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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringene tilføyd ved lov av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i lovens § 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). 

 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert byggesaksbehandlingen i Oppegård 

kommune.  Innhenting av data er i hovedsak gjort i perioden mars til juni 2011. Follo 

distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige 

ansatte i Oppegård kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen 

av undersøkelsen.   

 

 

 
Steinar Neby Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef Avdelingsleder 
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1 Sammendrag 
 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i kommunen.  

 

Prosjektet har hatt fokus på likebehandling, tidsbruk, service og kvalitet i saksbehandlingen. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har generelt gode rutiner for 

byggesaksbehandling, men likevel et forbedringspotensial på noen områder. 

 

Undersøkelsen er gjennomført i form av gjennomgang av interne regler og rutinebeskrivelser, 

intervjuer av ledelse ved byggesak og intervjuer av ansvarlige søkere. I tillegg har revisjonen 

gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse blant ansatte ved byggesak, samt innhentet 

statistikk fra Statistisk sentralbyrå og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

Rapporten peker bl.a. på at Oppegård kommune har utviklet prosedyrer og arbeidsprosesser 

som er med på å sikre en ensartet behandling av saker. Kommunen bør imidlertid formalisere 

videredelegering av fullmakter internt ved byggesak og oppdatere reglementer, 

prosessbeskrivelser og maler slik at de samsvarer med gjeldende lovverk. 

 

Innhentet statistikk viser at kommunen i stor grad overholder de lovpålagte fristene for 

byggesaksbehandling. 

 

Internt ved byggesak er man i stor grad fornøyd med hvordan kontoret imøtekommer 

brukernes behov. Omfanget av klagesaker er lavt og det er få vedtak som blir omgjort i 

forhold til den totale saksmengden. 

 

Oppegård kommune er i gang med å treffe tiltak som skal gi økt veiledning og en mer 

publikumsrettet tjeneste. Kommunen har også satt i gang en brukerundersøkelse som skal 

bidra til å forbedre informasjons- og veiledningstjenesten. Kommunen har imidlertid 

respondert sent på politiske vedtak om å igangsette tiltak som skal bidra til et bedre 

servicenivå.  

 

Tilbakemeldinger fra brukere tyder på at kommunen oppleves som mer formalistisk enn andre 

Follo-kommuner i behandlingen av byggesaker. 

 

Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt en del anbefalinger som vi mener bør kunne 

medvirke til forbedringer i byggesaksbehandlingen i Oppegård kommune. 
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2 Formål og problemstillinger 
 

2.1 Bakgrunn 

 

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 9. desember 2010 byggesaksbehandlingen i kommunen 

som tema for forvaltningsrevisjon i 2011. Temaet er i tråd med gjeldende plan for 

forvaltningsrevisjon som er vedtatt av kommunestyret. Prosjektplanen ble godkjent i møtet 3. 

februar 2011 (sak 3/11).  

 

2.2 Formål og problemstillinger 

 

Kontrollutvalgets bestilling er formulert slik: 

 

Formål 

 

Undersøke hvordan kommunen sikrer god saksbehandling av byggesaker og om den 

gir brukerne god service i slike saker. 

 

Problemstillinger  

 

1. Er det etablert rutiner som sikrer ensartet behandling av likeartede saker? 

 

2. Overholder Oppegård kommune lovpålagte saksbehandlingstider i forbindelse 

med byggesaksbehandling? 

a. Hvor lang tid er gjennomsnittlig behandlingstid? 

b. Hvordan er saksbehandlingstiden sammenlignet med lignende 

kommuner? 

 

3. Hvordan sikres riktig servicenivå? 

a. Hvordan er egenvurderingen av servicenivået? 

b. I hvilken grad er brukerundersøkelser fulgt opp? 

c. Hvordan er omfanget av klagesaker og i hvilken grad fører disse til 

omgjøring av vedtak? 

d. I hvilken grad opplever brukerne av tjenesten at Oppegård kommune 

yter tilstrekkelig service i forbindelse med byggesaksbehandlingen? 

2.3 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de kravene og forventningene som brukes i den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Disse kriteriene benyttes som grunnlag for å vurdere om 

kommunens virksomheter og aktiviteter drives i samsvar med krav og forventninger. 

Kriteriene, holdt sammen med faktagrunnlaget, danner basis for de analyser og vurderinger 

som kan foretas, og de konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. 

 

I denne undersøkelsen er kriteriene i hovedsak hentet fra: 

 Plan- og bygningsloven, 27.06.2008, nr 71. 

 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), 26.02.2010. 
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 Plan- og bygningsloven, 14.06.1985, nr 77 (utgått). 

 

Gjeldende plan- og bygningslov er datert 27. juni 2008 nr 71. Denne loven erstatter tidligere 

lov fra 14. juni 1985 nr 77. Plandelen av den nye loven trådte i kraft 1. juli 2009, mens 

byggesaksdelen først trådte i kraft 1. juli 2010. 

 

Lovens formål er gitt i § 1-1: 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 

framtidige generasjoner.  

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 

oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.  

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 

planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 

berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og 

konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.  

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 

enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og 

estetisk utforming av omgivelsene.  

 

2.4 Avgrensninger og presiseringer 

 

Overholdelse av sentrale tidsfrister rapporteres rutinemessig til det faste utvalget for miljø og 

plansaker (UMP). Revisjonen legger til grunn at dette blir fulgt opp av UMP, og at det derfor 

ikke gir vesentlig merverdi å legge stor vekt på dette i rapporten. 

 

Når det gjelder spørsmålet om egenvurdering, har revisjonen lagt til grunn at dette gjelder 

ansatte ved byggesakskontoret. 

2.5 Begrepsbruk 

 

Begrepene service og servicenivå blir brukt i ulike sammenhenger uten at begrepene er klart 

definert. Dette gjelder både av kommunen selv og av andre som revisjonen har vært i kontakt 

med.  Som eksempel vises til at brukerundersøkelsene i 2005 og 2008 ble gjennomført for å 

”gi best mulig service” til brukerne. I forarbeidene til brukerundersøkelsen for 2011 er det 

også vist til at undersøkelsen kan gi grunnlag for å ”justere servicenivået”
1
. I rådmannens 

innstilling til kommunestyremøtet 9. februar 2011 pekes det bl.a. på at veiledning til 

tiltakshavere er sentralt for å bedre servicenivået. 

 

Revisjonen finner det vanskelig å legge en stram fortolkning til grunn for hvordan 

servicebegrepet skal forstås. Det fremstår imidlertid som nærliggende å koble forståelsen mot 

brukerundersøkelsene og grad av brukertilfredshet, samt til oppfatningen av kvalitet i de 

tjenestene som byggesakskontoret yter.  

 

                                                 
1
 Notat til utvalgsleder for UMP 29.09.2010, saksnr. 10/1815-1. 
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Et av hovedmålene til Oppegård kommune
2
 er:  

 

”Innbyggerne skal tilbys tjenester i nødvendig omfang og kvalitet, som fremmer 

trygghet og selvstendighet”. 

 

Kritiske suksessfaktorer i handlingsprogramperioden er definert som: 

 Tilstrekkelig tjenestetilbud 

 God kvalitet – samspill med brukerne 

 Trygghet og selvstendighet 

 Avklart forventningsnivå 

 

I forhold til faktoren ”God kvalitet – samspill med brukerne” redegjør handlingsprogrammet 

for en sterkere og mer målrettet bruk av brukerundersøkelser og samspill med brukerne. 

Arbeidsoppgaver og tjenester som ikke er i tråd med mål/krav og som ikke er av verdi for 

brukerne skal fjernes. Dette mener kommunen vil gi mer fornøyde brukere, mer fornøyde 

medarbeidere som opplever å bruke tiden godt, og det vil igjen gi færre flaskehalser og mer 

effektiv bruk av ressursene. 

 

Kommunen viser til ”brukertilfredshet” som et mål for brukernes opplevelse av kvalitet på 

tjenestene. I tillegg måles kvalitet også gjennom mer objektive kriterier som 

eksamensresultater, antall timer innvilget hjemmetjeneste, andel gjenvunnet 

husholdningsavfall eller andel fornyet avløpsnett mm. Brukerundersøkelser gir informasjon 

om brukernes tilfredshet med tjenestene kommunen yter. Denne informasjonen brukes 

systematisk for å utvikle kvaliteten i virksomhetene. Kommunen anser at brukernes 

synspunkter er viktige for å utvikle og forbedre virksomheten. 
 
Rådmannen vil fortsatt ha fokus på brukerundersøkelser som verktøy for kvalitetsutvikling. 

De fleste virksomhetene har gått over til å benytte brukerundersøkelsene fra 

bedrekommune.no, framfor egenproduserte undersøkelser. Dette mener kommunen i større 

grad gjør at den kan sammenlignes med andre kommuner, men i mindre grad påvirke 

spørsmålsstillingene. 

 

Kommunen arbeider også med å systematisere erfaringene rundt tilsyn og revisjoner fra ulike 

tilsynsmyndigheter og fra revisjonen. 

 
I forhold til faktoren ”avklart forventningsnivå”, viser handlingsprogrammet bl.a. til 

innbyggerundersøkelsen i 2009. På spørsmål om tilfredshet med informasjon fra kommunen, 

ble resultatet en score på 4,2
3
. Dette var under målsettingen på 5,0, men noe bedre enn ved 

undersøkelsene i 2003 og 2006, da scoren var henholdsvis 4,0 og 3,8. Kommunen fremholder 

at den satser mye på informasjon, både via de egne informasjonssidene ”Kommunenytt” i 

lokalavisen, internett og brosjyrer. 

 

Kommunen har i 2010 innført en felles mal for serviceerklæringer og rutiner for innføring og 

vedlikehold av serviceerklæringer. En serviceerklæring gir skriftlig informasjon til brukerne 

om det konkrete innholdet i en tjeneste, men også hvilke forventninger brukerne kan ha til 

kommunen og hvilke forventninger kommunen har til brukerne. Kommunen gir uttrykk for at 

                                                 
2
 Handlingsprogram for 2011-2014, hovedmål for fokusområde folkehelse, miljø og samfunn. 

3
 Skala fra 1-6. 



Forvaltningsrevisjon  Byggesaksbehandling 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 10 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

den må være tydelig på hvilke tjenester som tilbys og hva innbyggerne kan forvente av 

kvalitet og omfang.  

 

Serviceerklæring for byggesak og geodata er planlagt tatt i bruk i 2012. 

 

Handlingsplanen vektlegger bl.a. forutsigbarhet for brukerne ved behandling av byggesaker. 

Forhåndskonferanse oppgis som et viktig virkemiddel for å bidra til en forutsigbar og effektiv 

saksbehandling. Etter gjennomføring av brukerundersøkelse for byggesaksbehandling vil 

kommunen iverksette tiltak for å respondere godt i forhold til brukerne. Overholdelse av 

lovpålagte saksbehandlingsfrister vil også prioriteres, også for å unngå tap av gebyrer.   



Forvaltningsrevisjon  Byggesaksbehandling 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 11 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

3 Metodisk gjennomføring 

3.1 Gjennomføring 

 

Problemstillingene i prosjektet er innledningsvis belyst gjennom intervju med kommunalsjef 

og virksomhetsleder for byggesak og geodata. I tillegg er det også gjennomført intervju med 

fagleder for byggesak og en nettbasert spørreundersøkelse blant de tilsatte ved 

byggesaksavdelingen. Videre er det gjennomført en vurdering av rutiner og retningslinjer som 

kommunen har utarbeidet innenfor området.  

 

For å få en indikasjon på hvordan brukerne oppfatter kvaliteten i saksbehandlingen, har 

revisjonen gjennomført telefonintervjuer med et utvalg av ansvarlige søkere. 

Tilbakemeldingene fra undersøkelsen har vært diskutert med ansvarlig kommunalsjef. 

 

Det er videre innhentet statistikk fra SSB/Kostra og Fylkesmannen for å belyse 

problemstillingene. 

 

Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson, samt 

vært diskutert i møte med kontaktperson og ansvarlig kommunalsjef. Den fullstendige 

rapporten er deretter sendt rådmannen på formell høring. 

 

3.2 Dataenes reliabilitet og validitet 

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 

 

Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav 

til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i 

innsamlingen. Begrepet validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte 

materialet belyser problemstillingen i en undersøkelse. 

  

Det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene 

som ligger til grunn for undersøkelsen. Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne 

oppklare misforståelser og stille oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket 

reliabilitet. Det styrker også reliabiliteten at intervjuobjektene selv har verifisert de 

opplysningene de har gitt i intervjuet.  

 

Telefonundersøkelsen omfatter ansvarlige søkere, som er en av partene i en sak. Andre 

brukere som tiltakshavere eller naboer er ikke spurt. Fordi det er ulike parter som er involvert 

i en byggesak er det viktig å være oppmerksom på at det vil kunne være tilfeller hvor det som 

er en negativ erfaring for en aktør, vil kunne virke positivt for en annen. 

 

Samtlige tilsatte ved byggesakskontoret besvarte den nettbaserte spørreundersøkelsen. 

 

Respondentene i telefonintervjuene ga i stor utstrekning sammenfallende synspunkter på de 

forhold som er fremhevet spesielt om byggesaksbehandlingen i kommunen. 
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4 Saksbehandlingsrutiner 
 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Det sentrale regelverket for saksbehandling i forvaltningen følger av forvaltningsloven, samt 

av andre særlover og forskrifter. Samtidig hviler forvaltningsretten på ulovfestede prinsipper 

for god forvaltningsskikk. Et av disse prinsippene er likhetsprinsippet som bygger på 

rettferdighetsbetraktninger og innebærer at de forvaltningsavgjørelser som fattes må bygge på 

en objektiv og saklig vurdering som sikrer likhet og rettssikkerhet
4
. Selv om 

forvaltningsloven ikke inneholder uttrykkelige bestemmelser som stiller krav til 

likebehandling har loven en rekke bestemmelser som stiller krav til saksbehandlingsprosessen 

og til utforming av vedtak. Dette er bestemmelser om forvaltningens veiledningsplikt, 

utredningsplikt og krav til begrunnelse av vedtak med mer. Oppfyllelsen av disse pliktene vil 

bidra til å sikre saklighet, forsvarlighet og derigjennom likebehandling i saksbehandlingen.  

Det vises dessuten til byggesaksforskriftens §1-1 hvor  det bl.a. fremgår at forskriften skal 

sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker. 

 

Dette innebærer at kommunen må sørge for at saksbehandlingen imøtekommer kravet om 

likebehandling. Revisjonen har derfor lagt følgende kriterier til grunn: 

 

 Kommunen bør ha interne saksbehandlingsrutiner som legger til rette for objektivitet 

og enhetlig praksis i saksbehandlingen. 

 

4.2 Faktabeskrivelse 

 

Generelt 

Byggesak og geodata utgjør 13 stillinger; 1 leder og 2 koordinatorer for hhv. byggesak og 

geodata, 5 saksbehandlere på byggesakskontoret og 4 saksbehandlere på geodatakontoret. I 

tillegg er det en merkantil stilling. Saksbehandlerne er ikke tildelt spesifikke fagområder, men 

behandler i utgangspunktet alle saker. Ved fordeling av saker, tas det imidlertid hensyn til 

sakens kompleksitet og den enkeltes erfaring og kompetanse. 

 

Virksomheten har for tiden en utfordring i forhold til å gå over fra papirbasert til elektronisk 

saksbehandling. I dag opereres det med både elektronisk versjon og papirkopier av sakene. 

Rekruttering av kompetent personell er også en utfordring fordi kompetanse innenfor 

byggesaker er noe som opparbeides i stillingen og derfor ikke enkelt kan kjøpes i markedet. 

 

Det er også vist til at Oppegård kommune er valgt ut som pilotkommune for Kommunenes 

sentralforbund i forhold til å benytte LEAN-konseptet
5
 for å effektivisere arbeidsprosesser. 

Revisjonen får opplyst at dette også har hatt positive virkninger for byggesak, som har 

redusert saksbehandlingstiden etter at flaskehalser i saksbehandlingen ble identifisert.  

 

                                                 
4
 Sivilombudsmannen, sak 2007/1783 

5
 Metode for å utvikle gode arbeidsprosesser. 

 Er det etablert rutiner som sikrer ensartet behandling av likeartede saker? 
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I tillegg skal virksomheten den nærmeste tiden legge om rutinene i tråd med politiske føringer 

slik at tjenesten fremstår som mer åpen mot publikum. Dette innebærer at veiledning og 

kundebehandling skal ivaretas på en annen måte hvor målet er at kunden skal ha én person å 

forholde seg til gjennom hele saksbehandlingen. Enheten skal derfor gjøre en kartlegging av 

dagens prosedyrer og deretter utforme nye. LEAN-metodikk skal benyttes i dette arbeidet. 

 

Saksbehandlingsrutiner 

Virksomhetsleder for byggesak og geodata forklarer at den normale saksgangen i en byggesak 

starter med at den innkomne saken registreres av kommunens postmottak. Saken lagres 

elektronisk i arkivet, og sendes samtidig til byggesaksenheten i papirformat, hvor saken tas 

hånd om av fagleder/koordinator for byggesaker. Koordinatoren holder 2 postfordelingsmøter 

pr uke med alle saksbehandlerne til stede, der den enkelte sak fordeles til saksbehandler. 

Møtet fungerer også som en mottakskontroll av saken og vurderes som en viktig arena for å 

sikre likebehandling av saker. På disse møtene blir hver ny sak gjenomgått og det blir gitt 

faglige innspill til saken fra alle møtedeltakerne. En egen sjekkliste følger saken fra den 

mottas til den er ferdigbehandlet. Kommunen fører kontroll med at mottatte saker er komplett, 

ved at saksbehandler kontrollerer dette mot en fastsatt sjekkliste. Når søker fremmer saken via 

ByggSøk
6
, ligger det kvalitetssikring i portalen som sikrer at søker ikke får sendt søknaden 

før saken er komplett. 

 

Videre er det informert om at det i etterkant av postfordelingsmøtene, settes av tid til å 

fokusere på et faglig tema. 

 

Kommunens ordinære saksbehandlingssystem, eSak, benyttes også av byggesak. Systemet har 

en byggesaksmodul som også inneholder de maler som kreves i saksbehandlingen. Når en sak 

registreres og defineres i forhold til type, tilknytter systemet også en milepælsliste som 

beskriver saksprosess og tidsfrister. Framdrift i saksbehandlingen registreres gjennom 

milepælene som må kvitteres ut før neste trinn i prosessen kan behandles.  

 

Det er opplyst at fokus for saksbehandlingen er byggesaksforskriften. Virksomhetens 

håndbok med rutiner, maler og prosedyrer brukes aktivt i saksbehandlingen. Dessuten brukes 

follokom.com aktivt som referanse internt og dessuten også av servicekontoret mot publikum. 

 

Fagleder for byggesak har ansvaret for å følge opp saksbehandlerne, og treffer også vedtak i 

byggesaker. Han skriver derfor under vedtakene og saksbehandler paraferer. Vedtakene 

utformes med utgangspunkt i en egen mal for angjeldende sakstype som tilpasses den enkelte 

sak. Kompliserte saker diskuteres med fagleder/kommunalsjef, eller legges eventuelt frem for 

UMP. 

 

Klage- og dispensasjonssaker som ikke omgjøres administrativt, legges frem for utvalget for 

miljø og plan (UMP). Innkommet klage på vedtak vurderes først av byggesak med tanke på 

om vedtaket skal omgjøres som følge av opplysningene i klagen. Dersom klagen viser seg å 

ha nye momenter som gjør at vedtaket må endres, gjør byggesak det. Dersom klagen ikke 

innholder nye momenter og vedtaket ”står seg”, oversendes klagen og hele saken til 

kommunens jurister. Her tas hele saken opp på nytt og alle tilføyelser i klagen vurderes. 

Dersom juristene vurderer at vedtaket må omgjøres, blir dette tatt opp med byggesak. Ellers 

lager juristene innstillingen for UMP som så behandler klagesaken. Denne bruken av jurister i 

                                                 
6
 ByggSøk eies av staten og driftes av Statens bygningstekniske etat. ByggSøk skal bidra til å fremme mer 

effektive prosesser i plan- og byggesaksbehandlingen ved å tilrettelegge for elektroniske tjenester på internett. 

Systemet kan brukes av alle som skal fremme et planforslag eller søke om byggetillatelse. 
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klagesaksbehandlingen bidrar etter administrasjonens mening til å sikre likebehandling og 

rettssikkerhet. 

 

Forhåndskonferanser gjennomføres normalt etter henvendelse fra søker eller tiltakshaver. Det 

er mer sjeldent at kommunen tar initiativ til dette. Forespørselen om forhåndskonferanse 

registreres på et eget skjema, og saken fordeles på vanlig måte i postfordelingsmøte. 

Virksomheten har utviklet en egen mal for gjennomføring av konferansen. Denne fylles ut 

fortløpende under konferansen, signeres og arkiveres som referat. Denne malen har vist seg å 

være litt for generell og blir for tiden revidert/oppdatert. 

 

Av andre kvalitetssikringstiltak ble det vist til portalen www.follokom.com som bl.a. 

inneholder veiledere som publikum kan benytte. For øvrig er strukturen av rutinebeskrivelser, 

maler og sjekklister med på å legge til rette for god saksbehandling. I tillegg gjøres en 

omfattende koordinering og avstemming av den enkelte sak mot andre virksomheter som 

samfunnsutvikling, vann og avløp, vegsjef, samt kommunens juridiske ekspertise. 

 

Tilsyn med byggetiltak foretas både gjennom Follo Byggetilsyn (mer revisjonspreget tilsyn) 

og ved tilsyn fra kommunens saksbehandlere. 

 

Kommunen har ingen data over hvilke typer saker det er hvor brukerne oppfatter at det ikke er 

likebehandling. Spørsmål om likebehandling, blir oftest et tema i forbindelse med 

dispensasjonssaker. Utgangspunktet for dispensasjonsvurderingene er lovens kriterier. Det er 

vist til at det tidligere var ”særlige grunner” som ble vurdert. Etter 1. juli 2010 vurderes 

dispensasjonssøknaden opp mot hensynene bak bestemmelsene og lovens 

formålsbestemmelse. Det gjøres også en ulempevurdering av om fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene.  

 

I forbindelse med de telefonintervjuene revisjonen har gjennomført blant ansvarlige søkere, 

har revisjonen merket seg at ingen av respondentene hadde kritiske merknader i forhold til 

spørsmålet om likebehandling. 

 

Rutinebeskrivelser 

Oppegård kommune har utviklet en håndbok for byggesaker og geodata. Denne inneholder 

rutiner, gebyrregulativ, planverk, matrikkel/eiendomsregister med mer. Innenfor byggesak 

spesielt dekker rutinesamlingen foruten generelle forhold, områdene eSAK/Arkiv, 

informasjon og servicekontor, plangrunnlag, saksbehandling, tilsyn, ulovlig byggearbeid samt 

en del diverse andre forhold. 

 

Revisjonen registrerer bl. a. at det finnes rutinebeskrivelser som dekker saksbehandlingen på 

følgende områder: 

 Forhåndskonferanse som beskriver gjennomføring og momentliste om forhold som tas 

opp på konferansen. Forslag til mal for referat fra konferansen er under arbeid.  

 Mottakskontroll for å kontrollere at nødvendig dokumentasjon er mottatt. 

 Befaring, med momenter som skal vurderes fysisk i terrenget. 

 Unntak fra søknadsplikt for å sikre korrekt saksgang for byggesaker som kan unntas 

fra søknad- og meldeplikt. 

 Saksgang for å gi rammetillatelse i henhold til søknad, lover og forskrifter. 

 Rutine for igangsettingstillatelse i henhold til søknad, lover og forskrifter. 

 Oversendelse, som dekker ulike koordineringshensyn mot andre forhold. 

 Kontrollplaner. 
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 Godkjenning av foretak. 

 Utomhusplan. 

 Estetikkvurdering. 

 Dispensasjon. 

 Avslag og klage på vedtak. 

 Ferdigstillelse. 

 

Sett i sammenheng med kravene i lov, forskrift og reguleringsplaner, mener byggesak og 

geodata at det i liten grad er nødvendig for saksbehandler å utvise skjønn i saksbehandlingen. 

Revisjonen er informert om at rutinebeskrivelsene er i ferd med å bli revidert i henhold til ny 

plan- og bygningslov. 

 

Foruten rutinebeskrivelsene registrerer revisjonen at håndboken for byggesak og geodata 

inneholder en rekke maler og sjekklister som er tilknyttet rutinene. 

 

Stillingsbeskrivelser 

Det foreligger ingen formelle stillingsbeskrivelser for virksomheten, og kommunen stiller 

heller ikke krav om dette. Dagens organisering ble etablert da virksomhetslederen ble tilsatt i 

2010. I den forbindelse ble følgende ansvarsfordeling skissert i et møte med fagforeningene 7. 

mai 2010: 

 

Fagkoordinators arbeidsoppgaver skal være i tillegg til saksbehandling: 

 Ukentlig møter med kontoret og fordeling av post 

 Fordele arbeidsoppgaver 

 Faglig utvikling av kontoret 

 Deltagelse i nettverk. 

 

Virksomhetsleders arbeidsoppgaver skal bl.a. være: 

 Økonomiansvar 

 Medarbeidersamtaler 

 Ukentlige møter med fagkoordinatorene. 

 

Fagleder har overfor revisjonen uttrykt at ansvar og oppgaver oppleves som tydelig nok. 

Uklarheter omkring grensen mellom fag- og personalansvar har vært diskutert med 

virksomhetsleder. Fagleder har også ukentlige møter med virksomhetsleder hvor avklaringer 

gjøres. 

 

I Oppegård kommunes personalhåndbok finnes også en mer generell rollebeskrivelse for 

virksomhetsledere og seksjonsledere. Denne redegjør for ansvar, myndighet, funksjoner og 

oppgaver, men ikke spesifikt for byggesaker.   

 

Virksomhetsleder for byggesak og geodata har videre rådmannens fullmakt til å fatte vedtak 

og utøve myndighet etter nærmere angitte paragrafer i plan- og bygningsloven. Dette fremgår 

av administrativt delegasjonsreglement. Reglementet er datert 16. februar 2006 og er ikke 

oppdatert etter at ny plan- og bygningslov ble iverksatt. Vedtaksfullmakten kan delegeres 

videre. Virksomhetsleder har presisert at ansvaret for alle vedtak som treffes er hennes. 

 

Revisjonen har også spurt de ansatte ved byggesak om hva de mener om forhold som vedrører 

saksbehandlingen gjennom å ta stilling til følgende påstander: 
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Hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn: 

 

 
 

(Svaralternativ 1 betyr helt uenig og svaralternativ 6 betyr helt enig) 

 

Oversikten over viser gjennomsnittverdiene av tilbakemeldingene. På alle påstandene viser 

gjennomsnittet en verdi som er mer positiv enn negativ. Når det gjelder påstand nr 4 og 5, er 

samtlige svar mer enig enn uenig i påstandene. Disse spørsmålene korresponderer også med 

to av de spørsmålene som kommunen har inkludert i den brukerundersøkelsen som nå sendes 

ut. Egenvurderingen på disse områdene er dermed svært positiv. 

 

På de andre påstandene (1-3) er det større spredning i svarene og mer delte oppfatninger. 

 

4.3 Vurdering 

 

Det er viktig for en kommunes omdømme å sikre objektivitet og enhetlig praksis. 

Byggesaksbehandling er en sentral tjeneste som omfatter mange innbyggere i kommunen og 

det er viktig at kommunen har gode systemer innenfor denne tjenesten. Det å ha rutiner, maler 

og kvalitetssikringstiltak som sikrer ensartet behandling av likeartede saker, er positivt fordi 

det bidrar til at innbyggernes kan ha tillit til byggesaksbehandlingen og derigjennom også til 

kommunens omdømme som helhet. 

 

Det å ha gode systemer, rutiner og maler bidrar også til en effektiv saksbehandling. Dette er 

med på å skape en felles forståelse av hvordan arbeidsprosessene skal gjennomføres, ikke 

minst ved nytilsettinger.  

 

Revisjonen konstaterer at Oppegård kommune har et rammeverk av skriftlige rutiner for 

saksbehandlingen. Revisjonen mener også at de beskrevne saksbehandlingsrutinene 

tydeliggjør arbeidsprosessene og gjennom dette legger til rette for en ensartet behandling av 

saker. På samme måte fremstår de maler som er utviklet, som egnet til å sikre at relevante 

forhold i likartede saker blir vurdert som grunnlag for det vedtak som fattes. 

 

5,33 

5,33 

4,17 

4,67 

4,67 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

5. Alt i alt er jeg fornøyd med kvaliteten på 
saksbehandlingen ved byggesakskontoret. 

4. Søknader fra brukerne blir behandlet på en 
profesjonell og forutsigbar måte. 

3. Veiledning, kontroll og oppfølging fra 
ledelsen fungerer bra. 

2. Byggesakskontoret er organisert på en 
hensiktsmessig måte for å kunne ivareta sine 

oppgaver. 

1. Fordeling av saker ved byggesakskontoret 
fungerer på en god måte. 
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I forhold til likebehandlingsperspektivet, virker det også betryggende at klagesaker legges 

frem til ny behandling av andre (jus og administrasjon) enn byggesak som har utferdiget 

vedtaket som det klages på. Revisjonen ser også verdien av å nyttiggjøre seg juridisk 

kompetanse i en slik prosess. Denne ordningen bidrar etter revisjonens mening positivt i 

forhold til å sikre likebehandling i saksbehandlingen. 

 

Byggsakskontorets praksis for å fordele saker, bruk av vedtaksmaler og at fagleder 

underskriver alle vedtak, er etter revisjonens vurdering med på å sikre en ensartet vurdering 

av likeartede saker. Når ingen av de ansvarlige søkerne som revisjonen har snakket med har 

kritiske merknader til kommunens praksis på dette punkt, understøtter også det en oppfatning 

om at byggesakskontoret har stort fokus på likebehandling gjennom de rutiner som skal sikre 

dette. 

 

Revisjonen ser det som positivt og viktig at de ansatte ved byggesakskontoret gir uttrykk for 

at de i overveiende grad er fornøyde med hvordan saksbehandlingen ved byggesakskontoret 

fungerer. 

 

Revisjonen har registrert at stillingsbeskrivelser ikke er utarbeidet, og at dette heller ikke er et 

krav. Etter revisjonens syn fremstår den arbeidsdelingen som er beskrevet som overordnet, og 

kunne med fordel i større grad tydeliggjøre ansvar, oppgaver og fullmakter. Det 

administrative delegasjonsreglement er også tydelig på at virksomhetsleder plikter å 

formalisere videredelegeringen av de fullmakter hun har. Det er derfor ikke nok å gjøre 

avklaringer gjennom løpende møter. Revisjonen ser dette i første rekke som en del av et 

internkontrollsystem i kommunen hvor det er viktig å ha oversikt over hvem som kan utøve 

myndighet på rådmannens vegne og hvor langt denne fullmakten rekker, samt å sikre at 

kompetansen er tilstrekkelig til å utøve fullmakten. 

 

Revisjonen bemerker i tillegg at det gjenstår en del oppdateringer av interne prosedyrer og 

styringsdokumenter i tråd med nytt lovverk. 

 

4.4 Konklusjon 

 

Oppegård kommune har utviklet skriftlige prosedyrer til støtte for saksbehandlingen. Videre 

er etablerte arbeidsprosesser med på å sikre en ensartet behandling av saker. Etter revisjonens 

vurdering er det etablert rutiner som legger til rette for en ensartet behandling av likeartede 

saker. 

 

Byggesak og geodata bør utarbeide en oversikt over hvordan og hvilke fullmakter som er 

videredelegert fra virksomhetsleder. 

 

Kommunen bør oppdatere reglementer, prosessbeskrivelser og maler slik at de samsvarer med 

gjeldende lovverk. 
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5 Saksbehandlingstider 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 

Bestemmelser om saksbehandlingstid for byggesaker finnes i plan- og bygningsloven med 

tilhørende forskrifter. Her stilles det krav til kommunens saksbehandling på en rekke områder. 

Revisjonen har sett nærmere på saksbehandlingstiden for ordinære byggesaker, eller nærmere 

bestemt tiltak etter lovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og § 20-2(tiltak som 

krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver) 

 

Eksisterende plan- og bygningslov er fra 2008. Plandelen ble gjort gyldig fra 1. juli 2009, 

mens byggesaksdelen ble gjort gyldig fra 1. juli 2010. Det betyr at det for en stor del vil være 

den gamle loven som ligger til grunn for både den saksbehandlingen og statistikk som 

revisjonen har sett på. Dette representerer imidlertid ingen vesentlig utfordring, fordi 

lovverket på de aktuelle områder i stor grad er uforandret fra gammel til ny lov.  

 

Tidsfrister er et sentralt krav til søknadsbehandling. Det generelle kravet om tidsfrister er gitt i 

lovens § 21-7: 

”Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 som ikke medfører dispensasjon 

fra plan, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad 

foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd.” 

 

Samtidig pålegger paragrafens andre ledd kommunen en tre-ukers frist på visse vilkår: 

”Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 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.” 

(enkle tiltak). 

 

Revisjonen har på bakgrunn av ovenstående, lagt følgende kriterium til grunn: 

 

 Lovpålagte tidsfrister skal overholdes, og det bør være interne rutiner som sikrer dette. 

 

 

 

 

 

 Hvor lang tid er gjennomsnittlig behandlingstid? 

 Hvordan er saksbehandlingstiden sammenlignet med lignende kommuner 
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5.2 Faktabeskrivelse 

Informasjon om overholdelse av tidsfrister meldes rutinemessig inn til SSB/Kostra. Tabellen 

under viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker
7
 de senere år, sammenlignet 

med andre kommuner. 

 

 
 

Tabellen viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Oppegård kommune ligger på i 

overkant av 5 uker i perioden 2008-2010, som er under fristen på 12 uker. Dette er ikke 

vesentlig forskjellig fra flere av Follo kommunene og ligger noe under gjennomsnittet for 

kommunegruppe 13. Nesodden kommune skiller seg ut som kommunen med lengst 

saksbehandlingstid. 

 

Tabellen under viser den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for enkle
8
 tiltak: 

 

 
(Tall for 2008 og KG 13 er ikke tilgjengelig i Kostra) 

                                                 
7
 Ett-trinns søknader. 

8
 Ny lov opererer ikke med begrepet ”enkle” tiltak, men har fortsatt 3 ukers frist for visse søknader. 
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Tabellen viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid ligger på i overkant av 2,5 uker som er 

under lovens krav. Med unntak av for Nesodden kommune er dette også tilfelle for de andre 

kommunene i Follo.  

 

Uttrykt som andel av søknader om tiltak der kommunen har overskredet 

saksbehandlingstiden, kan dette fremstilles som i tabellen nedenfor: 

 

 
 

 

For Oppegård sin del, gjaldt dette i følge SSB/Kostra i 1,0 % av sakene i 2008 og én enkeltsak 

i 2009. Det er ikke registrert saker fra Oppegård kommune i 2010 i SSB/Kostra. 

 

Saksbehandlingsmodulen i eSak inneholder milepæler og tidsfrister for den enkelte sak. Den 

enkelte saksbehandler blir varslet av systemet om frister som nærmer seg. Det er imidlertid 

den enkelte saksbehandler som har ansvar for å følge opp egne frister. I tillegg vil den leder 

som signerer på vedtakene også se når saken er registrert inn. Når saker er i bero i påvente av 

tilleggsopplysninger ”fryses” tiden.  For øvrig viser virksomheten til at søker normalt vil 

etterlyse svar dersom han mener det tar for lang tid å få en avgjørelse. 

 

Byggesak og geodata rapporterer om saksbehandlingstid og eventuelle fristbrudd til UMP for 

hvert 2. møte i utvalget. Når virksomhetsleder rapporterer til UMP, skjer det på bakgrunn av 

en gjennomgang av alle vedtakene som er fattet i perioden og tilbakemelding fra den enkelte 

saksbehandler på om fristene har vært overholdt i perioden. Ved rapportering til Kostra, 

summeres de sakene som har vært meldt til UMP hvor fristen er overskredet av kommunen. 

Virksomhetsleder fremholder at kommunen har god kontroll med dette. 

 

Etter hva revisjonen får opplyst, er det svært sjeldent at gebyrer faller bort som følge av at 12 

ukers fristen ikke overholdes
9
. 

 

Revisjonen har også spurt de ansatte på byggesak om hvordan de selv vurderer tidsbruk for 

behandling av søknader. Svarene varierer en del på påstanden ”jeg har tilstrekkelig tid til å 

behandle en søknad”, men gjennomsnittet av alle svar gir en mer positiv enn negativ 

tilbakemelding (4,17 av 6). Videre ble det spurt om ”i hvilken grad er du fornøyd med 

                                                 
9
 Jfr byggesaksforskriften § 7-4. 
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faktiske saksbehandlingstid/svartid ved byggesakskontoret”. Gjennomsnittet av svarene ligger  

på 4,67 av 6. 

5.3 Vurdering 

 

Kostra-tallene viser at kommunen i stor grad holder de lovpålagte fristene for 

saksbehandlingstid, noe som også er bekreftet i intervju. Andelen saker med overskredet 

saksbehandlingstid, er i henhold til Kostra følgelig også lav. Saksbehandlingssystemet har 

også en innebygd funksjon for oppfølging av tidsbruk for den enkelte sak. Dette registrerer 

revisjonen som positivt.  

 

Virksomheten har også utviklet arbeidsprosedyrer som bidrar til sikre at rapportering til UMP 

og SSB/Kostra er korrekt. 

 

5.4 Konklusjon 

 

Oppegård kommune overholder i stor grad lovpålagte frister for byggesaksbehandingen. 
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6 Servicenivå 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 

Av handlingsprogrammet 2011-2014 for Oppegård kommune, fremgår at gjennomføring av 

brukerundersøkelse for byggesaksbehandling skal danne grunnlag for tiltak for å respondere 

godt i forhold til brukerne. Hensikten med undersøkelsen er å få tilstrekkelig tilbakemelding 

for å kunne foreta hensiktsmessige endringer av informasjon og veiledningstjenesten
10

.  

Kommunens ambisjon er en tilbakemelding med karakter 4,5 av 6. Revisjonen legger derfor 

til grunn at dette er et nivå som samsvarer med byggesakskontorets egen vurdering av 

hvordan de fremstår mot brukerne i forhold til tilgjengelighet, veiledning og saksbehandling. 

 

Brukerundersøkelser ble også gjennomført i 2005 og 2008, ut fra en hensikt om å kunne gi 

best mulig service til brukerne. ”Servicenivå” er derfor ikke et tema som først er aktualisert i 

dag, men har vært et fokusområde over flere år og også vært behandlet politisk i kommunen. 

Rådmannens generelle ansvar for oppfølging av politiske vedtak følger av kommunelovens § 

23.2: 

”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, 

er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.” 

 

Andelen omgjorte saker kan si noe om risiko for vilkårlige avgjørelse og forskjellsbehandling. 

Det er derfor av interesse å vurdere antallet klagesaker og behandlingen av disse, både i 

kommunen og hos Fylkesmannen. Dette kan gi en indikasjon på kvaliteten i kommunens 

byggesaksbehandling.  

 

Brukeropplevd kvalitet er også en indikator på om kommunens avgjørelser og 

saksbehandlingsprosesser er av tilfredsstillende kvalitet.  

 

Revisjonen har på bakgrunn av ovenstående lagt følgende kriterier til grunn for 

undersøkelsen:  

 Byggesakskontorets egen vurdering av servicenivået bør tilsvare forventet måltall for 

brukerundersøkelsen i 2011. 

 Brukerundersøkelser skal være fulgt opp. 

 Andelen omgjorte klagesaker hos fylkesmannen bør være lav. 

 Brukerne bør oppleve at kommunen har høy kvalitet i saksbehandlingen. 
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 Notat til UMP 29.3.2011, saknr 10/1815-2 

1. Hvordan er egenvurderingen av servicenivået? 

2. I hvilken grad er brukerundersøkelser fulgt opp? 

3. Hvordan er omfanget av klagesaker og i hvilken grad fører disse til omgjøring av 

vedtak? 

4. I hvilken grad opplever brukerne av tjenesten at Oppegård kommune yter 

tilstrekkelig service i forbindelse med byggesaksbehandlingen? 
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6.2 Faktabeskrivelse 

 

Generelt 

Revisjonen har registrert at det politiske ønsket om en åpnere tjeneste og mer veiledning mot 

publikum, ikke er av ny dato. Revisjonen får opplyst at administrasjonen har vært klar over 

dette, og har arbeidet med å utvikle konkrete tiltak som lar seg gjennomføre på en forsvarlig 

måte med det lov og regelverk kommunen også må etterleve.  

 

Kommunestyret fattet 8. desember 2010 følgende vedtak: 

 

a) Byggesakskontoret styrkes med 2 stillinger med virkning fra 2. kvartal 2011. 

 

b) Oppegård kommune gjeninnfører veiledning i byggesaker der den enkelte 

saksbehandler i størst mulig grad skal følge saken fra start, gjennom 

forhåndskonferanse og til vedtak. Veiledning skal prioritere tiltakshavere og når 

søknader mottas skal hele søknaden gjennomgås for feil og mangler. 

 

Saken ble fulgt opp i kommunestyremøtet 9. februar 2011 hvor rådmannen i sin innstilling  

bl.a. uttalte følgende: 

 

”For å bedre servicenivået vil veiledning til tiltakshavere for å sikre større grad av 

komplette søknader stå sentralt. Rådmannen antar at dette i 2011 kan ivaretas ved å 

styrke avdelingen med 1 stilling. Denne stillingen kan finansieres i 2011 med å bruke 

omtalte selvkostfond. 

 

Rådmannen har merket seg Kommunestyrets vedtak og vil så snart praktisk mulig 

iverksette tiltak for å oppnå bedre service og rask saksbehandling i byggesaker. Slik 

pågangen på nye saker er nå, anser en at disse målene kan nås ved at virksomheten i 

år tilføres 1 ny stilling i tillegg til øvrige omtalte effektiviseringstiltak.” 

 

I tråd med dette vedtok kommunestyret å ta ”til etterretning at bedre service og rask 

saksbehandling kan ivaretas i 2011 gjennom pågående effektiviseringstiltak og styrking av 

virksomheten med 1 stilling”. 

 

Det ble ansatt 1 person ved byggesakskontoret i mai. Denne inngår i virksomheten som 

saksbehandler. Rutinen har vært at en av saksbehandlerne ved kontoret har hatt et særlig 

ansvar for forhåndskonferanser og samarbeidet med servicekontoret. Etter ønske fra politisk 

hold endres dette slik at alle byggesaksbehandlere gjennomfører evt. forhåndskonferanse, og 

deretter er saksbehandler for saken frem til ferdigattest. Den økte samlede kapasiteten skal 

gjøre at alle saksbehandlere kan bruke mer tid på veiledning av publikum, og åpner også opp 

for økt tilgjengelighet på telefon. Det skal også utarbeides serviceerklæring i 2011. 

 

På kommunens nettside opplyses det om at saksbehandlere fra byggesak er tilgjengelig på 

servicekontoret mandag og onsdag kl. 08.00-15.30. Generelle henvendelser besvares av 

servicekontoret alle dager. I tillegg vises til follokom.com for ytterligere informasjon, 

skjemaer mv. 

 

Virksomheten fremholder at erfaringene med telefonisk kontakt mot brukerne, er gode. Det 

samme gjelder også tilgjengeligheten gjennom servicekontoret. Det vises til at etter lovverket, 

er det ikke kommunen som har hovedansvaret for å gi faglige råd og vurderinger til 
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tiltakshaver. Dette er det de private firmaene som forestår byggetiltaket som skal gjøre. Det 

blir også opplyst at virksomheten følger opp det politiske vedtaket om at kommunen skal yte 

mer veiledning innen byggesaker. 

 

Mange av kommunens innbyggere er opptatt av byggesak. Ca 20 % av henvendelsene til 

servicekontoret gjelder byggesaker. Mange har derfor et informasjonsbehov. Fagleder for 

byggesak har gitt uttrykk for at han i store trekk er fornøyd med den informasjonen som gis til 

publikum. Det erkjennes likevel at tilgjengeligheten til saksbehandlerne mot publikum kan 

oppleves som for liten. Videre er det en del å hente på å forbedre de tjenester som finnes via 

intranett. Tilbakemeldingene på follokom.com er overveiende positive. 

 

Virksomheten har bl.a. gjennomgått sine maler for brev som sendes ut og vurdert om disse er 

gode nok i forhold til målgruppens behov. Det er også laget veiledere som dekker de 

områdene som det er flest spørsmål fra publikum om. I tillegg vises til follokom.com som har 

mye informasjon rundt byggesak. Det er videre gjennomført et internt seminar med 

kommunikasjonsrådgiver hvor fokus ble rettet mot publikumsbehandling. 

 

Egenvurdering 

 

Revisjonen har gjennom den nettbaserte undersøkelsen bedt om tilbakemelding fra de ansatte 

på byggesakskontoret på hvordan de selv vurderer egen service og tilgjengelighet. Flere av 

spørsmålene er rettet mot de samme temaene som kommunens selv gjør i sin egen 

brukerundersøkelse.  

 

Vi har bedt de ansatte ta stilling til en del påstander vi der hvor alternativ 1 betyr helt uenig og 

alternativ 6 betyr helt enig. Gjennomsnittet for svarene er synliggjort nedenfor: 
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Påstand 1-8 er formulert med utgangspunkt i påstander i den brukerundersøkelsen som 

virksomheten selv sender ut i 2011. De ansattes egenvurdering ligger mellom 3,8 og 5,3 på 

tilbakemeldingene. Et gjennomsnitt av dette gir en score på 4,87. 

 

De underliggende svarene som ligger til grunn for tabellen over, gir et nokså entydig og 

positivt bilde av hvordan de ansatte selv vurderer den veiledningen som brukerne får, 

informasjon om saksgang, informasjon om byggesak på nettet og hvor imøtekommende man 

er mot brukerne.  

 

Revisjonen merker seg likevel at ikke alle er like enige når det gjelder hvorvidt brukerne 

behandles med høflighet og respekt og hvor lett der er å avtale et møte med en saksbehandler. 

 

Det fremgår også at de ansatte er minst positive i forhold til påstandene om egen 

tilgjengelighet og åpningstider.  

 

Samtidig er det også grunn til å merke seg at gjennomsnittet av de angitte svarene er mer 

positivt enn negativt på alle påstandene.  

 

I tilknytning til svarene, har enkelte av respondentene også ført opp forslag om å øke 

tilgjengeligheten, øke kompetansen på servicekontoret, oppgradere veiledningen til publikum 

på servicekontoret (som er i gang), samt kanskje bygge om servicekontoret for å få etablert et 

”byggesakshjørne”. 

 

5,17 

5,5 

4,33 

4,17 

5,17 

4,33 

4,5 

3,83 

5,33 

5,33 

5,17 

5,33 

1 2 3 4 5 6 

12. Brukerne behandles med høflighet og respekt 

11. Det er lett for brukerne å få avtale om 
forhåndskonferanse 

10. Det er lett for brukerne å få snakke med en 
saksbehandler på telefon 

9. Det er lett for brukerne å avtale et møte med en 
saksbehandler 

8. Alt i alt er jeg fornøyd med den service som 
byggesak yter til brukerne 

7. Det er lett for brukerne å komme i kontakt med 
sin saksbehandler 

6. Åpningstidene på Rådhuset er tilpasset brukernes 
behov 

5. Telefontidene for byggesak er tilpasset brukernes 
behov 

4. Byggesakskontoret er imøtekommende mot 
brukerne 

3. Brukerne blir vist hvor informasjon om byggesak 
ligger på nettet 

2. Brukerne får nødvendig informasjon om 
saksgangen for saken deres 

1. Brukerne får veiledning som er relevant for deres 
søknad 
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Brukerundersøkelser 

Virksomheten har gjennomført brukerundersøkelser i 2005 og 2008. Undersøkelsen i 2005 ga 

gjennomsnittsresultater som i stor grad tilfredsstilte de ambisjoner som var satt for 

tilbakemeldingene.  

 

Brukerundersøkelsen som ble gjennomført 2008 benyttet i hovedsak det samme spørreskjema 

som i brukerundersøkelsen i 2005. For tjenester innenfor byggesak og geodata var det et 

politisk vedtatt mål at snittet for brukertilfredshet skal ligge på 4 - 4,5 på en skala fra 1 - 6. 

Undersøkelsen ble sendt til 174 brukere og svarprosent var 22 %. Til sammenligning var 

svarprosenten 48 % i 2005.  På grunn av lite utvalg og lav svarprosent ble det stilt et 

spørsmålstegn ved undersøkelsens statistiske pålitelighet. Rådmannen mente at svarmaterialet 

ikke var tilstrekkelig til å trekke konklusjoner. Han ønsket derfor ikke å presentere resultatene 

fra undersøkelsen. 

 

På bakgrunn av dette ba utvalg for miljø og plan (24.02.09 – saksnr 22/09) rådmannen om å 

finne en alternativ metode som kunne være et tilfredsstillende verktøy for kvalitetsforbedring. 

Utvalget var spesielt opptatt av brukernes oppfatning av forhåndskonferanser og antall 

meldinger som er komplett ved førstegangs innlevering. Rådmannen ble bedt om å vurdere 

dette som to nye styringsindikatorer. Det ble forventet rapportering på ovennevnte allerede 

ved fremleggelse av neste tertialrapport. 

 

Kommunen har som en oppfølging av vedtaket vurdert ulike alternativer for hvordan en 

undersøkelse kunne gjennomføres. Det var avsatt midler i kommunens budsjett i 2010 for å 

gjennomføre en telefonundersøkelse ved hjelp av et eksternt firma. Dette fremsto etter hvert 

som svært ressurskrevende, og ble derfor ikke gjennomført. 

 

Kommunen opplyser derfor at den nå setter i gang en nettbasert spørreundersøkelse (Quest-

back). Rådmannen har skrevet 2 notater til UMP om denne saken. Det første er fra september 

2010 hvor rådmannen foreslår at undersøkelsen skulle starte i jan 2011 og i første omgang 

løpe ut 2011. Rådmannen anbefalte videre å ikke fokusere på brukernes oppfatning av 

forhåndskonferansen isolert, men få frem et bilde som måler oppfatningen av kvaliteten på 

tjenesten i tiden fra første kontakt til det første vedtaket er fattet. Det andre notatet er fra mars 

2011 der rådmannen nå redegjør for en undersøkelse som skal løpe over 5 år og at årlige 

resultater skal forelegges UMP. Undersøkelsen igangsettes i juni 2011. Revisjonen får opplyst 

at årsaken til at det har gått noe tid siden vedtaket i UMP, også skyldes at det har vært 

nødvendig å vurdere på mer prinsipielt grunnlag hvordan kommunen skal utnytte slike 

undersøkelser før det ble gjennomført ny brukerundersøkelse på byggesak. 

 

Når det gjelder oppfatningene om forhåndskonferansene, skal dette innarbeides i 

undersøkelsen. Revisjonen får opplyst at antall komplette meldinger er fulgt opp som 

styringsindikator i tertialrapporteringen for 2009 og i kommunens årsberetning for 2010. 

 

 1. tertial 2. tertial Årsrapport 

2009 42% 44% 31% 
2010   73% 

 

Den lave prosentandelen komplette meldinger i 2009 skyldes at det i totalantallet også var 

registrert meldinger fremsendt med feil hjemmelsgrunnlag, og som derfor måtte omgjøres til 

søknad.  I 2010 tok ble dette endret ved at slike saker ble sett bort fra. Derfor ble totalen 
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mindre, og prosentandelen høyere. Denne beregningsmetoden vil bli videreført i fremtidig 

rapportering. Likeså blir dette nå kun rapportert i årsrapporten og ikke i tertialrapportene. 
 

Kommunen har satt ønsket måltall for andelen komplette søknader til 75 %. 

 

Klager 

Revisjonen har fått opplyst at Oppegård kommune mottar ca 540 registrerte byggesaker årlig.  

For sammenligningens skyld er antall søknader (dvs. meldingssaker ikke inkludert) om tiltak 

fremstilt pr 10 000 innbyggere i tabellen under: 

 

 

 

Oversikten viser at antall søknader om tiltak i Oppegård kommune for årene 2008-2010, 

relativt sett ligger noenlunde på gjennomsnittet sammenlignet med de øvrige Follo-

kommunene og kommunegruppe 13. 

 

Følgende tabeller er hentet ut fra Fylkesmannens oversikt over klagesaker:  
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Fylkesmannens statistikk viser at Oppegård kommune har hatt omkring 10 klagesaker 

innmeldt årlig de siste årene. Unntaket er 2009 da det var innmeldt 25 saker. Ingen av sakene 

fra 2007 fikk medhold. 2 av sakene i 2008 og 2010 ble gitt medhold, mens dette var tilfellet 

for 8 av sakene i 2009. 

    Revisjonen har fått opplyst at antall klagesaker behandlet i UMP i 2009, var 20
11

. Av disse ble 

én omgjort i kommunen. I 2010 ble det behandlet 12 klagesaker, hvorav ingen ble omgjort i 

kommunen. 

 

Kommunen har også erfaring for at Fylkesmannen omgjør vedtak på en slik måte at dette 

skaper tvil om kommunens praksis. Dette forekom særlig i 2009 da 8 av 25 klager ble 

opphevet eller omgjort. Kommunen er i dialog med Fylkesmannen omkring enkelte av disse 

opphevelsene/omgjørelsene for å klarlegge konsekvensene av Fylkesmannens avgjørelse for 

kommunens saksbehandling i fremtidige sammenlignbare saker. Sett i forhold til den samlede 

saksmengde, utgjør imidlertid ikke dette et vesentlig omfang. 

 

Slik administrasjonen vurderer det er det krevende å se en "rød tråd" i vedtakene til 

Fylkesmannen. Kommunen har avholdt møter med Fylkesmannen om dette under ledelse av 

seksjonsleder for jus og administrasjon. Det er fortsatt under vurdering hvordan kommunen 

skal forholde seg til de avgjørelsene som Fylkesmannen har fattet. 

 

Forbrukerrådets undersøkelse 

Forbrukerrådet gjennomførte i perioden september 2009 til januar 2010 en undersøkelse av 

teknisk etat i 150 kommuner. Kommunene ble kontaktet via epost og telefon, samt at 

informasjonen på nettsidene ble vurdert. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved at hver kommune fikk to telefonhenvendelser, to e-poster 

samt at det ble lett etter informasjon om 8 ulike forhold på internett. Undersøkelsen var ikke 

begrenset til byggesak, som ble berørt av ca. halvparten av de spørsmål som ble tatt opp. 
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 Ulikt antall mellom antall saker behandlet i UMP og hos Fylkesmannen, kan forklares med at sakene har blitt 

behandlet i forskjellig år eller at UMP tar klagen til følge. 
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For hele undersøkelsen er 100 poeng maksimalt oppnåelig. Internett-delen teller 40 prosent, 

mens e-post og telefon teller 30 prosent hver. Oppegård kommune fikk 38 av 100 oppnåelige 

poeng, som rangerte kommunen på 120. plass totalt og lavest i Akershus. For Follo-

kommunene ble resultatet som følger: 

 

  
Totalpoeng 
 internett 

Totalpoeng 
 epost 

Totalpoeng  
telefon 

Totalpoeng 
summert Totalvurdering 

Ski 30 26 27 83 Meget bra 

Vestby 35 25 15 75 Bra 

Ås 30 30 15 75 Bra 

Enebakk 22,5 13 30 65,5 Bra 

Nesodden 30 17 12 59 Middels 

Frogn 30 0 12 42 Middels 

Oppegård 30 8 0 38 Under middels 

 

Som oversikten viser, er det vurderingen av hvordan kommunen har håndtert 

telefonhenvendelsen og e-posten som trekker ned, mens totalpoeng for internett viser at 

kommunen kom bra ut på den delen av undersøkelsen. 

 

Revisjonen får opplyst at undersøkelsen ble nøye gjennomgått av kommunen da den ble kjent. 

Kommunen gikk inn i både spørsmål som ble stilt og hvordan kommunen ble kontaktet.  

 

Kommunen er dessuten kritisk til hvordan undersøkelsen er lagt opp og gjennomført, og fant 

til tross for en nøye vurdering, lite konkret å ta tak i som kunne brukes i målrettede 

forbedringstiltak. På denne bakgrunn valgte kommunen å ikke bruke mer ressurser på 

oppfølging av undersøkelsen. 

 

Det blir videre fremholdt at praksisen på byggesak om ikke henvendelsene på telefon og e-

post kan besvares med det samme, er å sørge for at en tilbakemelding blir gitt og at svar vil 

komme.  

 

Telefonintervjuer 

Når det gjelder telefonintervjuene som revisjonen har gjennomført blant ansvarlige søkere, er 

utvalget for lite til at konklusjonene kan trekkes helt entydig. Revisjonen mener likevel at 

undersøkelsen gir visse indikasjoner på områder der tilbakemeldingene fra intervjuobjektene 

var rimelig samstemte. Dette avtegner seg også i sammenligningen med Ås kommune hvor 

Follo distriktsrevisjon også har gjennomført en revisjon av byggesaksbehandlingen. 

 

Det ble gjennomgående fremhevet fra respondentene at kommunen er nøyaktig og korrekte i 

forhold til regelverket og ikke gjorde feil.  En av respondentene uttrykte dette slik: ”En av de 

bedre når det gjelder kompetanse – høy profesjonalitet – er oppdatert på lovverket og kan 

dette godt”. Videre var det enkelte som ytterligere understreket at kommunens 

saksbehandlere på byggesaker var seriøse, og at kommunen er forutsigbar i forhold til å følge 

regelverket. 

 

Samtidig registrerte revisjonen at et nokså samstemt flertall fremhevet at kommunen oppleves 

som formalistisk i saksbehandlingen, og fremstår som regelorienterte og restriktive i sin 

praktisering av regelverket. ”Rigid og pirkete, men gjør ikke feil”, var en beskrivelse som ble 
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gitt. Flere oppfattet kommunen som lite løsningsorientert og at den ikke fremstår som en 

servicebedrift overfor kundene.  Det er en tydelig forskjell på tilbakemeldingene rundt dette 

mellom Ås kommune og Oppegård kommune. 

 

Revisjonen vil også nevne at det var respondenter som også var overveiende positiv til disse 

sidene av byggesaksbehandlingen, uten at det endrer hovedinntrykket. 

 

Revisjonen registrerte kun positive tilbakemeldinger på hvordan respondentene blir mottatt av 

servicekontoret. Den kritikk som et flertall av respondentene retter mot kommunen i denne 

sammenheng, fokuserer på tilgjengeligheten til saksbehandlere på byggesak og hvilke tidsrom 

disse kan nås. Selv om behovet for skjerming også blir forstått, var det en gjennomgående 

merknad at saksbehandlerne var lite tilgjengelige og vanskelige å få tak i. 

 

Når det gjelder forhåndskonferanser, var tilbakemeldingene mer delte. Noen mente dette 

hadde lite for seg fordi kommunen ga få svar i et slikt møte, mens andre mente dette fungerte 

på en akseptabel måte. 

 

På spørsmål på områder kommunen kunne forbedre, ble også økt tilgjengelighet til 

saksbehandler fremhevet av flere. Det var også flere som pekte på at kommunen i større grad 

burde fremstå som en servicebedrift overfor kundene og opptre mer smidig i sin tolkning av 

regelverket, slik flere opplever at det er i andre av Follo kommunene. 

 

Revisjonen mottok også synspunkt på at respondenter generelt ønsket seg mer dialog om de 

faglige hensyn og mente saksbehandlingen i for stor grad dreide seg om sjekklister og 

regelkontroll. 

 

Revisjonen har også forelagt disse oppfatningene for ansvarlig administrativt nivå i 

kommunen. Kommunen opplyser at det i særlig grad har vært viktig å holde fast på to forhold 

som premissgivende for byggesaksbehandlingen: 

 

 Overholdelse av tidsfrister. 

 Rollefordelingen mellom aktørene; kommunen som myndighet og ansvarlig søker. 

 

De tilbakemeldingene som formidles, er samtidig ikke ukjente, og er også noe av bakgrunnen 

for den omlegging som foregår for å gjøre saksbehandlerne mer tilgjengelig for publikum. 

Kommunen skal styrke veiledningen, men først og fremst mot private søkere, jfr. også 

vedtaket i kommunestyret om å øke bemanningen og gjeninnføre veiledning. 

 

Kommunen mener videre at hensynet til fleksibilitet og tolkningsrom i saksbehandlingen, må 

balanseres mot hensynet til objektiv og enhetlig praksis som sikrer likebehandling av 

søknader. Kommunen frykter at en mer skjønnsmessig holdning til det regelverk som gjelder, 

fort kan skape krevende situasjoner i forhold til å ivareta rettighetene til andre parter i en 

byggesak og hensynet til likebehandling. Det er derfor ikke nødvendigvis negativt at 

kommunen er restriktive i sin måte å praktisere regelverket. 

 

Derimot mener kommunen at den har et forbedringspotensial når det gjelder 

kommunikasjonen mot brukerne. Dette jobber kommunen aktivt med, noe som bl.a. berører 

skriftlig språkføring, servicekontoret og veiledningsrollen til byggesak. 
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6.3 Vurdering 

 

De signaler og vedtak fra politisk nivå om å øke veiledningen og fremstå som en mer 

utadvendt tjeneste, ser ut til å være under implementering ved byggesakskontoret. 

Revisjonens inntrykk er at dette har vært et ønske over tid, både fra politisk hold og fra 

brukerne. Det er derfor positivt at kommunen gjør en innsats for å imøtekomme dette ønsket. 

 

Når det gjelder byggesak sin vurdering av hvordan de selv fremstår mot publikum, viser dette 

en verdi som i gjennomsnitt er noe over det kommunen forventer i tilbakemelding fra 

brukerne. Slik revisjonen leser dette, er kontoret i stor grad fornøyd med hvordan de selv 

imøtekommer behov blant brukerne. Når det gjelder saksbehandlernes tilgjengelighet, er 

egenvurderingen noe mindre positiv. Revisjonen mener det er bra at egenvurderingen fremstår 

som positiv, selv om dette også kan fremstå som noe paradoksalt i forhold til det fokus som 

har vært fra andre på å bedre servicenivået. Det vil derfor bli interessant å se hvilke resultater 

den nylig igangsatte brukeundersøkelsen gir. 

 

Brukerundersøkelsen i 2008 ga ikke grunnlag for konklusjoner, men ledet til et vedtak i UMP 

om å finne en alternativ metode som kunne være verktøy for kvalitetsforbedring. Revisjonen 

registrerer at dette vedtaket etter 2 år og 4 måneder, nå følges opp gjennom en ny 

spørreundersøkelse. Selv om det i denne perioden har vært gjort vurderinger av metode, 

fremstår planleggingstiden for å følge opp vedtaket som urimelig lang. Styringsparameteren 

om antall komplette meldinger ser ut til å være fulgt opp. 

 

Kommunestyrets vedtak om å styrke saksbehandlingen ved byggesakskontoret fremstår som 

en noe uvanlig inngripen og kan oppfattes som et uttrykk for utålmodighet med responsen på 

ønsket om en åpnere tjeneste.  

 

Når det gjelder Forbrukerrådets undersøkelse fra 2009, tar revisjonen til etterretning at denne 

er grundig vurdert og ikke ga grunnlag for tiltak. 

 

Antallet klagesaker, og hvor mange som får medhold, kan si noe om kvaliteten på 

byggesaksbehandlingen. I så måte ser vi at Oppegård kommune, med unntak av for 2009, har 

et nokså lavt antall klagesaker til Fylkesmannen. Det er også få saker årlig som er omgjort i 

forhold til den totale saksmengden, både av Fylkesmannen og i kommunen. Slik revisjonen 

vurderer det, er dette en indikasjon på at de vedtak som kommunens byggesaksavdeling 

kommer frem til, i stor grad er i samsvar med regelverk og kommunens vedtatte planer. 

 

De telefonintervjuene som revisjonen har gjennomført, ga et bilde av at kommunen følger 

regelverket, har kompetente ansatte og ikke gjør formelle feil. Samtidig oppleves kommunen 

av mange som formalistisk, pirkete og lite løsningsorientert. Revisjonen har forståelse for at 

byggesaker er omgitt av et nokså detaljert regelverk som ikke gir all verdens rom for avvik. 

Dette gjør at disse tjenestene fort kan oppleves som rigide blant publikum. Dessuten kommer 

hensynet til at en byggesak har mer enn en part og at andre parters interesser også skal 

ivaretas. Revisjonen registrerer også at kommunen mener det er nødvendig å ha en streng 

fortolkning av regelverket. Det faller utenfor mandatet til en forvaltningsrevisjon å 

konkludere på om kommunens praksis er for streng eller ikke. Det er samtidig et poeng at 

brukerne gir signaler om at Oppegård kommune er mer formalistiske enn andre Follo-

kommuner. Det blir derfor opp til kommunen selv å forholde seg til dette og om det er slik 

kommunen ønsker å fremstå. 
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6.4 Konklusjon 

 

Ansatte ved byggesak gir gjennom den nettbaserte spørreundersøkelsen uttrykk for at de i stor 

grad er fornøyd med hvordan kontoret imøtekommer brukernes behov. Omfanget av 

klagesaker er lavt og det er få vedtak som blir omgjort i forhold til den totale saksmengden. 

 

Oppegård kommune er i gang med å treffe tiltak som skal gi økt veiledning og en mer 

publikumsrettet tjeneste. Kommunen har også satt i gang en brukerundersøkelse som skal 

bidra til å forbedre informasjons- og veiledningstjenesten. Kommunen har imidlertid 

respondert sent på vedtak om å igangsette tiltak som skal bidra til et bedre servicenivå.  

 

Tilbakemeldinger fra brukere tyder på at kommunen oppleves som mer formalistisk enn andre 

Follo-kommuner i behandlingen av byggesaker. 

 

7 Anbefalinger 
 

Follo distriktsrevisjon anbefaler følgende forbedringstiltak:  

 

1. Byggesak og geodata bør utarbeide en oversikt over hvordan og hvilke fullmakter som er 

videredelegert fra virksomhetsleder. 

 

2. Kommunen bør påse at politiske vedtak blir fulgt opp uten urimelig opphold. 

 

3. Kommunen bør evaluere effekten av de tiltak som er iverksatt, og vurdere om det bør 

gjøres ytterligere tiltak for at brukerne skal oppleve økt servicenivå. 
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8 Rådmannens uttalelse 
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9 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen viser til rådmannens tilbakemelding, og ønsker å knytte kommentarer til deler av 

denne.  

 

Revisjonen er enig i at rapporten viser gode resultater for kommunens byggesaksavdeling. 

Dernest vil revisjonen gi uttrykk for at vi ser det som positivt at: 

 kun mindre deler gjenstår når det gjelder oppdatering av internt regelverk 

 mangler ved delegasjon i byggesaksenheten vil bringes i orden 

 kommunen arbeider aktivt videre med å forbedre tilgjengelighet, veiledning og service 

 rådmannen mener rapporten gir innspill til videre utvikling av kommunens 

byggesakstjenester. 

Revisjonen registrerer videre at også rådmannen mener at det tok lang tid å finne løsninger for 

å innfri UMP’s vedtak fra 2009, og at det ikke er slik at det politiske vedtaket ble neglisjert. 

Dette er for øvrig noe som heller ikke blir påstått i rapporten. 

 

Videre tar revisjonen til etterretning de tilbakemeldinger som er gitt om begrepsbruk og ser at 

denne kunne vært mer presis enkelte steder. 

 

Når det gjelder vektleggingen av telefonundersøkelsen, har revisjonen vært klar over de 

metodiske svakheter som det pekes på. Både i metodedelen og i vurderingen av service, pekes 

det på at ansvarlige søkere kun representerer en part, og at andre parter kan ha andre 

interesser. Revisjonen har ut fra bl.a. dette forholdet, også vært varsom med å trekke 

konklusjoner ut fra de svar som ble mottatt. 

 

Revisjonen registrerer videre at rådmannen mener rapporten kan ”etterlate et inntrykk av at 

revisjonen antyder at kommunen i for stor grad følger lover og regler på dette 

forvaltningsområdet.”  Dette er basert på at rapporten bl.a. trekker frem at ”kommunens 

byggesaksbehandling er formalistisk og pirkete”. For det første bør det påpekes at rapporten 

også trekker frem en rekke positive erfaringer som fremkom under telefonundersøkelsen. 

Revisjonen vil dernest vise til at det i vurderingsdelen av kapittel 6 nettopp vises til at 

regelverket og hensynet til andre parter, ikke gir all verdens rom for å avvike regelverket. Vi 

er derfor litt overrasket over at rapporten skulle gi grunnlag for et slikt inntrykk.  I den grad 

det skulle herske noen tvil, presiseres at revisjonen selvsagt mener at kommunen skal følge 

norsk lov. 
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