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Saksutredning
Kontrollkomiteen bestilte en forvaltningsrevisjon av teknisk drift høsten 2018. Undersøkelsen
skulle belyse kommunens rutiner for fakturering av tilfeldige inntekter og for innkreving av
byggesaksgebyr. I tillegg skulle revisor undersøke kommunens rutiner for
ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven. Revisor har nå ferdigstilt
prosjektet og har avlevert sin rapport, se vedlegg.
Under revisors konklusjon fremgår følgende:
"Revisor finner at Stjørdal kommune har en tilfredsstillende fakturering av tilfeldige
inntekter. På noen områder er det mulig å fakturere tidligere enn i dag ut fra
avtaler og regelverk.
Revisor finner ikke at Stjørdal kommune har rutinebeskrivelser for prosessene som skal
sikre at kommunen får inn de gebyrene den har krav på.
Stjørdal kommune har i varierende grad fulgt opp ulovligheter i tråd med regelverket og
egne rutiner. Rutinebeskrivelsen er lite konkret og gir liten veiledning i arbeidet med
ulovligheter. Større kompliserte saker har blitt liggende før de tas tak i og
administrasjonen har i noen saker måttet balansere politiske interesser i forhold til
anvendelsen av lovverket. Sanksjonsvirkemidlene har i liten grad blitt brukt.
Avvikssystemet som ligger i kvalitetssystemet er utdatert og benyttes ikke."

Revisor anbefaler at administrasjonen vurderer følgende forslag til forbedringer :
· "Etablere et system for oppfølging av avtaler som skal faktureres blant annet for å
følge med på faktureringstidspunkter og avtalenes løpetid. Dette systemet må
suppleres med en rutine som sikrer at nye inngåtte avtaler blir fanget opp
· Etablere et system for å følge med saksbehandlingstiden i byggesaker
· Etablere en rutine som beskriver gangen i fakturering av gebyrer
·
·

Forbedre rutinebeskrivelsen for ulovlighetsoppfølging slik at den blir konkret på hva
som skal gjøres i prosessen med ulovlighetsoppfølging
I forbindelse med implementering av nytt kvalitetssystem bør man vurdere å
konkretisere rutinebeskrivelser, slik at de angir standarden for hvordan oppgaver
løses og som gjør det er mulig å melde avvik fra"

Saksbehandler viser til rapporten i sin helhet, men vil særlig fremheve revisors vurdering av
ulovlighetsoppfølgingen i kapittel 4.4.2:
"Revisor har inntrykk av at saksbehandlerne har kunnskap om noen ulovligheter som
de kvier seg for å ta tak i. Det enkleste er å følge opp eksterne henvendelser om
ulovligheter. Det har derfor forekommet at saker har blitt liggende, noe som ikke er i
tråd med verken lovverket og egen strategi.
Saker av politisk interesse hvor ulovlighetsoppfølgingen kan være upopulær eller i strid
med politikernes interesser kan ha blitt liggende. Revisor finner det veldig uheldig hvis
det er slik at kommunen ikke følger opp lovverket i frykt for å bli upopulær hos
innbyggerne og egne politikere."
Revisor skriver også at "(…) det ikke meldes avvik innenfor ulovlighetsoppfølging og
tilsyn. Kommunens kvalitetssystem oppleves som utdatert og flere av enhetene
innenfor teknisk har sluttet å bruke avvikssystemet."
Rådmannen ga i sitt høringssvar uttrykk for at rapporten i stor grad gir et godt bilde av
situasjonen for de forskjellige problemstillingene som er revidert. Rådmannen ga imidlertid
enkelte innspill og kommentarer til rapporten. Rådmannen kjenner seg likevel ikke igjen i
revisors vurdering av at administrasjonen ikke følger lovverket i frykt for å bli upopulær hos
politikerne.
Saksbehandler viser for øvrig til rådmannens høringssvar, side 36.
Vurdering
Saksbehandler anbefaler kontrollkomiteen å slutte seg til rapporten og oversende den til
kommunestyret for videre behandling.
Revisors beskrivelse under 4.4.2 gir inntrykk av at disse ansatte opplever frykt, og at denne
frykten medvirker til at de ansatte ikke utfører alle sine oppgaver i henhold til
bestemmelsene.
Rådmannen har i sitt høringssvar uttalt at en ikke kjenner seg igjen i revisors beskrivelse.
Men det at de ansatte kan oppleve det slik, gir uansett grunn til uro.
Avvikssystemet revisor har sett på her oppleves av de ansatte som utdatert og avvik blir ikke
alltid meldt. Rapporten gir inntrykk av det siste også kan relateres til samarbeidsklimaet.
Det kan ikke ut fra rapporten konkluderes med at internkontrollen på generelt grunnlag har
vesentlig mangler, men det kan være grunn til å stille et spørsmål til rådmannen om
tilstanden på kommunens internkontroll og arbeidet med den.

Saksbehandler vil også anbefale at kontrollkomiteen følger opp rapporten ved å be
rådmannen om en orientering om hvordan rådmannen legger til rette for et tillitsfullt
samarbeid internt i administrasjonen og mellom administrasjonen og politisk nivå.

FORVALTNINGSREVISJON

TEKNISK DRIFT
RAPPORT

Stjørdal kommune
April 2019
FR1050

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

FORORD
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Stjørdal
kommunes kontrollkomite i perioden oktober 2018 til mars 2019.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. (Forskrift om revisjon i kommuner
og fylkeskommuner mv. § 7)
Revisjonsteamet har bestått av oppdragsansvarlig Margrete Haugum, prosjektmedarbeider
Johannes O. Nestvold, og kvalitetssikrere Marit Ingunn Holmvik og Espen Langseth. Revisor
har vurdert egen uavhengighet overfor Stjørdal kommune, jf. kommuneloven § 79 og forskrift
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 6.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til Norges Kommunerevisorforbunds standard
for forvaltningsrevisjon, RSK 001.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Steinkjer, 24. april 2019

Margrete Haugum
Oppdragsansvarlig revisor

- Teknisk drift -
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SAMMENDRAG
Kontrollkomiteen bestilte i møtet 08.06.2018, sak 25/18 en forvaltningsrevisjon innenfor teknisk
drift. Prosjektplan med følgende problemstillinger ble vedtatt i kontrollkomiteen 14.09.2018,
sak 36/18.
1. Sikrer Stjørdal kommune en effektiv fakturering av tilfeldige inntekter?
2. Har Stjørdal kommune rutiner som sikrer at kommunen får inn de byggesaksgebyrer
kommunen har krav på og følges disse rutinene opp?
3. Foretar Stjørdal kommune ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven
og egne rutiner?
Bakgrunnen for de to første problemstillingene er spørsmålet om kommunen får inn de
inntekter som man har krav på. Ulovlighetsoppfølging er begrunnet i om kommunen følger opp
ulovligheter i forhold til plan- og byggesak.
Revisjonen er basert på utledede revisjonskriterier og data samlet inn i form av kommunale
dokumenter, søk i saksbehandlingssystemet ephorte og intervju med ansatte i kommunen.
Tilfeldige inntekter
Revisor har undersøkt tilfeldige inntekter i forbindelse med salg av næringseiendom, påkoblingsavgifter for vann og avløp og avtaler som genererer inntekter til kommunen. Revisor
har ikke sett rutinebeskrivelser på noen av disse områdene. Bokføringsforskriften § 5-2-2 sier
at salgsdokument skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering. Revisor
vurderer at det for påkoblingsavgift og noen avtaler er mulig å fakturere inntekter tidligere enn
hva som gjøres i dag. Det er en viss risiko for at nye avtaler ikke fanges opp og blir fakturert.
Revisor finner at Stjørdal kommune har en tilfredsstillende fakturering av tilfeldige inntekter.
Gebyrreduksjon og -bortfall
Gebyrreduksjon og -bortfall er vurdert i forhold til reglene om avtrapping av gebyrene ved
oversittelse av frister i byggesaksbehandlingen og oppmåling. Revisor finner at saksbehandlerne på byggesak selv må følge med tidsforløpet i saken, mens på oppmåling brukes
programmet oppmålingsdialogen som holder oversikt over tidsforløpet. Rutinebeskrivelsene
er mangelfulle, men et fullelektronisk system gjør at saker er tilgjengelige. Den enkelte
saksbehandler må huske å legge sakene til fakturering i ephorte når de er ferdig behandlet.
Revisor finner ikke at Stjørdal kommune har rutinebeskrivelser for prosessene som skal sikre
at kommunen får inn de gebyrene den har krav på. En god praksis gjør at kommunen fakturerer
de gebyrene kommunen har krav på og at gebyrreduksjon og gebyrbortfall sjelden
forekommer.
- Teknisk drift -
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Ulovlighetsoppfølging
Plan- og bygningslovens §32-1 og kommunens egen strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging
sier at ulovligheter skal følges opp. Stjørdal kommune har i varierende grad fulgt opp
ulovligheter i tråd med regelverket og egne rutiner. Saker av politisk interesse hvor ulovlighetsoppfølgingen kan være upopulær eller i strid med politikernes interesser kan ha blitt liggende.
Revisor finner det veldig uheldig hvis det er slik at kommunen ikke følger opp lovverket i frykt
for å bli upopulær hos innbyggerne og egne politikere. Byggesaksbehandlerne kvier seg for å
ta tak i saker hvor de mistenker ulovligheter og at eksterne henvendelser legitimerer at sakene
tas opp. Sanksjonsvirkemidlene som ligger i plan- og bygningsloven og egne rutiner har i liten
grad blitt brukt. Revisor oppfatter at rutinen for ulovlighetsoppfølging og tilsyn er lite konkret og
fungerer dårlig som en beskrivelse av gangen i arbeidet med ulovlighetsoppfølging.
Avvikssystemet som ligger i kvalitetssystemet er utdatert og benyttes ikke.
Anbefalinger
Revisor anbefaler kommunen å vurdere følgende forslag til forbedringer:


Etablere et system for oppfølging av avtaler som skal fakturers blant annet for å følge
med på faktureringstidspunkter og avtalenes løpetid. Dette systemet må suppleres
med en rutine som sikrer at nye inngåtte avtaler blir fanget opp



Etablere et system for å følge med saksbehandlingstiden i byggesaker



Etablere en rutine som beskriver gangen i fakturering av gebyrer



Forbedre rutinebeskrivelsen for ulovlighetsoppfølging slik at den blir konkret på hva
som skal gjøres i prosessen med ulovlighetsoppfølging



I forbindelse med implementering av nytt kvalitetssystem bør man vurdere å
konkretisere rutinebeskrivelser, slik at de angir standarden for hvordan oppgaver løses
og som gjør det er mulig å melde avvik fra

- Teknisk drift -
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1

INNLEDNING

I dette kapitlet presenteres bestillingen av forvaltningsrevisjonen, problemstillinger og
bakgrunn for prosjektet.

1.1

Bestilling

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune behandlet i møtet 7.10.2016, sak 031/16 plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019. I denne planen har teknisk drift andre prioritet med føringer på
kvalitet i saksbehandling og tjenestetilbud og ivaretakelse av selvkostprinsippene på
lovpålagte selvkostområder. Kontrollkomiteen behandlet i møtet 08.06.2018, sak 25/18
prioritering av forvaltningsrevisjonsressursen og bestilte et forslag til prosjektplan innenfor
teknisk drift som omhandler:
1. Innfordring og identifisering av eventuelle flaskehalser med hensyn til effektiv og
tidsriktig innfordring. (eksempel oppgjør ved eiendomssalg og byggesaksgebyr)
2. Ulovlighetsoppfølging, spesielt med hensyn til plan og byggesak. (eksempel
utleieleiligheter omsettes uten å være godkjent for utleie)
Revisjon Midt-Norge utarbeidet en prosjektplan basert på plan for forvaltningsrevisjon og
diskusjoner i kontrollkomitemøtet 08.06.2018. I tillegg er bestillingen diskutert med kontrollkomiteens sekretær 27.08.2018. Kontrollkomiteen vedtok prosjektplan i møtet 14.09.2018, sak
36/18.

1.2

Problemstillinger

Revisor har delt tematikken i forvaltningsrevisjonen i tre deler med hver sin problemstilling.
Under er de tre problemstillingene utledet og avgrenset.

1.2.1

Tilfeldige inntekter

Tilfeldige inntekter er ikke regelmessig og omfattes derfor sjelden av rutiner som skal bidra til
å sikre at inntektene blir fakturert uten unødig opphold. Tilfeldige inntekter kan oppstå på ulike
områder innenfor kommunen sin virksomhet og ofte ligger det ulike betingelser i forkant av
faktureringen som delvis ligger utenfor kommunen sin virksomhet. Eksempel på tilfeldige
inntekter er salg av eiendom og ulike leieinntekter. Problemstillingen er knyttet til prosessen i
forkant av at fakturaen sendes og omfatter både hvordan fakturagrunnlaget framkommer og
tiden det tar for å framskaffe fakturagrunnlaget eller andre betingelser knyttet til tidspunkt for
fakturering. Forskrift om bokføring gir i §5-2-2 regler for tidspunkt for utstedelse av salgsdokument og sier at salgsdokument skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter
levering, med mindre annet er bestemt i forskriften. Følgende problemstilling om tilfeldige
inntekter ble presentert i prosjektplanen.
- Teknisk drift -
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Sikrer Stjørdal kommune at tilfeldige inntekter blir fakturert etter rutinene for
standardfakturering?
Revisor har gjort en liten korrigering av denne problemstillingen etter å ha fått mer innsikt på
området og ser at rutiner for standard fakturering ikke nødvendigvis er hensiktsmessig å bruke
ettersom disse styres gjennom dataprogrammer. Derfor er problemstillingen justert til
følgende.
Sikrer Stjørdal kommune en effektiv fakturering av tilfeldige inntekter?

1.2.2

Gebyr

Byggesaksforskriftens §7-6 hjemler gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse. Dette
gjelder fristen på 12 uker for behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven (PBL)
§19-2 og frister etter PBL §21-7 første og fjerde ledd. Gebyrbortfallet innebærer at kommunen
skal tilbakebetale til tiltakshaver 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynt uke
tidsfristen overskrides. Det er bestemmelser både i PBL og byggesaksforskriften som gir
nærmere regler om beregning av fristen. Forskrift om bokføring gir i §5-2-6 kommunene
mulighet til å forskuddsfakturere avgifter og lignende.
Gebyrer for byggesaksbehandling finnes i kommunens gebyrregulativ som vedtas årlig. Gebyr
for 2019 ble vedtatt i kommunestyret 20.12.2018. Gebyrregulativet gir en detaljert oversikt over
gebyrregulativet innenfor byggesaksområdet. Eksempelvis er gebyret for et nytt boligbygg med
en selvstendig boenhet kr 16 881. Dispensasjon fra plan, lov eller forskrift uten høring har et
gebyr på kr 10 537.
I matrikkelforskriften finnes en tilsvarende bestemmelse i §18 fjerde ledd som bestemmer at
oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel hvis kommunen oversitter fristen, som her er på 16 uker. Følgende problemstilling om gebyrer besvares.

Har Stjørdal kommune rutiner som sikrer at kommunen får inn de
byggesaksgebyrer kommunen har krav på og følges disse rutinene opp?

1.2.3

Ulovlighetsoppfølging

Bakgrunnen for at ulovlighetsoppfølging er aktuelt er knyttet til at man registrerer for eksempel
at det annonseres med utleieleiligheter i bygg som ikke er godkjent for utleie. Kapittel 32 i PBL
omfatter ulovlighetsoppfølging og §32-1 slår fast at kommunen skal forfølge overtredelse av
- Teknisk drift -
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bestemmelser gitt i eller i medhold av PBL. Andre ledd regulerer at hvis overtredelsen er av
mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten og at beslutningen om dette
ikke er enkeltvedtak.
Stjørdal kommune har en strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging som er vedtatt i komite
plan 7.2.2018, sak 22/18. I strategien er ulovlighetsoppfølging et av tre prioriterte områder og
det skal legges særlig vekt på forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet, eksempelvis avløp,
rømningsveier, grunnforhold. Videre er det presisert i strategien at ulovlighetsoppfølging skal
skje som fortløpende oppfølging etter tips eller hvor byggesakskontoret selv avdekker
ulovligheter. Følgende problemstilling besvares.

Foretar Stjørdal kommune ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og
bygningsloven og egne rutiner?

1.2.4

Nærmere om avgrensing

Tilfeldige inntekter er avgrenset til inntekter som ikke er regelmessige og som er av en viss
størrelse. Forvaltningsrevisjonen vil se nærmere på fakturering av salg av eiendom og
fakturering av påkoblingsavgift for vann og avløp og faktureringen av inntekter som framgår av
ulike avtaler.
Gebyrer, eller avkortning og bortfall av gebyr er avgrenset til byggesaksområdet. Det betyr at
plansaker faller utenfor. Tilsvarende bestemmelser om avkortning og bortfall finnes i for
oppmåling.
Ulovlighetsoppfølging er knyttet til byggesak og tar utgangspunkt i bestemmelsene om
ulovlighetsoppfølging i plan- og bygningsloven. Forvaltningsrevisjonen ser ikke nærmere på
saksbehandlingen av disse sakene, men på hvordan saker oppstår, prioriteres og følges opp.

1.3

Metode

Denne forvaltningsrevisjonen har hentet data fra kommunale dokumenter og intervju med
ansatte i kommunen. Det ble gjennomført et oppstartsmøte med rådmann og etatsleder 16.
oktober 2018. Senere er det gjennomført intervju med rådmann, etatsleder, enhetsleder
arealforvaltning, fire saksbehandlere på byggesak, økonomisjef, sekretær på kommunalteknikk, rådgiver økonomi og fagansvarlig for utvikling av kommunale nærings- og boligtomter.
Alle intervjuene er gjennomført med utgangspunkt i en intervjuguide som delvis var tilpasset
det enkelte intervjuet. I tillegg har revisor stilt spørsmål til og fått svar på epost, fra driftstekniker
på kommunalteknikk og fagansvarlig på kart og geodata.
- Teknisk drift -
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De kommunale dokumenter som inngår i datagrunnlaget er følgende:


Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Stjørdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak
0103/03, 11.12.2003



Gebyrregulativ 2018. Vedtatt i kommunestyret sak 107/17, 14.12.17



Gebyrregulativ 2019. Vedtatt i kommunestyret sak 110/18, 20.12.18



Vann og avløp – tilkoblingsavgifter 2019. Vedtatt i kommunestyret 20.12.2018, sak
110/18.



Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, Stjørdal kommune, byggesak. Vedtatt i
komite plan i utv.sak 22/18, 07.02.18



Årsrapport 2017, Etat teknisk drift, Stjørdal kommune



Rutine for ulovlighetsoppfølging og tilsyn



Rutine for avviksbehandling og korrigerende tiltak



Rutine for byggesaksbehandling



Sjekkliste for ileggelse av overtredelsesgebyr



Sjekkliste for byggesak

Videre har revisor fått oversikten over tilfeldige inntekter på etat teknisk drift samt fem tilfeldig
utvalgte avtaler med tilhørende siste fakturaer. Revisor har hatt tilgang til ephorte og har sett
nærmere på dokumentasjonen som finnes om ulovlighetssaker, gebyrtap og fakturagrunnlag.
Revisor mener at datagrunnlaget er tilstrekkelig til å belyse problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. Revisor har valgt å forholde seg til tilfeldige inntekter som er fakturert og se på
rutinen og systemet det arbeides etter, fordi det er vanskelig å lete etter tilfeldige inntekter som
ikke blir fakturert.

1.4

Bakgrunn

Forvaltningsrevisjonen er knyttet til etat teknisk drift. Figur 1 viser et utsnitt av etat teknisk drift
i kommunens organisasjonskart.

- Teknisk drift -
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Figur 1.

Utsnitt av organisasjonskart Stjørdal kommune

I Stjørdal kommune tilhører byggesak enhet arealforvaltning, som er en del av etat teknisk
drift. Denne enheten behandler byggesaker og er ansvarlig for ulovlighetsoppfølging. Når det
gjelder gebyrer og tilfeldige inntekter er noe av dette knyttet til etat for teknisk drift, men også
andre etater i kommunen kan være involvert, blant annet skjer fakturering i en annen enhet.

1.5

Rapportens oppbygging

I tillegg til dette innledende kapitlet er hver problemstilling gitt hvert sitt kapittel. I disse
kapitlene, to til fire, presenteres revisjonskriterier, datagrunnlag og revisors vurderinger.
Revisjonskriterier for de tre problemstillingene er utledet i vedlegg ett. Vedlegg to er en oversikt
over de største tilfeldige inntektene ved etat teknisk drift.
I kapittel fem er behandlingen av rådmannens svar på høringen tatt inn, mens selve svaret
finnes i vedlegg tre. I kapittel seks finnes revisors konklusjoner og anbefalinger.
- Teknisk drift -
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2

TILFELDIGE INNTEKTER

Dette kapitlet omhandler fakturering av tilfeldige inntekter innenfor etat teknisk drift.

2.1

Problemstilling

Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet tilfeldige inntekter:


2.2

Sikrer Stjørdal kommune en effektiv fakturering av tilfeldige inntekter?

Revisjonskriterier

Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:


Blir tilfeldige inntekter fakturert innenfor tidsfristen



Blir fakturagrunnlaget rett første gang

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg ett.

2.3

Tilfeldige inntekter innenfor teknisk i Stjørdal
kommune

Revisor har fått en oversikt over tilfeldige inntekter for 2018. I vedlegg to vises tilfeldige
inntekter som er over kr 500 000. Denne oversikten inneholder inntekter som kommunale
gebyrer, leieinntekter som kommunen fakturerer jevnlig og ulike avtaler hvor kommunen
fakturerer i henhold til avtalene. Oversikten inneholder i tillegg budsjett og regnskapstall for
2018. Noen poster har et avvik hvor det er fakturert mindre enn budsjett. Dette er spesielt
tilknytningsavgift på vann og avløp, som har et relativt stort avvik fra budsjettet for 2018.
Det er ulike oppfatninger av hva som forstås med tilfeldige inntekter. Rådgiver økonomi forteller
at omfanget av tilfeldige inntekter er stort i Stjørdal kommune. I den oversikten over tilfeldige
inntekter som revisor har fått oversendt er for eksempel fakturering av utleieboliger og utleie
av idrettsanlegg inkludert. Slike gjentakende faktureringer har revisor sett bort fra. Rådgiver
økonomi og økonomisjef forteller at inntekter og kostnader følges opp på et overordnet nivå
ved at det er en controller for hvert område/etat som er underlagt økonomisjefen. Innenfor etat
teknisk drift er det rådgiver økonomi og sekretær som har ansvar for fakturering av tilfeldige
inntekter.
Revisor har her hatt fokus på inntekter som det ikke lages rutiner på og som bærer preg av å
være engangstilfeller. Revisors fokus på tilfeldige inntekter er avgrenset bort fra inntekter som
faktureres i bestemte intervaller og som er gjentakende. Revisor har sett nærmere på
tilknytningsgebyr for vann- og avløp, salg av næringseiendom og inntekter som faktureres i
henhold til avtale.
- Teknisk drift -
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Tilkoblingsgebyr vann- og avløpsgebyr
Stjørdal kommune har en forskrift om vann- og avløpsgebyr som er vedtatt av kommunestyret,
sak 0103/03, 11.12.2003. § 5 i forskriften regulerer engangsgebyr for tilknytning, herunder at
tilknytningsavgiften fastsettes i forhold til bebyggelses størrelse. Kommunen gis også
muligheten til å fastsette avvikende gebyr for tilknytningen når tilknytningen krever ekstra
høye/lave kostnader. Tilknytningsavgiften er differensiert etter grad av delaktighet i
opparbeidelse av godkjente permanente offentlige anlegg. § 10 omhandler innbetaling av
gebyr, og for engangsgebyr for tilknytning sender kommunen faktura samtidig som
byggetillatelse gis eller når eksisterende bygg kobles på kommunens ledning. Engangsgebyret
for tilknytning forfaller senest til betaling ved tilknytning. Kommunens gebyrregulativ har et eget
vedlegg for tilkoblingsavgifter på vann og avløp.
Saksbehandler på kommunalteknikk svarer at rutinene er slik at byggesak sender kopi av alle
igangsettinger som berører temaet nybygg eller tilbygg via ephorte. Saksbehandler går
igjennom sakene for å finne ut om de utløser tilkoblingsavgift og legger sakene inn i et excelark hvor det krysses av for om de skal ha avgift eller ikke. Byggesak sender også et GABskjema (Grunneiendommer, Adresser og Bygninger) som viser antall kvadratmeter hvis det er
nybygg eller tilbygg. Byggetegninger og GAB-skjemaet brukes som grunnlag for beregning av
avgiften. Når det søkes tilkobling på eksisterende boliger må saksbehandler hente tegninger
fra arkivet eller ut å måle opp i samråd med eier. Saksbehandler utformer fakturagrunnlaget
og sender det over til sekretær på kommunalteknikk som ordner fakturaen. Fakturagrunnlaget
blir sendt sammen med fakturaen.
Saksbehandler forteller at påkoblingsavgiften egentlig skal være betalt før arbeidet starter,
men ut fra erfaring kan det vært lurt å vente til de har startet gravingen fordi de har tre år på
seg til å starte med byggingen. I løpet av disse tre årene kan det oppstå flere endringer som
gjør at man må korrigere. Derfor avventes det med å sende ut faktura for påkoblingsavgift til
man er sikker på at arbeidet kommer i gang. I praksis får de avgiften en gang imellom at
gravingen starter og før bygget er ferdig. Saksbehandlerne er ute og kontrollerer jevnlig om
tiltakshaver har startet bygging eller ikke. Eiendomsfirma, entreprenører og andre profesjonelle
utbyggere blir fakturert påkoblingsavgift innen en måned ved mindre tiltak, eksempelvis tilbygg
og to til tre måneder hvis det er snakk om bolighus og leilighetsbygg.
Revisor har ikke sett noen skriftlig rutine på arbeidet med fakturering av påkoblingsavgift for
vann- og avløp.

- Teknisk drift -
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Salg av næringseiendom
Kommunen selger fra tid til annen næringseiendom. Det finnes politiske føringer for salg og
kjøp. Ifølge disse reglene kan rådmannen godkjenne kjøp/salg opp til fem millioner.
Formannskapet har myndighet i saker mellom fem og ti millioner, mens større saker håndteres
av kommunestyret. Vanligvis er det slik at saker om salg av eiendom blir gjenstand for politisk
behandling i ettertid og ikke i forkant. Saksbehandler opplyser at det ikke genereres mange
saker med tilfeldige inntekter. Salg av næringseiendom foregår i de aller fleste tilfellene
gjennom megler. Når megler håndterer saken består oppgjøret av en oppgjørskontrakt med
bankforbindelse og konto, som megler står for oppfølgingen av. De tilfellene hvor megler ikke
brukes er grensejusteringer som faktureres i størrelsesorden kr 10 000 til kr 40 000. I disse
tilfellene sendes kontrakt og skjøte over til rådgiver økonomi, som sender skjøte til tinglysning
når pengene er kommet inn på konto. Det er fire til fem slike saker i året.
Saksbehandler på eiendom har også ansvar for noen kontrakter som genererer tilfeldige
inntekter. I slike tilfeller blir kontrakten oversendt til regnskap som sørger for videre oppfølging
med fakturering. I noen tilfeller lager saksbehandler fakturagrunnlag for midlertidig utleie av
eiendom, men dette skjer i liten grad.
Rådgiver økonomi peker på at det er mer bruk av megler nå enn tidligere og at salg av eiendom
gjennom megler gjør det enklere å følge opp for kommunen. Regnskapsavdelingen kan også
få melding i forhold til budrunder hos megler. Rådgiver økonomi har inntrykk av det er
forskjeller i hvor fort fakturagrunnlaget oversendes etter et eiendomssalg, eksempelvis at det
kan gå noe tid før avtalen er inngått og oppmåling gjennomført til fakturering foretas.
Rådgiver økonomi opplever ikke at det er noe feil med de fakturagrunnlagene som mottas. Det
skjer heller ikke ofte at fakturaer bestrides. Et problem kan være at det avtales et salg til et
firma, men at det er en utskilt del av firmaet som skal stå som eier og fakturaen må korrigeres.
Inntekter i henhold til avtale
Ifølge tilsendt oversikt over tilfeldige inntekter er det i 2018 i underkant av 20 avtaleparter som
skal faktureres. Dette er avtaler som er generert hos enhetene næring, eiendom og
kommunalteknikk og som rådgiver økonomi får tilsendt. Rådgiver økonomi anser fakturagrunnlagene som uproblematiske. Det er ingen skriftlige rutiner på gangen i dette arbeidet.
Økonomisjefen peker på at kommunen budsjetterer tilfeldige inntekter, men at det noen ganger
inntreffer at forventede inntekter ikke kommer før påfølgende år. Økonomisjefen forteller også
at det de kjenner til av inntekter blir lagt inn i budsjettet og dermed er det enkelt å følge med
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på hva som skal skje. Oppfatningen er at man treffer ganske bra på budsjettet på tilfeldige
inntekter.
Rådgiver økonomi bruker avtaleboken i Outlook til å følge med på faktureringsdatoer. Rådgiver
økonomi og økonomisjefen vet at det kan finnes andre systemer enn Outlook for å holde
kontroll på tilfeldige inntekter. Problemet med Outlook er at dette blir knyttet opp mot en person
og er ikke et system som flere kan få tilgang til. Et slikt system som rådgiver økonomi har i
avtaleboken i Outlook er derfor sårbart hvis det blir behov for at andre skal foreta oppfølgingen.
Rådgiver økonomi og økonomisjefen har vært i møte med et firma som har et system for å
fange opp tilfeldige inntekter, men det er ikke tatt noen beslutning om anskaffelse.
Revisor har sett nærmere på fem tilfeldige av disse avtalene. Tabellen gir en oversikt over
avtalt fakturering og når siste fakturering ble foretatt.
Tabell 1.

Fakturering på avtaler
Avtale

1

2

3

4

Leieavtale 2005-2025 forskuddsvis hvert kvartal
Leieperiode 2008-2028.
Forskuddsvis hvert kvartal
med kr 50 000 innen 01.01,
01.04, 01.07, 01.10
Vedtak i kommunestyret
18/14
Avtale signert 2011.
Kostnader refunderes
forskuddsvis den første i
måned i hele avtaleperioden
etter utstedt faktura.

Framleie: Avtale utleier og
Stjørdal kommune. Faktureres
5 forskuddsvis hvert kvartal og
skal betales innen den 1. i
hvert kvartal.

Fakturert

Forfall

Periode

Annet

26. feb

Brev fra 2007 viser
01.04glipp i fakturering fra
30. mars
30.06.19 kontraktsinngåelse
og til 2007

26. feb

30.mars

01.0430.06.19

03.12.18

30.12.18

sept-des
2018

Fakturatidspunkt er
ikke regulert

14.12.18

refusjon
15.01.19 sept-des
2018

Avtalens varighet er
uklar

01. okt

31. okt

2. halvår

Finnes ingen avtale
med
fakturamottaker.
Avtale utleier –
Stjørdal kommune
fra 2017 til 2020.

Avtale 1 og 2 i tabellen er fakturert i henhold til avtalen. Etter inngåelsen av avtale 1 ble
fakturering avglemt i nesten to år. Avtale 3 faktureres på grunnlag av et vedtak i kommunestyret. I dette tilfellet er ikke fakturatidspunkt regulert. Siste fakturering viser at fakturering for
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tertiale skjedde ved slutten av tertiale. Avtale 4 er uklar om den fortsatt er gjeldende. Ifølge
avtalen skal kostnader refunderes forskuddsvis etter utstedt faktura. Ifølge avtalen kan det
faktureres forskuddsvis den første i måneden, mens praksis er at det faktureres for fire
måneder den fjerde måneden. Avtale 5 er en framleieavtale hvor Stjørdal kommune har avtale
med eier og denne avtalen ser ut til å benyttes som grunnlag for fakturering av framleie.
Avtalen sier fakturering forskuddsvis hvert kvartal, mens praksisen er fakturering for et halvår
i fjerde måned i denne leieperioden. I avtale 4 og 5 har kommunen ikke fulgt opp de avtalte
faktureringstidspunktene. Revisor har ikke funnet noe som tyder på at fakturagrunnlagene ikke
blir rett når de lages første gangen.

2.4

Vurdering

2.4.1

Fakturert innenfor tidsfristen

Revisors vurdering av om tilfeldige inntekter blir fakturert innenfor tidsfristen bygger på
undersøkelse av salg av næringseiendom, påkoblingsavgift for vann og avløp og fakturering
av avtalte inntekter.
Ved salg av næringseiendom blir faktureringen ivaretatt gjennom bruk av megler. Mindre saker
håndteres av kommunen og her blir ikke skjøtet sendt til tinglysning før kommunen har fått
oppgjør. Da har kjøper egeninteresse av å betale slik at eventuelt manglende faktura
etterspørres.
Når det gjelder påkoblingsavgift for vann og avløp avventes fakturering av tilkobling til private
utbyggere til igangsetting for å være sikker på at fakturaen blir rett første gangen. Her følger
kommunen med på om tiltakene settes i gang. Profesjonelle utbyggere blir fakturert en til tre
måneder etter at byggetillatelse er gitt. I utgangspunktet kan det oppfattes som det er forskjellsbehandling mellom private og profesjonelle, men i praksis kan tiltakshavers oppstart og
kommunens fakturering henge sammen i tid.
Revisors stikkprøver av faktureringstidspunkt på avtaler viser at noen avtaler faktureres i
henhold til avtalen og i to tilfeller avviker faktureringen. Undersøkelsene viser at noen avtaler
er mangelfulle med hensyn til varighet og fakturatidspunkter. Revisor vurderer at det kan være
en viss risiko for at nye avtaler ikke blir fakturert. Oversikten over faktureringstidspunkt ligger
lokalt hos rådgiver økonomi og ingen andre har dermed oversikten over hva som skal
faktureres til hvilken tid.
Revisor har ikke sett rutinebeskrivelser på noen av disse områdene. Bokføringsforskriften § 52-2 sier at salgsdokument skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering. Når
det gjelder påkoblingsavgiften faktureres ikke den alltid på tidligst mulig tidspunkt. Dette ut fra
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erfaringer om at planer kan endres og da må faktura korrigeres. Det vil være en avveining om
hva som er hensiktsmessig, enten å følge med når tiltakene igangsettes eller å korrigere
fakturaen hvis forhold endres underveis. Revisor vurderer at det for påkoblingsavgift og noen
avtaler er mulig å fakturere inntekter tidligere enn hva som gjøres i dag. Samtidig er det slik at
dette kan bli noe tilfeldig når det ikke finnes rutiner på området og at avtalene som det skal
faktureres på er uklare. Det er en viss risiko for at nye avtaler ikke fanges opp og blir fakturert.

2.4.2

Faktura rett første gang

På de områdene revisor har undersøkt tyder det på at fakturagrunnlagene som lages blir rett
første gangen. Det er noen tilfeller ved salg av næringseiendom at kjøper ikke blir rett fordi det
er flere firma involvert, og kjøper er ikke tydelig på hvilket firma som kjøper. Bruken av megler
har gjort prosessen enklere for kommunen.
For påkoblingsavgift for vann og avløp er det slik at det kan skje endringer underveis i tiltaket,
men det er ingen ting som tyder på at fakturagrunnlagene er feil, det er bare forutsetningene
som kan endres underveis. Revisors vurdering er at fakturagrunnlagene i alt vesentlig blir rett
første gangen.
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3

GEBYRREDUKSJON OG -BORTFALL

Dette kapitlet handler om gebyrreduksjon og -bortfall som skyldes at fristene for
saksbehandling ikke overholdes.

3.1

Problemstilling

Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet gebyrreduksjon og -bortfall:


Har Stjørdal kommune rutiner sikrer at kommunen får inn de gebyrer
kommunen har krav på og følges disse rutinene opp?

3.2

Revisjonskriterier

Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:


Har kommunen rutiner for fakturering av gebyrer og håndtering av gebyrreduksjon og
-bortfall?



Er praksisen omkring fakturering i henhold til lovverket og egne rutiner?



Er praksisen omkring gebyrreduksjon og -bortfall i tråd med lovverket og egne rutiner
og jobbes det med å unngå gebyrreduksjon og -bortfall?

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg ett.

3.3

Gebyrbortfall i Stjørdal kommune

Gebyrreduksjon og -bortfall er aktuelt både i forhold til plan- og bygningsloven og
matrikkelforskriften og gjelder da henholdsvis for byggesaksgebyr og oppmålingsgebyr.

3.3.1

Rutinebeskrivelser

Revisor har ikke funnet rutinebeskrivelser for fakturering, gebyrberegning, gebyrreduksjon og
gebyrbortfall i kommunen. Det finnes en rutine for byggesak og den sier at det skal betales
gebyr for behandlingen og at eget gebyrvedtak tas inn i byggetillatelsen. Rutinen sier ikke noe
om selve faktureringen. Selve gebyrregulativet vedtas av kommunestyret årlig. I gebyrregulativet framgår det at enhetsleder for arealforvaltning har fullmakt til å redusere, øke eller
frafalle gebyrer når særlige grunner foreligger, eller dersom gebyrene åpenbart er urimelig.
Enhetslederen forteller at denne bestemmelsen brukes av og til og da gjøres det en vurdering
av saksbehandler i dialog med fagansvarlig eller enhetsleder. Enhetsleder arealforvaltning har
en rolle i gjennomgangen av gebyrregulativet, både når det gjelder justering av gebyrsatser og
ordlyd.
Enhetsleder på arealforvaltning forteller at de må lage et system hvis de skal passe på at
byggesaksgebyret blir fakturert. Det er ingen slik mulighet i dag utover det som finnes i sak- Teknisk drift -
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og arkivsystemet ephorte. Det er mulig at e-byggesak gir denne muligheten når det systemet
tas i bruk.
I gebyrregulativets (2019) punkt 5.17 omtales nedsatt gebyr etter matrikkelloven. Her henvises
det til fristen på 16 uker etter matrikkelforskriftens § 18. Matrikkelforskriften § 18 tredje ledd
regulerer at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse i vintertiden. I gebyrregulativet er
vintertiden i Stjørdal definert fra 1. november til 1. april. Gebyrregulativet har ikke noen
bestemmelser om redusert gebyr ved oversittelse av frister i byggesaksbehandlingen, slik som
det er for oppmålingsgebyr etter matrikkelforskriften. Saksbehandlerne på byggesak har en
sjekkliste som noen av dem bruker noen ganger. I denne sjekklista er faktura det siste punktet.
Saksbehandlerne på byggesak lager fakturagrunnlaget etter en mal som ligger i ephorte, hvor
gebyrsatsene ligger inne i malen.

3.3.2

Praksis omkring fakturering

Praksisen til saksbehandlerne er knyttet opp mot sak- og arkivsystemet ephorte. Når en
byggesak kommer til kommunen registreres den inn og den blir automatisk påført en 12 ukers
frist. For omtrent fire år siden begynte saksbehandlerne å skrive gebyrberegningen inn i
vedtaket i byggesaken. Saksbehandlerne oppfatter at dette har gjort gebyrfastsettelsen klarere
for mottakerne. Revisor har gjort et utvalg av byggesaker fra 2018 og sett på søknadsdato,
vedtaksdato, om gebyrberegningen framgår av tillatelse og dato for når fakturaen er laget.
Funnene er vist i tabell 2 under.
Tabell 2.

Opplysninger om byggesøknader

Søknadsdato

Vedtaksdato

Gebyrberegning i
vedtaket

Fakturadato

Annet

1

20.04.18

25.05.18

ja

24.05.18

Tilleggsdokumentasjon
mottatt 24.05.18

2

03.06.18

11.06.18

ja

12.06.18

3

09.04.18

17.04.18

ja

18.04.18

4

02.05.18

01.06.18

ja

01.06.18

5

24.04.018

31.05.18

ja

31.05.18

6

09.05.18

24.05.18

ja

24.05.18

7

11.01.18

22.01.18

ja
22.01.18
Kilde: Sammenstilt av Revisjon Midt-Norge etter søk i ephorte

Søknad mottatt 07.05.18

Når byggesaken er ferdig saksbehandlet lager saksbehandlerne fakturagrunnlaget for den.
Når fakturagrunnlaget lages ser saksbehandlerne på hvordan de har fakturert tidligere. Det er
byggesaksbehandlerne som oppretter fakturagrunnlaget i ephorte og det ligger inne som en
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mal med de ulike gebyrsatsene som skal brukes. En av saksbehandlerne har systemansvar
som innebærer at vedkommende har ansvar for å legge inn nye satser i ephorte. Når nye
gebyrsatser er vedtatt må satsene først justeres i faktureringssystemet (Kommfakt) av
regnskapsavdelingen. Så får systemansvarlig på byggesak en dataliste som grunnlag for å gå
inn i ephorte og legge inn nye satser til bruk i saksbehandlingen. Flere gebyrsatser er nå tatt
inn i gebyrregulativet blant annet i stedet for å benytte hjemmelen for urimelig høgt gebyr.
Sekretær på kommunalteknikk sier at det meste er greit med de fakturagrunnlagene som
oversendes fra byggesaksbehandlerne.
Byggesaken med vedtak og gebyrberegning sendes overordnet i ephorte til godkjenning og
saksbehandlerne får saken tilbake gjennom ephorte. Saksbehandler må da aktivt gå inn i
ephort og legge saken under fanen til fakturering. Det er ingen kontroll med at saken blir lagt
til fakturering og den enkelte saksbehandler er ansvarlig for å følge opp dette. De sakene som
er lagt til fakturering kan sekretær på enhet for kommunalteknikk hente ned og videresende
elektronisk til regnskapsavdelingen i Værnesregionen. Sekretær på kommunalteknikk henter
ned saker til fakturering fra ephorte minimum en gang i uka. Fram til sommeren 2017 ble
fakturagrunnlaget sendt i brun konvolutt til sekretær på kommunalteknikk og man erfarte at
noen saker kunne bli feilsendt. Nå er dokumentflyten fullelektronisk. Enhetsleder på arealforvaltning forteller at denne endringen ga en bedre flyt i arbeidet og større sikkerhet.
Enhetsleder på arealforvaltning forteller at den kontrollen de kan gjøre er å se på hva som er
gjort i den enkelte sak i ephorte, og at saksbehandler som regel skal sjekke alt før saken
avsluttes. Enhetsleder påpeker at rutinen er godt innarbeidet hos saksbehandlerne og det er
en rutine som følges. Enhetsleder forteller at i rutinen om byggesaksbehandling står det at det
skal betales gebyr for byggesaksbehandlingen og at eget gebyrvedtak tas inn i tillatelsen.
Matrikkelforskriften §18 hjemler gebyrbortfall ved oversittelse av fristen på 16 uker i
oppmålingssaker. Når oppmålingssakene avsluttes utsteder saksbehandlerne faktura i
ephorte.

3.3.3

Håndtering av gebyrtap

Saksbehandlerne har god kjennskap til gebyrtap, og det hender at saksbehandlingsfrister
oversittes. Reglene i plan- og bygningsloven og matrikkelforskriften beskriver en avtrapping av
gebyret når fristen oversittes med henholdsvis ¼ pr uke overskridelse og 1/3 pr to måneders
overskridelse. Revisor har funnet følgende antall saker med gebyrtap i ephorte.
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Tabell 3.

Gebyrtap på byggesaker og delingssaker
Årstall

Byggesak

Matrikkel

2015

1

-

2016
2017
2018

10
10
1
9
1
7
Kilde: Sammenstilt av Revisjon Midt-Norge basert på søk i ephorte.

En byggesaksbehandler forteller at ved gebyrtap tas dette inn i saken og fakturagrunnlag lages
som vanlig. Det er den enkelte saksbehandler som er ansvarlig for å beregne tiden. Saksbehandler skal i tillegg legge inn en merknad om tapt beløp og forklaring i merknadsfeltet i
ephorte. Dette gjør at sakene med gebyrreduksjon og gebyrbortfall blir søkbare. Det er
registrert 13 gebyrtap på byggesaker siden oktober 2015 i ephorte. Flere av tapene i 2016
skyldes stor arbeidsmengde. Det er hver enkelt saksbehandler som har ansvar for å legge inn
merknaden i ephorte. Hvis det oppstår gebyrtap på byggesak kan dette skyldes saksmengde,
politisk behandling og kompliserte saker, eksempelvis noe man trodde var en dispensasjonssak – og som ikke var det. Eksempelvis skal alle dispensasjonssaker behandles politisk. En
av saksbehandlerne refererer til at Fylkesmannen har sagt at det er kommunen som skal passe
på at tiltakshaver får gebyrreduksjon når det er grunnlag for det. Utfordringene innenfor byggesak er at søknadene sjelden er komplett og saksbehandlingstiden løper ikke før nødvendige
dokumenter foreligger. Den enkelte byggesaksbehandler må følge med på tidsforløpet.
Kommunen har en rutine for byggesaksbehandling. To av punktene i beskrivelsen er relevant
i forhold til gebyrtap. Det ene er at søknader skal behandles innen de tidsfrister som er gitt i
kapittel 7 i byggesaksforskriften. Det andre punktet sier at dersom det viser seg at tidsfristene
ikke kan overholdes skal det sendes ut foreløpig svar til søker med opplysninger om når
søknaden forventes å bli behandlet.
Det er sjelden det er saker med bortfall av byggesaksgebyr. Dette bekreftes av enhetsleder
arealforvaltning som sier at kommunen forholder seg til avtrappingsreglene (gebyrreduksjon).
Enhetsleder har ingen god statistikk over gebyrbortfall og i alt vesentlig behandles sakene
innenfor fristen. Saksbehandlerne mener det kan være et par saker de siste årene som har
hatt gebyrbortfall. Sekretær på kommunalteknikk bekrefter at det ikke er mange gebyrbortfall
på byggesak. I årsrapporten fra Etat teknisk drift i 2017 opplyses det at med unntak av en sak
er alle saksbehandlingsfrister overholdt. Byggesakskontoret behandlet ca. 300 byggesaker i
2017. Det rapporteres videre at det ble mottatt 12 klager i 2017, hvorav tre ble tatt til følge av
kommunen og ni ble oversendt Fylkesmannen.
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Den enkelte saksbehandler på oppmåling har ansvar for å ha oversikt over tidsforløpet. Denne
oversikten får saksbehandlerne gjennom programmet Oppmålingsdialogen, som beregner
tidsfrister etter vedtaksdato. Samtidig følger saksbehandlerne med i restanser og mine saker i
ephorte. Saksbehandlerne i samråd med fagansvarlig beregner reduksjoner. Gebyrreduksjonen påføres fakturaen. Saksbehandler opplyser at bortfall av gebyret ikke har skjedd
så langt og hvis det oppstår bør det dokumenteres i ephorte. Saksbehandlerne opplyser at det
i 2018 ble det utstedt 426 matrikkelbrev og i to av disse sakene forekom det gebyrreduksjon.
Hovedårsaken til at gebyrreduksjon oppstår er at saksmengden blir for stor i forhold til
ressursene sier saksbehandler. Saksbehandlere på oppmåling kan endre rekkefølgen på
sakene for å holde seg innenfor tidsfristene. Saksbehandlerne gjør også vurderinger omkring
hastegrad. Tidspunkter bestemmes ofte i samarbeid med rekvirent.

3.4

Vurdering

3.4.1

Rutinebeskrivelser

Revisor har ikke funnet noen helhetlig rutinebeskrivelse for fakturering av byggesak- og
oppmålingsgebyr. Noen av rutinene ligger innarbeidet i sak- og arkivsystemet ephorte, men
noen av grenseflatene mellom de prosessene som ligger i sak- og arkivsystemet må følges
opp av den enkelte saksbehandler. På byggesak finnes det en sjekkliste, men den brukes ikke
konsekvent. Revisor oppfatter at den ikke er detaljert nok til at den fanger opp hele prosessen
med fakturering. Et fullelektronisk system sikrer at dokumentene finnes, men også her er det
noen som har ansvar for at dokumentflyten blir god.
Det er heller ingen rutine som beskriver arbeidet hvis gebyrreduksjon eller gebyrbortfall oppstår. På oppmåling brukes oppmålingsdialogen som er hjelpemiddel til å følge med på tidsbruken. På byggesakene blir sakene påført saksbehandlingsfrist når de mottas. Gebyrregulativet har en bestemmelse om nedsatt gebyr etter matrikkelloven og fastsettelse av
vintertid når bestemmelsene om fristen ikke kommer til anvendelse.
Revisor vurderer at rutinebeskrivelsene er mangelfulle.

3.4.2

Praksis omkring fakturering

Revisor vurderer at både byggesak og oppmåling har en god praksis for fakturering som er i
tråd med lovverket, men rutinebeskrivelsene for disse oppgavene er mangelfulle. Dette gjelder
spesielt flyten i prosesser som involverer flere personer/funksjoner. På begge områdene lages
det mange saker årlig, og mange gjentak bidrar til å holde en lik praksis vedlike. Både på
byggesak og oppmåling er beregningsgrunnlaget gjenstand for kontroll hos overordnet før det
sendes videre i systemet. Det er kritisk at byggesaksbehandlerne legger fakturagrunnlaget til
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fakturering i ephorte. Det at gebyrene ligger i malen for fakturaen sikrer at saksbehandlerne
har tilgang til de oppdaterte gebyrsatsene.

3.4.3

Håndtering av gebyrreduksjon og -bortfall

Revisor vurderer at antall saker med gebyrtap er svært lite og at det tyder på at byggesak og
oppmåling jobber godt for å holde seg innenfor tidsfristene. På oppmåling brukes dataprogrammet oppmålingsdialogen for å følge med i tidsutviklingen og her kan oppgaver
omprioriteres for å holde seg innenfor fristene. På byggesak må den enkelte saksbehandler
følge med tidsforløpet og sørge for at fakturagrunnlaget inneholder gebyrtapet. I de tilfellene
tidsfristene overskrides og gebyrtap oppstår er den enkelte saksbehandler ansvarlig for å følge
opp at det faktureres med gebyrreduksjon.
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4

ULOVLIGHETSOPPFØLGING

I dette kapitlet er Stjørdal kommune sitt arbeid med ulovlighetsoppfølging undersøkt.

4.1

Problemstilling

Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet ulovlighetsoppfølging:


Praktiserer Stjørdal kommune ulovlighetsoppfølging i tråd med regelverket og
egne rutiner?

4.2

Revisjonskriterier

Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:


Kommunen skal ha en strategi for tilsyn



Kommunen har plikt til å forfølge ulovligheter



Forhåndsvarsel skal gis før sanksjoner iverksettes, med unntak av pålegg om stans
eller opphør med øyeblikkelig virkning



Kommunen skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold



Avvik fra rutinen om ulovlighetsoppfølging og tilsyn skal meldes i avvikssystemet

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg ett.

4.3

Ulovlighetsoppfølging i Stjørdal kommune

4.3.1

Strategi for tilsyn

Byggesaksforskriften § 15-1 hjemler at kommunen skal utarbeide en strategi for tilsynet etter
plan- og bygningsloven. Denne skal omhandle målsettinger og rutiner, organisering, eventuelt
samarbeid, kompetansebehov, ressursbruk og finansiering samt utvelgelse og prioritering av
fagområder, sakstyper, tema, herunder lokale forhold og innsatsområder. § 15-1 andre ledd
sier at kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten og hvordan
aktiviteten har vært i forhold til strategien.
Stjørdal kommune har en strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging som er vedtatt i komite
plan 07.02.2018, i utv. sak 22/18. I beskrivelsen av mål for strategien heter det at tilsynets
hovedmål er å bidra til færre byggefeil og bedre kvalitet i bygg. Over tid ønsker
byggesakskontroet at tilsynene skal gi bedre bygg og anlegg, samt høyne kvaliteten på
søknadene som mottas. Videre står det at det også vil forekomme regelbrudd, og at dette vil
kunne avdekkes gjennom tilsynet. Målet er at tilsynet vil bidra til at foretakene følger gjeldende
regelverk. Strategien inneholder videre de punktene som § 15-1 i byggesaksforskriften lister
opp.
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Innledningsvis i strategien står det et eget avsnitt om ulovlighetsoppfølging. Her står det at
oppfølging av ulovligheter er et viktig ledd i å sikre at plan- og bygningsloven følges. Oppfølging
av ulovlige byggetiltak bør gi en preventiv virkning for aktørene i Stjørdal kommune, slik at
omfanget av ulovlige byggetiltak reduseres.
I strategien slås det fast at tilsynet gjennomføres av byggesakskontoret og at det er hver enkelt
saksbehandlers ansvar å gjennomføre tilsyn i samsvar med prioriteringene. Det er tre
prioriterte områder.
1.

Tilsyn som er gitt i byggesaksforskriften §15-3 som angir tilsyn i en toårs periode fra
01.01.2018 og omfatter tilsyn med om kravene til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket og
at krav om produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt.

2. Forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet samt universell og tilgjengelig utforming av
bygg.
3. Ulovlighetsoppfølging med særlig vekt på forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Videre heter det at ulovlighetsoppfølging skal skje som forløpende oppfølging etter tips eller
hvor byggesakskontoret selv avdekker ulovligheter. En av saksbehandlerne forteller at de ikke
gjør tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer fordi de ikke har tilstrekkelig
kompetanse. Dette er meddelt direktoratet.
Et eget kapittel i strategien omtaler virkemidler. Innledningsvis står det at når tilsynet avdekker
manglende samsvar mellom regelverkets krav og det prosjekterte/utførte arbeidet, har man et
avvik. Avvik skal rettes, slik at forholdet blir i samsvar med gjeldende regelverk, planer og planog bygningsloven med forskrifter. Videre framgår det at ulovlighetsoppfølging benyttes der det
etter tilsynet konstateres med sikkerhet at det foreligger avvik. Det henvises til virkemidler for
å få gjennomført retting, slik som pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og tilbaketrekking
av ansvarsrett. Videre heter det at det skal være et rimelig forhold mellom ulovligheten og
virkemidlet. I saker hvor tiltak er ulovlig oppført er det mulig for tiltakshaver å søke godkjenning
i ettertid.
Strategien viser til rutiner knyttet til ulovlighetsoppfølging og tilsyn som er godkjent 14.02.2018.
Det framgår også av strategien at rådmannen har fått delegert myndighet til å avgjøre saker
knyttet til tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
I Årsrapporten fra Etat teknisk drift 2017 opplyses det at det er gjennomført dokumenttilsyn og
da særlig med tanke på avfallshåndtering og uavhengig kontroll. Årsrapporten sier ikke noe
om ulovlighetsoppfølging.
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En av saksbehandlerne forteller at strategien er laget fordi det er et krav i plan- og
bygningsloven kapittel 25 og byggesakforskriften §15-1. Strategien er også brukt i saksforberedelsen for å vise grunnlaget for vedtak om overtredelsesgebyr, for å bevisstgjøre
politikerne om den strategien de selv har vedtatt. Enhetsleder arealforvaltning forteller at
enheten kommer til å revidere strategien og at det skal lages en sak hvor det også rapporteres
på hva som er gjort de siste året og så revideres den ved behov.

4.3.2

Forfølging av ulovligheter

Ulovlighetsoppfølging er ofte koblet til tilsyn. Saksbehandlerne opplever at det er lite ressurser
til tilsyn og at de tilsynene som gjennomføres i hovedsak er dokumenttilsyn med tilsyn av
kvalifikasjoner. Det er også gjennomført andre tilsyn. Byggesaksbehandler opplyser at det ikke
finnes noen rapportmal for tilsyn i ephorte, men at det ligger rapportmaler på direktoratet sine
sider som benyttes og tidligere rapporter gjenbrukes. Saksbehandlerne skal legge inn
merknader i merknadsfeltet i ephorte i hver sak hvor det gjennomføres tilsyn. Omkring 20 tilsyn
er rapportert og dokumentert i ephorte i 2018, men det er gjennomført flere. Saksbehandlerne
gjør mer tilsyn enn det som dokumenteres, fordi det egentlig føres dokumenttilsyn i alle saker
som behandles.
Kommunens rutine for ulovlighetsoppfølging og tilsyn (KVAL-1-1453) beskriver at avvik funnet
ved tilsyn skal følges opp på den måten som finnes mest hensiktsmessig og alternative måter
kan være pålegg om lukking (og oppfølging som ulovlighet), tilbaketrekking av tillatelse og
tilbaketrekking av ansvarsrett eller advarsel.
Rutinen sier at reaksjonen på ulovlighetsoppfølging er å hindre eller rette opp det ulovlige
forholdet. Videre omtales ulike reaksjonsformer. Under følger beskrivelsen av pålegg. Rutinen
sier ikke noe om gangen i arbeidet, bortsett fra at overtredelsesgebyr skal behandles som en
separat prosess, som varsles og iverksettes etter at tilsynssaken er avsluttet.


Pålegg
o

Pålegg skal varsles

o

Pålegg om stans med øyeblikkelig virkning: Kommunen må grunngi
pålegget om stans i tillegg til å opplyse om de forhold som innebærer at
pålegget gis uten forhåndsvarsel

o

Pålegget er enkeltvedtak, med klageadgang
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Ifølge SSB er det registrert en ulovlighetsoppfølging på bakgrunn av tilsyn med søknadspliktig
byggevirksomhet som ikke er omsøkt i Stjørdal kommune i 2017 og ingen i 2015 og 2016.
Dette bygger på KOSTRA rapportering.
Arbeidet med ulovlighetsoppfølging er lagt til byggesaksbehandlerne. Ulovlighetssakene
følges opp av den saksbehandleren som får inn saken. Hvis saksbehandler opplever saken
som ubehagelig kan den flyttes til en annen saksbehandler. Det er byggesakskontoret som
fatter vedtakene.
De fleste ulovlighetene kommunen gjør noe med kommer etter tips. Byggesaksbehandlerne
får tips om ulovligheter fra publikum, følger med i media, etterspør boligprospekt og undersøker
boligannonser på FINN. En byggesaksbehandler forteller at det råder en oppfatning blant
innbyggerne at det ikke skjer noen oppfølging av ulovligheter. Flere av saksbehandlerne har
kunnskap om ulovligheter som de ønsker å ta opp, men kvier seg for å ta tak i saker som
oppleves utfordrende. Saksbehandlerne forteller at det ikke gjøres egeninitierte ulovlighetsoppfølginger mot nærings- og kulturtiltak, de har tidligere forsøkt, men har erfart manglende
støtte fra ledelsen i ulovlighetsoppfølgingssaker. Saksbehandlere på byggesak viser til flere
slike saker, hvor de i noen tilfeller har fått lov til å følge opp sakene etter en tid.
Saksbehandlerne opplever å ha lite ressurser til tilsyn og at det ikke er kapasitet til å ta tak i
alt. Byggesakskontoret har en mappe med liste over ulovlighetssaker og det er ingen
graverende saker på lista. De alvorlige og større sakene undersøkes forløpende. Omtrent fem
mindre saker ligger på vent og noen av disse kan være slik at de er bagatellmessige og blir
derfor ikke fulgt opp. En saksbehandler forteller at de skulle hatt fokus på ulovlige boenheter,
men da måtte de hatt mer ressurser fordi det er mange av dem. En saksbehandler synes
ulovlighetssakene er vanskelig fordi kommunen har mange hatter og interesser å ivareta.
Byggesaksbehandlerne forteller at arbeidet med ulovlighetsoppfølging er avhengig av at man
har tid til å følge opp. Alt fra publikum tar saksbehandlerne tak i uten ugrunnet opphold og de
kan prioritere ned det som kommunen oppdager. Små og bagatellmessige ulovligheter tas opp
i internmøter før de eventuelt legges bort. Enheten kan beslutte at det er en bagatellmessig
overskridelse. Kommunen har ingen retningslinjer for at ulovlighetene er for små til at man tar
tak i dem. Det gjøres individuelle vurderinger fordi de er så forskjellige. Revisor har klart å finne
tre slike saker i ephorte siden 2010.
En saksbehandler forteller at ved første gangs henvendelse vedrørende en ulovlighet sender
saksbehandler et brev om mulig ulovlighet til den det gjelder. Slike henvendelser kan bli til en
byggesak. Revisor har sett nærmere på noen ulovlighetssaker som ble funnet ved søk i
ephorte og laget en oversikt over dem i tabell fire. I tabellen går det fram at flere av sakene blir
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til en byggesøknad. Noen av byggesakene er ferdig behandlet, i andre saker kan det ta lang
tid før en fullstendig søknad foreligger. Saksbehandlerne gjennomfører i denne sammenhengen en del tilsyn uten at det defineres som tilsyn.
Tabell 4.

Ulovlighetssaker i ephorte

Første dato i saken i
ephorte

Forhåndsvarsel

24.10.14 byggesøknad,
mangler etterspurt 19.11.14
og 08.03.17

29.06.18 varsel om retting, stans
og ulovlighetsoppfølging

24.05.17 søknad om tiltak
13.04.18 varsel om tilsyn

14.06.18 varsel om
overtredelsesgebyr og fratakelse
av ansvarsrett

23.01.13

20.02.13 varsel om pålegg om
tilbakeføring og tvangsmulkt

09.01.13 (kjennskap til
saken ½ år tidligere) Brev
om å sende inn søknad
09.07.18

03.03.18

02.02.18 (07.12.17)

23.03.18 krav om tilsyn og
ulovlighetsoppfølging
(samme sak som over)

22.02.18 brev om
umiddelbar innsending av
endring i ansvarsrett

22.10.18 varsel om
søknadsplikt, stans og
ulovlighetsoppfølging
30.05.18 varsel om
ulovlighetsoppfølging og pålegg
om øyeblikkelig stans
13.06.18 varsel om
søknadsplikt,
ulovlighetsoppfølging og
tvangsmulkt og
overtredelsesgebyr
13.06.16 varsel om
overtredelsesgebyr,
tvangsmulkt, pålegg om retting
og forelegg

Vedtak
21.11.18 brev med
pålegg om retting
og stans
03.10.18 vedtak om
ileggelse av
overtredelsesgebyr

Status

Ny søknad
18.07.2018
Påklaget
Søknad 18.04.2013
Ferdigattest
15.10.13
Søknad 23.04.14
Ferdigattest
29.08.14
Søknad 21.12.18
Ikke ferdigbehandlet
Søknad 14.06.18
Ikke ferdigbehandlet
Søknad 24.07.18,
Søknad 15.08.18
Ikke ferdigbehandlet

Søknad mottatt
30.06.16

08.02.19 tilsyn varsles
04.07.18
Endringssøknad
02.05.18 varsel om fratakelse av
201218
ansvarsrett.
Fratatt ansvarsrett
Byggetillatelse gitt.
19.06.18 varsel om
19.06.18
Påklaget 15.01.19.
overtredelsesgebyr
Oversendt
Fylkesmannen
28.06.18 varsel om stans og
Søknad 25.09.18
overtredelsesgebyr. Frist
Ferdigattest
30.07.18
27.09.18
Kilde: Sammenstilt av Revisjon Midt-Norge etter søk i ephorte.

Enhetsleder forteller at strategien for tilsyn og ulovlighetsoppfølging er med og skaper
legitimitet for at ulovligheter følges opp. Tidligere var det ikke politisk støtte for å arbeide med
noen av sakene. Nå får byggesakskontoret støtte til å arbeide med en konkret sak som har
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vært kjent noen år og saken har fått litt annen vinkling. Det hender også at man må sloss for å
få sakene igjennom i systemet. Enhetsleder forteller også at det har vært noen interne
drøftinger rundt hvordan enkeltsaker skal håndteres. Videre presiseres det at sakene i
utgangspunktet skal håndteres ut fra regelverket og at saker skal behandles likt. Byggesakskontoret har fagmøter hvor håndtering av saker og forståelse av regelverket drøftes.
Enhetsleder forteller at mange vanskelige saker kan bli hemmende og at effekten kan være at
man lar være å ta tak i dem.
Etatslederen forteller at de åpenbare ulovlighetene som kommunen ser og fanger opp, blir det
igangsatt prosesser på, og kommunen ønsker å være etterrettelig i dette arbeidet. Med mer
ressurser kunne man ha gått dypere i flere av sakene og man kunne vært mer i forkant,
eksempelvis gjennomført stikkontroller. Etatsleder forteller at kommunen for noen år siden
jobbet med å samle plan, miljø og landbruk for hele Værnesregionen. Resultatet av dette
arbeidet var at kommunen skulle være mer tydelig på å drive mer tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Målet var å samarbeide for å klare å sette av mer ressurser til ulovlighetsoppfølging. Dette prosjektet ble ikke videreført.
Rådmannen har inntrykk av at det i det daglige arbeides bra med ulovligheter og det utvises
et godt skjønn, men at det hadde vært ønskelig med mer ressurser til dette arbeidet.
Rådmannen opplever at de fleste sakene kommer innenfra eller at ansatte i kommunen fanger
dem opp og videreformidler, og at sakene følges opp når det oppdages ting. Rådmannen er
opptatt av at Stjørdal kommune framstår som servicevennlig i kontakten med innbyggerne og
at dette kommer til uttrykk i måten man tar kontakt på. Eksempelvis kan det tas kontakt med
spørsmål om tiltakshaver trenger veiledning i stedet for å sende et formelt brev som kan
oppfattes som strengt både i form og innhold. Saksbehandlerne kan da dokumentere at de har
tatt telefonsamtalen og det er mulig å sende en epost til tiltakshaver og henvise til de
forholdene som ble tatt opp i telefonsamtalen. Kommunen må forvente at store profesjonelle
aktører kjenner og forholder seg til regelverket, mens små aktører kanskje trenger rådgiving.
En saksbehandler forteller at de har blitt oppfordret av ledelsen til å ta kontakt på telefon for å
orientere seg om sakene hvor de mistenker at det er ulovligheter. Saksbehandler foretrekker
å sende en skriftlig henvendelse for å sikre dokumentasjon.
Etatsleder forteller at det finnes saker hvor etatsleder og rådmann må legge til noen ekstra
vurderinger i hvordan saker håndteres. Dette handler om å få inn et bredere spekter av forhold
for å gjøre en god vurdering. Kommunen skal følge loven og samtidig er det mulig å bruke
skjønn blant annet om hvilken type detaljer som er avgjørende, men skjønnet har også sine
begrensninger. Det har vært noen utfordringer knyttet til saker hvor rådmannen og administrasjonen ikke er så fleksibel i tolkingen av lover og forskrifter, og hvor det ikke anvendes så mye
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skjønn som politikerne til tider gjør. Dette gjelder dispensasjonssaker og klagesaker som
behandles av politikerne. Det har vært flere saker hvor politikerne ikke har fulgt rådmannens
innstilling, saken har blitt påklaget til Fylkesmannen og rådmannens forslag har fått støtte. Her
står administrasjonen overfor et dilemma i forhold til hvor mye skjønn de skal utøve i slike
saker, og i hvor stor grad de skal tilpasse saksbehandlingen i forhold til politikernes ønsker.
Dette dilemmaet nevnes også av byggesaksbehandlerne, som opplever at de blir stilt overfor
et valg om å legge seg på linje med politikerne eller å forholde seg til lovverket.

4.3.3

Bruk av sanksjoner

I gebyrregulativet for 2019 er ulovlige byggearbeid og øvrige brudd på plan- og bygningsloven
omtalt i punkt 2.9. Her går det fram at for tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller
i medhold av plan- og bygningslovgivingen, herunder tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse,
kan det ilegges overtredelsesgebyr i samsvar med plan- og bygningsloven §32-8, jfr.
Byggesaksforskriften §16-1. Det samme gjelder for tiltak igangsatt uten tillatelse. Det er ikke
oppgitt satser i gebyrregulativet for 2018 eller i gebyrregulativet for 2019.
I KOSTRA er det rapportert om fem tilfeller av oppfølging av pålegg i 2016 hvorav to fører til
stans og ingen bruk av andre virkemidler.
Tabell 5.

Byggesaker med tilsyn

Tekst

Byggesaker
med tilsyn

Antall
pålegg i
alt

Pålegg i
forbindelse
med tilsyn

Sanksjoner og
andre virkemidler i
forbindelse med
tilsyn

Oppfølging av
pålegg i
forbindelse med
tilsyn

2015

13..

..

..

..

..

2016

20

5

2

0

5

2017

12

..

..

..

..

Kilde: SSB, KOSTRA 12224
Byggesaksbehandlerne ønsker å bruke sanksjonssystemet, men opplever at det er vanskelig
å få bruke de virkemidlene som ligger i plan- og bygningsloven. Sanksjonssystemet er også
tatt inn i rutinen for ulovlighetsoppfølging og tilsyn.
En byggesaksbehandler sier de har kjempet lenge for å få bruke sanksjoner, men ledelsen
ønsker det ikke. Saksbehandlerne setter frister og varsler tvangsmulkt, men får ikke alltid
gjennomføre. Frister settes i alle pålegg og forhåndsvarsel brukes. Saksbehandlerne får
beskjed om å prøve en mildere vei først, med brev om spørsmål om hva som skjer. En
saksbehandler forteller at det er verre å få gjennomført sanksjoner overfor store aktører enn
mindre og i en annen sammenheng har en saksbehandler opplevd ulike holdninger til å bruke
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sanksjoner mot privatpersoner og firma. En saksbehandler uttaler at det er intern uenighet om
bruk av virkemidler og at saksbehandlere ved tidligere tilfeller har fått beskjed om ikke å bruke
overtredelsesgebyr. En saksbehandler påpeker også at det ligger et inntektspotensial i bruken
av gebyrer.
En saksbehandler forteller at de har hatt en tilsynssak hvor de har fratatt ansvarsrett og hvor
de nå har ilagt overtredelsesgebyr. Saksbehandler forteller at denne saken har gjort saksbehandlerne mer bevisst på hvordan de kan arbeide med ulovlighetsoppfølging.
Etatsleder synes kommunen har brukt de sanksjonsmulighetene som finnes i plan- og
bygningsloven. Eksempelvis ble sanksjoner brukt i saken om Fosslibekken barnehage.
Etatsleder har aldri opplevd at sanksjoner ikke skal brukes.

4.3.4

Tidsperspektiv

Revisor har blitt kjent med flere ulovlighetssaker hvor det har gått lang tid fra saken har blitt
kjent til at det gjøres en henvendelse. Saksbehandlerne på byggesak forteller at store og
krevende ulovlighetssaker kan gå over år. Det er ofte mange henvendelser fram og tilbake og
det går mye tid på å vente på svar fra tiltakshaver.
Enhetsleder på arealforvaltning forteller at ulovlighetssaker kan bli liggende fordi det er
kjempegamle saker som ingen har noe forhold til etterhvert og hvis man leter tilbake så finnes
det sikkert saker som ikke er tatt opp. En annen årsak til at sakene kan bli liggende er at de er
krevende, men enhetsleder tror ikke det er mange slike saker. Enhetsleder forteller at
strategien for tilsyn og ulovlighetsoppfølging er med og skaper god legitimitet for at ulovligheter
skal følges opp, og at enheten har fått en brukbar rutine for å følge opp saker. Enhetsleder
bekrefter at det i en konkret sak gikk noe tid fra kommunen fikk tips til at saken ble satt i gang.

4.3.5

Avvik

Kommunens rutine for ulovlighetsoppfølging og tilsyn har en bestemmelse som sier at
prosedyren er obligatorisk og avvik skal ikke forekomme, og at ved avvik skal avvikssystemet
benyttes. Kommunen har også en rutine for avviksbehandling og korrigerende tiltak. Her
omtales avvik som en utilsiktet eller ikke planlagt hendelse. Dette være seg brudd på lover og
forskrifter, avvik fra vedtak, planer, prosedyrer og retningslinjer mm. Slik det er formulert
omfattes ikke tilsiktede hendelser som brudd på for eksempel prosedyrer.
Saksbehandlerne på byggesak er lite kjent med avvikssystemet og de benytter det ikke. Både
etatsleder og rådmann forteller at kommunen er i ferd med å anskaffe et nytt kvalitetssystemet
blant annet fordi leverandører har sluttet å vedlikeholde systemet. Etatsleder forteller at flere
enheter innenfor etat teknisk drift har sluttet å bruke dagens kvalitetssystem og til etatsleder
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er det kun meldt to til tre avvik de siste årene. Etatsleder forteller at ansatte har mistet troen
på kvalitetssystemet. Det finnes rutinebeskrivelser i kvalitetssystemet, men de brukes for dårlig
i arbeidet med avvik.
Etatsleder forteller at en god del av rutinene på teknisk er på plass. I etaten har det vært
diskusjoner om utforminga av rutinene, blant annet hvor sterk koblingen til lovverket skal være.
Mange koblinger til lovverket gjør at man hele tiden må justere rutinene i forhold til endringer i
lovverket. Etatsleder kommenterer at manglende rutiner på noen områder kan ha sammenheng med at det ikke er et godt avvikssystem som brukes aktivt. Etatsleder forteller at det
forberedes en organisasjons- og oppgavegjennomgang i kommunen og at man leter etter et
verktøy for oppgavestyring. I den forbindelse blir det større behov for rutiner for å sikre at ting
blir likt i kommunen.
Rådmann har inntrykk av at flere enheter på teknisk har fagsystemet hvor saker følges opp.
Enhetsleder forteller at kvalitetssystemet har ikke blitt fulgt opp i organisasjonen som noe
kommunen bruker i alle ledd. Enhetsleder hadde en forventning om at det var mer styrt i hele
organisasjonen og at det var en gjennomgående kvalitetsrapportering. Enhetsleder har ikke
lagt stor vekt på å etablere en bruk av kvalitetssystemet. Enhetsleder arealforvaltning mener
å ha meldt avvik en gang.
Videre forteller enhetsleder at rutinebeskrivelsene ligger lagret i kvalitetssystemet og at det
ligger en avviksmodul der. Rutinebeskrivelsen ble laget en gang for å være beskrivende for
det som skal gjøres. Enheten har rutinebeskrivelsene oppe til vurdering innimellom og det
gjøres små justeringer.

4.4

Vurdering

4.4.1

Strategi for tilsyn

Byggesaksforskriften §15-1 stiller krav om at kommunen skal ha en strategi for tilsynet etter
plan- og bygningsloven og at det årlig skal utarbeides en rapport over tilsynet og hvordan
aktiviteten har vært i forhold til strategien. Stjørdal kommune har en strategi for tilsyn og
ulovlighetsoppfølging fra 2018, som revisor mener oppfyller de kravene som stilles i
byggesaksforskriften. Revisor finner ikke at det så langt er laget årlige rapporter fra tilsyn og
hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien. Her må det bemerkes at strategien først ble
laget i 2018 og 2019 vil være det første året hvor det skal rapporteres. Enhetsleder forteller at
det planlegges en sak med rapportering.
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4.4.2

Forfølging av ulovligheter

Plan- og bygningslovens §32-1 og kommunens egen strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging
sier at ulovligheter skal følges opp. Dette bekreftes også av rådmann og etatsleder. Revisors
har inntrykk av at saksbehandlerne har kunnskap om noen ulovligheter som de kvier seg for å
ta tak i. Det enkleste er å følge opp eksterne henvendelser om ulovligheter. Det har derfor
forekommet at saker har blitt liggende, noe som ikke er i tråd med verken lovverket og egen
strategi.
Saker av politisk interesse hvor ulovlighetsoppfølgingen kan være upopulær eller i strid med
politikernes interesser kan ha blitt liggende. Revisor finner det veldig uheldig hvis det er slik at
kommunen ikke følger opp lovverket i frykt for å bli upopulær hos innbyggerne og egne
politikere. Manglende oppfølging kan føre til at tiltakshavere tar seg til rette fordi de vet at
kommunen ikke følger opp. En annen risiko er at kommunen kan bli ansvarlig for eksempelvis
skader som oppstår i forbindelse med et ulovlig tiltak som kommunen kjenner til, men som de
ikke har gjort noe med. En politisk forankring av strategien for tilsyn og ulovlighetsoppfølging
kan fungere som en bevisstgjøring i denne sammenhengen. Revisor vil påpeke at det er
forskjeller mellom å være en service vennlig kommune og det å ikke følge lovverket.
Det finnes ingen retningslinjer for hva som er bagatellmessige ulovligheter og som kommunen
kan velge ikke å forfølge. Slike vurderinger gjøres i interne møter og kan fungerer som et tiltak
for å sikre likebehandling av slike saker. Revisor vil bemerke at i slike saker må det gjøres
avklaringer som dokumenteres og involverte parter må informeres.
Revisor oppfatter at rutinen for ulovlighetsoppfølging og tilsyn er lite konkret og fungerer dårlig
som en beskrivelse av gangen i arbeidet med ulovlighetsoppfølging. Rutinen gjengir flere av
bestemmelsen som finnes i lovteksten uten å gi føringer for hvordan arbeidet skal utføres i
Stjørdal kommune. Lite presise rutiner gjør at mange forhold i arbeidet med ulovlighetsoppfølging må avklares med nærmeste overordnet og mange saker blir gjenstand for
diskusjoner. Upresise rutinebeskrivelser gjør at ansatte i kommunen kan ha ulike oppfatninger
av hvordan arbeidet skal utføres, noe som igjen kan føre til uenigheter og misforståelser.
Eksempelvis burde det være enkelt å lage en beskrivelse av hvordan saksbehandlerne tar
kontakt ved mistanke om ulovligheter og bruken av sanksjonsvirkemidlene i ulovlighetssaker.
Et annet eksempel er at rådmannen ønsker at saksbehandlerne kan innta en mer rådgivende
rolle, men dette står det ikke noe om i dagens rutine. En mulighet er å bruke tilsyn målrettet
for å undersøke de tilfellene hvor man har mistanke om ulovligheter.
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4.4.3

Bruk av sanksjoner

Både plan- og bygningsloven og kommunens egen rutine for ulovlighetsoppfølging og tilsyn
beskriver de virkemidlene som kommunen kan benytte. Revisor finner at virkemidlene brukes
i liten grad og det er uklart når virkemidlene skal brukes. Dette kan føre til at saker ikke
likebehandles. Rutinene lister opp virkemidlene, men sier lite om i hvilke situasjoner de ulike
virkemidlene skal brukes. Det er revisors oppfatning at rutinebeskrivelsen blir for lite presis og
er liten til hjelp for saksbehandlerne i det daglige arbeidet. Eksempelvis kunne rutinen omtalt
gangen i henvendelser når man mistenker ulovligheter og om bruken av virkemidlene.
Revisor finner også at det har vært interne uenigheter om hvordan sanksjonssystemet skal
brukes, noe som tidligere har ført til at sanksjonen sjelden har blitt brukt. Det er revisors
oppfatning at en større deler av sanksjonssystemet har blitt tatt i bruk fra andre halvår i 2018.

4.4.4

Tidsperspektiv

Revisors inntrykk er at ulovligheter av litt størrelse følges opp når kommunen blir kjent med
dem. Det finnes enkelte ulovlighetssaker i Stjørdal kommune som har vært kjent og har pågått
over lengre tid. Det har forekommet større saker hvor kommunen har visst om ulovligheten,
men avventet å ta tak i den. Revisor vurderer at saker som er kjent internt i kommunen og som
oppleves som vanskelig eller i strid med politikernes interesser, kan bli liggende urørt fordi
saksbehandlerne kvier seg for å ta tak i dem. Det er også eksempler på at kommunen har tatt
tak i saker og gjort gjentatte henvendelser uten å ha kommet noen vei. Dette ser ut til å ha
bedret seg når kommunen har tatt i bruk virkemidler som finnes for oppfølging av ulovligheter.

4.4.5

Avvik

Rutinene for ulovlighetsoppfølging og tilsyn har en bestemmelse om at avvik ikke skal
forekomme og avvik skal meldes i avvikssystemet. Revisor finner at det ikke meldes avvik
innenfor ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Kommunens kvalitetssystem oppleves som utdatert
og flere av enhetene innenfor teknisk har sluttet å bruke avvikssystemet. Selv om det ikke
meldes avvik kan det derfor forekomme avvik uten at det fanges opp. Revisor oppfatter rutinen
for avviksbehandling og korrigerende tiltak som uklar på hvordan den kan brukes i arbeidet
med ulovlighetsoppfølging. Hvis den kan forstås slik at hvis rutinene for ulovlighetsoppfølging
og tilsyn ikke følges, så skal det meldes avvik, burde saksbehandlerne meldt avvik på flere av
de sakene hvor de opplever at de ikke har fått ta tak i sakene eller brukt sanksjonssystemet.
Revisors vurdering er at det kan forekomme avvik, men at avvik ikke meldes. Dette er ikke i
henhold til kommunens rutine for ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Dette sammen med at
kommunens kvalitetssystem ikke benyttes, er også kritisk i forhold til kommunens
internkontroll.
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5

HØRING

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Stjørdal kommune 2. april 2019.
Revisjon Midt-Norge SA mottok svar fra rådmannen 23.04.2019. Høringssvaret følger under.
Revisor har gjort en tilføyelse i kapittel 3.3.1 for å presisere hva som var ment. I kapittel 3.3.2
har revisor endret fra at saksbehandlerne lager fakturaen til at de lager fakturagrunnlaget. Når
det gjelder punkt 4.4.2 samt tilsvarende formulering i sammendraget er dette revisors
vurdering og her er ordlyden endret noe. Høringssvaret har ut over dette ikke medført
endringer i rapporten.

Tilbakemelding - foreløpig høringsrapport

Generelt:
God og grundig revisjonsrapport som i stor grad gir et godt bilde av situasjonen for de
forskjellige problemstillingene som er revidert.
Vi har følgende innspill/kommentarer til den foreløpige rapporten:
Punkt 3.3.1
«Gebyrregulativet har ikke noen bestemmelser om redusert gebyr ved oversittelse av frister i
byggesaksbehandlingen. Saksbehandlerne på byggesak har en sjekkliste som noen av dem
bruker noen ganger. Denne sjekklista er faktura det siste punktet.»
Merknad: det følger av lov og sentral forskrift at gebyr skal avkortes ved oversittelse
av frist.

Punkt 3.3.2:
Det er byggesaksbehandlerne som oppretter selve fakturaen i Ephorte og den ligger inne som
en mal med de ulike gebyrsatsene som skal brukes.
Merknad: det er byggesaksbehandler som lager fakturagrunnlag, ikke selve fakturaen
Sammendrag side 5 - ulovlighetsoppfølging
“Revisor finner det veldig uheldig hvis kommunen ikke følger opp lovverket i fare for å bli upopulær
hos egne politikere”
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Punkt 4.4.2 Forfølging av ulovligheter
“Revisor finner det veldig uheldig hvis kommunen ikke følger opp lovverket i fare for å bli upopulær
hos egne politikere”
Merknad: Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen. Eventuell manglende oppfølging av
ulovligheter skyldes andre årsaker enn politisk påtrykk i enkeltsaker. Så langt har “fare for å bli
upopulær hos egne politikere” ikke blitt brukt som begrunnelse for manglende oppfølging.
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6

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

6.1

Konklusjon

Revisor har konkludert i forhold til de tre problemstillingene som er belyst i forvaltningsrevisjonen.


Sikrer Stjørdal kommune en effektiv fakturering av tilfeldige inntekter?

Revisor finner at Stjørdal kommune har en tilfredsstillende fakturering av tilfeldige inntekter.
På noen områder er det mulig å fakturere tidligere enn i dag ut fra avtaler og regelverk.


Har Stjørdal kommune rutiner sikrer at kommunen får inn de gebyrer
kommunen har krav på og følges disse rutinene opp?

Revisor finner ikke at Stjørdal kommune har rutinebeskrivelser for prosessene som skal sikre
at kommunen får inn de gebyrene den har krav på. En god praksis gjør at kommunen fakturerer
de gebyrene kommunen har krav på og at gebyrreduksjon og gebyrbortfall forekommer
sjelden.


Praktiserer Stjørdal kommune ulovlighetsoppfølging i tråd med regelverket og
egne rutiner?

Stjørdal kommune har i varierende grad fulgt opp ulovligheter i tråd med regelverket og egne
rutiner. Rutinebeskrivelsen er lite konkret og gir liten veiledning i arbeidet med ulovligheter.
Større kompliserte saker har blitt liggende før de tas tak i og administrasjonen har i noen saker
måttet balansere politiske interesser i forhold til anvendelsen av lovverket. Sanksjonsvirkemidlene har i liten grad blitt brukt. Avvikssystemet som ligger i kvalitetssystemet er utdatert
og benyttes ikke.

6.2

Anbefalinger

Revisor anbefaler kommunen å vurdere følgende forslag til forbedringer:


Etablere et system for oppfølging av avtaler som skal faktureres blant annet for å følge
med på faktureringstidspunkter og avtalenes løpetid. Dette systemet må suppleres
med en rutine som sikrer at nye inngåtte avtaler blir fanget opp



Etablere et system for å følge med saksbehandlingstiden i byggesaker



Etablere en rutine som beskriver gangen i fakturering av gebyrer



Forbedre rutinebeskrivelsen for ulovlighetsoppfølging slik at den blir konkret på hva
som skal gjøres i prosessen med ulovlighetsoppfølging
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I forbindelse med implementering av nytt kvalitetssystem bør man vurdere å
konkretisere rutinebeskrivelser, slik at de angir standarden for hvordan oppgaver løses
og som gjør det er mulig å melde avvik fra
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KILDER
Forskrift om bokføring, bokføringsforskriften (FOR-2004-12-01-1558)
Forskrift om byggesak, byggesaksforskriften (FOR-2010-03-26-488)
Forskrift om eiendomsregistrering, matrikkelforskriften (FOR-2009-06-26-864)
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv FOR-2004-06-15-904
Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Stjørdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 0103/03,
11.12.2003
Gebyrregulativ 2018. Vedtatt i kommunestyret sak 107/17, 14.12.17
Gebyrregulativ 2019. Vedtatt i kommunestyret sak 110/18, 20.12.18
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-1967-02-10
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) LOV-2008-06-27-71
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-1992-09-25-107
Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71)
Vann og avløp – tilkoblingsavgifter 2019. Vedtatt i kommunestyret 20.12.2018, sak 110/18.
Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, Stjørdal kommune, byggesak. Vedtatt i komite plan
i utv.sak 22/18, 07.02.18
Årsrapport 2017, Etat teknisk drift, Stjørdal kommune

www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kristiansund-kommunes-saksbehandlingstid-sakulovlighetsoppfolging-plan-bygningsloven
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER
Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres
revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og
forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal
være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike
autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og
føringer), administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne
forvaltningsrevisjonen har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier:


Bokføringsforskriften FOR-2004-12-01-1558



Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71



Byggesaksforskriften FOR-2010-03-26-488



Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) FOR-2009-06-26-864



Forvaltningsloven LOV-1967-02-10



Ot.prp.nr. 45 (2007-2008)



Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Tilfeldige inntekter
Problemstillingen som skal belyses er:
Sikrer Stjørdal kommune en effektiv fakturering av tilfeldige inntekter?
Tilfeldige inntekter er inntekter som ikke faller inn under ordinære faktureringsrutiner.
Bokføringsforskriften § 5-2-2 sier at salgsdokument skal utstedes snarest mulig og senest en
måned etter levering.
Kommunens delegasjonsreglement gir rådmannen ansvar for at utgående fakturering skjer på
en forsvarlig og god måte. Rutinene skal være slik at kommunen fanger opp alle inntekter og
holder løpende oversikter over dem. Følgende revisjonskriterier legges til grunn i arbeidet.


Blir tilfeldige inntekter fakturert innenfor tidsfristen



Blir fakturagrunnlaget rett første gang

Gebyrreduksjon og -bortfall
Problemstillingen som skal belyses er:
Har Stjørdal kommune rutiner som sikrer at kommunen får inn de
byggesaksgebyrer kommunen har krav på og følges disse rutinene opp?
Byggesaksforskriften regulerer gebyrbortfall ved kommunens overskridelse av frister i § 7-6 i
plan- og bygningsloven. Overskrides fristen skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25
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prosent av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsene
gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen med
hjemmel i § 7-3. I slike tilfeller inntrer virkningen av fristoverskridelsen fra det tidspunktet den
avtalte eller forlengede fristen overskrides. § 7-6 henviser til tidsfristene i § 7-4 bokstav a og
plan- og bygningsloven §21-7 første og gjerde ledd.


§ 7-4 bokstav a

§ 7-4 a omhandler at søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven §19-2
(dispensasjonsvedtaket) skal avgjøres innen 12 uker. Fristen gjelder fra søknad er mottatt til
vedtak er sendt. Fristen kan forlenges med den tiden som går til feilretting og supplering av
opplysninger. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige eller
regionale myndigheter.


§ 21-7 første og fjerde ledd

§21-7 første ledd omhandler at søknader om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av
kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger. Ved overskridelse av fristen
skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret (etter nærmere forskrift jfr § 21-8 tredje
ledd).
§ 21-7 fjerde ledd omhandler søknader om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever
dispensasjon fra plan- eller planbestemmelser, skal avgjøres innen 12 uker. Fristen løper
ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter. Plan og
bygningsloven § 20-1 angir tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene og § 20-2 sier
at slike tiltak ikke kan utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og den deretter
har gitt tillatelse. Det finnes tiltak som er unntatt fra søknadsplikten i § 20-5 til § 20-8.
Matrikkelforskriften omtaler avkorting av gebyr ved oversitting av frister. §18 første ledd gir
kommunen en frist på 16 uker til å gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre
matrikkelføringen fra rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt. § 18 fjerde ledd sier at
dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og
matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med
ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.
§19 omhandler matrikkesaker som ikke krever oppmålingsforretning. I slike saker har
kommunen en frist på seks uker (første ledd). §19 fjerde ledd gir regler om avkorting med en
tredjedel av gebyret for matrikkelføringen. Følgende revisjonskriterier er utledet.


Har kommunen rutiner for fakturering av gebyrer og håndtering av gebyrreduksjon og
-bortfall?
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Er praksisen omkring fakturering i henhold til lovverket og egne rutiner?



Er praksisen omkring gebyrreduksjon og -bortfall i tråd med lovverket og egne rutiner
og jobbes det med å unngå gebyrreduksjon og -bortfall?

Ulovlighetsoppfølging
Problemstillingen som skal belyses er:
Praktiserer Stjørdal kommune ulovlighetsoppfølging i tråd med regelverket og egne
rutiner?
Plan- og bygningslovens kapittel 25 omhandler kommunens tilsynsplikt i byggesaker. § 25-1
andre ledd sier at kommunene skal gjennomføre 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. Byggesaksforskriften gir nærmere regler om
kommunens tilsyn. Kommunen skal utarbeide en strategi for tilsynet etter plan- og
bygningslovens §25-1 (byggesaksforskriften §15-1) og kommunen skal utarbeide en årlig
rapport over tilsynsvirksomheten og hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien
(byggesaksforskriften § 15-2).
§ 32-1 sier at kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av
denne loven. Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge
ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak. Slike saker omtales noen ganger som
bagatellmessige ulovligheter. I Ot.prp. nr. 45 (2007-08) finner departementet at det vil svekke
kommunenes plikt i for stor grad hvis adgangen til å unnlate oppfølging skal bero på
kommunens skjønn, der kommunen tillates å legge vekt på egen kapasitet. Det betyr at
kommunen ikke kan si at de ikke har ressurser til å følge opp ulovligheter så lenge
ulovlighetene ikke er bagatellmessig.
Plan- og bygningsloven har bestemmelser om ulike virkemidler eller sanksjoner som
kommunene kan benytte i arbeidet med ulovlighetsoppfølging. Når en ulovlighet avdekkes skal
det gis et forhåndsvarsel om pålegg, tvangsmulkt, forelegg og eller overtredelsesgebyr med
en frist som ikke er mindre enn tre uker (§32-2). §32-2 andre ledd inneholder krav til
forhåndsvarslet, at hvis ulovlige forhold ikke rettes innen fristen vil forholdet kunne følges opp
med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Videre kan det opplyse
om eventuelle pålegg som ikke etterkommes innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg.
Det er mulig å gi et samlet forhåndsvarsel til den ansvarlige for samtlige enkeltvedtak – pålegg,
forelegg og tvangsmulkt (Ot.prp. nr. 45 (2007-08). Kommunen har mulighet til å gi pålegg om
stans og opphør med øyeblikkelig virkning uten at forhåndsvarsel gis (§32-4).
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§ 32-3 gir bestemmelser om pålegg om retting og pålegg om stans. Tredje ledd regulerer at
det sammen med utferdigelse av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Pålegget kan også
oppfølges med forelegg.
§ 32-5 omhandler tvangsmulkt. Tvangsmulkt kan fastsettes sammen med pålegg om retting
og løper fra fristoverskridelsen for retting. Hvis tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med
pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Tvangsmulkt kan løpe så lenge som
et ulovlig forhold varer, som et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og
engangsbeløp. Beløpet tilfaller kommunen. Når det ulovlige forholdet er rettet kan kommunen
nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt.
§32-6 omhandler forelegg. Der det er gått mer enn 6 måneder siden pålegget eller forbudet
ble gitt, skal den som forelegget er rettet mot gis anledning til å uttale seg før forelegget
utferdiges. Den som forelegget er rettet mot kan innen 30 dager, reise søksmål mot det
offentlige for å få forelegget prøvd, hvis ikke har forelegget samme virkning som rettskraftig
dom. §32-7 omfatter tvangsfullbyrdelse.
§32-8 gir regler for overtredelsesgebyr ved forsettlig eller uaktsomme handlinger som nevnt
videre i bokstav a til l. Den ansvarlige skal gis forhåndsvarsel med frist på tre uker.
Overtredelsesgebyret ilegges av den ansvarlige av plan- og bygningsmyndighetene og tilfaller
kommunen. Oppfyllelsesfristen er fire uker fra vedtaket ble fattet, med mindre annet er fastsatt
i vedtaket.
§ 15-1 hjemler at kommunen skal utarbeide en strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven.
Denne skal omhandle målsettinger og rutiner, organisering, eventuelt samarbeid,
kompetansebehov, ressursbruk og finansiering samt utvelgelse og prioritering av fagområder,
sakstyper, tema, herunder lokale forhold og innsatsområder. § 15-1 andre ledd sier at
kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten og hvordan aktiviteten har
vært i forhold til strategien.
Byggesaksforskriftens kapittel 16 omhandler overtredelsesgebyr og setter kr 400 000 som
øvre grense for gebyrets størrelse. § 16-2 gir regler om at ved utmåling av gebyrets størrelse
skal det legges vekt på hvor alvorlig hendelsen er.
Sivilombudsmannen har uttalt at en saksbehandlingstid på fire år i en sak om
ulovlighetsoppfølging ikke er i overensstemmelse med forvaltningslovens § 11a første ledd.
(www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kristiansund-kommunes-saksbehandlingstid-sakulovlighetsoppfolging-plan-bygningsloven/). Etter forvaltningslovens §11 a førsteledd og
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alminnelige prinsipper for forsvarlig så skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken
uten ugrunnet opphold (SOM-2016-419).
Stjørdal kommunes strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging
Stjørdal kommune har vedtatt en strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging på byggesak, som
er vedtatt i komite plan i utv.sak 22/18, 7. februar 2018. I strategien står det at hver enkelt
saksbehandler har ansvar for at det gjennomføres tilsyn i samsvar med prioriteringene, både
varslede og uvarslede, dokumenttilsyn og stedlig tilsyn. De prioriterte områdene er:
1. Tidsavgrensede tilsyn, jf. Byggesaksforskriften § 15-3.
2. Byggesakskontorets prioriteringer; forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet samt
universell og tilgjengelig utforming av bygg
3. Ulovlighetsoppfølging, hvor det særlig skal legges vekt på helse, miljø og sikkerhet
Ulovlighetsoppfølging

skal

skje

som

fortløpende

oppfølging

etter

tips

eller

hvor

byggesakskontroet selv avdekker ulovligheter.
Strategien angir kommunens virkemidler som pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og
tilbaketrekking av ansvarsrett. Når det gjelder ressursbruk henvises det til byggesakskontorets
ressurser og at det foreløpig ikke er behov for ressursøkning. Videre redegjøres det for at
rådmannen i delegasjonsreglementet har fått myndighet til å avgjøre saker knyttet til tilsyn og
ulovlighetsoppfølging. Strategien viser også til rutine for ulovlighetsoppfølging og tilsyn (KVAL1-1453) godkjent siste gang 14.02.2018 og en rutine for samarbeid med Stjørdal brann- og
redningstjeneste, datert 12. januar 2018.
Rutinen for ulovlighetsoppfølging og tilsyn er i hovedsak en gjengivelse av bestemmelsene i
lovverket. Rutinen har avslutningsvis bestemmelser som avvik. Her heter det at prosedyren er
obligatorisk og det skal ikke forekomme avvik. Ved avvik skal avvikssystemet benyttes. For
øvrig vises det til prosedyre avviksbehandling og korrigerende tiltak, udatert.
Følgende revisjonskriterier legges til grunn for besvarelsen av problemstillingen:


Kommunen skal ha en strategi for tilsyn



Kommunen har plikt til å forfølge ulovligheter



Forhåndsvarsel skal gis før sanksjoner iverksettes, med unntak av pålegg om stans
eller opphør med øyeblikkelig virkning



Kommunen skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold



Avvik fra rutinen om ulovlighetsoppfølging og tilsyn skal meldes i avvikssystemet
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VEDLEGG 2 – UTVALG AV TILFELDIGE INNTEKTER
Tilfeldig inntekter
Etat Teknisk drift

Regnskap Budsjett

Avvik

Kommentar

2018

2018

-2918

-2940

-22 Avtale NAV, VR, Revisjon midt Norge

-738

-735

3 Avtale NAV, VR, Revisjon Midt Norge

-37033

-36247

-1882

-1855

BILLETTINNTEKTER, AVG.FRIE

-891

-950

AVG.FRI UTLEIE HUS/ LOKALER

-2288

-2040

-655

-480

-2545

-2290

-20822

-20450

373

-547

-1492

-945

-34810

-34688

122

TILKNYTNINGSAVGIFT

-1548

-1902

-354

DIVERSE AVGIFTER, AVG.PL. 25%

-1125

-266

859 Levering slam

-1210

-300

910 fakturert arbeid utført for andre

-566

-544

-3727

-3782

-3879

-155

FORV. BYGG FOR ADM.
AVG.FRI UTLEIE HUS/ LOKALER
FORDELTE DRIFTSUTGIFTER, AVG.FRI
UTLEIEBOLIGER
AVG.FRI UTLEIE HUS/ LOKALER
DIVERSE LEIEINNTEKTER

786 Husleie boliger
27 Fakturert strøm boliger

PARK-/IDRETTSANLEGG

DIVERSE LEIEINNTEKTER
REF FRA FYLKESKOMMUNEN, AVG.PL

-59 Svømmehall
248 Leie av idrettsanlegg
175 Leie av kunstgressbane
255 Avtale Ole Vig ang Stjørdalshallen

VANNVERK
KOMMUNALE ÅRSGEBYRER
TILKNYTNINGSAVGIFT
AVLØP
KOMMUNALE ÅRSGEBYRER

KOMMUNALVEGER
REF. FRA ANDRE
PARKERING
GEBYRINNTEKTER

22 Parkeringsbøter

FEIING OG TILSYN
KOMMUNALE ÅRSGEBYRER

-55

BEREDSKAPSAVD.
SOLGTE TJENESTER, AVG FRI

3724 Skogbrann Sverige

NÆRING
FESTEAVGIFT
DIVERSE LEIEINNTEKTER
REF.FRA FYLKESKOMMUNEN

-529

-500

-1246

-860

386 Avtale leie p-areal Equinor ++

29

-758

-240

518 Nettverkstreff og forsvarskoordinator

-5061

-5362

-302 Byggesaksgebyr

-350

-535

-185 Reguleringsgebyr

-2296

-2492

-196 Oppmålingsgebyr

-537

-520

-500

-300

BYGGESAK
GEBYRINNTEKTER
REGULERING
GEBYRINNTEKTER
KART OG GEODATA
GEBYRINNTEKTER
SOLGTE TJENESTER, AVG.PL. 25%

17 Meglerpakker - fakturert inntekt

RENHOLD
SOLGTE TJENESTER, AVG FRI

- Teknisk drift -

200 Arbeid utført for andre

46

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Orientering fra rådmannen - Sykdomsutbruddet ved Halsen
sykehjem
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
07.06.2019

Saknr
19/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 27
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollkomiteen har anmodet rådmannen om en orientering vedrørende sykdomsutbruddet
på Halsen sykehjem.
Rådmannen har fått følgende stikkord for orienteringen/redegjørelsen:
· Fakta i saken (slik rådmannen ser det)
· Utløsende årsak, dersom konstatert.
· Eventuelle rutineendringer og andre tiltak

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
07.06.2019

Saknr
20/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/161 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Undersøkelse vedrørende Ree alleen
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Henvendelse vedr. miljøarbeidertjenesten mv. fra en pårørende (U.OFF. Jf. forv.l. §13
1. ledd og off.l. §13.)
2. Melding fra revisor vedr. leveringstidspunkt for den bestilte gjennomgangen av saken
vedr. Ree alleen.
Sekretær kan gi en overordnet orientering om referatsak 1 i åpent møte, men dersom
kontrollkomiteen ønsker mer detaljert informasjon om saken må møtet lukkes. Jf.
Kommunelovens §31 nr. 2. og forvaltningslovens §13 1. ledd.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anna Ølnes <anna.olnes@revisjonmidtnorge.no>
24. mai 2019 11:51
Paul Ivar Stenstuen
SV: Undersøkelse i Stjørdal

Hei,
Tusen takk
Mvh
Anna Ølnes

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
M +47 906 33 713 | Skype for business <sip:anna.olnes@revisjonmidtnorge.no>

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no <http://www.revisjonmidtnorge.no/> | M +47 907 30 300

Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>
Sendt: fredag 24. mai 2019 11:48
Til: Anna Ølnes <anna.olnes@revisjonmidtnorge.no <mailto:anna.olnes@revisjonmidtnorge.no>>
Kopi: Unni Romstad <unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
<mailto:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no>>; Tor Arne Stubbe
<tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no <mailto:tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no>>
Emne: SV: Undersøkelse i Stjørdal
Kontrollkomiteens leder er orientert og vi er innstilt på å ta dette ønske til etterretning.
Mvh Paul
Fra: Anna Ølnes <anna.olnes@revisjonmidtnorge.no <mailto:anna.olnes@revisjonmidtnorge.no>>
Sendt: 16. mai 2019 10:55
Til: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>
Kopi: unni.romstad <unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
<mailto:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no>>; Tor Arne Stubbe
<tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no <mailto:tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no>>
Emne: Undersøkelse i Stjørdal
Hei,
Jeg viser til bestilling av gjennomgang og vurdering av asfaltering av Ree-aleen, og tilsendt informasjon,
senest i e-post i går. Med den nye henvendelsen ser det dessverre ut til at vi får problem med å nå
fristen om levering av vår vurdering innen kontrollkomiteens møte den 7.6. Er det mulig å utsette
levering til kontrollkomiteens neste møte?
Mvh

Anna Ølnes

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
M +47 906 33 713 | Skype for business <sip:anna.olnes@revisjonmidtnorge.no>

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no <http://www.revisjonmidtnorge.no/> | M +47 907 30 300

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
07.06.2019

Saknr
21/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/161 - 3

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom komiteen ønsker å fatte vedtak knyttet til et
tema som tas opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
07.06.2019

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/161 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Saknr
22/19

