremdrift og frist for behandlingstid, jf. pbl § 12-11. Det opplyses at
tidsfristen er knyttet opp mot behandling av om saken blir å fremme eller ikke. Samtidig
opplyses det om at kommunen i praksis vil prøve å fatte vedtak om offentlig ettersyn
innen denne fristen.
I en rapport om Kartlegging av planprosesser i Osloregionen 37 framkommer det at
«næringen» mener kommunene i for liten grad er tydelige på når tidsfristen løper fra
eller eventuelt blir stoppet.
Det fremgår ikke av planseksjonens rutiner eller maler hvordan saksbehandlerne skal
dokumentere når tidsfristen løper fra eller utløper. Dette er også tilfellet dersom
saksbehandlerne avtaler en annen frist med forslagsstiller.

32
33
34
35
36
37

https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Arealplanlegging/Planpakken/Minstekrav/.
Asplan Viak 2013
Sjekkliste til mal P14
Vedtatt ved lov av 19. des. 2014, trådte i kraft 1. januar 2015.
Mal P14 med vedlegg
Asplan Viak 2013
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I vår gjennomgang av et lite utvalg svarbrev for mottatt planforslag er konkrete
tidsfrister ikke opplyst. Når annen fremdrift avtales med forslagsstiller opplyser
planseksjonen om at slik frist dokumenteres skriftlig, for eksempel i et møtereferat eller
lignende. Vi har ikke gjort nærmere undersøkelser av dette.
Noen av saksbehandlerne mener at overholdelse av 12-ukers frist som regel er
uproblematisk. Det finregnes ikke på fristen, og går det noen dager over regnes dette
som greit. Det hender likevel at saker kan bli utsatt i bygningsrådet, noe som gjør at de
blir forsinket i forhold til saksbehandlingstid. Da informeres forslagsstiller om dette og
saksbehandlerne opplever at forslagstillerne viser forståelse i disse sakene.
4.2.2 Det skal gis reduksjon i gebyret i henhold til forskrift ved fristbrudd i
reguleringsplansaker.
Det fremgår ikke av malene for utgående brev som planseksjonen benytter, hvilke
rettigheter forslagsstiller har dersom fristen oversittes. Dette er heller ikke presisert i
kommunens gebyrregulativ. Det er imidlertid henvist til forskrift om tidsfrister i
planpakken.
Interne rutiner for plansaker har ingen henvisninger til konsekvensene av fristbrudd. Det
er heller ingen rutiner som viser til at behandlingsgebyret skal reduseres dersom
tidsfristen overskrides.
I Asplan Viak sin rapport fra 2013 framgår det at Asker kommune skårer bra på mange
av spørsmålene i rapporten, men dårligere på spørsmål om kommunen gir informasjon
om hvilke konsekvenser brudd på tidsfristene har.38
Det er ingen automatikk i at det blir redusert gebyr i reguleringsplansaker dersom fristen
oversittes. En av grunnene til dette synes å være at reguleringsplansaker faktureres når
komplett planforslag er mottatt39, og at en eventuell reduksjon av gebyrer fordrer en
tilbakebetaling fra kommunen. Det synes derfor å være lagt opp til at forslagsstiller selv
må kreve reduksjon i gebyret som følge av fristoversittelser. Ingen av saksbehandlerne
vi har snakket med har opplevd at forslagsstiller har tatt dette opp som et tema. Ingen
har heller kjennskap til at kommunen noensinne har redusert gebyr som følge av
fristoversittelser i reguleringsplansaker.
4.2.3 Praktisering av gebyrregulativet i plansaker
Konsekvensen av at saksbehandlingstiden oversittes er en reduksjon i gebyret. 40
Kommunens gebyrregulativ41 inneholder en rekke bestemmelser som omfatter gebyrer
knyttet til kommunens behandling av private planforslag.
For behandling av planforslag beregnes gebyret etter planforslagets grunnareal og
bebyggelsens bruksareal. Det framgår av regulativets punkt 1.2 at plansaker faktureres
når planforslaget er mottatt.
Videre framgår i punkt 1.3 «Avbrutt arbeid, trukket sak» at planforslag som trekkes når
saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling faktureres 70 prosent, eller
skjønnsmessig (10-70 prosent) dersom planforslaget trekkes tidligere i prosessen. Det
fremgår at prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt.
Det fremgår også i gebyrregulativets punkt 2.6 at «for innsendt planforslag som ikke blir
å fremme, tilbakebetales 50 prosent av gebyret». For øvrig har regulativet også
bestemmelser knyttet til gebyrberegning for politisk avklaring av planinitiativ, ny
behandling av planforslag m.m.
38

Asplan Viak 2013, s. 16
I henhold til kommunens gebyrregulativ
40
Praktiseringen av gebyrregulativet i plansaker er i utgangspunktet på siden av oppdraget i henhold til
Kontrollutvalgets vedtak i saken. Vi velger likevel å kommentere på enkelte forhold.
41
Vedtatt av kommunestyret 12.6.2012, sak 60/12.
39
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I samtaler med planseksjonen har vi fått forståelsen av at avdelingen ikke fakturerer
forslagstillere av private planforslag før saken er ferdig forberedt for
førstegangsbehandling. Det faktureres ikke for planforslag som ikke blir å fremme. I
samtalene fremgikk det at gebyrregulativet åpner for å beregne gebyr etter medgått tid,
men at dette ikke har vært praktisert i planseksjonen.
I kommunens egen saksframstilling i sak om endring av gebyrregulativet for plan- og
byggesaker42, står det:
«Timesatsen for plansak er kun knyttet til det arbeidet kommunen har med saken
fram til 1. gangs behandling. Etterarbeidet kommunen har med en plan innregnes
ikke i gebyret. Dette fremgår bl.a. av brev fra Miljøverndepartementet, datert
1.15.98, sak 97/3375. I nevnte brev fremgår følgende:
Vi vil imidlertid presisere at det kun kan kreves gebyr for arbeidet frem til
bygningsrådet fatter sitt vedtak om planforslaget skal forkastes eller vedtas.
Dersom det vedtas, blir det å anse som et kommunalt planforslag som behandles
på vanlig måte. For planbehandling etter dette tidspunktet kan det ikke kreves
gebyr.»
Interne rutiner for planprosessen har få referanser til gebyrregulativets bestemmelser.

4.3 Revisjonens vurderinger
Vi mener at planseksjonen i PBA ikke har rutiner som sikrer god nok dokumentasjon av
faktiske tidsfrister. Som følge av dette vil det være utfordrende å sikre at tidsfristen
knyttet til kommunens behandling av mottatte reguleringsplansaker etterleves.
Formuleringen i rutiner om at tidsfristen begynner å løpe først når planseksjonen har
vurdert at mottatt planforslag er komplett, er ikke i tråd med forskrift. I henhold til
forskriftens § 1 skal tidsfristen løpe fra kommunen mottar planforslaget og stoppes når
kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler forslaget har. Fristen fortsetter
å løpe når materialet kommunen krever har kommet inn. Vi mener at slik rutinen er
formulert kan det gi en oppfatning om at mottatte planforslag kan «bli liggende» før
saksbehandler vurderer fullstendigheten, uten at tidsfristen løper.
Ingen av saksbehandlerne vi har snakket med har kjennskap til at gebyr for behandling
av planforslag noensinne er redusert som følge av fristoversittelser. Det stilles krav til at
private reguleringsplanforslag utarbeides av profesjonelle aktører, og det bør forutsettes
at aktørene også kjenner til aktuell forskrift og derfor kan kreve at kommunen reduserer
saksbehandlingsgebyret.
Vi mener det likevel er viktig at kommunen er tydelig på hvilke faktiske tidsfrister som
gjelder i den enkelte sak og at kommunen opplyser om konsekvensene av egen
overskridelse av fristen.
Vi stiller spørsmål ved planseksjonens praktisering av gebyrregulativet for planforslag
som ikke fremmes/1. gangs. behandles. Slik vi forstår uttalelsene til ansatte vil ikke
planseksjonen gebyrlegge arbeidet med planforslag som ikke kommer til 1.gangs
behandling. Slik vi leser gebyrregulativet mener vi dette ikke kan være hensikten.
Kommunens arbeid med en sak og prosessen fram til mottatt planforslag og
etterfølgende gjennomgang av dette, kan være lik uavhengig av om kommunen deretter
vurderer å fremme eller ikke fremme planforslaget. Det synes ikke å være samsvar
mellom oppgitt praksis og formuleringene i gebyrregulativets punkt 1.3 om avbrutt
arbeid/trukket sak, samt regulativets punkt 2.6 om avslag.

42

Vedtatt av kommunestyret 12.6.2012, sak 60/12
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At interne rutiner for planprosesser har få referanser til gebyrregulativets bestemmelser
mener vi gir en generell risiko for at private planforslag ikke gebyrlegges i henhold til
vedtatte regulativ.
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5 Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i
PBA?
5.1 Vurderingskriterier
I henhold til plan- og bygningsloven har kommunen ansvar for å ha tilgang til nødvendig
planfaglig kompetanse43 for derigjennom å sikre at planleggingen utføres med god
kvalitet.



Planseksjonen i PBA skal ha nødvendig planfaglig kompetanse.

5.2 Fakta
Problemstillingen er i sin helhet utredet av OPAK. I vurderingen inngår PBAs juridiske
kompetanse, samt formell kompetanse for saksbehandlerne i seksjon for Plan- og
delesaker. Konklusjonen gjengis nedenfor44:

Asker kommunes plan- og bygningsavdeling har medarbeidere med god, bred og relevant
formalkompetanse samt erfaring. Det synes også som om det menneskelige ressursgrunnlaget er
tilfredsstillende.
Det konkluderes med at Asker kommunes planavdeling har tilfredsstillende kompetanse.
OPAK stiller imidlertid spørsmål ved om avdelingens juridiske kompetanse blir benyttet
tilfredsstillende i forbindelse med kvalitetssikringsarbeid i planprosessen. Det begrunnes
med at de ikke har dedikerte planoppgaver og/eller juridisk kvalitetssikringsansvar i
rutinene for planprosessen.

5.3 Revisjonens vurderinger
Vi stiller oss bak OPAKs konklusjon. Vi har ikke gjort egne vurderinger av kompetansen i
planseksjonen.

43

PBL § 3-3, 4. ledd.
Vi gjør oppmerksom på at OPAK har avgrenset gjennomgangen og har ikke vurdert om antall ressurser er
tilfredsstillende. Dette kan framstå uklart i deres konklusjon.
44
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6 Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom
virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjef?
6.1 Vurderingskriterier
Kommunal- og regionaldepartementet tar i rapporten «85 tilrådingar for styrkt
eigenkontroll i kommunane» til orde for at kommunene bør ha, bruke og vedlikeholde
dokumenter som gjør rede for roller og ansvar, og at dette dokumenteres. 45 Det
vektlegges at det er mest mulig klart for den enkelte virksomhet og virksomhetsleder,
enhetsleder og den enkelte ansatte hva som er deres oppgaver og hvilke fullmakter de er
delegert. Dette bør være skriftliggjort.



Ansvarsforholdene mellom virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjef bør
være tydelige

6.2 Fakta
Organisering.
Asker kommune er administrativt organisert i to fullmaktsnivåer: Rådmannen og
virksomhetslederne. Illustrasjonen nedenfor viser organisatorisk tilhørighet for
virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjef.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for
saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak.46
Virksomhetslederne er ansvarlig for sine virksomheter innen rammen av de fullmakter
som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at virksomhetslederne har nødvendig
myndighet til å sikre enhetens drift både når det gjelder det faglige, økonomiske,
personalmessige og organisatoriske forhold. Kommunens virksomheter er inndelt i seks
tjenesteområder tilsvarende direktørenes ansvarsområder. PBA er organisert under
tjenesteområdet «Teknikk og miljø».

45

Tilråding nr. 19, s. 55 i rapporten
HP 2015-2018 s. 13. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som
er vedtatt av kommunestyret.
46
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Kommuneplansjefen er organisert under tjenesteområde «Administrasjon og ledelse».
«Administrasjon og ledelse» har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til
forskjell fra de øvrige tjenesteområdene som har et linjeansvar for sine respektive
virksomheter. Vanlig er at virksomhetsledere rapporterer i en linje til sin direktør. PBA
rapporterer både til kommuneplansjef og direktør i linje.
«Administrasjon og ledelse» omfatter funksjonen «Forvaltning og utvikling» som ivaretar
arbeid med strategisk utvikling. Enheten skal også ivareta forvaltningsoppgaver som
gjennomføres på rådmannsnivå. Avdelingen er direkte underlagt rådmannens
ledergruppe.
Ansvarsområder
Våren 2014 ble det igangsatt et arbeid med en formell rolleavklaring mellom
kommuneplansjef- og plan og bygningssjef. Arbeidet endte ut i prosessbeskrivelsen:
«5.5.4.1 Saksbehandling av arealplaner til politiske organer». Hensikten med prosessen
er å:
 Tilrettelegge for at arealplaner som skal behandles politisk blir fattet på bakgrunn
av fullstendig og korrekt saksframstilling.
 Sikre oversikt over hvilke saker som er under behandling og når de kan forventes
å komme til politisk behandling.
 Sikre at planfaglige ressurser utnyttes mest hensiktsmessig i kommunen.
Prosessen beskriver blant annet ansvar og myndighet for kommuneplansjefen og for
virksomhetsleder for PBA:
Kommuneplansjefens ansvarsområde:
 Gjennomføring og fremdrift av kommuneplan og kommunedelplaner, jf plan- og
bygningsloven kapittel 11.
 Gjennomføring av jevnlige dialogmøter med virksomhetsleder for plan- og
bygningsavdelingen. Planinitiativ skal bringes inn til dialogmøtet. Beslutning om
ansvar for områdeplaner skal tas i dialogmøtet.
 Å involvere virksomhetsleder for plan- og bygningsavdelingen tidlig i rullerende
planoppgaver/temaplaner og ved behov for planfaglige ressurser.
 Å godkjenne arealplansaker før ledermøtets behandling på rådmannens vegne.
 Å sikre at godkjente saker går videre til rådmannens saksmøte.
Ansvarsområde til virksomhetsleder for PBA:
 Gjennomføring og fremdrift av detaljreguleringer, jf plan- og bygningsloven
kapittel 12.
 Gjennomføring av jevnlige dialogmøter med kommuneplansjefen. Planinitiativ skal
bringes inn til dialogmøtet. Beslutning om ansvar for områdeplaner skal tas i
dialogmøtet.
 Å involvere kommuneplansjefen i egne planprosesser.
 Å utpeke saksbehandler for eget ansvarsområde.
 Å kvalitetssikre saker før de går til kommuneplansjefen for godkjenning i forkant
av rådmannens ledermøte.
 Å følge opp at sakene iverksettes i samsvar med politiske vedtak.
 Å opprettholde et hensiktsmessig planfaglig miljø og ha personalansvar for dette.
 Å allokere nødvendig antall medarbeidere til kommuneplansjefen i konkrete
planoppgaver. Ved slik allokering må helhetlig bruk og utvikling av det planfaglige
miljøet tillegges spesiell vekt.
I arealplansaker avviker prosessen for saksbehandling til politiske organer i forhold til
hvordan det gjøres i kommunens øvrige virksomheter, da kommuneplansjefen skal
godkjenne arealplansaker før ledermøtets behandling. I felles prosess 5.5.4 om
saksbehandling til politiske organer, følger ansvar for å godkjenne saker før behandling i
rådmannens saksmøte (ledermøte) linjen og er tillagt direktør og virksomhetsleder.
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I prosessen for arealplansaker er ansvaret for områdeplaner 47 delt mellom
virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjefen. Det framgår at kommuneplansjefen
ønsker direkteansvar for de store/prinsipielle områdeplanene, herunder steds- og
byutvikling.
Om det er kommuneplansjefen eller virksomhetsleder som skal ha direkteansvaret for
konkrete områdeplaner avgjøres i «dialogmøtet». Dialogmøtene avholdes hver 14. dag
og er uformelle møter hvor både små og store, eksisterende og nye eller potensielle
plansaker blir diskutert. Alle planinitiativ, både områdereguleringer og detaljreguleringer,
skal bringes inn i dialogmøtet. I dialogmøtet diskuteres planenes premisser, innhold og
prosess.
Når det gjelder planinitiativ fra private forslagsstillere framgår det at det er en kultur i
kommunen at større aktører som kjenner kommunen godt gjerne tar kontakt med
kommuneplansjefen først for å få rammene rundt et planinitiativ.48 Virksomhetsleder
melder at denne kulturen kan og har medført at kommuneplansjefen har gitt signaler og
føringer gjennom uformelle møter og telefonsamtaler som ikke er kjent for
planseksjonen. Prosessen som nå er utarbeidet skal likevel sikre at alle planinitiativ tas
med i dialogmøtet, uavhengig av hvem som har mottatt initiativet.
Bakgrunnen for prosessen
Ved ansettelse av ny rådmann i 2010 foretok rådmannen en omorganisering av ledelsen i
kommunen. Fagansvarlig for plan i PBA som også hadde ansvar for kommuneplanens
arealdel, ble plassert sentralt i rådhuset, i tjenesteområdet administrasjon og ledelse,
under direktør for strategi og samfunn. Rollen ble gitt tittelen kommuneplansjef. For å
sikre helhet og kontinuitet i arealplanarbeidet, ble arealplansakene fortsatt
kvalitetskontrollert av arealplanfaglig ansvarlig i rådhuset forut for politisk behandling.
Dokument som avklarer rolle- og ansvarsforhold er likevel ikke datert før oktober 2014.
Kommuneplansjefen begrunner organiseringen med nødvendigheten av å samkjøre
arealplanmiljøet i kommunen og at koordinering gjøres best ved at ansvaret for disse
sakene ligger på samme sted. Kommuneplansjefen påpeker at det er et relativt lite
arealfaglig miljø i Asker, og at faglige premisser eller utfordringer er uavhengig av
plantype.49 Planene skal alle bidra til å styre den samme samfunnsutviklingen, slik denne
bl.a. er definert i kommuneplanen.
Det var et behov for en formell rolleavklaring mellom virksomhetsleder for PBA og
kommuneplansjefen som var den direkte foranledningen for utarbeidelsen av prosessen.
Virksomhetsleder for PBA opplyser at rutinen kom på plass etter at tillitsvalgte i PBA tok
tak i problemstillingen som ble sett på som vanskelig på grunn av det uavklarte
ansvarsforholdet. Etter opplysninger gitt av virksomhetsleder førte det uavklarte
ansvarsforholdet til arbeidsmiljøutfordringer i PBA, der kommuneplansjefens innspill i
enkelte konkrete saker ble opplevd som manglende tillit til saksbehandlingen, samt at
saksbehandlerne opplevde å bli tildelt oppgaver av kommuneplansjefen som ikke var
avklart med virksomhetsleder.

47

Områderegulering er definert i pbl § 12-2, og brukes av kommunen der det er krav om slik plan i
kommunens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av
arealbruken.
48
I hht informasjonen gitt på kommunens nettsider skal planinitiativ sendes til kommunens offisielle e-post
adresse (post@asker.kommune.no) eller PBA direkte.
49
Enten det er kommunedelplan, områdeplan eller detaljplan.
Asker kommunerevisjon

25

Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen.

Har rutinen medført en tydeligere rolle- og ansvarsforståelse?
Både virksomhetsleder for PBA og kommuneplansjefen forteller om et godt samarbeid.
De forteller at arbeidet med rutinen har bedret forståelsen for hverandres rammer og
roller.
Virksomhetsleder forteller at innføringen av dialogmøtene har vært viktig for å avklare
føringer i en tidlig fase og unngå at kommunen «snakker med to tunger». Dersom
kommuneplansjefen arrangerer «uformelle» møter med forslagsstillere opplever
virksomhetsledere en bedring i forhold til tidligere ved å informere og inkludere PBA i
disse møtene. Både kommuneplansjefen og virksomhetsleder opplever at disse møtene
fungerer godt og etter hensikten.
Virksomhetsleder framhever det som positivt at rutinen har avklart at det er hun som har
ansvaret for å allokere ressurser og medarbeidere til å bistå kommuneplansjefen i
konkrete planoppgaver.
Fordeler med ansvarsfordelingen
Både kommuneplansjefen og virksomhetsleder for PBA framhever at ansvarsfordelingen
utgjør en styrke faglig sett. Arealplanene i kommunen følger felles tjenestevei, det
arealplanfaglige miljøet jobber sammen og er kjent med de løpende arealplanfaglige
diskusjoner og prosesser som skjer i kommunen.
Utfordringer med ansvarsfordelingen
Ansvarsfordelingen medfører at det blir mange ledere å forholde seg til for de ansatte i
planseksjonen. Kommuneplansjefen uttrykker forståelse for at det kan oppleves
utfordrende for planseksjonen at det er to rapporteringslinjer.
Stillingen som seksjonsleder for plan fremheves av virksomhetsleder som utfordrende.
Som tidligere seksjonsleder opplevde nåværende virksomhetsleder at hun i praksis
fungerte mer som koordinator enn fagsjef.
Etter opplysninger fra virksomhetsleder har vi oppfattet at PBA fortsatt opplever en del
innspill gitt av kommuneplansjefen som manglende tillit til deres faglige vurderinger,
eksempelvis dersom kommuneplansjefen endrer saker i sluttfasen etter kvalitetssikring i
PBA. Virksomhetsleder opplyser at måten kommuneplansjefen har grepet inn i detaljer
på, har gitt utfordringer. Det vises til at kommuneplansjefen har lagt føringer både i
detaljreguleringer og i byggesaker hvor PRU 50 er tiltakshaver, noe som oppleves som en
inngripen i PBA sitt ansvarsområde.
Kommuneplansjefen opplyser at dersom han gjør endringer mot sluttfasen av en prosess,
er dette som følge av enten nye innspill, at rådmannen har kommentarer eller at
kommuneplansjefen kjenner til politiske signaler som ikke er kjent for saksbehandler.
Kommuneplansjefen påpeker at alle vesentlige justeringer eller faglige korrektiver blir
avklart med PBA ved virksomhetsleder. Dersom endringer gjøres i saksframstillingen er
det som oftest under «rådmannens vurderinger» for å gi bredde og supplere denne.
Kommuneplansjefen uttrykker at endringer han gjør handler om kvalitetssikring og at det
ikke er snakk om «overprøving».
I praksis er de fleste sakene godt omforent før de kommer til godkjenning hos
kommuneplansjefen. Kommuneplansjefen fremhever at avklaringer skjer tidligere i
prosessene gjennom samrådsmøter, dialogmøter og fagmøter rundt den enkelte plan,
eller gjennom faglige avklaringer på e-post.

50

Prosjekt og utbygging. Virksomheten har ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunens
utbyggingsprosjekter.
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6.3 Revisjonens vurderinger
Det er tydelig at det tidligere har vært til dels store utfordringer knyttet til rolle- og
ansvarsforståelsen mellom kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA/seksjonsleder
for plan. Vi mener det er kritikkverdig at rådmannen har delegert fullmakter til
kommuneplansjefen som avviker fra øvrig delegasjonsmyndighet, uten at roller og
ansvar har blitt formalisert gjennom skriftlige dokumenter.
Det er da positivt at prosessen51 som nå har blitt utarbeidet har bidratt til en bedre
forståelse av roller og ansvar. Prosessen har bedret samarbeidet mellom PBA og
kommuneplansjefen i reguleringsplanprosesser.
Kommuneplansjefen er gjennom prosess 5.5.4.1. tillagt ansvaret for å godkjenne
arealplansaker før ledermøtets behandling på rådmannens vegne. Vi mener for så vidt
ikke det er problematisk at «godkjenningsrollen» er tillagt kommuneplansjefen framfor
direktør for «Teknikk og miljø» i arealplansaker. Tvert i mot kan det være en styrke med
sterk planfaglig kompetanse i dette leddet.
PBA kan fortsatt oppleve kommuneplansjefens innspill og føringer i konkrete saker som
manglende tillit til deres faglige vurderinger. Vi mener at dette kan tolkes som at rolleog ansvarsforholdene fortsatt ikke er tilstrekkelig avklart, eventuelt at det er behov for
bedre prosesser for når og hvordan slike innspill gis.
Vi mener det kan gi uheldige signaler og reiser spørsmål om aktører likebehandles når
planinitiativ stilles til enten kommuneplansjefen eller planseksjonen avhengig av hvor
«godt» aktørene kjenner kommunen. Det er positivt at rutinen som er utarbeidet bidrar
til at planseksjonen involveres dersom planinitiativ mottas av kommuneplansjefen. Vi
mener likevel rådmannen bør vurdere om prosess/rutine for henvendelser vedrørende
planinitiativ bør presiseres.
Vi anbefaler at rutinen jevnlig evalueres med tanke på hvordan samarbeidet fungerer i
praksis og vurderer om det er ytterligere forhold som trenger avklaringer/presiseringer.

51

prosess 5.5.4.1.
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7 Konklusjon og anbefalinger
Etter vedtak fra kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en
forvaltningsrevisjon om kommunens planseksjon.
Dette er besvart gjennom følgende problemstillinger:






Har planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen (PBA) gode nok rutiner for å
unngå faktafeil i saksbehandlingen?
Har planseksjonen i PBA gode nok rutiner for journalføring?
Hvilke konsekvenser for kommunen har fristbrudd i reguleringsplansaker?
Er det tilfredsstillende kompetanse i planseksjonen i PBA?
Er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom virksomhetsleder for PBA og
kommuneplansjef?

Vi velger i det videre å fokusere på forbedringsområdene.
Vi mener at «prosedyre og rutine for behandling av plansaker» er overordnet og
veiledende og er derfor lite egnet til bruk på aktivitetsnivå. Rutinene mangler henvisning
til relevante lover, forskrifter, ansvarsfordeling samt relevante frister. Det er lagt opp til
bruk av milepæler i ESA og vi ser at dette kan være et nyttig verktøy. Dette forutsetter
at det tydelig fremkommer av rutinene at funksjonaliteten skal brukes.
Riktignok gir prosessen «Saksbehandling av arealplaner til politiske organer» og
tilhørende godkjenningsrutiner i ESA økt sikkerhet for at det i arealplansaker foreligger et
riktig beslutningsgrunnlag. Vi mener likevel at dersom prosessuelle feil oppstår og ikke
avdekkes, kan det etter vår oppfatning medføre at beslutningsgrunnlaget til
arealplansaker blir uriktig.
Planseksjonens interne rutiner mangler henvisninger til når dokumenter skal
journalføres. Vi ser en ulik praksis i journalføring av e-post og klassifisering av
journalposter. Dokumentsenterets generelle oppfatning er at opplæring som tilbys
kommunens ansatte innen journalføring er av teknisk karakter og de mener kommunen
bør satse på bredere opplæring. Det kan også skyldes at kommunens sentrale rutiner for
journalføring synes å være av generell karakter og lite oversiktlige.
Rutiner for tidsfrister kan virke uklare og det fører til at det ikke blir noen konsekvenser
for fristbrudd. Vi mener det er viktig at kommunen er tydelig på hvilke tidsfrister som
gjelder i den enkelte sak og formidler dette til forslagstiller. Vi stiller for øvrig spørsmål
ved kommunens praktisering av gebyrregulativet i private plansaker.
Prosessen «saksbehandling av arealplaner til politiske organer» har bidratt til en bedre
forståelse av rolle- og ansvarsfordelingen mellom kommuneplansjef og virksomhetsleder
for PBA. Det synes likevel som at det fortsatt er behov for ytterligere presiseringer i
forhold til hvordan faglige innspill i plansaker gis.
Aktører som kjenner kommunen «godt» kontakter ofte kommuneplansjefen direkte,
mens andre med mindre kjennskap til kommunen kontakter planseksjonen. For å sikre
likebehandling er det viktig at man har retningslinjer for innsendelse av planinitiativ.
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Kommunerevisor anbefaler:








Kommunen bør utarbeide nye rutiner i planseksjonen basert på risikovurderinger
for å sikre forsvarlig saksbehandling. Rutinene bør henvise til relevante lover og
forskrifter samt ansvarsfordeling og relevante frister.
Kommunen bør tilby saksbehandlere mer opplæring med spesiell vekt på
vurdering av offentlighet og klassifisering av dokumenter.
Kommunen bør sikre at journalføringsrutiner er oversiktlige og lett tilgjengelig for
saksbehandlere.
Kommunen bør dokumentere tidsfrister i konkrete plansaker og formidle disse til
forslagsstillerne.
Kommunen bør se på praktisering av fakturering opp mot gebyrregulativet.
Kommunen bør sørge for at det til en hver tid er klarhet i rollefordelingen mellom
kommuneplansjef og virksomhetsleder for PBA.
Kommunen bør sikre at det er klare retningslinjer for henvendelser vedrørende
planinitiativ.
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Vedlegg 1. Rapport fra OPAK52

52

Vedlegg som OPAK referer til vedlegges ikke i denne rapporten.
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Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse
Rådmannens uttalelse til rapporten er sortert etter kommunerevisors anbefalinger. Vi vil
nedenfor presisere to forhold knyttet til rådmannens uttalelse.
Kommunen bør tilby saksbehandlere mer opplæring med spesiell vekt på
vurdering av offentlighet og klassifisering av dokumenter.
Rådmannen viser i sin uttalelse til vår gjennomgang av journalføringen i konkrete saker,
der vi fant feil i 16 av 30 saker. Rådmannen påpeker at hver sak kan bestå av opptil
1500 journalposter, og at 16 avvik derfor er et lite antall.
Vi bemerker at gjennomgangen av journalføring i konkrete saker er gjort for å
eksemplifisere, heller enn å kvantifisere over mengden feil.
I gjennomgangen har vi kun tatt utgangspunkt i saker og journalføringer registrert i
ESA8. I hver sak har vi gått gjennom journalpostene «fra toppen og ned (kronologisk)».
Ved første registrerte avvik har vi ikke gjennomgått flere journalposter. Vi kan derfor
ikke utelukke at det kan være flere enn den ene feilen vi har registrert, i hver sak.
Samlet var det registrert 667 journalposter fordelt på de 30 sakene. Antallet
journalposter var imidlertid ikke jevnt fordelt, gjennomgående var det registrert langt
færre journalposter på sakene vi ikke fant avvik. Gitt vår fremgangsmåte er det derfor
vanskelig å si om 16 avvik er mye eller lite.
Kommunen bør sikre at det er klare retningslinjer for henvendelser vedrørende
planinitiativ.
Rådmannen uttaler i sitt svar at planbehandlingen er prosessuell og at planinitiativ
drøftes på mange nivåer i organisasjonen før et planforslag formelt fremmes.
Rådmannen uttaler at dersom planforslag fremmes skal disse sendes dokumentsenteret
til registrering.
Vi påpeker at «planinitiativet» også er en fase i planbehandlingen. I henhold til
«Planpakken» skal planinitiativ sendes til, og behandles i Plan- og bygningsavdelingen.
Etter planseksjonens interne rutiner skal det i denne fasen avholdes et internt
samrådsmøte hvor hensikten er å kartlegge de planfaglige rammene for prosjektet, og i
tillegg tas stilling til prosess m.v. Det skal deretter avholdes et oppstartsmøte med
forslagsstiller, der hensikten er at forslagsstiller skal få klare kommunale rammer for
reguleringsplanen. Oppstartsmøte er obligatorisk dersom forslagstiller er en annen enn
planmyndigheten selv, jf. Plan- og bygningslovens § 12-8.
For å sikre åpenhet og forutsigbarhet er det er viktig å dokumentere hvilke forutsetninger
som legges til grunn for den videre planprosessen. Vi viser her til OPAKs rapport hvor det
blant annet påpekes at planseksjonens interne rutiner ikke har styringsparametere som
sikrer at planinitiativ/saksdokumentasjon i denne tidlige fasen blir tilfredsstillende
registrert og arkivert i ESA, og at det ikke finnes styringsparametere som gir pålegg om
gjennomføring av det obligatoriske oppstartsmøtet, jf. Plan- og bygningsloven § 12-8. Vi
mener disse forholdene kan bli ytterligere aktualisert dersom det ikke sikres at alle
planinitiativ kanaliseres til Plan- og bygningsavdelingen.
08. september 2015
Brita Arvidsen
Kommunerevisor
Asker kommunerevisjon
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