Møteinnkalling
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtested:
Tidspunkt:

Trøgstad kommune, møterom Havnås
30.11.2015 kl. 17:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Trøgstad, 23.11.2015
Borger Larsen
Leder
(sign.)

Kontrollutvalget Trøgstads møte 30.11.2015

Sakliste
U.off.
PS 15/26

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2015

PS 15/27

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016

PS 15/28

Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bygge/dele/plansaksbehandling",
Trøgstad kommune

PS 15/29

Oppfølgingsrapport "Etablering og drift av bolig for enslige
mindreårige flyktninger", Trøgstad kommune

PS 15/30

Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016

PS 15/31

Informasjon fra revisjonen

PS 15/32

Eventuelt

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2015/19328
7
192461/2015
510/122
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
30.11.2015

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2015
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2015 godkjennes
Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2015
Vurdering
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2015 legges frem for godkjenning.

Utvalgssaksnr.
15/26

Møteprotokoll
Kontrollutvalget Trøgstad
Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

09.10.2015,
fra kl. 14:00 til kl. 14:45
Trøgstad kommune, møterom Havnås
15/24 – 15/25

MEDLEMMER
Helge Kolstad , Leder
Petter Ole Kirkebye
Grete Mellegaard, meldt
forfall
Anne Grethe Ness
Marianne Nordlie

MØTT
X
X
X

VARAMEDLEMMER

Stian Ruud Skaugen, innkalt
og møtt

X
X

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Kommunalsjef Betty Hvalsengen
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad
Ordfører Ole André Myhrvold var tilstede under hele møtet

…………………….
Helge Kolstad
Leder

…………………….
Petter Ole Kirkebye

…………………….
Anne Grethe Ness

…………………….
Grete Mellegaard

…………………….
Marianne Nordlie

Merknader
Kontrollutvalget Trøgstads møte 09.10.2015
Leder fremmet ønske om å legge til «Eventuelt» som en tilleggssak. Dette ble innvilget.

Sakliste
U.off.
PS 15/24

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2015

PS 15/25

Eventuelt

PS 15/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2015
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2015 godkjennes

Rakkestad, 08.10.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 09.10.2015:
Leder innledet om saken og oppsummerte hendelsesforløpet.
Disse uttalte seg om saken:
- Marianne Nordli
- Sekretariatet v/Anita Rovedal
- Petter Ole Kirkebye
- Ordfører
Leder fremmet spørsmål om utvalget var enig i hans oppfatning om at utvalget ikke stiller seg
bak Marianne Nordlies spørsmål fra møte 21.09. Petter Ole Kirkeby, Anne Grethe Ness og
Stian Skaugen sa seg enig i dette.
Leder fremmet forslag om å ikke godkjenne protokollen og forandre vedtaket.
Petter Ole Kirkebye fremmet forslag om å annullere vedtaket og fatte et nytt vedtak.
Kontrollutvalget ble enig om å annullere vedtaket og fatte et nytt vedtak i saken.
Forslaget ble vedtatt 4 stemmer mot 1.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 09.10.2015:
Tidligere vedtak fra møte i kontrollutvalget 21.09.2015 annulleres, og nytt vedtak lyder:
«Utvalget stiller seg ikke bak Marianne Nordlies spørsmål»

PS 15/25 Eventuelt
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 09.10.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 09.10.2015:
Leder vil anbefale ny kontrollutvalgsleder å be om uttrykkelig godkjennelse av fremtidige
protokoller.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 09.10.2015:

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2015/19328
5
192414/2015
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
30.11.2015

Utvalgssaksnr.
15/27

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme
på kr. 989 540,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk
behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»
Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Vedlegg
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Trøgstad kommune 2016
Saksopplysninger
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra
01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.
I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets
egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i
forslaget.
Budsjettets enkelte elementer:





Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra
kommunen og innarbeidet i forslaget.
Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.
Utgifter til kjøp av sekretærtjenester.

Budsjettallene for sekretariatet og revisjonen er vedtatt i de respektive representantskap.
Vurdering
Da utvalget er nyvalgt vurderer sekretariatet det som hensiktsmessig og nyttig at så mange
som mulig av utvalgets medlemmer kan dra på NKRF,s kontrollutvalgskonferanse i februar.

Konferansen pleier å ha en deltakermengde på 500-600, det er en fin arena for å knytte
nettverk til andre kontrollutvalg og ikke minst få mye nyttig stoff og innspill til arbeidet i
utvalget.
Kontrollutvalget bør ha iPad’er slik at de kan lese dokumentene fra utvalget der, samt andre
dokumenter som utvalget skal ha tilgang til. Sekretariatet har ikke lagt dette inn i budsjettet
pr nå da vi går ut fra at dette ordnes via budsjett for 2015.
Vedlegg:
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2016 Trøgstad kommune
Ansvar
Art
Tekst
Budsjett
Regnskap
2015
2014
080
080
080
099
115

Møtegodtgjørelse
Ledergodtgjøring
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Bevertning

14 000
8 000
10 000
4 500
1 000

7 398,00
7 288,00
2 071,00
135,00

150
170
160

Kurs/opplæring
parkering
Kjøregodtgjørelse
kjøp av revisjonstjenester
fra IØKR IKS
Kjøp av sekretariat
tjenester fra IØKUS IKS
Sum

13 000

11 800,00
100,00
919,00

375
375

1 000
749 500
141 952
942 952

714 396,00
744 107,00

Forslag til Evt. kommentar
budsjett
2016
15 000 5 møter
8 000
4 000
3 300
500
alle i KU bør dra på KU
konferansen i februar som
35 000 en del av opplæringa
1 000
778 351
144 389
989 540

budsjett for 2016 er basert på regnskap 2014 fra kommunens side, samt vedtatt budsjett i
respektive representantskap for revisjon og sekretariat. Innbyggertallene/eierandel er justert til
2015 tall.

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2015/19328
8
192583/2015
510/122
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
30.11.2015

Utvalgssaksnr.
15/28

Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bygge/dele/plansaksbehandling", Trøgstad
kommune
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram for Trøgstad
kommunestyre til behandling:
1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Bygge/dele/plansaksbehandling» i Trøgstad kommune
tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
a) Kommunen skal utarbeide en internkontroll som omhandler oppgaver, ansvar og
myndighet i virksomheten, herunder rutiner for jevnlig oppdatering av
internkontrollen.
b) Kommunen skal utarbeide en rutine ved eventuelle avkortninger av gebyr, for på
denne måten å sikre en enhetlig praksis.
c) Kommunen skal utarbeide en strategi for tilsyn.
d) Kommunen skal gjennomføre tilsyn.
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak
i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er
ferdigbehandlet i kommunestyret.
Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Sammendrag
I henhold til kommuneloven § 78 og forskrift nr. 904/2004 om revisjon § 6 skal det i hver
kommune utføres forvaltningsrevisjon, hvorpå revisjonen skal rapportere resultatene av sin
revisjon til kontrollutvalget.
I sak 14/22 om plan for forvaltningsrevisjon vedtok kontrollutvalget i Trøgstad at
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bygge/dele/plansaksbehandling» skulle gjennomføres i løpet
av planperioden. Planen er vedtatt i Trøgstad kommunestyre i sak 22/15.

Vedlegg
 Forvaltningsrevisjonsrapport «Bygge/dele/plansaksbehandling», Trøgstad kommune
2015
Saksopplysninger
Rapporten er skrevet på bakgrunn av 2 problemstillinger:
Problemstilling 1:
«Er det klare retningslinjer innen bygge/dele/plansaksbehandling, samt rutiner for
saksbehandling sett opp mot formålsparagrafen i byggesaksforskriften om effektiv
saksbehandling?»
På grunnlag av kontrollhandlinger som inkluderer kontroll av om kommunen har utarbeidet
en kommunal planstrategi og et delegasjonsreglement, kontroller av kommunens
internkontroll, herunder stillingsbeskrivelser for de ulike stillinger, samt om kommunen har
utarbeidet en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel; konkluderer revisjonen at kommunen har utarbeidet en planstrategi og en
kommuneplan, men at det i forhold til delegasjonsreglementet og internkontrollsystemer kan
gjøres utfyllende arbeid. Revisjonen fremmer på bakgrunn av dette en anbefaling som er
gjengitt i rapporten.
Problemstilling 2:
«Har bygge/dele/plansaksbehandlingen vært i samsvar med plan- og bygningsloven, samt
tilhørende forskrifter?»
Revisjonen utførte kontroller om søknad om byggetillatelse er skriftlig og om søknaden er
undertegnet av tiltakshaver og søker, kontroller av om dispensasjoner fra loven var
grunngitt, om det forelå nabovarsel ved søknadene samt om fullstendige søknader om enkle
tiltak var behandlet innen tre uker. Videre kontrollerte revisjonen om kommunen har rutiner
for tilbakebetaling av byggesaksgebyr, om kommunens vedtak var utformet etter
forvaltningslovens bestemmelser samt om kommunen utførte tilsyn med byggesaker.
På grunnlag av disse kontrollhandlingene konkluderer revisor at kommunen i stor grad
overholder lovens pålegg om saksgang og tidsfrister. Allikevel finner revisor at kommunen
kan forbedre områder relatert til tilsyn, og fremmer på bakgrunn av dette de 3 anbefalinger
som er gjengitt i rapporten.
I sin tilbakemelding til revisjonen slutter rådmannen seg til revisjonens anbefalinger og
meddeler at disse vil bli fulgt opp.
Vurdering
Sekretariatet vurderer revisors metodiske fremgangsmåte og datainnsamling som et
hensiktsmessig grunnlag for å gi et dekkende svar på problemstillingen. Rapporten anses i
så måte å være i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten, med dens anbefalinger og
rådmannens tilbakemelding til etterretning. Revisjonen vil være tilstede og tilgjengelige for å
besvare spørsmål fra utvalget når saken behandles.

RAPPORTOM
Forvaltningsrevisjonsrapport

xxxxxxxxxxxxxxxxx

” Bygge/dele/plansaksbehanding
”

X xxxxxxxx KOMMUNE

Trøgstadkommune
2015

(Rapportens innhold og fakta er ikke verifisert )
Detteskal ståpå forsiden ved oversendelse
av foreløpigrapport
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Bygge/dele/plansaksbehandling

1. FORORD OG PROSJEKTMANDAT
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon1 utføre
forvaltningsrevisjon. Etter forskriften innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. God kommunal revisjonsskikk er å følge RSK 001;
Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund NKRF.
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet Bygge/dele/plansak er gjennomført i forhold til RSK
001. Prosjektet er gjennomført etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollutvalget og
kommunestyret i Trøgstad kommune, jamfør følgende vedtak14/22 i kontrollutvalget og
22/15 i kommunestyret
Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til
kontrollutvalget.
Prosjektet er gjennomført etter vedtatt prosjektbeskrivelse i tidsrommet august - oktober 2015.
Rapporten er oversendt kommunen for verifisering.
Prosjektansvarlige revisors habilitet og uavhengighet sett opp mot kommunen og den undersøkte
virksomheten er vurdert, og revisjonen finner ansvarlig revisor habil til å utføre prosjektet.

Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Widnes. I tillegg har stedlig revisor
Lene Eilertsen deltatt i informasjonsinnsamlingen.
Rapporten oversendes kommunen etter behandling i kontrollutvalget og kommunestyret.
Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i prosjektet, for hyggelig samarbeid i
forbindelse med prosjektarbeidet.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Rakkestad 23. 11. 2015

Rita Elnes
Distriktsrevisor

1

Anne Widnes
Forvaltningsrevisor

Kommunelovens kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 1.juli 2004 kapittel 3 § 6.
Bygge/dele/plansaksbehandling
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2. SAMMENDRAG
I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er det tatt utgangspunkt i 2 problemstillinger. Som et
ledd i arbeidet er det foretatt oppstartsintervju med byggesaksbehandler og plansaksbehandler
i kommunen. Det er også foretatt mappegjennomgang av 15 tilfeldig utvalgte
byggesaksmapper, samt dokumentanalyse av interne dokumenter fra kommunen som revisor
har fått utdelt.
Utgangspunktet for kapittel 4 i rapporten er følgende problemstilling:
Er det klare retningslinjer innen bygge/dele/plansaksbehandling, samt rutiner for
saksbehandling sett opp mot formålsparagrafen i byggesaksforskriften om effektiv
saksbehandling?
Revisjonen har kontrollert om kommunen har utarbeidet en kommunal planstrategi. Det står i
Plan og bygningsloven at kommunestyret skal minst en gang i valgperioden utarbeide og
vedta en planstrategi. Videre har revisjonen kontrollert om kommunen har og følger et
delegasjonsreglement. Revisjonen har også sett nærmere på om kommunen har en
internkontroll for å sikre at administrasjonen drives i samsvar med lov og forskrift, herunder
stillingsbeskrivelser for de ulike stillinger. I tillegg har revisjonen kontrollert om kommunen
har utarbeidet en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel.
Konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier:
Revisor vurderer at kommunen har utarbeidet en planstrategi og en kommuneplan som
oppfyller lovens kriterier, men at det i forhold til delegasjonsreglementet og
internkontrollsystemer kan gjøres utfyllende arbeid. Revisjonen fremmer derfor følgende
anbefalinger:
Revisjonen viser til kontrollhandlinger og vurderinger for hvert revisjonskriterie og fremmer
følgende anbefaling:
Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider en internkontroll som omhandler
oppgaver, ansvar og myndighet i virksomheten, herunder rutiner for jevnlig oppdatering av
internkontrollen.
Utgangspunktet for kapittel 5 er følgende problemstilling:
Har bygge/dele/plansaksbehandlingen vært i samsvar med plan- og bygningsloven, samt
tilhørende forskrifter?
Revisjonen har kontrollert om søknad om byggetillatelse er skriftlig, og om søknaden er
undertegnet av tiltakshaver og søker. Videre kontrollerte revisjonen om dispensasjoner fra
loven var grunngitt. Plan- og bygningsloven sier at naboer og gjenboere skal være varslet før
søknad sendes til kommunen, og revisjonen kontrollerte derfor om det forelå nabovarsel ved
søknadene. Revisjonen kontrollerte videre om fullstendige søknader om enkle tiltak var
behandlet innen tre uker. Revisjonen kontrollerte også om kommunen hadde rutiner for
tilbakebetaling av byggesaksgebyr. Revisjonen har også kontrollert om kommunens vedtak
var utformet etter forvaltningslovens bestemmelser. Videre kontrollerte revisjonen om
kommunen utførte tilsyn med byggesak, slik at tiltaket ble gjennomført i samsvar med gitte
tillatelser.
Konklusjon på problemstilling sett opp mot revisjonskriteriene:
Revisor vurderer at kommunen i stor grad overholder lovens pålegg om saksgang og
tidsfrister. Allikevel finner revisor at kommunen kan forbedre områder i forhold til tilsyn og
fremmer derfor følgende anbefalinger:
Bygge/dele/plansaksbehandling
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Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide en rutine ved eventuelle
avkortninger av gebyr, for på denne måten å sikre en enhetlig praksis.
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider en strategi for tilsyn.
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre tilsyn.

Bygge/dele/plansaksbehandling
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3. INNLEDNING
3.1 Problemstillinger
Problemstilling 1: Er det klare retningslinjer for stillinger innen
bygge/dele/plansaksbehandling, samt rutiner for saksbehandling, sett opp mot
formålsparagrafen i byggesaksforskriften om effektiv og forsvarlig saksbehandling?
Problemstilling 2: Har bygge/dele/plansaksbehandlingen vært i samsvar med plan og
bygningsloven, samt tilhørende forskrifter?

3.2 Avgrensning av prosjektet
Prosjektet er begrenset til avdelingen for bygge- og plansak i kommunen, og det avgrenses
mot de andre avdelingene innenfor virksomheten Teknikk og næring. Det er ikke gjort
kontroller av kvaliteten i plandokumentene.

3.3 Revisjonskriterier
I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må revisor fastsette revisjonskriterier for
forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterier, ofte kalt ”foretrukket praksis”, er uttrykk for krav
eller forventninger til en funksjon, aktivitet, prosedyre, resultat eller lignende.
Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk,
politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og
andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater.
Revisjonskriterier for dette prosjektet er blitt utledet fra:
Eksterne kriterier:
 LOV- 1992-09-25-107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 LOV – 2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
byggesaksbehandling) (revisjonen har tatt utgangspunkt i lovverk gjeldende før
lovendring i juli 2015)
 LOV- 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 FOR-2010-03-26-488: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Interne kriterier:
Revisjonen har tatt utgangspunkt i lovverket for internkontroll om «beste praksis».
En nærmere utledning av revisjonskriterier fremkommer i rapporten.

3.4 Revisjonsmetoder
Som grunnlag for revisjonens arbeid ligger RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon.
For å besvare prosjektets problemstilling har revisor hatt oppstartsintervju med
byggesaksbehandler og plansaksbehandler i kommunen. I tillegg har revisor foretatt
mappegjennomgang av tilfeldig utvalgte byggesaksmapper. Revisor kontrollerte 15 tilfeldig
utvalgte mapper fra tidsrommet 30.11.2014 til 31.08.2015. Dette, i tillegg til
dokumentanalyse av interne dokumenter i kommunen og eksterne dokumenter, danner
grunnlag for revisjonens rapport. Revisjonen anser de innsamlede data til å gi nok gyldighet
og pålitelighet for å kunne trekke slutninger.

Bygge/dele/plansaksbehandling
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4. PROBLEMSTILLING 1: Er det klare retningslinjer
for stillinger innen bygge/dele/plansaksbehandling,
samt rutiner for saksbehandling sett opp mot
formålsparagrafen i byggesaksforskriften om effektiv
saksbehandling?
4.1 Innledning
Avdeling for bygg og eiendom ligger inn under virksomheten Teknikk og næring. Innenfor
byggesak er det en saksbehandler som arbeider i en 50 % stilling. Hun arbeider i tillegg i en
50 % stilling innenfor spredt avløp. Innenfor plansak er det en saksbehandler som arbeider 40
% stilling. Han arbeider de resterende 60 % innenfor andre avdelinger ved virksomheten.
Virksomheten rapporterer månedlig til rådmannsteamet. Denne rapporteringen går på
økonomi, og det er ikke rapportering i forhold til saksbehandling. Avdeling for bygg og
eiendom rapporterer til virksomhetsleder.

4.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriteriene er utledet etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, byggeforskriften,
kommuneloven og forvaltningsloven. Paragrafer og lovverk ligger i sin helhet i vedlegg 1.
Revisor har utledet følgende revisjonskriterier:
Revisjonskriterie 1: Kommunen skal ha utarbeidet en kommunal planstrategi.
Revisjonskriterie 2: Kommunen bør ha og følge et delegasjonsreglement.
Revisjonskriterie 3: Kommunen bør ha en internkontroll for å sikre at administrasjonen drives
i samsvar med lov og forskrift, herunder stillingsbeskrivelser for de ulike stillinger.
Revisjonskriterie 4: Kommunen skal ha utarbeidet en samlet kommuneplan som omfatter
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

4.3 Revisors undersøkelse og innhentede data
Kommunen skal ha utarbeidet en kommunal planstrategi
På oppstartsintervjuet fikk revisor utdelt «Kommunal Planstrategi 2012-2015» som ble vedtatt
av kommunestyret 18.09.2012. Den kommunale planstrategien inneholder en henvisning til
Plan- og bygningslovens § 10-1. Her står det hjemlet at kommunestyret skal minst en gang i
valgperioden og senest innen 1 år etter konstituering, utarbeide og vedta en planstrategi.
Revisor ser at planstrategien inneholder følgende punkter:
 Figur med oversikt over plansystemet i Trøgstad. Innunder den kommunale
planstrategi som har en fireårig rullering ligger kommuneplanens samfunnsdel og
kommuneplanens arealdel. I tillegg ligger tema og sektor fagplaner. Disse delene går
over i den årlige rulleringen som innebærer arbeidsprogram, årsmelding, regnskap,
tertialrapporter, handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett. Til sammen utgjør
dette plansystemet.
 Oversikt over utviklingstrekk med befolkningsutvikling i Trøgstad 2000-2012,
 Oversikt over eksisterende planer,
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Drøfting av behov for planer og utredninger
Reguleringsplaner
Planregister
Planstrategi

Kommunen bør følge et delegasjonsreglement
På oppstartsintervjuet fikk revisor utdelt «Delegeringsreglement Trøgstad kommune» og
«Delegeringsreglement- videre delegering av myndighet innen særlovgivningen fra rådmann
til virksomhetsleder o.a..» Det står på fremsiden av dokumentet at det er vedtatt av
kommunestyret 14.02.2012, og er gjeldende fra 1.3 2012 - 29.2.2016. Det står under punktet
gyldighet at «delegeringsreglementet skal behandles og vedtas i kommunestyret minimum en
gang i løpet av valgperioden. Denne fullmakten trer i kraft fra og med 01.03.2012 og utløper
29.02.2016. I god tid før dette tidspunkt vil kommunestyret forelegges nytt
delegeringsreglement for senere periode til behandling. Ved vesentlige endringer i
rammebetingelsene for delegeringsreglementet før 29.02 2016 skal rådmannen legge frem
forslag til endringer av fullmakten.»
Delegeringsreglementet inneholder følgende punkter:
 Innledning
 Gjennomgående delegeringsbestemmelser
 Kommunestyret
 Formannskapet
 Forhandlingsutvalget
 Livsløpsutvalget
 Teknikk- og naturutvalget
 Brukerråd
 Ordføreren
 Delegering til andre politiske utvalg
 Andre lovpålagte råd/utvalg
 Rådmannen- administrasjonssjefen
 Delegering til andre i administrasjonen
 Fullmakt til å foreta justeringer i reglementet
 Kjøreregler for folkevalgte organer
Revisor fikk også utdelt «Delegeringsreglement- videre delegering av myndighet innen
særlovgivningen fra rådmann til virksomhetsledere o.a.»
Dokumentet er delt inn i følgende punkter:
 Lovhjemmel
 Retningslinjer for utøvelse av delegert myndighet
 Rett til å bringe saken in for overordnet myndighet
 Tilbaketrekking av fullmakt i enkeltsaker
 Omgjøringsrett
 Økonomiske tak
 Klagesaksbehandling
Deretter står det en figur med en oversikt over hvilke lover som gjelder og hvem av
virksomhetslederne det er delegert til. For eksempel står det at i Plan og bygningsloven er det
delegert til teknikk og næringssjef.
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Revisor gjennomførte en mappegjennomgang av 15 tilfeldig utvalgte mapper fra 2014-2015.
Revisor så at samtlige av vedtakene var undertegnet av byggesaksbehandler. Revisor får
opplyst i verifiseringsbrev fra byggesaksbehandler at praksis er endret etter at det nye
saksbehandlingssystemet ble tatt i bruk. Nå er det konsekvent gjennomført at alle vedtak skal
godkjennes av leder (teknikk- og næringssjef) og inneha to underskrifter.
Kommunen skal ha en internkontroll for å sikre at administrasjonen drives i samsvar med lov
og forskrift.
Revisor fikk opplyst på oppstartsintervjuet at det ikke finnes noen nedskrevne rutiner og
stillingsbeskrivelser i et internkontrollsystem. Byggesaksbehandler sier at stillingene er
definerte og at alle vet hva som forventes i den enkelte stilling. I forhold til
saksbehandlingsrutiner sier byggesaksbehandler at lovverket setter klare frister, og at det i
saksbehandlingssystemet settes automatiske frister som kommer frem når man åpner den
aktuelle saken.
Kommunen skal ha utarbeidet en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med
handlingsdel og arealdel.
På oppstartsintervjuet fikk revisor utdelt «Kommuneplan 2011-2023», vedtatt av
kommunestyret 6.september 2011. Revisor ser at kommuneplanen er inndelt i følgende
punkter:
 Regionalt fokus- overordnet strategi
 Befolkningsutvikling- hovedutfordring
 Bærekraftig utvikling
 Levekår og folkehelse
 Næringsutvikling og arbeid
 Sunn kommuneøkonomi- gode tjenester
 Arealdel, herunder oppsummering av arealstrategi fra samfunnsdelen, boligbygging i
tettstedene, spredt boligbygging, næringsområder, alternative utbyggingsretninger- 40års perspektiv, fremtidig tettstedsgrense.
 Planbestemmelse
 Retningslinjer
 Som vedlegg ligger plankart og konsekvensutredning m/ROS-analyse
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4.4 Revisors vurderinger og konklusjoner
All byggevirksomhet i en kommune skal reguleres av kommunen selv. Plan- og
bygningsloven, samt byggeforskriften, hjemler forhold som omhandler byggevirksomheten.
Her reguleres både de krav som kommunen må stille til søkere om tillatelse, og hvilke plikter
kommunen har til saksgang i sin behandling av søknader.
Kommunen skal ha utarbeidet en kommunal planstrategi
Plan- og bygningsloven sier at kommunen skal minst en gang hver valgperiode og senest
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Den bør omfatte
en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens
planbehov i valgperioden. Planstrategien utformes således etter behovet i den enkelte
kommune. Det er et styringsverktøy, og skal således ikke erstatte kommuneplanen.
Revisor har vurdert Trøgstad kommunes planstrategi, og finner at den oppfyller lovens krav.
Planstrategien beskriver samfunnsutviklingen, og drøfter fremtidige behov for planer og
utredninger. Dette finner revisjonen positivt.
Kommunen bør følge et delegasjonsreglement
Delegering av myndighet er viktig i en såpass omfattende organisasjon som en kommune
representerer. Delegering av myndighet medfører at man gir beslutningsmyndighet til
enhetslederne/ virksomhetslederne i kommunen. Dette betyr at beslutningene blir truffet
raskere og av personer som faglig sett er mer kompetente innenfor de ulike fagområdene.
Revisor har kontrollert kommunens delegasjonsreglement, og finner at det fremstår som
ryddig og oversiktlig med klare punkt under hvert avsnitt. Under punktet «i tråd med dette
videredelegerer Rådmann til følgende virksomhetsledere o.a. myndighet etter nevnte lover».
Ved Plan- og bygningsloven står det at det delegeres til teknikk og næringssjef. Da revisor
foretok sin mappegjennomgang var noen av de eldre vedtakene undertegnet av
byggesaksbehandler, og ikke teknikk og næringssjef. Revisor kan ikke se av
delegasjonsreglementet at teknikk- og næringssjef har videredelegert vedtaksmyndighet til
byggesaksbehandler. Revisor finner at dette ikke er i tråd med lovverket. I stedet får revisor
opplyst i verifiseringsbrev fra byggesaksbehandler at praksis er endret etter at det nye
saksbehandlingssystemet ble tatt i bruk. Nå er det konsekvent gjennomført at alle vedtak skal
godkjennes av leder (teknikk- og næringssjef) og inneha to underskrifter.
Kommunen skal ha en internkontroll for å sikre at administrasjonen drives i samsvar med lov
og forskrift.
I byggesaksforskriften står det at formålet med forskriften er å sørge for at det føres et
effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser i lov
eller forskrift. Dette betyr i praksis at kommunens virksomhet bør ha en velfungerende
internkontroll som beskriver og sikrer de deler av saksbehandlingen som kommer inn under
plan- og bygningsloven. Et velfungerende system for internkontroll bør inneholde punkter
som stillingsinstrukser, mål for virksomheten/enheten, og rutiner for saksbehandling. Coso er
et rammeverk for internkontroll, og beskriver internkontroll som følger: «Beskrivelser av
oppgaver, ansvar og myndighet er viktig i en internkontroll. Dette gjelder både lederansvar,
medarbeideransvar, og ikke minst, oppgave- og ansvarsdeling mellom enheter i
organisasjonen, herunder stab-linje. Ansvar må være fastsatt og dokumentert, og kommunisert
til og forstått av de ansatte. Dette gjelder både for ansvar generelt og kontrollansvar. I en
kommune vil stillingsbeskrivelser, organisasjonsbeskrivelser, delegasjonsreglement og
lederkontrakter være typiske eksempler på dokumenter som beskriver roller og ansvar.»
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Revisor får opplyst at det ikke finnes nedskrevne rutiner for hvordan saksbehandlingen skal
foregå, eller om hvilke tidsfrister som er gjeldende. Revisor fikk opplyst at
saksbehandlingssystemet gir påminnelser om tidsfrister, og at man ved å klikke seg gjennom
saksbehandlingssystemet automatisk får en arbeidsflyt. Revisor vurderer at rutiner for
saksbehandling er oppfylt via saksbehandlingssystemet. Allikevel foreligger det ikke et
internkontrollsystem som innehar stillingsinstrukser og mål for virksomheten. Revisor er av
den oppfatning av at det bør foreligge nedskrevne rutiner i forhold til dette, enten i en digital
versjon for eksempel på kommunens intranett eller i en fysisk perm som er lett tilgjengelig for
ansatte i virksomheten. Revisor anbefaler at kommunen prioriterer arbeidet med å få på plass
nedskrevne rutiner. I tillegg bør rutinene være gjenstand for en oppdatering med jevne
mellomrom. Dette for å sikre at rutinene til stadighet er oppdatert i forhold til lovverket.
Revisor anbefaler at kommunen stadfester tidspunkt for når en revidering av rutinene vil
foregå slik at man sikrer at rutinene til stadighet er oppdaterte.
Kommunen skal ha utarbeidet en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med
handlingsdel og arealdel.
Plan- og bygningsloven sier at kommunen skal utarbeide en kommuneplan som omfatter en
samfunnsdel, med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal være kommunens
overordnede styringsdokument, og den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak.
Den skal også gi planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommuneplanen er i så
måte et strategisk dokument. Kommuneplanen gjelder ikke bare kommunens egen
virksomhet, men skal fange opp de hensyn som er viktige for utvikling av
kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.
Revisor vurderer at den vedtatte kommuneplanen i Trøgstad kommune er oversiktlig og at den
omfatter de tema som loven krever. Det beskrives på en nøyaktig måte hva den nåværende
situasjonen er, og hvilke tiltak og muligheter som vil kunne være gjeldende innenfor de
respektive felt. Revisor vurderer dette som positivt.

Konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier:
Revisor vurderer at kommunen har utarbeidet en planstrategi og en kommuneplan som
oppfyller lovens kriterier, men at det i forhold til delegasjonsreglementet og
internkontrollsystemer kan gjøres utfyllende arbeid. Revisjonen fremmer derfor følgende
anbefalinger:

4.5 Anbefalinger


Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider en internkontroll som
omhandler oppgaver, ansvar og myndighet i virksomheten, herunder rutiner for jevnlig
oppdatering av internkontrollen.
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5. PROBLEMSTILLING 2: Har
bygge/dele/plansaksbehandlingen vært i samsvar med
plan- og bygningsloven, samt tilhørende forskrifter??
5.1 Innledning
I forbindelse med at det ble utarbeidet en overordnet analyse i 2014 ble det foretatt KOSTRAanalyser. Det fremkom da at Trøgstad kommune kjøpte inn tjenester til
bygge/dele/plansaksbehandling i større grad enn sammenlignbare kommuner. Revisor fikk
opplyst på oppstartsintervjuet at daværende saksbehandler på byggesak var sykmeldt i 20132014, og at det i den forbindelse ble leid inn en konsulent som arbeidet etter behov i en 6
måneders periode. Det var ingen ansatt som byggesaksbehandler i dette tidsrommet, og det
førte til at det var en del saker som lå til behandling i denne perioden. Dette gjorde også at
tidsfristene i enkelte saker ikke ble overholdt. Nåværende byggesaksbehandler ble ansatt i mai
2014, og etter dette har det ikke vært behov for å leie inn konsulenthjelp.
Revisor fikk opplyst at det ikke skilles mellom bygge/dele/jordbrukssaker når man registrer
søknader, men hun sier at det er byggesaker som er i klart flertall. I 2013 fikk man inn 120
saker, i 2014 var det 110 saker, mens det hittil i 2015 har kommet inn ca 90 saker.
Trøgstad kommune installerte og tok i bruk saksbehandlingssystemet Acos WebSak i oktober
2014, og det medførte at all saksbehandling ble full-elektronisk.

5.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriteriene er utledet etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, byggeforskriften,
kommuneloven og forvaltningsloven. Nærmere utledning av revisjonskriteriene fremkommer
i vedlegg 1.
Revisor har utledet følgende revisjonskriterier:
Revisjonskriterie 5: Søknad om byggetillatelse skal være skriftlig, og den må være
undertegnet av tiltakshaver og søker.
Revisjonskriterie 6: Dispensasjon fra loven må være grunngitt.
Revisjonskriterie 7: Naboer og gjenboere skal være varslet før søknad sendes til kommunen.
Revisjonskriterie 8: Fullstendige søknader om enkle tiltak skal behandles innen tre uker
Revisjonskriterie 9: Kommunen skal tilbakebetale byggesaksgebyr ved overskridelse av
fristen
Revisjonskriterie 10: Vedtak skal være utformet som enkeltvedtak.
Revisjonskriterie 11: Kommunen skal føre tilsyn med byggesak slik at tiltaket gjennomføres i
samsvar med gitte tillatelser
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5.3 Revisors undersøkelse og innhentede data
Søknad om byggetillatelse skal være skriftlig, og den må være undertegnet av tiltakshaver og
søker
For å kontrollere om lovens bestemmelser er fulgt foretok revisor en mappegjennomgang på
15 tilfeldige utvalgte mapper i kommunens byggesaksbehandling. Revisor så her at alle
søknadene var fylt ut på standardiserte byggeblanketter fra Norsk Standard. På nettstedet til
Norsk standard finnes en oversikt over alle byggesaksblanketter, og det er enkelt å laste dem
ned. Det finnes 25 ulike blanketter utarbeidet for byggesak.
Revisor fikk opplyst på oppstartsintervjuet at i alle de mappene revisor gjorde kontroller i var
søknadene levert elektronisk på standardiserte skjemaer.
Dispensasjon fra loven må være grunngitt
En dispensasjon fra byggereglene innebærer et ønske fra søker om å fravike de lovbestemte
forhold i saken det søkes byggetillatelse for. For å få innvilget dispensasjon kreves det en
grunngitt søknad, og dispensasjon kan ikke gis dersom lovens formål blir vesentlig tilsidesatt.
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon, og kommunen kan sette vilkår for
dispensasjonen. Revisor fant i sin mappegjennomgang at det var fire mapper som inneholdt
dispensasjonssøknader. To av søknadene gjaldt disposisjon fra reguleringsplan, en av
søknadene gjaldt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, og den siste søknaden
gjaldt disposisjon fra jordloven. Revisor ser at kommunen ved en av søknadene hadde sendt
den tilbake til søker med informasjon om hva som måtte legges ved for at
dispensasjonssøknaden skulle være fullstendig. I dette tilfellet var det spesifisert i forhold til
nabovarsel.
Naboer og gjenboere skal være varslet før søknad sendes til kommunen
For å kontrollere om søknader har nabovarsel som vedlegg, foretok revisor en
mappegjennomgang av tilfeldig utvalgte mapper. Ved samtlige av de 15 tilfeldig utvalgte
mappene revisor kontrollerte fant revisor at det forelå nabovarsel som vedlegg.
Fullstendige søknader om enkle tiltak skal behandles innen tre uker
For å kontrollere om kommunen overholder tre ukers fristen som er satt i loven har revisor
hatt oppstartsintervju med byggesaksbehandler og gjennomført mappegjennomgang av
tilfeldig utvalgte mapper. Revisor får opplyst på oppstartsintervjuet at det er arkivavdelingen i
kommunen som mottar søknadene. Her blir søknadene registrert, og de får et saksnummer.
Kommunen bruker som nevnt saksbehandlingssystemet Acos Websak som er et
fullelektronisk arkivsystem. Det betyr at man ikke behøver å ha et fysisk mappearkiv ved
siden av saksbehandlingssystemet. Ved hastesaker på e-post registrerer saksbehandler inn
søknaden. I mange saker blir søknaden mottatt personlig, og saksbehandler må veilede søker i
utfylling av søknaden. Man mottar også søknader per post. I slike saker blir søknaden og
øvrig dokument scannet inn slik at det blir arkivert i det elektroniske
saksbehandlingssystemet.
Revisor gjennomførte også en mappegjennomgang av 15 tilfeldig utvalgte mapper. I samtlige
av mappene var fristen på tre uker overholdt.
Kommunen skal tilbakebetale byggesaksgebyr ved overskridelse av fristen
Revisor fikk opplyst på oppstartsintervju at byggesaksgebyret fastsettes av kommunestyret
etter at virksomheten Teknikk og næring fremmer et forslag på gebyrbeløp. Beløpet varierer
fra år til år, og når man utarbeider et beløp ser man på hvilke beløp kommunene rundt
Trøgstad har satt. Det er spesielt kommunene Askim, Spydeberg og Eidsberg man
sammenligner seg med, og man prøver å ligge under disse når man foreslår et gebyrbeløp for
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kommunestyret. Byggesaksgebyret ligger for tiden under summen for selvkost fordi det ikke
finnes noe vedtak på at gebyret skal være til selvkost. Saksbehandler sier at byggesaksfristene
alltid har blitt overholdt så lenge hun har arbeidet der, og det har således ikke vært noen
tilfeller der man har tilbakebetalt byggesaksgebyr det siste 1 1/2 året. På kommunens
hjemmeside står det under «priser på tjenester» en oversikt over gebyrregulativet i kommunen
det inneværende år. Revisor kan ikke se at det er beskrevet noe om avkortning av gebyr når
fristen ikke overholdes.
Vedtak skal være utformet som enkeltvedtak
Vedtak fattet av kommunen skal utformes som enkeltvedtak etter bestemmelser i
forvaltningsloven. Forvaltningsloven setter klare rammer for hvordan et vedtak skal være
utformet. Her står det blant annet at vedtaket skal være skriftlig og det skal være begrunnet.
Det skal videre beskrive hvilke lovhjemler som ligger til grunn for vedtaket, og hvilken
klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage som er gjeldende.
Revisor har ved mappegjennomgang kontrollert kommunens vedtak. Revisor fant at alle
vedtak var skrevet etter en enhetlig mal. De var alle skriftlige, og de inneholdt opplysninger
om følgende punkt:
 Uttalelser fra andre myndigheter
 Plangrunnlag
 Vei og adkomst
 Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger
 Visuell utforming
 Beliggenhet og høydeplassering
 Sikkerhet mot fare
 Forholdet til utvalgte naturtyper
 Forhold til automatisk fredede kulturminner
 Dispensasjoner
 Forhold til private rettsforhold
 Bortfall av tillatelse
 Kontroll, gjennomføringsplan og tilsyn
 Avfall
 Ferdigattest
 Oppsummering og konklusjon
 Klageadgang med informasjon om klagerett, utsetting av vedtak, rett til å se sakens
dokumenter og å kreve veiledning, kostnader ved klagesaken
 Gebyrinformasjon hvor man henviser til kommunens gebyrforskrift
Kommunen skal føre tilsyn med byggesak slik at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte
tillatelser
For å kontrollere om Trøgstad kommune fører tilsyn i samsvar med lov og forskrift har
revisor foretatt oppstartsintervju med byggesaksbehandler. Hun sier at tilsyn ikke utføres så
ofte, og at dette dreier seg om et spørsmål om ressurser. Hittil i år har det vært et tilsyn på
grunn av en naboklage. Byggesaksbehandler sier videre at synfaringer blir utført, blant annet
har avdelingen vært på båttur rundt på Øyern for å danne seg et bilde av hyttebebyggelsen sett
fra vannet. Dette fant de at var svært nyttig.
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5.4 Revisors vurderinger og konklusjoner
Søknad om byggetillatelse skal være skriftlig, og den må være undertegnet av tiltakshaver og
søker
Plan og bygningsloven angir hvilke tiltak som krever søknad og tillatelse. Noen eksempler på
tiltak som krever søknad er oppføring av bygg, tilbygg, vesentlige endring av bygg,
fasadeendring og bruksendring. Det står videre at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll
av slike tiltak skal forestås av foretak som har ansvarsrett. Med ansvarsrett menes en ansvarlig
søker som skal sikre at søknaden inneholder nødvendige opplysninger slik at kommunen har
godt nok grunnlag til å fatte vedtak om tiltak etter loven. Dette vil i praksis ofte være et
byggefirma. Tiltakshaver er etter loven den som tiltaket utføres på vegne av.
Loven sier videre at søknad om byggetillatelse må være skriftlig, og den må være undertegnet
av tiltakshaver og søker.
Revisor fant at alle de utvalgte mappene ved mappegjennomgangen inneholdt søknader som
var utfylt på standardiserte blanketter utarbeidet av Norsk Standard. Revisor ser at dette sikrer
en enhetlig søkeprosess, og er med på å sikre at søker fyller i de opplysninger om tiltaket som
kreves for at kommunen kan behandle søknaden. I tillegg var alle søknadene undertegnet av
tiltakshaver og søker. Dette er også noe som blir sikret når man bruker standardiserte
blanketter. Revisor finner dette positivt og i tråd med lovverket.
Dispensasjon fra loven må være grunngitt
Søknad om dispensasjon betyr at søker ønsker å fravike de gjeldende regler som gjelder for
det tiltak det søkes om. Loven sier videre at søknad om dispensasjon må være grunngitt. Ved
sin mappegjennomgang fant revisor at det forelå fire søknader om dispensasjon. I alle
søknadene forelå det grunngitte opplysninger for søknaden. Revisor vurderer at kommunen
overholder kravene som loven setter til dispensasjon, og finner dette positivt.
Naboer og gjenboere skal være varslet før søknad sendes til kommunen
Ved søknad om tillatelser sier plan og bygningsloven at dokumentasjon for at naboer er
varslet skal vedlegges søknaden. Nabovarsel er nærmere beskrevet i plan- og bygningsloven
og i byggeforskriften. Varselet skal inneholde ulike forhold ved tiltaket i den grad det berører
naboer og gjenboeres interesser. Slike forhold kan være så som hvilken eiendom
som/bebyggelse som berøres av tiltaket, tiltakets størrelse og grad av utnytting, hvilke krav til
universell utforming og arkitektonisk utforming tiltaket har, tiltakets sikkerhet mot fare eller
vesentlig ulempe, minsteavstand til annen bebyggelse og atkomst. Målsatt situasjonsplan,
snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, så sant det er relevant. Ved søknad om
dispensasjon skal dette vedlegges nabovarselet så sant det berører naboers eller gjenboeres
interesser. Direktoratet for byggkvalitet har egne nabovarslingsblanketter som kan brukes ved
nabovarsling.
Revisor så at det i alle søknadene som ble kontrollert forelå nabovarsel lagt ved søknaden.
Nabovarsel er en viktig del av en tiltakssøknad da et bygg eller en forandring ved et bygg
berører omgivelsene, både visuelt og praktisk. Det er derfor viktig at kommunen har god
praksis på at nabovarsel ligger ved alle søknadene. Revisor vurderer dette som positivt.
Fullstendige søknader om enkle tiltak skal behandles innen tre uker
For kommunen er det viktig at tidsfristene i plan- og bygningsloven overholdes. Loven sier at
kommunen skal behandle en søknad om tiltak i løpet av tre uker. Går kommunen over fristen
sier loven at byggesaksgebyret skal avkortes. Revisor ser at fristen på tre uker er overholdt i
samtlige av de kontrollerte mappene ved sin mappegjennomgang, flere av søknadene var
behandlet i løpet av svært kort tid. Dette vurderer revisor som positivt. Revisor fikk opplyst at
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det tidligere hendte at søknadene gikk over frist, dette skyldtes sykemeldinger og at stillingen
som byggesaksbehandler ble besatt etter behov. Dette er nå et tilbakelagt stadie da det er en
fast ansatt byggesaksbehandler, og at det er innført saksbehandlingssystem som styrer når en
sak nærmer seg frist.
Kommunen skal tilbakebetale byggesaksgebyr ved overskridelse av fristen
Plan og bygningsloven sier at kommunen skal tilbakebetale byggesaksgebyr når kommunen
går over saksbehandlingsfristen på tre uker. Byggeforskriften sier at kommunen skal
tilbakebetale 25 % av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynte uke som tidsfristen
overskrides. Revisor får opplyst at dette ikke har vært aktuelt da det ikke er noen saker som
har overskredet fristen. Revisor fikk beskrevet hvordan kommunen vurderer når den fastsetter
sitt gebyr, men revisor har ikke mottatt noen rutine på hvordan kommunen fastsetter sitt
byggesaksgebyr. Det er heller ikke mottatt en rutine på avkortning av gebyret når fristen ikke
overholdes. Revisor vurderer at en rutine på området for byggesaksgebyr er viktig for å
opprettholde en enhetlig praksis.
Vedtak skal være utformet som enkeltvedtak
Forvaltningsloven omhandler kriterier som må være oppfylt når kommune utformer vedtak.
Revisor fant ved mappegjennomgang at alle vedtakene var utformet på en svært nøyaktig
måte. De var blant annet skriftlige, de var begrunnet og de hadde henvisning til hvilken
lovhjemmel som lå til grunn. Det var også opplyst om klageadgang, klagefrist, klageinstans
og fremgangsmåte ved klage. Det er viktig at kommunen er nøye med sin utforming av
vedtak. Det at vedtakene er tydelige og lette å forstå gjør at kommunens saksgang fremstår
som brukervennlig. Saksgangen rundt plan- og byggesak kan i mange tilfelle være
kompliserte, og det betyr at det blir enda viktigere at vedtakene er tydelige. Revisor vurderer
at Trøgstad kommune utformer sine vedtak i tråd med lovverket, og vurderer dette som
positivt.
Kommunen skal føre tilsyn med byggesak slik at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte
tillatelser
Plan og bygningsloven sier at kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker slik at tiltaket
gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser i loven. Byggesaksforskriften
sier videre at kommunen skal utarbeide en strategi for tilsyn hvor det skal tas hensyn til
målsettinger og rutiner for tilsynet, organiseringen og eventuelle samarbeid med andre
kommuner eller instanser. Videre skal det være en strategiplan med hensyn på
kompetansebehov, ressursbruk og finansiering, utvelgelse og hvilke fagområder, sakstyper,
og temaer som skal prioriteres. Dette sett i forhold til lokale forhold og innsatsområder.
Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten og om hvordan
aktiviteten har vært i forhold til strategien.
Revisor får opplyst at det ikke finnes en enhetlig strategi på hvordan tilsyn utføres i
kommunen, og revisor får opplyst at det er et ressursspørsmål. Revisor vurderer det som
viktig at kommunen fører tilsyn med at søker overholder de tillatelser som er gitt av
kommunen, og at lovverket på området etterleves. Dette blir spesielt viktig i en mindre
kommune hvor ting lett blir synlig og det kan være fare for at det utvikles en kultur om at man
kan ta seg til rette uten å inneha de nødvendige tillatelser. Det er også lovpålagt gjennom
plan- og bygningsloven at kommunen utarbeider en egen strategi på hvordan tilsyn skal
utføres. Dette har ikke Trøgstad kommune i dag. Revisor anbefaler at Trøgstad kommune
utarbeider en strategi for hvordan man skal gjennomføre tilsyn. I tillegg anbefaler revisor at
kommunen vurderer sine ressurser i forhold til gjennomføring av tilsyn.

Bygge/dele/plansaksbehandling

14

Konklusjon på problemstilling sett opp mot revisjonskriteriene:
Revisor vurderer at kommunen i stor grad overholder lovens pålegg om saksgang og
tidsfrister. Allikevel finner revisor at kommunen kan forbedre områder i forhold til tilsyn og
fremmer derfor følgende anbefalinger:

5.5 Anbefalinger




Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide en rutine ved eventuelle
avkortninger av gebyr, for på denne måten å sikre en enhetlig praksis.
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider en strategi for tilsyn.
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre tilsyn.
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6. RÅDMANNENS TILBAKEMELDING
Forvaltningsrevisjonsrapporten ”Bygge/ dele/ plansaksbehandling” i Trøgstad kommune har
vært til behandling hos rådmann ved virksomhetsleder for Teknikk og næring, samt
avdelingsjurist. Rådmannen har gitt sine bemerkninger til revisjonens anbefalinger i skriv av
20. november 2015. Rådmannens bemerkninger er vedlagt som vedlegg 2 til rapporten.
Revisjonen ser at rådmannen slutter seg til revisjonens anbefalinger og meddeler at
kommunen vil gjøre nødvendige grep for å følge opp anbefalingene.
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8. VEDLEGG
Vedlegg 1:
Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1:
Kommuneloven:
§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.
4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet
til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis
ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Plan og bygningsloven:
§ 10-1.Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens
planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
OT.prp. nr. 70 (2002-2003): «Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke
eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en
nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte
ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal
bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet
på en forsvarlig måte.»
PricewaterhouseCoopers – Rapport til Kommunal- og regionaldepartementet: Internkontroll i
kommuner. Beskrivelse av COSO et rammeverk for internkontroll. 2009.
«Beskrivelser av oppgaver, ansvar og myndighet er viktig i internkontroll. Dette gjelder både
lederansvar, medarbeideransvar, og i ikke minst, oppgave- og ansvarsdeling mellom enheter i
organisasjonen, herunder stab-linje. Ansvar må være fastsatt og dokumentert, og kommunisert
til og forstått av de ansatte. Dette gjelder både for ansvar generelt og kontrollansvar. I en
kommune vil stillingsbeskrivelser, organisasjonsbeskrivelser, delegasjonsreglement og
lederkontrakter være typiske eksempler på dokumenter som beskriver roller og ansvar.»
KS – Rådmannens internkontroll – Orden i eget hus;
Tilråding 19: «Kommunane bør ha, bruke og halde ved like dokument som gjer greie for
roller og ansvar. I tillegg bør kommunane i større grad inkludere kontrollansvaret i desse
dokumenta»
Utdypet s. 12: «Det liger til administrasjonsjefstillingen å etablere og vedlikeholde
kommunens internkontroll. I praksis vil den daglige oppfølgingen og kontrollen måtte skje ute
i virksomhetene. I KS FoU-rapport «internkontroll i norske kommuner» (AGENDA, 2008, s.
18) vises det at mange administrasjonssjefer ser ansvaret med å sikre klar ansvarsdeling og
delegering mellom nivåene i organisasjonen som en sentral del av internkontrollen. Gjennom
delegering og valg av mellomledere må en legge til rette for at kontrollen er god, selv uten at
administrasjonssjefen har full oversikt til enhver tid. Det poengteres også at den økende
bruken av to-nivå modellen tvinger frem et grundig utarbeidet delegasjonssystem som
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grunnlag for internkontroll… … Delegasjonsreglementet må inneholde en klar
ansvarsfordeling mellom de ulike nivåene.»
Byggesaksforskrift
§ 1-1.Formål
Effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn,
herunder god kvalitet i byggverk
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.
Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2:
Plan- og bygningsloven:
§ 21-2.Søknad om tillatelse
Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. Søknaden
skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til
tiltaket. Det skal framgå av søknaden om det søkes om dispensasjon.
19-1.Søknad om dispensasjon
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke
berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte
berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og
forbudet i § 1-8
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke
dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for
behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse
i dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og
konsekvenser av fristoverskridelse
§ 21-3.Nabovarsel
Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har
meddelt at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at mulige
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merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt
og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Dersom grunneiers adresse ikke er
kjent eller ikke finnes i matrikkelen, kan varsling unnlates.
Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til
naboer og gjenboere. Kommunen kan likevel kreve varsling av naboer og gjenboere som ikke
er varslet, dersom den finner at vilkårene for unnlatt varsling ikke er oppfylt. Kommunen kan
også kreve at andre eiere eller festere enn de som er nevnt i første ledd, skal varsles
§ 21-7 3.ledd Tidsfrister med særskilte virkninger
Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer
eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er
nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort
søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.
§ 21-7 1.ledd 2.pkt Tidsfrister med særskilte virkninger
Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere
bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd
Forvaltningsloven.
§ 23.(formene for enkeltvedtak).
Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig
byrdefullt for forvaltningsorganet.
§ 24. (når enkeltvedtak skal grunngis).
Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at
vedtaket treffes.
I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse
dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd
med vedtaket. Det samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler
mellom flere parter. En part kan likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet.
Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av klagefristen eller - om ingen klagefrist løper senest 3 uker etter at parten mottok underretning om vedtaket. Bestemmelsene i §§ 29, 30 og
31 gjelder tilsvarende.
Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning
som parten etter § 19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under § 19 første
ledd bokstav d, skal begrunnelse på anmodning gis en representant for parten når ikke særlige
grunner taler mot det, likevel slik at muntlig orientering kan tre istedenfor skriftlig
grunngiing.
Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates når
særlige forhold gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går
inn under første ledd skal grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn
under annet ledd skal grunngis etter reglene i første ledd.
§ 25.(begrunnelsens innhold).
I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene.
I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal
begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på.
I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de
faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er
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en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til
parten vedlegges kopi av framstillingen.
De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør
nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til
retningslinjene være tilstrekkelig.
§ 27.(underretning om vedtaket).
Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om
vedtaket så snart som mulig. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir
representert av verge, skal organet også underrette den mindreårige selv. Underretning skal
gis av det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, hvis ikke særlige grunner tilsier at dette
overlates til et annet organ. I regelen gis underretning skriftlig. Er det særlig byrdefullt for
forvaltningsorganet å gi skriftlig underretning, eller haster saken, kan underretning gis
muntlig eller på annen måte. I så fall kan en part kreve å få vedtaket skriftlig bekreftet.
Underretning om vedtaket kan helt unnlates for så vidt underretning må anses åpenbart
unødvendig og vedtaket ikke medfører skade eller ulempe for vedkommende part.
I saker der begrunnelsen etter § 24 skal gis samtidig med vedtaket, bør grunnene gjengis i
underretningen. Der dette på grunn av særlige forhold ikke kan gjennomføres, og likeledes der
partene kan kreve grunngiing etter § 24 annet ledd, skal det i underretningen isteden gis
opplysning om på hvilken måte partene kan bli kjent med begrunnelsen.
I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den
nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens
dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for parten før klagesaken er
avgjort, skal det også gjøres merksam på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes,
jfr. § 42 første ledd. Er det etter § 27 b i loven her eller etter særskilt lovbestemmelse et vilkår
for søksmål at klageadgangen er nyttet, eller at søksmålet anlegges innen en viss frist, skal
parten i underretningen om vedtaket også gjøres oppmerksom på dette. I motsatt fall kommer
slike vilkår for søksmål ikke til anvendelse overfor parten.
tillegg til veiledningen etter tredje ledd skal underretningen om enkeltvedtak til sakens parter
opplyse om følgende når forholdene gir grunn til det:
a) adgangen til å søke fritt rettsråd
b) forvaltningsorganenes veiledningsplikt etter § 11 og forskrifter gitt i medhold av den, og
c) adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36.
Byggesaksforskriften:
§ 1-1.Formål
Forskriften skal sikre
e) at det føres effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med
bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven
§ 25-1.Tilsynsplikt
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med
gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.
Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal
føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover
bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere
forskrift fra departementet.
Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn
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Vedlegg 2: Rådmannens tilbakemelding på rapportens anbefalinger. Brev datert 20.
november 2015 fra Virksomhetsleder Teknikk og næring, Dag Arne Lier og Avdelingsjurist,
Tirill Røssum, til Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
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Oppfølgingsrapport "Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
flyktninger", Trøgstad kommune
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for
kommunestyret:
Oppfølging av rapport om «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
flyktninger» tas til orientering
Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Sammendrag
På bakgrunn av vedtak i sak 14/4 i kontrollutvalget i Trøgstad og sak 18/14 i kommunestyret
i Trøgstad, ble forvaltningsrevisjonsprosjekt «Etablering og drift av bolig for enslige
mindreårige flyktninger» i Trøgstad kommune med 6 anbefalinger og ett tilleggsvedtak
vedtatt.
Kontrollutvalget skal jamfør Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12
påse at vedtak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden melde til
kommunestyret hvordan rapportens merknader har blitt fulgt opp av administrasjonen.
Videre skal utvalget vurdere om rapportens anbefalinger anses fulgt opp på en
tilfredsstillende måte.

Vedlegg
 Oppfølging av rapport om «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
flyktninger», Trøgstad kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Forvaltningsrevisjonsrapport «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
flyktninger», Trøgstad kommune
Saksopplysninger
Utgangspunktet for oppfølgingen og vurderingen om de vedtatte anbefalingene er oppfylt,
baseres på kommunestyrets vedtak. I kommunestyrets vedtak i sak 18/14 heter det:

«1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
Flyktninger» i Trøgstad kommune tas til etterretning.
2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas.
3. Rådmannen anmodes om å få på plass rutiner for samarbeidet med andre etater og for
forsvarlige arkiveringsrutiner som får fram både faglige vurderinger og saksbehandling.»
Revisor konkluderer i sin rapport med at anbefaling 1,2,3,5 og 6 samt tilleggsvedtaket er
fulgt opp, mens anbefaling 4 vurderes som arbeidet med.

Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan anse eget oppfølgingsansvar som overholdt
ved at forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport. Videre vurderer
sekretariatet at administrasjonen enten har fulgt opp, eller er i ferd med å følge opp,
kommunestyrets vedtak på en tilfredsstillende måte jamfør revisjonens oppfølgingsrapport.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering.
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BAKGRUNN

1.1

Innledning

Oppfølging av rapport om ”Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger” i
Trøgstad kommune kommer som følge av vedtak 14/4 i kontrollutvalget og vedtak 18/14 i
kommunestyret.
I vedtak 14/4 fra kontrollutvalget heter det:
”1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
flyktninger” i Trøgstad kommune tas til etterretning.
2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas.
3. Rådmann anmodes om å få på plass rutiner for samarbeidet med andre etater og for
forsvarlige arkiveringsrutiner som får fram både faglige vurderinger og saksbehandling.”
I vedtak 18/14 fra kommunestyret heter det:
”1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
flyktninger” i Trøgstad kommune tas til etterretning.
2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas.
3. Rådmannen anmodes om å få på plass rutiner for samarbeidet med andre etater og for
forsvarlige arkiveringsrutiner som får fram både faglige vurderinger og saksbehandling.”
Revisjonen takker kommunens ansatte for samarbeidet i prosjektgjennomføringen.

1.2

Hjemmel for oppfølging

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) § 12
om ”Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter” sier følgende:
”Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til
behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt
fulgt opp på en tilfredsstillende måte.”

1.3

Formål og problemstilling

Formålet med undersøkelsen er å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Etablering og
drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger”.
Problemstilling: Er alle tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av
rapporten iverksatt?
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OPPFØLGINGSKRITERIER

Oppfølgingskriteriene vi måler opp mot er kommunestyrets vedtak i sak 18/14. Det vil være
anbefalingene som er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten, samt tillegg fra kontrollutvalget
som kommunestyret vedtok, som danner utgangspunktet for oppfølgingen. I tillegg foreligger
også administrasjonens bemerkninger til revisjonens anbefalinger forut for kommunestyrets
vedtak, (vedlegg 1).
Revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten var følgende:
Anbefaling nr. 1: Revisjonen anbefaler at det opprettes rutiner for samarbeid med andre
etater og at samarbeidet dokumenteres.
Anbefaling nr. 2: Revisjonen anbefaler at alle vurderinger og hensyn blir dokumentert og
datofestet.
Anbefaling nr. 3: Revisjonen anbefaler at det opprettes rutiner for besøk før bosetting, og
rutiner som sikrer at en habil tolk er tilgjengelig.
Anbefaling nr. 4: Revisjonen anbefaler at det opprettes rutiner for å sikre dokumentasjon fra
datasystemene inn i barnas mapper. Og at kommunen selv gjør vurderinger på hva som er
forsvarlig arkivering, sett opp mot arkivloven.
Anbefaling nr. 5: Revisjonen anbefaler at Åssiden følger Forskrift om krav til kvalitet og
internkontroll i barnevernsinstitusjoner.
Anbefaling nr. 6: Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i
saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.
Kontrollutvalget vedtok følgende tillegg:
Tilleggsvedtak: Rådmann anmodes om å få på plass rutiner for samarbeidet med andre etater
og for forsvarlige arkiveringsrutiner som får fram både faglige vurderinger og saksbehandling.
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OPPFØLGING

Revisor har mottatt svarbrev fra administrasjonen ved virksomhetsleder Bodhild Karlsen
Lang. Brevet ligger vedlagt, se vedlegg 2. Administrasjonen har med dette besvart revisjonens
oppfølging av vedtatte anbefalinger.

3.1

Vedtatt anbefaling nr. 1

Revisjonen anbefaler at det opprettes rutiner for samarbeid med andre etater og at
samarbeidet dokumenteres.
Da revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjon ved Åssiden i 2014 fant revisor det positivt
at bofellesskapet var organisert under barnevernstjenesten, og at det ble gitt uttrykk for at det
var et godt samarbeid med andre etater. Imidlertid anbefalte revisor at det burde opprettes
rutiner for samarbeidet og dokumentasjon av dette.
Administrasjonen hadde følgende tilbakemelding på anbefalingen i 2014: «Rutine- og
metodeperm er gjenstand for kontinuerlig utvikling og forbedring. Prosedyrer for samarbeid
skal utarbeides og vil da først og fremst belyse hvilke virksomheter og fagmiljøer som finnes
og er aktuelle tjenesteytere for denne gruppen og hvordan man kommer i kontakt med dem.
Ungdommer som bor i Åssiden skal integreres i det ordinære velferdssystemet og bruke de
kanaler som er åpne for innbyggerne generelt. Rutinen som utarbeides vil eksempelvis
inneholde informasjon om hvilke søknadsskjemaer som skal brukes og/eller annen
kontaktinformasjon til ulike tjenester; helsesøster, psykisk helsearbeider, Psykisk helse- og
rusteam, Familievernkontoret etc.»
Administrasjonens svar i 2015: «Samarbeidet med andre etater er beskrevet i metode og
rutinepermen på s 34/35. For å formalisere prosedyre og rutiner i forbindelse med utflytting
til nabokommuner har Ledelsen ved Åssiden invitert NAV Trøgstad, NAV Eidsberg og NAV
Askim til et møte 19.10.15 for å lage rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom over 20
år som er under videregående opplæring. Samarbeidet blir fortløpende dokumentert slik som
beskrevet i rutinene.»
Revisor har fått tilsendt Åssiden bofelleskap sin reviderte metode og rutineperm. Revisor ser
at det er utarbeidet eksterne samarbeidsrutiner, som omhandler samarbeid med NAV, BUP,
Psykisk helse- og rusteam, fastlege, Politiet, minoritetsrådgiver, kontaktlærer,
oppfølgingstjenesten, tannlege og helsesøster. Administrasjonen skriver at samarbeidet blir
fortløpende dokumentert i tråd med anbefalingen. Revisor anser anbefalingen som fulgt.

3.2

Vedtatt anbefaling nr. 2

Revisjonen anbefaler at alle vurderinger og hensyn blir dokumentert og datofestet.
Revisor fant ved kontroll av barnas mapper i 2014 at de inneholdt relativt mange dokumenter.
Vesentlige dokumenter som kartlegging fra omsorgssenter/asylmottak, handlingsplaner og
tiltaksplaner fantes i alle mappene. Det var imidlertid gjennomgående i mappene at det hadde
gått lang tid mellom bosetting og oppretting av planer. Revisor vurderte at det i liten grad var
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dokumentert hvilke vurderinger som var gjort og hva som var tatt hensyn til. Dette var
bakgrunnen for revisors anbefaling.
Administrasjonen hadde følgende tilbakemelding på anbefalingen i 2014: «Hver ungdom har
to faste kontaktpersoner blant personalet. Det avholdes kontaktpersonmøte én gang / mnd.
Her vurderes og avtales viktige hensyn rundt hver ungdom. Det har hele tiden blitt ført referat
fra disse møtene som er lagt i egen mappe. Etter tilsynsbesøket er det innført ny ordning der
vurderingene føres i den enkelte ungdoms mappe i Gerica. Notatet skrives så ut og legges i
ungdommens papirmappe.»
Administrasjonens svar i 2015: «Det er tydeliggjort i metode og rutinepermen på s 16 hva
som skal dokumenteres og det er gjennomgang av dokumentasjon og bruk av datasystemet på
personalmøte den 28.10.15.»
Revisor ser at metode og rutinepermen beskriver hva som skal dokumenteres, og viser til at
ungdommenes mapper på generelt grunnlag skal inneholde alle relevante opplysninger. I
administrasjonens tilbakemelding i 2014 kommer det fram at det etter revisjonsbesøket ble
innført en ny ordning slik at dokumentasjonen som anbefalingen omhandler nå vil være å
finne i mappene. Revisor vurderer anbefalingen som fulgt.

3.3

Vedtatt anbefaling nr. 3

Revisjonen anbefaler at det opprettes rutiner for besøk før bosetting, og rutiner som sikrer at
en habil tolk er tilgjengelig.
Under forvaltningsrevisjonen i 2014 fant ikke revisor dokumentasjon på at det var foretatt
besøk hos barna før bosetting i kommunen. Det var dokumentert bruk av tolk i ett referat. Det
ble under oppstartsintervjuet fortalt om en episode hvor forespørsel om besøk ble avslått, men
også at kommunen hadde rammeavtale med en tolketjeneste. Dette var bakgrunnen for
revisors anbefaling.
Administrasjonen hadde følgende tilbakemelding på anbefalingen i 2014: «Det er nå
skriftliggjort rutine om at det ved bosetting er 1. alternativ å avtale besøk på omsorgssenter.
Om dette ikke lar seg gjennomføre skal det tas kontakt pr. telefon og oversendes bilder pr.
mail. Åssiden bruker Hero tolk ihht. innkjøpsavtale. Informasjon om Hero og kontaktinfo
ligger i prosedyre- og metodeperm.»
Administrasjonens svar i 2015: «Forbedret rutiner for bosetting er beskrevet på s. 15 i metode
og rutinepermen og i tillegg brukes «Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og
flykninger- en håndbok for kommunen». Åssiden er i en prosess nå hvor nytt barn skal
bosettes. Prosedyrene vil evalueres og om nødvendig revideres etter mottak.»
Revisor ser at Åssiden har skriftliggjort rutiner for besøk før bosetting i deres metode og
rutineperm. I følge rutinene skal Åssiden ta kontakt med omsorgssenteret for å høre med dem
om det er ønskelig at de skal komme og hilse på ungdommen, gi informasjon og svare på
spørsmål. Om ikke dette er mulig eller ønskelig, så ringer Åssiden til omsorgssenteret slik at
ungdommene kan stille spørsmål, mens bilder og informasjon om Åssiden blir sendt
elektronisk.
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Videre i rutinen er det beskrevet at Åssiden kan benytte tolketjenester fra Hero ved behov.
Behovet blir vurdert fortløpende, da det er Åssiden sitt ansvar at ungdommen forstår
informasjonen som blir gitt. I tilfeller der hvor ungdommene selv ønsker tolk skal dette
bestilles og dokumenteres at er utført i journalen.
Revisor ser at det er utarbeidet rutiner i samsvar med anbefalingen, og vurderer derfor
anbefalingen som fulgt.

3.4

Vedtatt anbefaling nr. 4

Revisjonen anbefaler at det opprettes rutiner for å sikre dokumentasjon fra datasystemene inn
i barnas mapper. Og at kommunen selv gjør vurderinger på hva som er forsvarlig arkivering,
sett opp mot arkivloven.
Da revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2014 fortalte administrasjonen at
Acos ble brukt til vedtak og opplysninger, og at papirutskrifter herfra ble lagt i barnas mapper.
Gerica ble brukt til journalnotater. Journalnotater ble ikke skrevet ut og lagt i det enkelte barns
mappe. Revisor mente at det burde dokumenteres i større grad i barnas mapper, dette fordi
viktig og nødvendig informasjon kunne gå tapt. Gerica kan fungere som et fullverdig
elektronisk arkiv for helsejournaler, eksempelvis på sykehjem, men revisjonen vurderte at
Gerica ikke var et fullgodt arkivsystem for saksbehandling som gjaldt barn og unge. Dette
fordi det ikke var sikret tilgang til dokumenter ved systemkonverteringer. Tilgang skal sikres
over flere tiårsperioder. Det er også slik at journalnotater i Gerica kan endres, og dette kan
bidra til at berørte ikke har tiltro til at rett informasjon er arkivert og ikke endret i etterkant.
Acos var i 2014 et midlertidig godkjent elektronisk arkiv, og kommunen burde derfor gjøre
vurderinger på om arkivloven ble overholdt ved kun å benytte elektronisk arkivering via Acos.
Dette var bakgrunnen for revisors anbefaling.
Administrasjonen hadde følgende tilbakemelding på anbefalingen i 2014: «Bofellesskapet
benytter Gerica journalsystem for å dokumentere daglige hendelser rundt enkelt barn. Gerica
er valgt på bakgrunn av at de øvrige virksomheter som driver døgndrift; Trøgstadheimen og
BODAF, i tillegg til Psykisk helse- og rusteam, bruker dette programmet til journalføring av
personopplysninger. Rutiner ift. sikkerhet rundt oppbevaring av personopplysninger bør det
vurderes sammen med de øvrige virksomhetene for ensartet praksis.»
Administrasjonen svar i 2015: «Det er foretatt en gjennomgang av arkiveringen og nye
rutiner er etablert og beskrevet
på s 29 i metode og rutinepermen. Når et barn flytter ut av Åssiden blir mappen lagret i
fjernarkivet.»
Revisor ser av administrasjonens tilbakemelding at de har tatt anbefalingen til etterretning ved
at de har hatt en gjennomgang av arkiveringen og utarbeidet nye rutiner. Acos er nå godkjent
som et fullverdig elektronisk arkiv. Det står beskrevet i metode og rutinepermen at alle
vedtak, rapporter, tiltaksplaner, handlingsplaner samt KOPP oppbevares i
barnevernstjenestens arkiv i kommunehuset. Dette anser revisor som positivt.
Når det gjelder informasjon i Gerica er det i følge rutinene kun dokumentasjon vedrørende
spesielle hendelser som skrives ut og journalføres i ungdommens papirjournal på Åssiden.
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Dette oppbevares i låsbart/brannsikkert arkivskap. Det er ikke blitt opplyst om hvordan de
resterende journalnotatene blir ivaretatt. Revisor anser anbefalingen som arbeidet med.

3.5

Vedtatt anbefaling nr. 5

Revisjonen anbefaler at Åssiden følger Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i
barnevernsinstitusjoner.
Da revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen i 2014 vurderte revisor det som
hensiktsmessig for bofellesskapet å følge Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i
barnevernsinstitusjoner. Bofellesskapet er et tiltak for barn som er i samme målgruppe og
behovskategori som barn i barnevernsinstitusjoner. I følge forskriften bør det finnes en plan
for bofellesskapet. Denne var i følge avdelingsleder under arbeid. Det ble opplyst om at det
ikke skrives møtereferater. Revisor vurderte det som hensiktsmessig å gjøre informasjon fra
møter skriftlig og tilgjengelig for alle ansatte. Det ble i verifiseringsmøtet sagt at det skrives
referat fra personalmøter og kontaktpersonmøter. Revisjonen mottok også da en ferdigstilt
metode- og rutineperm, hvor det fantes rutiner for dette. Bakgrunnen for anbefalingen var
revisors vurderinger nevnt ovenfor.
Administrasjonen hadde følgende tilbakemelding på anbefalingen i 2014: «Prosedyre- og
metodeperm for Åssiden er i all hovedsak bygget opp om Forskrift om krav til kvalitet og
internkontroll i barnevernsinstitusjoner på tross av at Åssiden ikke er en institusjon. For
eksempel er kravene i forskriften om å oppgi detaljer rundt hver enkelt ansatt samt detaljer ift
utforming, standard og beliggenhet av lokaler, ikke innlemmet i Åssiden perm. Videre
utvikling av permen vil fortsatt forholde seg til forskriften som rammeverk.
Åssiden bofelleskap er en relativt nyopprettet virksomhet og vi ser oss fornøyd med at
anbefalingene til endring fra Kommunerevisjonen i all hovedsak dreier seg om skriftlighet og
dokumentasjon og ikke om kvaliteten på praktisk drift og ivaretakelse av ungdommene.»
Administrasjonens svar i 2015:
«Prosedyre og rutinepermen for Åssiden er i all hovedsak bygget opp om Forskrift om
krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner selv om Åssiden bofellesskap ikke er
en barnevernsinstitusjon men et bofelleskap. Noen av kravene i forskriftene som for eksempel
å oppgi detaljer rundt hver enkelt ansatt samt detaljer på utforming, standard og beliggenhet
av lokaler, er ikke innlemmet i rutinene. Formskriften er vedlegg i metode og rutinepermen.
Åssiden er bruker av Kvalitetslosen, som sikrer jevnlig evaluering og oppdatering av både
prosedyrer og rutiner.»
Revisor ser at administrasjonens svar i 2015 forholder seg til tilbakemeldingen de ga i 2014.
Åssiden skriver at deres rutiner i metode og rutinepermen følger Forskrift om krav til kvalitet
og internkontroll i barnevernsinstitusjoner. Revisor vurderte i 2014 at det burde utarbeides en
plan for bofelleskapet, noe som den gang var under arbeid i følge tilbakemeldingen fra
administrasjonen. Revisor ser at opplysninger om bofellesskapet er innlemmet som et eget
kapittel i metode og rutinepermen. I tillegg er det et eget kapittel som omhandler
internkontroll. Revisor anser derfor anbefalingen som fulgt.
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3.6

Vedtatt anbefaling nr. 6

Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at
rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.
Revisjonen følger opp anbefalingen med denne oppfølgingsrapport.

3.7

Tilleggsvedtak nr. 1

Kontrollutvalget og kommunestyret vedtok i tillegg følgende: Rådmannen anmodes om å få
på plass rutiner for samarbeidet med andre etater og for forsvarlige arkiveringsrutiner som
får fram både faglige vurderinger og saksbehandling.
Administrasjonens svar i 2015: «Vi har nå gått igjennom våre rutiner og foretatt nødvendige
tillegg, og endringer for å tilfredsstille ovennevnte vedtak og anbefalinger fra
forvaltningsrevisjonen. Det har etter politisk vedtak om videre drift av Åssiden bofellesskap
vært fokus på gjennomgang av rutiner og kvalitetssikring sammen med ansatte, og nødvendig
kompetanse påfyll på ansatte i høsthalvåret 2015. Det er utarbeidet en plan for relevante
tema på personalmøtene og det arbeides målrettet mot kvalitetssikring av tilbudet.»
Administrasjonen svarer at de har gått i gjennom sine rutiner, og foretatt endringer og tillegg
som har vært nødvendig for å tilfredsstille innholdet i anbefalingen. Revisor vurderer
anbefalingen som fulgt.
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4

KONKLUSJON

Revisor ser at kommunen har arbeidet med og/eller fullført de anbefalingene som ble gitt i
forvaltningsrevisjonsrapporten, og vurderer dette som positivt. Revisor vurderer med dette at
anbefalingene 1, 2, 3, 5, 6 samt tilleggsvedtaket som fulgt, mens anbefaling 4 som arbeidet
med.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Rakkestad 19.11.2015

Rita Elnes
Distriktsrevisor

Lene Ødegård
Forvaltningsrevisor
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5

VEDLEGG
1.

Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om ”Etablering
og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger” i epost av 03.02.2014.

2.

Administrasjonens redegjørelse for hvordan kommunen har fulgt opp de vedtatte
anbefalingene i epost av 16.10.2015.

Oppfølging av rapport om Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger

10

Trøgstad kommune

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Industriveien 6
1890 RAKKESTAD

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

14/978 - 5 / BOL

15.10.2015

Svarbrev på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
Viser til deres brev om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 18.08.2015.
I forvaltningsrevisjonsrapporten om «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
flykninger» av 3.2.2014 kom dere med anbefalinger som ble vedtatt/tatt til etterretning i
kontrollutvalgets vedtak i sak 14/4 av 10.02.2014 og kommunestyrets vedtak i sak 18/14 av
18.3.2014.
I kontrollutvalgets tilleggs vedtak: rådmannen anmodes om å få på plass rutiner for samarbeid
med andre etater og for forsvarlig arkiveringsrutiner som får frem både faglig vurderinger og
saksbehandling.
Vi har nå gått igjennom våre rutiner for foretatt nødvendige tillegg, og endringer for å
tilfredsstille overnevnte vedtak og anbefalinger fra forvaltningsrevisjonen. Det har etter
politisk vedtak om videre drift av Åssiden bofellesskap vært fokus på gjennomgang av rutiner
og kvalitetssikring sammen med ansatte, og nødvendig kompetanse påfyll på ansatte i
høsthalvåret 2015. Det er utarbeidet en plan for relevante tema på personalmøtene og det
arbeides målrettet mot kvalitetssikring av tilbudet.
Anbefaling 1: revisjonen anbefaler at det opprettes rutiner for samarbeid med andre etater og
at samarbeidet dokumenteres.
Samarbeidet med andre etater er beskrevet i metode og rutinepermen på s 34/35.
For å formalisere prosedyre og rutiner i forbindelse med utflytting til nabokommuner
har Ledelsen ved Åssiden invitert NAV Trøgstad, NAV Eidsberg og NAV Askim til et
møte 19.10.15 for å lage rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom over 20 år
som er under videregående opplæring.
Samarbeidet blir fortløpende dokumentert slik som beskrevet i rutinene.
Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler at alle vurderinger og hensyn blir dokumentert og
datofestet.
Det er tydeliggjort i metode og rutinepermen på s 16 hva som skal dokumenteres og
det er gjennomgang av dokumentasjon og bruk av datasystemet på personalmøte den
28.10.15.

Postadresse
Postboks 34
1861 Trøgstad

Besøksadresse
Kirkeveien 17
1860 Trøgstad

Telefon
+47 69 68 16 00
Telefaks
+47 69 68 16 10

E-post
postmottak@trogstad.kommune.no
Internett
www.trogstad.kommune.no

Bankkonto.
1140.07.00739
Org.nr.
964 947 260

Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler at det opprettes rutiner for besøk før bosetting, og rutiner
som sikrer habil tolk tilgjengelig.
Forbedret rutiner for bosetting er beskrevet på s. 15 i metode og rutinepermen og i
tillegg brukes «Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flykninger- en håndbok
for kommunen». Åssiden er i en prosess nå hvor nytt barn skal bosettes. Prosedyrene
vil evalueres og om nødvendig revideres etter mottak.
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at det opprettes rutiner for å sikre dokumentasjon fra
datasystemet inn i barnas mapper. Og at kommunen selv gjør en vurdering på hva som er
forsvarlig arkivering, sett opp imot arkivloven.
Det er foretatt en gjennomgang av arkiveringen og nye rutiner er etablert og beskrevet
på s 29 i metode og rutinepermen.
Når et barn flytter ut av Åssiden blir mappen lagret i fjernarkivet.
Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler at Åssiden følger Forskrift om krav til kvalitet og
internkontroll i barnevernsinstitusjoner.
Prosedyre og rutinepermen for Åssiden er i all hovedsak bygget opp om Forskrift om
krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner selv om Åssiden
bofellesskap ikke er en barnevernsinstitusjon men et bofelleskap. Noen av kravene i
forskriftene som for eksempel å oppgi detaljer rundt hver enkelt ansatt samt detaljer på
utforming, standard og beliggenhet av lokaler, er ikke innlemmet i rutinene.
Formskriften er vedlegg i metode og rutinepermen.
Åssiden er bruker av Kvalitetslosen, som sikrer jevnlig evaluering og oppdatering av
både prosedyrer og rutiner.
Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken
ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyre.
Dette ivaretas ved denne gjennomgangen fra revisjonen.

Hvis det er ønskelig med mer informasjon kan dere ta kontakt med undertegnede.
Hilsen
Bodhild Karlsen Lang
Virksomhetsleder Helse og barnevern

Hanne Therese Myhrer
Avdelingsleder

Helse og barnevern

Åssiden bofellesskap

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift.
Vedlegg:
Åssidens metode og rutineperm
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2015/19328
3
192323/2015
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
30.11.2015

Utvalgssaksnr.
15/30

Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin
virksomhet 1. halvår 2016:
1. møte: mandag 8. februar kl. 15:00
2. møte: mandag 9. mai kl. 15:00
3. møte: mandag 20. juni kl. 15:00
Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.
Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår. Det
er møteplikt i kontrollutvalgets møter, og evt. gyldig forfall må meldes sekretariatet så fort
som mulig slik at vara kan innkalles.
Vurdering
Det er i innstillingen antydet 3 møter for 1. halvår 2016.
Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.
Utover de foreslåtte 3 møtene, er det opp til utvalget/utvalgsleder å endre tidspunkter,
bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter.

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2015/19328
6
192439/2015
510/122
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
30.11.2015

Utvalgssaksnr.
15/31

Informasjon fra revisjonen
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjon fra revisjonen tas til orientering
Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Vurdering
Punkter under denne saken er først og fremst muntlige orienteringssaker og sekretariatet tar
utgangspunkt i det i sin saksbehandling.

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2015/19328
1
192282/2015
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Eventuelt
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges frem uten innstilling
Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Møtedato
30.11.2015

Utvalgssaksnr.
15/32

