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FORORD

Kommunesektoren er utfordret til å være rasjonell i sin saks-
behandling av plan og byggesaker. Lovendringene  av 1997

satte fokus på kvalitet, men førte også til større press på produkti-
viteten i næringen. Nyere endringer  setter ytterligere fokus på
saksbehandlingen og tidsforbruket.

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har gjennom snart 100 år arbeidet for  
kvalitet på de kommunaltekniske fagområdene. Som følge av de store endringene i plan-
og byggesaksbehandlingen ønsker foreningen å finne hjelpemidler til bruk for kommu-
nene. Nøkkeltallsprosjektet er et slikt hjelpemiddel.

Sammen med Nøkkeltall i kommunens planarbeid (2001) og Nøkkeltall for
Byggesaker (2001) bidrar temaheftet Nøkkeltall for tid og ressursbruk i plan- og bygge-
saker med faktiske opplysninger om situasjonen i kommunene. Rapporten kan bidra til
innarbeiding av rasjonelle verktøy og rutiner i kommunene. I tillegg får vi en oversikt og
en indikasjon over bransjens bruk av tid til "feilretting".

Målet for Norsk Kommunalteknisk Forening er å utvikle dette videre i samarbeid
med alle aktører i plan og byggesaksprosessen.

Vi retter en stor takk til alle som har bidratt i prosjektet, enten det gjelder finansie-
ring,  innsamling av data eller til de som har kommet med gode og konstruktive forslag
eller tilbakemeldinger.

En særlig takk til vår prosjektleder, sivilarkitekt Bengt Næspe, som har vært på-
driver og koordinator for dette temaheftet.

Oslo, september 2003.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Forum for Byggesak

Kari Myhre Hellem (leder)

Forum for Fysisk Planlegging

Per Erik Simonsen (leder)
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1. SAMMENDRAG 

 Bakgrunn 1.1 

1.2

1.3

1.4

Norsk Kommunalteknisk Forening, har i samarbeid med Boligprodusentenes forening og Oslo 
kommune, gjennomført dette prosjektet for å utvikle en felles nasjonal beregningsmåte for å 
registrere og sammenligne viktige nøkkeltall ved behandling av plan- og byggesøknader i 
kommunene. 
Prosjektet har fått støtte fra Norges forskningsråd i tillegg til Oslo kommune, Bærum 
kommune, Tromsø kommune, Boligprodusentene og Oslo Boligbyggelag OBOS. 
Prosjektet er gjennomført som en videreutvikling av målemetodikk utviklet av kommuner i 
Grenland og Østfold. Metodikken er tatt i bruk i nye regioner for å få geografisk spredning, 
evaluering og videreutvikling av de standarder som ligger til grunn. 

  Gjennomføring - måloppnåelse 
I den opprinnelige prosjektsøknaden til Norges Forskningsråd ble det søkt om kr. 2 100 000. 
Det ble gitt tilsagn om en delfinansiering på kr. 500 000 under forutsetning av at det ble 
skaffet annen tilleggsfinansiering. Dette medførte at prosjektoppstart måtte utsettes, og det ble 
arbeidet med å skaffe ytterligere finansiering.  
Endret budsjett medførte en halvering av opprinnelig omsøkt prosjektfinansiering til kr. 
1 000 000 Plandelen ble redusert fra kr 350 000 til kr. 100.000 
Dette medførte betydelige reduksjoner i de opprinnelig planlagte aktiviteter både i forhold til 
videreutvikling av standarder, geografisk spredning av denne og datainnsamling, evaluering 
og utvikling av nye rapporter fra referansekommuner. 
De planlagte målsettinger og aktiviteter i redusert prosjektplan er alle oppnådd og 
gjennomført. 

  Standardisering - byggesaker 
Når det gjelder byggesak er målsettingen om å sikre videre data fra Grenland og Østfold for 
en stor del oppnådd. Oslo, Bærum og Tromsø har bidratt til videreutvikling av standard og 
nasjonal rapportering, En rekke nye referansekommuner er kommet med, selv om den 
geografiske spredning til Vestlandet og Nord-Norge er lite utviklet. 
Det er oppnådd å skaffe forståelse for en standard for måling av saksbehandlingstid som alle 
deltakende kommuner støtter. Denne standarden har fått gjennomslag i en rekke nye 
kommuner. Ved utforming av ny forskrift for saksbehandling er hovedprinsippene i 
standarden kommet med i forskriften. Vi regner med at definisjonene i denne rapporten vil 
danne grunnlag for utarbeiding av veiledning. 
Det er nå ca 20 referansekommuner som rapporterer nøkkeltall til NKF som er evaluert i 
denne rapporten 

  Standardisering � plansaker 
Når det gjelder standard for plansaker er det utarbeidet et forslag som er oversendt 
Miljøverndepartementet. Dette forslaget bygger på erfaringer fra Oslo kommune og Grenland 
og på erfaringer med standard for byggesaker. Det er søkt Miljøverndepartementet om 
prosjektmidler for å videreutvikle standarden og komme i gang med konkrete målinger i 
referansekommuner i forhold til lovbestemte tidsfrister.� 
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1.5  Evaluering � rapportering 
 
Rapportering er basert på datainnsamling fra hele året 2002 fra ca 20 referansekommuner. 
Referansekommunene er i hovedsak kommuner på det sentrale Østlandet, med unntak av 
Tromsø. Kommunestørrelsen spenner fra Skiptvet kommune (med ca 3000 innbyggere) til 
Oslo. 
Alle rapporter er gjort på bakgrunn av det totale antallet byggesaker i kommunene basert på 
felles standard og rutiner. Resultatene viser følgende: 

• Andelen meldinger av den totale søknadsmengden er høy og ligge nær 45 % i snitt. 
Andelen meldinger har vært økende de siste årene. Da arealgrensene for meldinger er 
økt, forventes andelen meldinger å øke ytterligere. Meldinger omfattes ikke av reglene 
om ansvar og kontroll 

• Andelen enkle søknader, som i utgangspunktet var ment å skulle erstatte meldingene 
utgjør i snitt ca 15 % av sakene. Det er til dels svært store variasjoner mellom 
kommunene. Andelen enkle tiltak ser ikke ut til å øke 

• Referansekommunene hadde i snitt 7, 5 uker behandlingstid i henhold til standarden. 
Tiden er beregnet for enkle søknader, ett-trinnsøknader og søknader om 
rammetillatelse. Meldinger og søknader om inngangsetting inngår ikke i denne 
beregningen 

• Kommunenes saksbehandlingstid varierte fra 1 til 12 uker. Små landkommuner uten 
utbyggingspress har klart lavere saksbehandlingstid enn større bykommuner.  

• Behandlingstiden er ikke bare avhengig av kommunestørrelse. Kommuner som har 
arbeidet med intern prosessforbedring med fokus på behandlingstid har bedre 
resultater enn kommunestørrelse skulle tilsi. Oslo Kommune som er klart størst har 
ikke lenger behandlingstid enn flere mindre bykommuner. 

• Det er ikke kartlagt i hvilken grad saksbehandlerkapasitet har innflytelse på 
behandlingstiden. Dette måtte utgå på grunn av budsjettsituasjonen. 

• Kommunene bruker i snitt 2,5 uker på mottakskontroll. Det vil si den tid det tar å 
oppdage mangler og gjøre dette kjent for ansvarlig søker. Tiden varierer fra 1 til 6 
uker. Anbefalt tidsbruk i forhold til et forsvarlig servicenivå bør ikke overstige 2 uker i 
særlig grad. 

• Andelen mangelfulle søknader utgjør i snitt ca 30 � 35 % av søknadene. Variasjonene 
i kommunene er fra 20 til 70 %. Tromsø ligger svært høyt, dette skyldes delvis mange 
små byggefirmaer med lav kompetanse. En del av forskjellene skyldes også ulik 
praksis og definisjon på hvilke saker som er mangelfulle. Det er ikke påvist klare 
utviklingstrekk om andelen øker eller synker. 

• Bransjen bruker i snitt 2,5 uker på feilretting. Dette er i snitt av alle byggesaker, selv 
om andelen saker med feil utgjør ca 35 %. Variasjonene er 0,5 uker til 4,5 uker. Denne 
tiden er ikke med i beregningen av kommunal saksbehandlingstid. Bransjens 
feilretting utgjør i snitt ca 1/4 av den totale saksbehandlingstiden. 

• Total saksbehandlingstid er i snitt på 10 uker. Variasjonene i kommunene er fra 2 til 
14,5 uker.  

• Total saksbehandlingstid har stabilisert seg de siste årene. Tiden gikk betydelig opp i 
Grenland etter innføring av lovreformen i 1998, men har etter det gått ned og etter 
hvert flatet ut til tilsvarende nivå som før innføring av reformen. 
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1.6  Videreutvikling, anbefalinger 
 
Standard byggesak 
Standarden for beregning av saksbehandlingstid bør utvikles til å omfatte nøkkeltall koblet 
mot økonomitall, tall for ressursberegning og brukerundersøkelser. Tallene  må kunne 
benyttes til kontinuerlige tiltak for forenkling, forbedring og fornying av tiltak i lovverket og 
kommunal saksbehandling. Tallene må kunne brytes ned til operative styringsdata. Dette 
arbeidet bør ledes av Statens bygningstekniske etat (BE) og NKF. 
 
Standard plansak 
Det må utarbeides klare standarder for beregning av lovbestemte tidsfrister og standarder for 
milepæler og behandlingsprosesser. Standarden bør utvikles til strategiske, taktiske og 
operative styringstall slik som foreslått i byggesaker. 
 
Rapportering og datafangst 
Datafangst og rapportering fra referansekommunen bør fortsette. NKF bør arbeide aktivt mot 
sine medlemskommuner for å øke antallet referansekommuner og bidra til en bedre 
geografisk spredning av disse. Dette bør også omfatte plansaker. Rapporter om 
saksbehandlingstid bør benyttes til forbedringsarbeid og legges ut sentralt på BYGGSØK�s 
informasjonstjener. Datafangsten bør også kobles til innhenting av data og rapportering til 
KOSTRA. Statens bygningstekniske etat i samarbeid med NKF bør lede arbeidet med 
rapportering på informasjonstjener. 
 
Datamodell 
Innhenting av data fra BYGGSØK, kommunale sakstøtteverktøy og andre kilder, krever en 
standardisert beskrivelse og systematikk. Denne bør baseres på filoverføring i XML format og 
krever samarbeid mellom flere parter. Ledes av BE og NKF. 
 
Nye rapporter 
Nye rapporter kan gi mulighet for kontinuerlig evaluering og overvåking av tiltak i lovverket, 
som innføring av elektroniske søknader, bruk av forhåndskonferanse, sentral godkjenning, 
typebestemt saksbehandling, lovbestemte tidsfrister etc. 
 
Forenkling, forbedring, fornying 
�NKF Kompetanse� kan bidra med kompetanse til kommuner som ønsker å forenkle, forbedre 
og fornye sine saksbehandlingsprosedyrer for å spare ressurser, øke kvalitet på 
saksbehandlingen, korte saksbehandlingstid og får mer brukerorientert saksbehandling. Denne 
kompetansen kan gis via prekvalifiserte konsulenter og  vil bygge på bruk av ISO 9001:2000 
og standardiserte nøkkeltall. 
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2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Norsk Kommunalteknisk Forening, ved Forum for Bygningskontroll og Forum for Fysisk 
planlegging, har ønsket å utvikle en felles nasjonal beregningsmåte for å registrere og 
sammenligne viktige nøkkeltall ved behandling av plan- og byggesøknader i kommunene. 
Boligprodusentenes forening og Oslo kommune, plan og bygningsetaten er medsøker til dette 
prosjektet. Kvantifiserbare nøkkeltall kan bidra til å evaluere de virkninger som endringen i 
plan- og bygningsloven har medført, og være et verktøy for kontinuerlige målinger av 
kommunens og bransjens tids- og ressursbruk i forhold til iverksetting av nye tiltak og gi 
opplysninger om bransjens kompetanse i forhold til søknadskvalitet. 
Prosjektet er gjennomført som en videreutvikling av målemetodikk utviklet av kommuner i 
Grenland og Østfold. Metodikken er tatt i bruk i nye regioner for å få geografisk spredning, 
evaluering og videreutvikling av de standarder som ligger til grunn. Resultatene av målingene 
er evaluert halvårlig og publisert på Internett. Prosjektet er samordnet med BYGGSØK 
(elektroniske søknader) som er gjennomført av Statens bygningstekniske etat og Statens 
kartverk. 
 

3. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Se også framdriftsplan � aktivitetsplan under bilag punkt 8.1 

3.1. Finansiering 
Prosjektet er delfinansiert med midler fra Norges Forskningsråd i rammen av evaluerings-
prosjektet for reformen av plan- og bygningsloven. 
Opprinnelig prosjektsøknad til Forskningsrådet var på kr. 2 100 000 
Herav var kr. 1 750 000 øremerket til byggesak og kr. 350 000 til plansak. 
Med begrunnelse i at prosjektet i større grad er et utviklingsprosjekt enn et forskningsprosjekt, 
ble det gitt tilsagn om en delbevilgning på kr. 500.000 fra Forskningsrådet, på betingelse av at 
det ble skaffet annen tilleggsfinansiering. 
Dette medførte at prosjektoppstart måtte utsettes, og det ble arbeidet med å skaffe ytterligere 
finansiering. Det lykkes etter hvert å få til en finansiering med følgende bidragsytere: 
 

 

Oslo kommune  200.000 
Boligprodusentenes forening  100.000 
Oslo Boligbyggelag OBOS  100.000 
Bærum kommune    50.000 
Tromsø kommune    50.000 
Sum finansiering andre kilder   500.000 
Norges Forskningsråd   500.000 
Total finansiering 1.000.000 
Egeninnsats kommuner 100.000 
NKF trykking av rapport, egeninnsats   70.000 
Totalt inklusiv egeninnsats 1.170.000 

 

Oversikt over endelig finansiering 
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ÅR 2001 2002 2003 TOTALT 
Byggesak:     
Innkjøp og installasjon av programvare 200 200 -             400  
Behovsanalyse, evaluering og tilpassing av målestandard 150 100 50             300  
Integrasjon med sakstøtteverktøy 50 50              100  
Årlige evalueringer på internett, publikasjoner, formidling 200 200 300             700  
Prosjektledelse 100 100 50             250  
Totalt byggesak 700 650 400          1 750  
Plan:     
Fase 1 Behovsanalyse 150               150  
Fase 2 Testregistreringer  200              200  
Totalt plansak 150 200 -             350  
Totalt plan-/byggesak 850 850 400          2 100  
 

Opprinnelig prosjektbudsjett 

 

ÅR 2001 2002 2003 TOTALT 

Byggesak:     
Innkjøp og installasjon av programvare 200    200 
Behovsanalyse, evaluering og tilpassing av målestandard 

50 165   215 
Integrasjon med sakstøtteverktøy 170  -   170 
Årlige evalueringer på internett, publikasjoner, formidling, søknader 
initiering 50 165    215 
Prosjektledelse 50 50   100 
MVA 115 55  170 
Totalt byggesak 635 435   1070 
Plan:     
Fase 1 Behovsanalyse   50  50 
Fase 2 Testregistreringer  25   25 
MVA  25  25 
Totalt plansak   100   100 
Totalt plan-/byggesak 635  535   1170 

 

Endelig prosjektbudsjett 

Endret budsjett medførte en halvering av opprinnelig omsøkt prosjektomfang. 
I det opprinnelige prosjektet var det forutsatt et betydelig større omfang i å utvikle felles 
rapporter fra deltakende kommuner, og å distribuere resultater på internett. I tillegg var 
forutsatt å installere programvare i flere referansekommuner for å få en større geografisk 
spredning i bruk av standard for måling av nøkkeltall. Plandelen i det endelige 
prosjektbudsjettet ble redusert til kr. 100.000. 
Etter noe tid, ble det avklart at prosjektet er fritatt for mva. Endelig prosjektbudsjett er derfor 
påplusset beløpende avsatt til mva på de enkelte postene 

3.2. Organisering  
Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning: 
 

Oslo kommune 
Plan- og bygningsetaten 

Aleksander Bjaaland 

Bærum kommune Frode Jørgensen 
Tromsø Halvard Thon 
Boligprodusentene Per Jæger 
NKF Kjersti Larsstuen 
NKF  
Kommunene i Østfold Byoffensiv og Grenland 

Per Bjørn Homstvedt (leder) 
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I prosjektbeskrivelsen var der forutsatt at det skulle opprettes arbeidsgrupper for det videre arbeid med 
standard. Styringsgruppen ønsket at prosjektleder kontaktet nødvendige kommuner etter behov, uten å 
formalisere dette i arbeidsgrupper. Dette for å utnytte de reduserte budsjettrammer best mulig 
Kontakt med andre prosjekter samt BE og KRD anses å være godt ivaretatt ved styringsgruppens 
sammensetning. Styringsgruppen anså det derfor heller ikke nødvendig å etablere egen 
referansegruppe 
Styringsgruppen har hatt 3 møter i tillegg til korrespondanse på e-post og diverse telefoner til 
gruppens medlemmer. 

3.3. Måloppnåelse� Byggesak 
 

Framdriftsplan for oppgaver i prosjektet 
Prosjektperiode,   

fra dato: 
01.01.2001 til: 31.12.2003 2001 2002 2003 2004 

Hovedaktiviteter/oppgaver fordelt over 
prosjektperioden 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BYGGESAK:                 
G  - oppdatere verktøy, kvalitetssikre registrering x                
Ø  - oppdatere verktøy, kvalitetssikre registrering x                
OBT  implementere verktøy � starte registrering  x               
OBT behovsanalyse, evaluering, tilpassning    x             
OBT Integrasjon med sakstøtteverktøy    x             
NV  implementere verktøy � starte registrering     x            
NV behovsanalyse, evaluering, tilpassning        x         
NV integrasjon med sakstøtteverktøy        x         
Årlige evalueringer, publisere resultater       x     x        
PLANSAK:                 
OBT + G  behovsanalyse    x             
OBT + G  testregistreringer         x        
Sluttrapport            x     

  OBT = Oslo, Bærum, Trondheim 
  G = Grenland  Ø  = Østfold  
 NV   = Kommunenettverk nord og vest. 

                

Planlagt framdrift i henhold til prosjektbeskrivelse datert 30.9.2000 

 

 
Prosjektperiode,          fra dato: 01.01.2001 til dato: 31.12.2004 2001 2002 2003 
Hovedaktiviteter/oppgaver fordelt over prosjektperioden 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.Oppdatere IKT verktøy  Grenland/Østfold      x x       
2. Implementere IKT verktøy  Kommunenettverk storby     x x        
3. Implementere IKT verktøy  Kommunenettverk vest/nord              
4. Årlige evalueringer av byggesaksreformen  � publikasjoner, internett         x      x  
5. Integrere programvare    x x x       
6. Sluttrapport � oppsummering anbefalinger             x

Planlagt framdrift i henhold til prosjektplan revidert 15.1.2001 
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A. Oppdatere IKT verktøy.  
  
Hensikten var å sikre registreringer utført i Grenland tilbake til 1997 og å sikre registreringene 
i Østfoldkommunene, som ble utført i et prosjekt i regi av Østfold Byoffensiv i 2001. Disse 
registreringene omfatter alle byggesaker som ble behandlet i kommunene i disse periodene. 
Registreringen bygger på lik standard og gir derfor et solid datagrunnlag for å kunne 
analysere utviklingstrekk over tid. 
Det er av stor betydning å sikre dette datagrunnlaget ved å motivere til videre registreringer 
og å koble registreringen til data fra kontorstøttesystemer, for å unngå arbeid med 
dobbeltregistreringer. 
Grenland  
Rapportverktøy i integrert versjon er installert i Skien og Siljan kommune. Kragerø benytter 
frittstående verktøy. Porsgrunn og Bamble benytter verktøy som foreløpig ikke har gitt 
mulighet for felles evaluering av rapporter. Disse kommunene har fått tilbud om integrert 
løsning mot kontorstøttesystemet Integrert løsning forutsettes ikke finansiert av prosjektet. 
Bamble kommune vil ta i bruk tilbudt løsning. 
Alle grenlandskommuner unntatt Porsgrunn vil derfor kunne fortsette registreringer i 
forhold til standarden 
Østfold 
Alle 7 kommuner som deltok i prosjektet i regi av ØBO (med unntak av Halden) har fortsatt 
sine registreringer og leverer jevnlig data til nøkkeltallsprosjektet. Det synes som om 
kommunen har klart å videreføre registreringene fra ØBO-prosjektet til vanlig driftsfase på en 
glimrende måte. Østfold er nå den regionen i landet som er hovedleverandør av data i henhold 
til Grenlandstandarden. 
Alle kommunene har fått, eller får tilbud om oppdatering til integrerte versjoner. Det 
forutsettes også her at kommunene finansierer oppdatering selv. 
Alle Østfoldkommuner unntatt Halden fortsetter sine registreringer 
Prosjektet har derved i vesentlig grad medført at denne regionen fortsatt er en viktige 
støttespillere i den videre spredning og etablering av standard og målinger. 

 
B. Implementere IKT verktøy storby (Oslo Bærum Tromsø) 
 
Oslo kommune er sammen med NKF medsøker til prosjektet og har vært en betydningsfull aktør i 
forhold til videreutvikling av standard både på plan og byggesak. 
Opprinnelig skulle Trondheim kommune sammen med Oslo og Bærum delta i prosjektet. Imidlertid 
meldte kommunen avbud. For å sikre finansiering og geografisk spredning av standarden ble Tromsø 
kommune med i prosjektet..  
Bærum og Tromsø leverer data og har sikret datafangst for hele året 2002. Oslo kommune fikk 
installert rapportverktøy integrert med DocuLive. Imidlertid har kommunen utviklet så stor egen 
kompetanse på egne rapportverktøy, at kommunene valgte å benytte egne verktøy tilpasset standarden 
i nøkkeltallsprosjektet. 
Alle tre kommuner registrerer og leverer data til den felles evalueringen av nøkkeltall. Alle 
kommunene har bidratt aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av standard og målinger. 
Målsettingen om å implementere verktøy, metode og å gjennomføre målinger i storbyforumet er 
oppnådd full ut. 

 

C. Implementere IKT verktøy i kommunenettverk vest/nord. 
 
Budsjettrammen tillot ikke muligheter for innkjøp av rapportverktøy for kommunenettverk i 
Nord-Norge og Vestlandet finansiert fra nøkkeltallsprosjektet. 
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Imidlertid har andre kommuner tatt i bruk verktøy og standard på eget initiativ og med egen 
finansiering: 
Dette gjelder foreløpig følgende kommuner: 
Larvik, Rana, Frogn, Nesodden, Skedsmo og Vestby og Voss. Larvik og Skedsmo er godt i 
gang med registreringer, noen av de andre kommunene har hatt noen oppstartsproblemer av 
teknisk art. Disse problemene ser nå ut til å være løst. 
Flere andre kommuner har vist interesse for å komme i gang med egne registreringer 
Dette bidrar til spredning av standard og muliggjør �benchmarking� mellom flere kommuner.  
Den geografiske spredningen på kommunene er enda ikke optimal med hensyn til 
prosjektets målsetning. Det vil derfor bli lagt særskilt vekt på å få med flere kommuner på 
Vestlandet og Nord-Norge som referansekommuner. 
Se for øvrig punkt 4.1.4 

 

D. Årlige evalueringer 
 
Rapporter: 
Det er gjort to evalueringer i 2002. Den første inneholdt data og registreringer fra januar til 
april 2002. Den andre som er gjengitt i denne sluttrapporten bygger på komplette data fra år 
2002. I opprinnelig budsjettramme var det forutsatt vesentlig større omfang på dette arbeidet. 
Opprinnelig budsjettramme for evalueringer var på kr. 700 000, mens endelig prosjektramme 
ble på kr. 215 000. Dette medførte at ambisjonsnivået måtte legges betydelig lavere. 
Opprinnelig var det planlagt å kartlegge kommunens ressursbruk, å gå dypere inn i 
tallmaterialet for å studere flere årsakssammenhenger og foreta flere datainnsamlinger for å se 
på utvikling over tid. Den evaluering som er utført i prosjektet er en videreføring av tidligere 
evalueringer fra Grenland supplert med alle de nye referansekommunene. I forhold til endret 
budsjettramme er prosjektets aktiviteter er gjennomført som planlagt. 

 

E. Integrere programvare 
 
Rapportverktøyet som benyttes fra ArkiData AS kan nå lese data fra følgende kontorstøttesystemer: 
Kontor 2000 - IBM 
Forum WinSak  - Ephorma 
DocuLive - Software Innovasjon 
For kommuner som ikke har kontorstøtteverktøy eller benytter andre verktøy enn de nevnte, kan 
benytte en frittstående versjon. 
Det arbeides med en tilpassing til systemet fra ACOS. Derved vil de fire mest benyttede sak/arkiv 
systemer være støttet. 

 

 

3.4. Måloppnåelse � Plansaker 
 

Plansak  
 
Finansieringen medførte en betydelig reduksjon i omfanget av plandelen av prosjektet. Opprinnelig 
budsjett for plandelen var satt til kr. 350 000, endelig budsjett ble kr. 100 000  
Prosjektbeskrivelsen tok utgangspunkt i å  arbeidere videre med utgangspunkt i modellen fra 
Grenlandsprosjektet, og arbeidet ble lagt opp som et nettverksprosjekt med de samme 
ressurskommunene som går inn i byggesaksdelen: Grenland, Oslo, Bærum og Trondheim kommune.  
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Arbeidet forutsattes basert på løpende testregistreringer i prosjektperioden. Formålet var å klarlegge 
sammenhenger i tidsbruk mellom planprosess og byggesak for private reguleringsforslag, samtidig 
som en ville få erfaringer med en testversjon av det elektroniske registreringsverktøyet. 
Prosjektet var delt i 2 faser: 
 
Fase 1 Behovsanalyse - Prosjektperiode 2001 
Det foreligger modeller for registrering på byggesak og på planområdet. Hvordan bør disse dataene 
samkjøres slik at en kan utvikle indikatorer som beskriver forutsigbarhet for byggesak sett  i forhold til 
planprosessen. 
Fase II Testregistreringer - Prosjektperiode 2002 
Det gjennomføres registreringer for plan og tilhørende byggesak for et års driftsperiode. Det utvikles 
statistiske data og rapporter fra testperioden. Erfaringer med registreringsverktøy og rapporter skal 
oppsummeres som grunnlag for et hensiktsmessig registreringssystem som gir indikatorer for 
forutsigbarhet i plan- byggesaksprosessen 
 
Det var videre forutsatt at Terje Holsen og Morten Meyer som hadde arbeidet med den 
problemstillingen i Grenlandsprosjektet skulle engasjeres i nøkkeltallsprosjektets plandel. 
Oslo kommune øremerket kr. 100 000 av sitt bidrag til plandelen, det er denne bevilgningen som 
utgjør budsjettrammen for plandelen 
 
Budsjettrammen har gjort det nødvendig å konsentrere arbeidet om å kartlegge arbeidet med 
definisjoner av milepæler og rapportering i Oslo kommune, samt å samordne arbeidet med BYGGSØK 
og å komme med et første forslag til standard for måling av saksbehandlingstid i plansaker tilpasset 
nye lovbestemte tidsfrister. Kartlegging og utført arbeid danner et godt grunnlag for å gå videre med 
dette arbeidet dersom det blir satt av midler til dette fra Miljøverndepartementet. 
 

4. STANDARDISERING OG RAPPORTERING -  BYGGESAK 
 
Prosjektet benytter data fra kommuner i Grenland (Grenlandsprosjektet) og Østfold (Østfold 
Byoffensiv) i tillegg til Oslo, Bærum og Tromsø samt nye referansekommuner. 
 

4.1. Grenlandsprosjektet 
Kragerø og Skien har registrert og levert data i henhold til standarden siden 1997 
Bamble og Siljan vil være i stand til å fortsette sine registreringer i løpet 2003 

 

Kommunene har levert datagrunnlag for rapporter i følgende år 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Bamble x x x x   
Kragerø x x x x x x 
Porsgrunn x x x    
Skien x x x x x x 
Siljan x x x x x  
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4.2. Østfold Byoffensiv 
Alle kommunene i Østfold Byoffensiv med unntak av Halden kommune har fortsatt sine 
kontinuerlige målinger, slik at det fra denne regionen foreligger 
fullstendig datafangst fra 01.01 2001. 

 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Askim         x x 
Eidsberg           x 
Fredrikstad         x x 
Halden         x   
Moss           x 
Sarpsborg      x x 
Skiptvet      x x 
       

 

4.3. Oslo, Bærum og Tromsø 
Det var forutsatt at samarbeidsforumet som er etablert mellom Oslo, Trondheim og Bærum 
kommuner skulle delta i evalueringsprogrammet ved å ta i bruk og videreutvikle standardene 
som benyttes i Grenland og Østfold. Tromsø kommune er som kjent kommet inn som 
erstatning for Trondheim. Tromsø har rapporteringsverktøyet integrert i sitt 
kontorstøtteverktøy, mens Bærum benytter et frittstående verktøy i påvente av valg av nytt 
kontorstøttesystem. 
Oslo kommune har fått installert ByggSak-Rapport integrert med DocuLive. Testing av 
rapporter ble ikke utført, da kommunene ønsket å benytte en egenutviklet innsynsmodul mot 
DocuLive for å kunne benytte en rekke egenutviklete rapporter. 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Bærum           x 
Oslo           x  
Tromsø           x  

 

4.4. Andre kommunenettverk 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Larvik           x x 
Skedsmo           Delvis x  x 
Rana           x  x 
Voss       x 
Nesodden       x 
Frogn       x 
Vestby       x 
        

 
 

© Prosjektleder sivilarkitekt Bengt Næspe                                                                                        14



4.5. Geografisk fordeling - referansekommuner 
Referansekommunene er svært varierte med hensyn til størrelse (se tabell) I alle grafer som 
viser saksbehandlingstid er resultatene gradert etter kommunenes innbyggertall. 
  
 

Fylke Kommune Innbyggertall Status Data fra 
Nesodden 15777 Installasjon 2003 
Frogn 12962 Installasjon 2003 
Skedsmo 40034 Rapporter  2002 

Akershus 

Vestby 12515 Installasjon 2003 
Aust-Agder - 0 -  
Buskerud - 0 -  
Finnmark - 0 -  
Hedmark - 0 -  
Hordaland Voss 13751 Rapporter  2003 
Møre og Romsdal - 0 -  
Nordland Rana 25350 Rapporter  2003 
Nord-Trøndelag - 0 -  
Oppland - 0 -  
Oslo Oslo 512589 Rapporter  2002 
Rogaland - 0 -  
Sogn- og Fjordane - 0 -  
Sør-Trøndelag - 0 -  

Bamble 0 Utgått/ny+ 1997 
Kragerø 10610 Rapporter  1997 
Porsgrunn 33204 Utgått 1997 - 2000 
Skien 50272 Rapporter 1997 

Telemark 

Siljan 2328 Installasjon 1997- 2000 /2003 
Troms Tromsø 60524 Rapporter 2002 
Vestfold Larvik 40795 Rapporter 2002 
Vest-Agder - 0 -  

Askim 13673 Rapporter 2001 
Eidsberg 9 919 Rapporter 2001 
Halden 27204 Utgått 2001 - 2001 
Moss 27338 Rapporter 2002 
Fredrikstad 68505 Rapporter 2001 
Sarpsborg 48555 Rapporter 2001 

Østfold 

Skiptvet 2328 Rapporter 2001 
      

 

 

 

 

Referansekommunene utgjør: 
• 21 av 435 kommuner 
• 8 av 19 fylker 
• Kommuner med til sammen 1 028 233 innbyggere 

Det er noe skjev geografisk spredning, referansekommuner befinner seg i hovedsak på 
Østlandet  
Det er forholdsvis god spredning i forhold til kommunestørrelse; både små, mellomstore og 
store kommuner er representert. 
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Geografisk fordeling av referansekommuner 

 

4.6. Brukerforum 
 
Referansekommunene er organisert i et brukerforum. Dette forumet hadde sin første samling  
den 27. januar 2003. Referat fra samlingen ligger på:  
http://www.arkidata.no/Data/2003-01-27-brukerforum_notat.pdf 
Brukerforumet skal ha en koordinerende funksjon for kommunene i forhold til å samordne og 
avklare rutiner og ulik praksis som kan ha betydning for måten å registrere og rapportere på. 
Forumet skal også ha fokus på å videreutvikle standarden. 
Brukerforumet har nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Bærum, Larvik og Skien, 
som skal se nærmere på videreutvikling av standard, rapporter etc. Gruppen skal også se på 
behovet for å samordne med andre registre, Kostra etc. 

 

4.7. ByggSøk 
 

ByggSøk har ansvar for å gjennomføre og tilrettelegge for elektroniske byggessøknader på 
WEB. 
Statens bygningstekniske etat � BE overtar driften av dette systemet fra 1. juli 2003 
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Det har vært viktig i nøkkeltallsprosjektet å avgrense og samordne seg med BYGGSØK, 
særlig med henblikk på å se på datafangst for rapportering.  
Den nasjonale oversikten med nøkkeltall og saksbehandlingstid fra referansekommunene bør i 
størst mulig grad samordnes med den informasjonen som gis fra BYGGSØK sin 
informasjonstjener 
Enten bør databaser og rapporter ligger på denne serveren eller bli linket videre derfra. Det er 
naturlig å tenke seg denne serveren som en nasjonal portal for informasjon vedrørende plan- 
og byggesaker. 
Når det gjelder datafangst til nøkkeltallsprosjektet vil den måtte skje fra kommunenes 
sak/arkiv systemer. Det er ikke forutsatt at byggesaker skal lagres i BYGGSØK. Dessuten er 
det ved kommunens saksbehandling at en får data som berører selve saksprosessen og derved 
tall for saksbehandlingstid. 
Det er imidlertid viktig å standardisere data i størst mulig grad, for å kunne automatisere 
generering av rapporter på WEB. Det er også av stor betydning at data som overføres 
elektronisk fra ByggSøk til kommunen beholder sin standard nå data hentes ut fra 
sak/arkivsystemet. Dette letter arbeidet med standardiserte rapporter og vil gjøre det mulig 
også å evaluere virkninger av innføring av elektronisk søknadsbehandling i forhold til 
saksbehandlingstid og ressursbruk. 
 

 
 
 

Modell for datainnhenting og dataflyt 

 

4.8. Standard � forskrift � veiledning 
Arbeidet med å utvikle en felles nasjonal standard eller forståelse for hvordan 
saksbehandlingstid skal måles, har stått sentralt i prosjektet. 
 
Følgende delmål for prosjektet viser dette: 
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Delmål 
Etablere en felles nasjonal standard for måling av saksbehandlingstid og relevante nøkkeldata for måling av 
effektivitet og ressursbruk i plan- og byggesaker. 
Utvikle et felles elektronisk rapporteringsverktøy som gir mulighet for distribusjon av nøkkeldata fra alle 
kommuner i Norge 
Integrere rapportverktøyet med eksisterende saksbehandlingsverktøy i kommunene og hente relevante data fra 
disse. 
Opprette offentlig informasjon på internett med oppdatert informasjon om saksbehandlingstid og nøkkeltall med 
serviceindikatorer for plan- og byggesaksbehandling i deltakende kommuner. 
Kartlegge samspillet mellom kommuner og byggebransjen i forhold til tidsbruk og ressursbruk i søknadsfasen. 
Evaluere tidsbruk og ressursbruk i kommuner og byggebransjen i forhold til implementeringen av de virkemidler 
som følger av byggesaksreformen. 
Kartlegge: 
Saksbehandlingstid i kommuner og bransje 
Saksmengde forhold til tilgjengelige ressurser i kommunene 
Typebestemt saksbehandling, trender og utvikling ved bruk av melding og søknadstyper 
 
Arbeidet med å utvikle en standard og skape forståelse for denne både i kommunene og i 
byggbransjen, har tatt utgangspunkt i Grenlandsstandarden. Denne ble adoptert av Østfold 
Byoffensiv og nå i prosjektsammenheng i referansekommunene. Det har hele tiden vært viktig 
å holde fast ved å utvikle en felles minstestandard som er uavhengig av kommunestørrelse og 
organisering. Arbeidet med å fastlegge standard ble ytterligere aktualisert ved innføring av 
lovbestemte tidsfrister. Dette satte et forsterket fokus på behovet for entydige og like måter å 
måle tidsbruken på. 
Standarden tar utgangspunkt i analyser av saksflyt og milepæler i en byggesak. Det har i den 
forbindelse vært mange forslag og ønsker om å måle tidsbruk mellom forskjellige milepæler 
for å analysere interne rutiner i forbindelse med saksbehandlingen, ikke minst i forhold til å 
måle tidsbruk for uttalelser fra andre myndigheter. Dette er interessante problemstilinger ved 
videreutvikling av standard og målinger. I denne omgang konsentrerer standard og måling seg 
om å måle den tid kommunene inklusive andre offentlige organer bruker på sin 
saksbehandling. Det vil si den tid en søker oppfatter det tar å få ferdigbehandlet en søknad. 
Dette er tid fra søknaden kommer inn til kommunen, til det er fattet vedtak og saken sendes 
søker. 
Det har vært mye fokus på bransjens og søkers kompetanse i forhold til å levere komplette og 
riktige søknader. Derfor blir oppgaven med feilretting av mangelfulle søknader ansvarlig 
søkers ansvar. Dette innbærer at kommunen skal foreta en tidlig mottakskontroll, og deretter 
trekke fra den tidsbruk ansvarlig søker eller tiltakshaver benytter for å rette opp eventuelle feil 
eller mangler ved søknaden. Dette plasserer ansvaret for tidsbruk og saksbehandlingstid på 
den ansvarlige aktøren. Kommunen kan på sin side da ikke begrunne eventuell lang 
kommunal saksbehandlingstid med dårlig søknadsmateriale. 
Registrering av datoer for feilretting, gir nøkkletall som viser hvor langs tid kommunen 
bruker på å foreta mottakskontroll og varsle ansvarlig søker om eventuelle feil. Dette gir også 
nøkkeltall som viser hvor mange saker som må feilrettes. 
Dette prinsippet med fratrekk av tid for feilretting har vært gjennomgående praktisert i 
Grenlandstandarden. Dette prinsippet har fått full tilslutning fra bransjehold både i arbeidet i 
Østfold Byoffensiv og i nøkkeltallsprosjektet hvor bransjen er representert ved 
Boligprodusentenes forening som medsøker. 

 

.  
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Generell oversikt over saksflyt og de viktigste milepæler i en byggesak 

 

Standarden måler den tid tiltakshaver/søker må vente fra byggesøknad er sendt inn, til 
byggetillatelse (eller avslag) foreligger. Dersom søknaden har vesentlige mangler, sendes det 
beskjed til ansvarlig søker. Den tiden søker/ tiltakshaver bruker for å rette opp en mangelfull 
søknad, trekkes fra saksbehandlingstiden. Tidsbruk til innhenting av uttalelser fra andre 
myndigheter inngår i kommunens saksbehandlingstid. Eventuelle registreringer av andre 
datoer for å måle interne rutiner eller andre myndigheters tidsbruk bli å anse som et 
supplement til standarden 
 
 

 
 

Figur som viser milepæler og datoer for måling 
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Kommunes saksbehandlingstid er derfor tidsbruk fra saken er mottatt og fram til den er ferdig 
behandlet og kan ekspederes til søker. (Dato 1 til dato 4 med eventuelt fratrekk for tidsbruk 
mellom dato 3 og dato 4) 
Bransjens tidsbruk til feilretting (bransjens saksbehandlingstid) er tidsbruk fra dato 3 til dato 4 
Total saksbehandlingstid er tidsbruk fra dato 1 til dato 4 uten fratrekk. 

 

 

 
 

Figur som viser milepæler, datoer for måling og lovbestemte tidsfrister. 

 

I forslag til ny saksforskrift er denne standarden fulgt opp av Kommunal og 
Regionaldepartementet hvor det heter:  
§ 24. Beregning av tidsfrister 
For meldinger, søknader, foreleggelse for andre myndigheter, anmodninger om midlertidig 
brukstillatelse og krav om ferdigattest gjelder tidsfristen fra disse er mottatt og til vedtak er 
sendt. 
Der kommunen bruker standardisert anmodning om forhåndskonferanse som inneholder 
nødvendige opplysninger om tiltaket, løper fristen fra kommunen har mottatt denne. 
For klagesaker gjelder fristen fra klagen er mottatt og til saken er oversendt klageinstansen 
eller nytt vedtak er sendt partene. 
Nødvendig tidsbruk for feilretting eller supplering av opplysninger kommer i tillegg til 
fristen. 

 

5. STANDARDISERING OG RAPPORTERING - PLANSAKER 

5.1. Grenlandsprosjektet 
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I Grenlandskommunene er det utviklet en felles mal for registrering av nøkkeltall med sikte 
på behandling av private planforslag.  Malen for tidsregistrering omfatter milepæler i 
planprosessen og skiller mellom den private planutviklingen og den offentlige prosessen, fra 
kommunen overtar planforslaget og frem til egengodkjenning.  
Ved hjelp av malen for tidsregistrering har kommunene i Grenlandsregionen registrert 
plansaker manuelt på et registreringsskjema. Målingene gjøres i forhold til følgende 
milepæler: 

 

 
 

Analysen for Grenland viser at det er en vesentlig større spredning for den private tidsbruken 
fra start til innlevering, enn for den offentlige saksbehandlingen. Dette indikerer at den 
offentlige beslutningsprosessen er relativt mer forutsigbar enn den private utarbeidingen av 
planforslaget 

Grenlandsprosjektet fase III
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1 kontakt - varsel innlevering 1. behandling 2. behandling godkjent

Planprosess milepeler
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For perioden januar 1997 - november 1999, tidbruk for 83 planer

 

 

I alt 83 planer er registrert med tidsbruk i planprosessen for de 5 deltagerkommunene i perioden januar 
1997 og frem til desember 1999  

Modellen må videreutvikles for å skille mellom ulike kategorier av planer, og det må 
genereres rapporter som viser utvikling av statiske størrelser over tid, slik at det blir mulig å 
studere utvikling av forutsigbarhet for den private og offentlige tidsbruken. Eksempelvis bør 
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det være mulig å studere hvordan virkemidler som settes inn i tidlig fase av planprosessen 
påvirker det videre forløpet av planprosessen. Det bør også kunne koples til byggesak, slik at 
en kan studere samvariasjon mellom forhold i planfasen og forutsigbarhet og ressursbruk i 
byggsaksprosessen. 
De målinger som er gjort i Grenland bør systematiseres og evalueres. Milepælene som det 
måles i forhold til bør kunne tilpasses eventuell ny standard i forhold til nye lovbestemte 
tidsfrister. 
Ytterligere informasjon om grenlandsstandarden finnes på: 
http://www.grenlandsstandarden.no/planbehandling/56-01.pdf 

 

5.2. Oslo kommune 
 
Det er i alt avholdt 4 møter med Oslo kommune for å avklare og samordne holdninger, praksis 
og forståelse ved bruk av milepæler til å beskrive planprosessen og å finne adekvate 
målepunkter for å kunne måle tidsbruk og ta ut viktige nøkkletal for produksjon og 
ressursbruk 
 
Oslo kommune er i en prosess med å redefinere og forenkle produksjonsprosessen og benytter 
aktivt prosessdiagrammer for å beskrive saksflyt og produksjon. Kommune har også i flere år 
rapportert saksbehandlingstid i plansaker ved å benytte egenutviklede rapporter og en egen 
utviklet innsynsmodul til DocuLive.  
Ved utvikling av standard for milepæler og målinger er det naturlig å ta utgangspunkt i 
standard for måling av byggesaker og de milepældefinisjoner som er gjort i Grenland og Oslo. 
En må imidlertid vurdere om den parlamentariske beslutningsprosessen i Oslo fører til avvik i 
forhold til en felles �nasjonal� standard. 
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Eksempel på diagram som viser milepæler og planprosess i Oslo kommune  

 

 
 

Eksempel på enkel rapportering av saksbehandlingstid i Oslo kommune 
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Eksempel på prosessflytdiagram for å redefinere og forenkle planprosessen i Oslo kommune 

 

5.3. ByggSøk � ePlansak 
 
Prosjektleder er medlem av referansegruppen i BYGGSØK og har deltatt på følgende møter i 
ePlansak: 
Oppstartseminar 18-19. juni 2002  
Møte i arbeidsgruppen for informasjonsflyt 29.november 2002  
På sistnevnte møte ble arbeidsgruppen oppdatert i forhold til resultater fra 
nøkkeltallsprosjektet for milepæler i plansaker slik disse ble vedtatt i møtet i styringsgruppen 
den 17.november 2003. 
ePlansak arbeider også med å synliggjøre prosesser og milepæler i plansaker, blant annet er 
det planlagt å synliggjøre disse i demonstratoren for ePlansak. Det er viktig at definisjon av 
prosessflyt og milepæler samordnes med nøkkeltallsprosjektet med sikte på å komme fram til 
en felles nasjonal standard. 

 

5.4. Miljøverndepartementet 
 
Miljøverndepartementet har i Ot.prp. 113 forslått å innføre tidsfrister i plansaker. I hovedsak 
innbærer dette at planforslag skal førstegangsbehandles i det faste utvalget for plansaker 12 
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uker etter at det er kommet inn til kommunen. Vedtak i kommunestyret skal fattes senest 12 
uker etter at planen er behandlet annen gang i planutvalget. Dersom tidsbruk mellom 1. og 2. 
gangs behandling overskrider 24 uker skal dette rapporteres til planutvalget. Frist for 
innsigelse er satt til høringsfristen for uttaleser fra berørte myndigheter. 
 

 
Oversikt over tidsfrister fra Ot.prp. 113 fra Plannytt 1/2003 

 

NKF har i skriv til MD datert 28.02.03 søkt om prosjektmidler til plandelen av dette 
prosjektet.   
 
I forbindelse med høring til Ot.prp. 113 og Innspill til høring i Energi- og miljøkomiteen 6. 
februar 2003 utalte NKF og KS blant annet: 
�NKF har for å møte de lovendringer som nå skjer igangsatt et prosjekt som har som mål å 
lage standarder for tidsbruk i plan- og byggesaker.  Prosjektet heter �Nøkkeltallprosjektet�  
og er finansiert av Norsk Forskningsråd, Boligprodusentenes forening, OBOS, og 
kommunene Oslo, Bærum og Tromsø. I prosjektet legges det opp til rutiner som kan måle 
tidsforbruk i forhold til foreslåtte frister. 
Så langt viser prosjektet at dersom kvaliteten på søknaden/planforslaget ikke er god nok er 
det behov for en feilrettingsfase, og jo dårligere kvalitet jo lengre feilrettingsfase.� 
 
KS og NKF ønsker derfor: 
at det legges vekt på kvalitetssikring av planforslagene som fremmes. Dette kan best gjøres 
ved at det lovfestes en plikt til oppstartsmøte mellom forslagstiller og kommunen.  
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og at den  nødvendige tid som går med til feilretting av innsendt materiale må belastes 
forslagstiller. En slik feilretting må ikke få konsekvenser for kommunens tilmålte  
saksbehandlingstid. 
 
NKF er av den oppfatning at innføring av tidsfrister i plansaker, tilsvarende som ved innføring 
av tidsfrister i byggesaker, gjør det nødvendig med klare definisjoner i forhold til hvordan 
disse fristene skal måles. 

 

5.5. Tidsfrister � forslag til standard 
 
Styringsgruppen behandlet forslag til prosessflytskjemaer for plansaker i sitt møte 17. 
november 2002 og konkluderte med at prosjektleder følger dette opp mot 
Miljøverndepartementet. 
 
Følgende forslag til prosessflyt og milepæler ble lagt fram til drøfting: 

 

 
Generell prosessflyt for reguleringsplaner. Prosessflyt analog til byggesaker 

 

 

 
Generell prosessflyt for reguleringsplaner med innsigelse 

 

 

 
Forslag til milepæler for måling av lovbestemte tidsfrister i reguleringsplaner 
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NKF og Forum for Fysisk Planlegging ønsker å videreføre prosjektet med en målsetting om å 
komme fram til aksepterte standarder for milepæler og målinger som muliggjør standardiserte 
målinger tilsvarende det som nå gjennomføres for byggesaker. Det må også være en 
målsetting at dette samordnes med ByggSøk og elektronisk innsending av planforslag. 
Målinger og registreringer må kunne gjøres fra datainnsamling i ByggSøk og data fra 
kommunenes sak/arkiv systemer. 
 

6. EVALUERING, RAPPORTERING, RESULTATER 

6.1. Metode og datagrunnlag 
 
Evalueringene av nøkkeltall fra kommunene er basert på datafiler innsendt av kommunen som 
vedlegg til e-post. Data hentes fra rapportverktøyet som igjen leser data direkte fra 
kommunens sak/arkiv system eller fra et frittstående rapporteringsverktøy. Grafer med 
nøkkeltall er basert på standard som beskrevet i punkt 5.5. Alle registreringer er i prinsippet 
basert på tilnærmet like rutiner i kommunene. Kommuner som benytter frittstående 
rapportverktøy hvor data ikke hentes fra sak/arkiv system, har noen flere feilkilder som 
skyldes ulike rutiner ved registrering. Til tross for noen avvikende resultater som skyldes 
datagrunnlag og rutiner, er evalueringen gjort med bakgrunn i alle behandlede søknader, og 
ikke et lite utvalg. Resultatene er basert på klare standarder og er ikke overlatt til skjønn til 
enkelte saksbehandlere. I forhold til andre målinger av saksbehandlingstid og nøkkletall 
basert på spørreskjemaer, er de etterfølgende grafer direkte sammenlignbare mellom 
kommunen med høy grad av korrekt informasjonsnivå. 
I grafene er kommunene gradert etter innbyggertall, kommunestørrelsen er økende nå man 
leser grafene mot høyre. Dette for å vise sammenheng mellom kommunestørrelse og 
resultater. 

 

6.2. Søknadstyper, bruk av melding og enkle tiltak 
 
Denne oversikten viser andelen typebestemte søknader som er behandlet i kommunene. 
Inndeling av søknadstyper begrenser seg til meldinger og enkle tiltak, resterende søknader er 
ordinære ett-trinnsøknader eller søknader om rammetillatelse. Søknader om 
igangsettingstillatelse eller klagesaker inngår ikke i denne statistikken. Statistikken er 
foreløpig ikke tilpasset de nye lovebestemte tidsfrister med tilhørende inndeling i 
søknadstyper. Rapportverktøyene blir nå tilpasset ny tidsfrister, slik at senere rapportering vil 
kunne vise rapporter som viser i hvilken grad tidsfristene i de enkelte søknadstyper blir 
overholdt 
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Meldinger 
 

 
Figuren viser en oversikt over andelen meldingssaker i % av total søknadsmengde  

 

Slik grafen viser er ca 40 % - 45 % av alle byggesøknader som mottas i kommunene 
meldinger. Hvor mange av disse som omgjøres til søknader fanges ikke opp av statistikken. 
Kommunen har litt ulik praksis i forhold til omgjøring til søknader og registrering i 
statistikken. Andelen meldinger utgjør således klart den største søknadstypen. Dette innbærer 
at antallet saker som ikke omfattes av reglene for ansvar og kontroll er nær halvparten av den 
totale søknadsmengden. Andelen meldinger av det totale antall søknader har økt klart de siste 
3 årene i de kommuner vi har statistikk fra. Her viser det seg at andelen meldinger har økt fra 
i overkant av 35 % til 50 %. Økte arealgrenser for meldinger som blir innført i de nye 
byggereglene vil sannsynligvis føre til at denne økningen vil fortsette  
Variasjonen mellom kommunene viser en andel meldinger fra i underkant av 18 % til ca 65 
%. Dette kan synes som om andelen meldinger er høyere i de minste kommunene. Oslo 
kommune som er den største, har den signifikant laveste andelen meldinger av alle 
kommunene. Dette kan skyldes at kompleksiteten i byggesøknader i store bykommuner gir 
mindre rom for meldinger enn i små landkommuner.  
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Figur som viser andelen meldinger i % av totalt antall mottatte søknader over tid 

 
Enkle søknader  

 

Figuren visere andelen enkle søknader i % av den totale søknadsmengden   

 

Slik grafen viser er ca 16 % av alle byggesøknader som mottas i kommunene søknader om 
enkle tiltak. Hvor mange av disse som omgjøres til søknader fanges ikke opp av statistikken. 
Kommunen har litt ulik praksis i forhold til omgjøring til søknader og registrering i 
statistikken. 
Denne sakstypen skulle opprinnelig avløse meldingssystemet. Imidlertid er andelen enkle 
søknader vesentlig lavere enn andelen meldinger som ligger på ca 45 %  
Det er påfallende store avvik mellom kommunene. Høyeste andel ligger på 39 % i Eidsberg 
kommune, mens Kragerø og Moss nesten ikke har søknader om enkle tiltak. Her blir 
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imidlertid en større andel enkle tiltak omgjort til ordinære søknader. Når en ser på statistikken 
siste tre år, ligger Kragerø nær en andel på 0 % enkle tiltak. Dette kan skyldes at Kragerø for 
en stor grad har fritidsbebyggelse i skjærgården som ikke kan behandles som enkle tiltak. 
Tilsvarende vurdering passer vel ikke i tilsvarende grad for Moss. Det antas at den lave 
andelen også kan ha sin begrunnelse i hvordan kommunene i forhåndskonferanser og i 
informasjon til søkere anbefaler forskjellige søknadstyper. Disse avvikene mellom 
kommunene bør undersøkes nærmere. Oslo kommune, som har flest byggesøknader, ligger 
svært nær gjennomsnittet med en andel på 18 %. 
Når man ser på utviklingen av andelen enkle søknader over tid (se graf under) viser det seg at 
det er små variasjoner innen hver kommune over tid, mens variasjonene mellom kommune er 
altså er svært stor.  
I kommunene vi har statistikk fra, viser utviklingen over tid, at andelen enkle tiltak har ligget 
på ca 20 % de siste tre årene 

 

 

 

Figur som viser andelen enkle tiltak i % av totalen over tid i et utvalg kommuner 

6.3. Saksbehandlingstid kommunen 
 
Alle grafer som viser saksbehandlingstid i snitt, er beregnet uten meldinger. Dette fordi 
kommunene ikke �behandler� meldinger, og derfor ikke registrerer en konkret 
saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden er således beregnet på grunnlag av enkle tiltak, ett-
trinnsøknader og søknader om rammetillatelse. Igangsettingstillatelser inngår heller ikke i 
denne statistikken. Dette har sin begrunnelse i �Grenlandstandarden� for definisjon av 
saksbehandlingstid. Innføringen av lovbestemte frister gjør det nødvendig i større grad å 
kunne vise saksbehandlingstid for den enkelte søknadstype i forhold til lovbestemte frister. 
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Figur som viser saksbehandlingstid i snitt for kommunene mål i uker. Oversikten er gradert etter 
kommunestørrelse 
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© Prosjekt
OBS! Tall fra Skedsmo kommune viser total saksbehandlingstid, ikke kommunal. Dette skyldes at det ikke er 
gjort fratrekk for bransjens feilretting i tall fra 2002. Tallene blir korrekte fra 2003 

Saksbehandlingstiden er for øvrig basert på standarden slik denne er definert i punkt 5.5. Det vil si at tiden 
måles fra en søknad kommer inn, til det foreligger vedtak, med fratrekk for den tiden ansvarlig søker bruker 
på å rette opp mangelfulle søknader.  
afen viser er gjennomsnittelig tidsbruk for kommunes saksbehandling på ca 7,5 uker. 
onene mellom kommune er svært stor med tidsbruk mellom ca 1 og 12 uker. 
kke overraskende at saksbehandlingstiden er kortere i de mindre kommunene enn i de 
ykommunene. Skiptvet kommune, som er en liten landkommune med ca 3000 
gere har svært lav saksbehandlingstid med under en uke. Små kommuner har som regel 
ore og kompliserte byggesaker enn bykommuner og større kommuner. Det vil også 
ore forskjeller i kommuner med eller uten utbyggingspress.  
v kommunene har svært gode resultater i forhold til kommunestørrelse. Dette skyldes 
t disse kommunen har jobbet mye med intern prosessforbedring for å effektivisere og 
e saksbehandlingen, samtidig som det har vært stort fokus på tidsbruk. 
handlingstiden utgjør i hovedsak ventetid mellom forskjellige interne behandlingstrinn. 
vil en analyse av interne prosesser, arbeid med prosessflytskjemaer og intern 

gang av rutiner kunne redusere saksbehandlingstid og øke kvalitet på 
andlingen 
t omfang ressurser og saksbehandlerkapasitet har betydning for saksbehandlingstiden 
kartlagt i denne undersøkelsen, på grunn av redusert budsjett i forhold til opprinnelig 
. Dette bør kartlegges i videre undersøkelser.  
v kommunen har i snitt behandlingstid over 12 uker, inklusive tidsbruk til 
skontroll. Imidlertid vil en andel av søknadene ta lenger tid enn 12 uker. Spredningen 
r med kort og lang behandlingstid er derfor like interessant som behandlingstiden i 

ser på saksbehandlingstiden i snitt over tid, viser en tidligere undersøkelse fra 
d at tiden gikk opp fra i underkant av 8 uker til 12 uker etter innføring av lovreformen 
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i 1998. Tidsbruken gikk deretter gradvis ned til 7 uker i år 2000. Dette samsvarer bra m
gjennomsnittet ligger på ca 7,5 uker for referansekommunene i år 2002. Dette viser at 
saksbehandlingstiden nå ikke er høyere enn før innføring av lovreformen. Videre fokus på
tidsbruk i forhold til innføring av tidsfrister og videreføring av nasjonale ove

ed at 

 
rsikter over 

nøkkeltall, vil etter alt å dømme føre til ytterligere nedgang behandlingstid 
 

 
Figuren viser tidsbruk over tid for et utvalg kommuner i Grenland 

ommunens tidsbruk for mottakskontroll  

 

 

K

 
Figuren viser hvor lang tid kommunene bruker på mottakskontroll (tid fra søknad er registrert til 

lbakemelding om at saken er ufullstendig)  

blir behandlet, med mindre kommunen gir tilbakemelding om eventuelle mangler eller feil. 

ti

 

Når en søknad er innsendt til kommunen, regner ansvarlig søker med at denne er i orden og 
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Kommunens tidsbruk på mottakskontroll er derfor en viktig serviceindikator for bransjen, 
som ønsker rask tilbakemelding dersom en søknad er ufullstendig 
Tid for mottakskontroll bør i snitt  ikke være vesentlig lenger enn en uke, maksimalt to uker.  
Gjennomsnittlig tid for søknadskontroll ligger på nær 2 uker.  
Variasjonene mellom kommunene er store fra 1 uke til 6 uker. Skiptvet har for få saker til å 
måle søknadskontroll. 
Oslo kommune har 6 uker, dette skyldes trolig at saksbehandler foretar kontrollen sent i 
prosessen uten at det foretas en tidlig egen mottakskontroll for å luke ut saker med åpenbare 
mangler. Oslo bør se på om dette skyldes registreringsrutiner, eller at søker reelt får 
tilbakemelding om mangelfulle søknader såpass sent i prosessen. 
Bærum bruker over 4 uker. (Dette skyldes sannsynligvis ufullstendige registreringsrutiner, 
den korte tiden i Fredrikstad skyldes sannsynligvis også uklare registreringsrutiner) 
Larvik kommune har jobbet bevisst med å forbedre mottakskontrollen og redusere tidsbruken 
og ligger i snitt på en uke. Noen av kommunene bør ha større fokus på mottakskontrollen, for 
å redusere saksbehandlingstiden og forbedre servicenivået. 

  

6.4. Kompetanse i bransjen � mangelfulle søknader 
 

 

Figuren viser andelen mangelfulle søknader i % av totalt antall søknader   

I snitt er ca 30 � 35 % av alle søknader som leveres inn så mangelfulle at kommunen må 
innhente nye eller korrigerte opplysninger før sakene kan behandles. Det er store avvik 
mellom kommunene. Variasjonene ligger mellom 20 % og 70 %.  
En del av variasjonene kan forklares med at kommunene har noe ulik praksis i forhold til å 
definere hvilke saker som skal registreres som mangelfulle. Kommunene håndterer dette noe 
forskjellig. 
Noe av variasjonene skyldes ulik kompetanse i bransjen i geografiske områder i landet. 
Tromsø kommune hevder at en stor del av forklaringen på det store antall mangelfulle 
søknader skyldes at bransjestrukturen i kommunen og omland består av svært mange små 
firmaer. Disse har fortsatt ikke skaffet seg den nødvendige kompetansen til å sende komplette 
og korrekte søknader.  
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Når en ser på andelen mangelfulle søknader over tid, viser resultatet fra de kommuner hvor 
det foreligger data, at variasjonene fra år til år innen samme kommune er forholdsvis små, 
mens det er større variasjon mellom kommunene. Totalt er variasjonene fra i underkant av 20 
% til i overkant av 50 %. Gjennomsnittet varierer fra ca 30 % til 35 % pr år med synkende 
tendens. 
Videre undersøkelser bør kartlegge hvilke feil og søknadstyper som forårsaker flest mangler. 
Det bør videre kartlegges om søknader hvor det er avholdt forhåndskonferanse og som 
kommer inn elektronisk, har lavere feilandel enn gjennomsnittet. 

 

 

 
 

Figuren viser andelen mangelfulle søknader i prosent over tid, fra et utvalg kommuner 

 

6.5. Tidsbruk på feilretting 
 

Denne oversikten viser hvor lang tid bransjen bruker på å rette opp feil i søknader som er 
mangelfulle. Oversikten viser tidsbruk i snitt av alle saker, selv om andelen saker med behov 
for feilretting utgjør ca 30 - 35 % av totalen.  
Tidsbruken varier fra under 1 uke til noe over 4 uker. Det tyder ikke på at tidsbruken for 
feilretting er avhengig av kommunestørrelse. Denne tidsbruken trekkes fra kommunens 
saksbehandlingstid, se beskrivelse av standard i punkt 5.5.  
Som det framgår av oversikten, har bransjens tidsbruk på feilretting en ikke uvesentlig 
betydning for den totale saksbehandlingstiden. 
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Figuren viser hvor lang tid bransjen bruker på feilretting i snitt av alle saker 

 

6.6. Total tidsbruk kommune � bransje 
 
Total saksbehandlingstid er summen av kommunens saksbehandlingstid og bransjens tidsbruk 
på feilretting, se definisjon på standarden punkt 5.5 
 

 

Figuren viser total saksbehandlingstid basert på data fra 1 halvår 2002 

 

Den første grafen viser resultater fra 01.01.02 til mars/april 2002. Den andre viser resultater 
basert på data for hele året 2002. Selv om resultatene i den første grafen bygger på færre data, 
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er resultatene forholdsvis like. Dette tyder på at selv ved korte registreringsperioder er 
datagrunnlaget komplett nok til å sikre forholdsvis korrekte resultater. 

 

 
Figuren viser total saksbehandlingstid basert på data fra hele 2002 

 

Den totale saksbehandlingstiden varier i snitt fra ca 2 til ca 14,5 uker med et gjennomsnitt på 
ca 10 uker. Små kommuner har kortest saksbehandlingstid. 

 

 

 
 

Figuren viser utvikling av total saksbehandlingstid over tid i et utvalg kommuner 

Utvikling av total saksbehandlingstid i årene 2000 � 2002 viser at denne i gjennomsnitt har 
vært forholdsvis stabil. I den enkelte kommune var det store avvik i år 2003, men forholdsvis 
lik tidsbruk i 2001 og 2002. Dette kan tyde på at tidsbruken har stabilisert seg ved at bransje 
og kommune har fått implementert det nye regelverket som lovreformen brakte med seg 
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Figur som viser den totale saksbehandlingstiden i Grenland i 1997 � 2000 

 

En oversikt fra Grenland fra årene 1997 � 2000 viser at den totale tiden gikk markert opp fra 
et snitt på 9 uker før innføring av lovreformen til 12 uker etter innføring av reformen i 1998. 
Den stabiliserte seg deretter på ca 12 uker. I referansekommunene er denne tiden nå altså nede 
i ca 10 uker. Det vil si at total tidsbruk er på tilsvarende nivå som før innføring av 
lovreformen. Tidsbruken antas å synke ytterligere ved praktisering av lovbestemte tidsfrister. 

6.7. Ressursbruk 
 
Budsjettrammer og finansiering av prosjektet tillot ikke å videreføre standardisering og 
måling av ressursbruk i saksbehandlingen. Dersom en går tilbake og ser på evalueringen som 
ble utført på grunnlag av data fra Grenlandskommuner i 1997 � 2000 ser en følgende: 
I 1997 mottok kommunen i snitt 264 søknader/meldinger pr. årsverk saksbehandlere, mot 144 
i 1998,126 i 1999 og 131 i år 2000. Dette viser at saksmengden i forhold til ressursene totalt 
har gått ned og at det var ekstraordinært mye saker i 1997. Ressurser i forhold til saksmengde 
har også jevnet seg ut i kommunene, etter en markert overbelastning i Kragerø i 1997.  
I beregningen er det kun tatt med årsverk for ren saksbehandling (ikke merkantile tjenester). 
Der personer har flere funksjoner, er tidsandelen som benyttes til byggesaksbehandling lagt til 
grunn.  
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Figur viser antall mottatte søknader/meldinger pr. årsverk saksbehandlere i Grenland fra 1997-
2000 
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7. VIDEREUTVIKLING, ANBEFALINGER 

7.1. Standard byggesak 
Som det framgår av punkt 4.8 er standarden for måling av saksbehandlingstid i byggesaker i 
hovedsak klart definert i prosjektet og i lov og forskrift. Bruken av lovbestemte frister med 
sanksjonskrav - som etter hvert innføres - vil sette dette systemet på prøve i praksis. Praktisk 
bruk av standarden i målinger framover, vil vise hvilke eventuelle behov for endringer og 
tilpassninger som måtte oppstå. Vi antar at dette i hovedsak vil kunne være enkelte 
nødvendige presiseringer og tillegg. 
 
Når det gjelder nøkkletall for økonomitall, ressursbruk og brukertilfredshet, gjenstår det et 
betydelig arbeid med ytterligere standardiseringer. Det er nødvendig å kunne bryte ned disse 
nøkkeltallene til operative måltall for den daglige drift i kommunene, og å kunne benytte 
nøkkeltall til kontinuerlig forbedring, forenkling og fornying av tiltak i lovverket, kommunale 
prosesseer og i forhold til samarbeid og informasjonsflyt mellom bransje og næring. Det er 
naturlig at NKF og Statens bygningstekniske etat (BE) har et hovedansvar for å føre dette 
arbeidet videre i samarbeid med KRD, MD og andre berørte parter 

7.2. Standard plansaker 
I skrivendes stund er det fortsatt ikke kommet noen tilbakemelding på søknaden til 
Miljøverndepartementet fra 28.02.03 om prosjektmidler til plandelen av prosjektet. Slik vi ser 
det, er det nå stort behov for utvikling av klare standarder for beregning av lovbestemte 
tidsfrister i behandling av plansaker. Dette arbeidet er kommet betydelig kortere enn for 
tilsvarende arbeid med byggesaker. Det er verken utviklet standard for milepæler, prosessflyt 
eller målekriterier. Det er heller ikke igangsatt felles systematiske målinger eller laget 
systemer for elektronisk registrering av milepæler og datoer. Ett unntak er målinger gjort i 
Grenlandsprosjektet, men disse er ikke tilpasset lovbestemte tidsfrister.  
 
I rundskriv T-2/03 har MD innført en annen tolkning av tidspunkt for måling av frist ved 
supplering av ufullstendige plansaker, enn ved tilsvarende byggesaker. I plansaker løper 
fristen først når planen er fullstendig - og ikke som i byggesaker - hvor feilrettingstiden blir 
fratrukket. Kommune kan således sitte på en plansak så lenge den ønsker etter at den er 
mottatt - uten at fristen løper - med henvisning til at den er ufullstendig. Det ligger heller ikke 
noe incitament i rundskrivet som tilsier at kommunen gir snarlig tilbakemelding om 
eventuelle mangler. Dette er etter vårt skjønn uheldig og skyldes mangel på bevisst 
standardisering og harmonisering med tilsvarende prosess for byggesaker. 
 
På tilsvarende måte som for byggesaker, bør det arbeides videre med standarder for kobling 
mot økonomitall, registreringer av ressursbruk i kommune og bransje samt for registreringer 
av brukertilfredshet.  
 
Dette arbeidet bør føres videre av NKF ved Forum for fysisk planlegging, og 
Miljøverndepartementet. BE/BYGGSØK bør også være en sentral part i dette arbeidet,  
 

7.3. Rapportering og datafangst 
 
I etterkant av denne rapporten har ArkiData ved prosjektleder Bengt Næspe utarbeidet en 
rapport for Statens bygningstekniske etat (BE) med tittelen �Nøkkeltall, saksbehandlingstid, 
sporing av søknader�. Denne rapporten viser en strategi for datafangst og rapportering med 
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henblikk på å koble saksbehandlingstid, andre nøkkeltall og sporing av enkeltsaker til 
BYGGSØK�s informasjonstjener. Målsettingen er å standardisere datafangsten, slik denne blir 
konsistent og sammenhengende for innhenting av data fra elektronisks søknadsbehandling og 
kommunenes saksstøtte verktøy, samt andre kilder. 
 
Dette inkluderer også datainnsamling til KOSTRA. Her skal det gis opplysninger om totalt 
antall byggesøknader, antall søknader og dispensasjoner som er innvilget og avslått, 
saksbehandlingstid, gebyrer mv. 
 
Dersom datafangsten kan standardiseres og tas ut fra kommunens sak/arkivsystemer, vil 
kvaliteten på data fra KOSTRA få økt kvalitet. Dette kan danne grunnlag for bedre 
styringsdata både på kommunalt og nasjonalt nivå. 
 
Nøkkeltall gir i en slik sammenheng ledelsesinformasjon og styringsdata til lovgiver, 
politikere, BE, byggebransjen og kommunene. Sikre nøkkeltall er nødvendig i arbeidet med 
systematisk forenkling, forbedring og fornying av lovgrunnlag, rutiner og interne prosesser.  
 
En videreutvikling og standardisering gir også mulighet for et system på informasjonstjeneren 
for sporing og gjenfinning av enkeltsaker i kommunene. Her vil søker og andre kunne finne 
sin sak og se hvor denne befinner seg i  saksbehandlingsprosessen. Dette gir også mulighet for 
å synliggjøre en omforent standard for behandlingsprosesser og milepæler som er lik i alle 
kommuner. Dette gir ytterligere muligheter for forenkling, forbedring og fornying av 
behandlingsprosessene.  
 
En standardisering og automatisering av datafangst og rapportering, krever samarbeid mellom 
en rekke parter. NKF og BE bør være ledende i e et slikt samarbeid, som krever samspill med 
dataleverandører av saksstøtteverktøy, kommuner, berørte departementer og SSB.  
 
I oversikten på de neste sidene er det vist hvordan den kortsiktige datafangsten er tenkt 
organisert i et samarbeid mellom NKF og BE. Det må opprettes linker fra BYGGSØK�s 
informasjonstjener, slik at alle relevante rapporter ligger tilgjengelig på tjeneren. Så lenge det 
er knyttet linker til rapportene, er det av underordnet betydning for brukeren hvor på nettet 
rapportene ligger lagret. Av hensyn til vedlikehold og oppdatering er det imidlertid viktig å 
avklare på hvilken server dette ligger og hvem som har ansvar for driften. 
 
På side 39 er det vist en systematikk for en mer langsiktig modell for datafangst som 
innbefatter mulighet for sporing av enkeltsaker, og en kobling mot økonomidata (KOSTRA) 
og brukerundersøkelser. 
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7.4. Strategi for datafangst 7.4. Strategi for datafangst 
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TRINN 0-STATUS 
 
Nøkkeltall 
Ca 20 kommuner måler nå 
saksbehandlingstid etter 
nøkkeltallsprosjektets standard. 
Alle kommuner her eget 
innsyns og rapportverktøy og 
leverer data til en felles 
nasjonal evaluering. Denne 
ligger på ArkiData�s
www.arkidata.no  

 domene 

Det er ikke opprettet link til 
evalueringen fra BE eller 
byggesak.com. Enkelte 
kommuner har direkte link fra 
sin side (Larvik). Evaluering 
gjøres hvert halvår 

TRINN 1 (2 halvår 2003) 
 
Nøkkeltall 
Ved overgang fra prosjektfase 
til driftsfase skal databasen og 
repporter flyttes til NKF som 
prosjekteier. Alternativt 
opprettes det linker til 
ArkiData�s domene 
 
Det opprettes linker fra BE, og 
byggesak.com slik at alle som 
benytter BYGGSØK skal finne 
nøkkletall og 
saksbehandlingstid fra 
deltakende referanse- 
kommuner. 

TRINN 2  (1 halvår 2004) 
 
Nøkkeltall 
Brukere av Byggsøk's 
informasjonstjener vil få tilgang 
på rapporter som viser 
saksbehandlingstid og 
nøkkeltall for sin kommune, 
sammenlignet med andre 
kommuner.  
 
Sporing av enkeltsaker 
Via Byggsøk's 
informasjonstjener vises en 
enkel oversikt over hvor saken 
befinner seg i kommunen, 
basert på milepæler for måli
av saksbehandlingst

ng 
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7.5. Datamodell 7.5. Datamodell 
  

 

ArkiData

ISO 9001:2000
Kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring

Ledelsens
ansvar

Ressurs-
styring

Måling, analyse
og forbedring

Realisering
av produkt

Krav

KUNDER

Produkt Resultat

KUNDER

Tilfredshet

Nøkkel:

Verdiøkende aktiviteter

Informasjonsstrøm

FagFag--
konferansekonferanse

Kvalitetshjulet

P:P: PlanleggPlanlegg
D:D: UtførUtfør
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A:A: KorrigerKorriger
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Kundekommunikasjon
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Kvalitet
Levering
Service

� Ikke anta, men gjennomfør 
�store ører�-undersøkelse!

� Bygg opp styringsindikatorer 
basert på målingene

� Få grep om årsak/virkning: 
e.g: Hva som skal 
standardiseres og hva som 
skal forbedres
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7.6. Nye rapporter 
 
På grunnlag av strategien og modellen for datafangst, vil det være mulig å utvikle en rekke 
nye rapporter. Disse vil gi styringsdata og nøkkeltall for kontinuerlig overvåking og 
evaluering av tiltak i lovverket og kommunens saksbehandling. 
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Eksempel på rapport hvor det er mulig kontinuerlig å evaluere virkningene av tiltak i 
lovverket. Rapporten viser hvor stor andelen mangelfulle søknader utgjør av det totale antallet 
saker. En ser her om søknader som kommer elektronisk, søknader hvor det er avholdt 
forhåndskonferanse eller søknader fra sentralt godkjente foretak er mindre mangelfulle enn 
snittet av saker.  
 
 

7.7. Forenkling, forbedring, fornying av kommunens produksjon 
NKF kompetanse 
 
Behovet for kompetanse i forhold til arbeid med forenkling, forbedring og fornying av 
offentlig sektor er økende 
NKF ser på mulighetene for å bygge opp NKF kompetanse, som kan tilby ulike typer 
kompetanse til kommunene via egne eller prekvalifiserte konsulenter. 
 
ArkiData AS og TQM Center Norway AS har i lengre tid samarbeidet i utvikling av en effektiv 
prosess for å hjelpe kommuner med å forenkle, forbedre og fornye sine arbeidsprosesser.  
 
Metodikken som benyttes bygger på prinsippene i moderne kvalitetsledelse. Jamfør NS ISO 
9001: 2000 som er den internasjonale kvalitetsstyringsstandarden. Denne standarden stiller 

© Prosjektleder sivilarkitekt Bengt Næspe                                                                                        43



klare krav til at man skal ha måling av kvalitet og effektivitet sett fra kunde/bruker og man 
skal ha et system for prosesstyring og kontinuerlig forbedring.  

 

Kontinuerlig forbedring av systemet saksbehandling

Ledelse

Ressurs-
styring

Måling, analyse
og forbedring

Utførelse
Krav

KUNDER/
BRUKERE

Tjeneste
Leveranse

KUNDER/
BRUKERE

Tilfredshet

Nøkkel:

Verdiøkende aktiviteter

Informasjonsstrøm

Kontinuerlig forbedring av systemet saksbehandlingKontinuerlig forbedring av systemet saksbehandling

Ledelse

Ressurs-
styring

Måling, analyse
og forbedring

Utførelse
Krav

KUNDER/
BRUKERE

Tjeneste
Leveranse

KUNDER/
BRUKERE

Tilfredshet

Nøkkel:

Verdiøkende aktiviteter

Informasjonsstrøm  
 
Det verserer mange ulike begreper og konsepter. 

• Moderne og brukerorienterte kommuner 
• Målstyrt ledelse 
• Teambasert arbeidsform 
• Verdibasert ledelse 
• Ballansert målstyring 
• Prosessorientering 
• Kvalitet i offentlig forvaltning 
• M.fl. 

 
Alt dette er uttrykk for gode intensjoner. Imidlertid kommer dette i liten grad til å gi 
forventede resultater uten at man har et godt og standardisert målesystem. Et måleverktøy 
som både gir overordnede indikatorer, indikatorer på funksjonsnivå og � ikke minst 
indikatorer de som er utførende kan bruke til å styre og forbedre sine egne arbeidsprosesser.  
 
Brukerorientering er et nøkkelord i omstillingsarbeidet. For å finne gode måleindikatorer for 
brukertilfredshet, må man definere brukerne, finne deres viktige behov og måle prestasjonen i 
forhold til dette..  

Forutsetningen for å få til et godt målesystem er at man gjør grundig forarbeid både med å 
undersøke hva som er viktig for de ulike brukergruppene og god informasjon om selve 
arbeidsprosessen.  

De viktigste nøkkeltallene må brytes ned til operative styringsindikatorer, som hver enkelt 
saksbehandler og team av saksbehandlere kan forholde seg til i den daglige produksjon, for å 
måle, kontrollere og forbedre egne prestasjoner. 
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Prosessanalyse  Årsaks - virkningsanalyse 
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Årsaker Virkning 
 

MaskinMenneske Metode

Idemyldring Ideer!

Problem Ideer
Ideas!

Materialer Miljø

IDEER
Mulige  

� 
________ 

Årsak Virkningsanalyse og prosessflytskjema. Problem- 
ideer! årsaker 

ideer! 

� ideer! 

   
      Ferdig   Motta   

behandle      

ideer! 

ideer! ideaer! 

8. BILAG  8. BILAG  
8.1. Framdriftsplan � aktivitetsplan 8.1. Framdriftsplan � aktivitetsplan 
            Side 46             Side 46 

8.2. © ByggSak Rapport - Produktinformasjon 8.2. © ByggSak Rapport - Produktinformasjon 
            Side 49             Side 49 



ID Aktivitetsnavn Start Slutt
1 Rapportering . Styring Lør 30.09.00 Man 01.09.03

2 Prosjektsøknad Lør 30.09.00 Lør 30.09.00

3 Tilsagn Norges Forskningsråd Tor 01.03.01 Tor 01.03.01

4 Seminar Norges forskningsråd Fre 30.03.01 Fre 30.03.01

5 Seminar Norges forskningsråd Tor 27.09.01 Tor 27.09.01

6 Statusrapport 1. Kvartal Man 01.04.02 Man 01.04.02

7 Framdriftsrapport NRF Man 10.09.01 Man 10.09.01

8 Framdriftsrapport NRF Ons 25.09.02 Ons 25.09.02

9 Møte Styringsgruppen Tir 10.09.02 Tir 10.09.02

10 Møte Styringsgruppen Tor 17.10.02 Tor 17.10.02

11 Møte Styringsgruppen NRF Tor 27.03.03 Tor 27.03.03

12 Sluttrapport kladd Tir 01.04.03 Tor 15.05.03

13 Behandling sluttrapport styringsgruppen Tor 01.05.03 Tir 01.07.03

14 Endelig behandling sluttrapport Ons 20.08.03 Man 01.09.03

15 Sluttrapport sendt NKF Ons 20.08.03 Ons 20.08.03

16 Finansiering Tor 01.03.01 Ons 20.08.03

17 Rammetilsagn NRF Tor 01.03.01 Tor 01.03.01

18 Oslo, Bærum,  Boligprodusentene Tor 01.03.01 Tir 11.12.01

19 OBOS Tor 01.03.01 Man 18.02.02

20 Tromsø Fre 01.02.02 Fre 15.02.02

21 Trondheim Fre 02.03.01 Fre 15.02.02

22 Avslag Trondheim Tir 22.01.02 Tir 22.01.02

23 Søknad om NRF tillegg Tir 01.01.02 Tir 01.01.02

24 Avklare Tilleggsbevilgning NRF Fre 01.03.02 Fre 01.03.02

25 Avklare bevilgning MD Ons 05.03.03 Ons 20.08.03

26 Søknad om utbetaling Boligprodusentene Ons 05.03.03 Fre 28.03.03

27 Eksterne seminarer - presentasjoner Man 04.02.02 Tor 08.05.03

28 Konferanse Tromsø Man 04.02.02 Man 04.02.02

29 Konferanse København Man 04.03.02 Man 04.03.02

30 Konferanse Tromsø Man 03.02.03 Man 03.02.03

31 Konferanse København Tir 11.02.03 Ons 12.02.03

32 Stand NKF dagene Man 05.05.03 Tor 08.05.03

33 Byggesak Ons 17.10.01 Man 08.09.03

34 Oslo Ons 17.10.01 Ons 06.11.02

35 Oppstartmøte Ons 17.10.01 Ons 17.10.01

36 Installasjon testversjon Ons 24.10.01 Ons 31.10.01

37 Integrasjon Doculive Fre 02.11.01 Ons 20.02.02

38 Dokumentasjon/referat Ons 13.02.02 Ons 13.02.02

39 Avbrutt implement. Av ByggSak Rapport Tir 22.01.02 Tor 04.04.02

40 Test av rapporter Ons 06.02.02 Tor 28.02.02

41 Implementering i org. Fre 01.03.02 Tor 04.04.02

42 Fullskala rapportering Tir 22.01.02 Tir 22.01.02

43 Datafil fra egen innsynsmodul Ons 06.11.02 Ons 06.11.02

44 Forespørsel om ny datafil Man 04.03.02 Man 04.03.02

45 Avventer datafil Tir 05.03.02 Tir 19.03.02

46 Levere testfil Ons 06.11.02 Ons 06.11.02

47 Prosjektmøter Ons 17.10.01 Ons 23.10.02

48 Oppstart Ons 17.10.01 Ons 17.10.01

49 Møte 1 Installasjon Ons 24.10.01 Ons 24.10.01

50 Møte 2 Installasjon Tir 30.10.01 Tir 30.10.01

51 Prosjektmøte Man 28.01.02 Man 28.01.02

30.09

17.10

Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3
2001 2002 2003

Aktivitet
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Fremdrift

Milepæl

Sammendrag

Fremhevet aktivitet

Fremhevet deling

Fremhevet milepæl

Fremhevet fremdrift

Eksterne aktiviteter

Prosjektsammendrag

Side 1

Prosjekt: Nokkeltallprosjektet6
Dato: Tir 26.08.03



ID Aktivitetsnavn Start Slutt
52 Testing/kravspek Ons 06.02.02 Ons 06.02.02

53 Feilretting Man 04.03.02 Man 04.03.02

54 Kravspek egne  rapporter Ons 23.10.02 Ons 23.10.02

55 Bærum Ons 17.10.01 Tor 02.01.03

56 Oppstartmøte Ons 17.10.01 Ons 17.10.01

57 Installasjon ver 1.0.0.14 Tir 04.12.01 Tir 04.12.01

58 Statusrapport Tor 14.03.02 Tor 14.03.02

59 Testrapporter Ons 06.02.02 Ons 06.02.02

60 Fullskala rapportering Tir 02.04.02 Tir 02.04.02

61 Data andre kommuner Tor 07.03.02 Tor 21.03.02

62 Benchmarking Tor 21.03.02 Fre 29.03.02

63 Feilretting rapporter Tor 02.01.03 Tor 02.01.03

64 Prosjektmøter Ons 17.10.01 Ons 06.03.02

65 1. Oppstart Ons 17.10.01 Ons 17.10.01

66 1. Møte Installasjon Tir 04.12.01 Tir 04.12.01

67 3. Oppfølging test Ons 06.03.02 Ons 06.03.02

68 Tromsø Man 04.02.02 Ons 03.04.02

69 Installasjon Man 04.02.02 Man 04.02.02

70 Integrasjon K 2000 Tir 05.02.02 Tir 05.02.02

71 Test av rapporter Ons 06.02.02 Ons 06.02.02

72 Implementering i  org. Ons 20.03.02 Tir 02.04.02

73 Fullskala rapportering Ons 03.04.02 Ons 03.04.02

74 Prosjektmøter Man 04.02.02 Man 04.02.02

75 Møte installasjon Man 04.02.02 Man 04.02.02

76 Grenland Tor 29.11.01 Tor 14.02.02

77 Skien Tor 29.11.01 Tor 14.02.02

78 Installasjon testversjon Tor 29.11.01 Ons 05.12.01

79 Integrasjon mot K 2000 Ons 05.12.01 Tir 01.01.02

80 Test av rapporter Ons 02.01.02 Ons 16.01.02

81 Implementering i org. Ons 13.02.02 Ons 13.02.02

82 Fullskala rapportering Tor 14.02.02 Tor 14.02.02

83 Østfold Tir 12.02.02 Tor 09.01.03

84 Tilbud om oppdatering Tir 12.02.02 Tir 12.02.02

85 Integrert versjon best. Fredrikstad Tor 09.01.03 Tor 09.01.03

86 Nye referansekommuner Ons 02.01.02 Ons 02.01.02

87 Oppstart rapportering Ons 02.01.02 Ons 02.01.02

88 Larvik Ons 02.01.02 Ons 02.01.02

89 Skedsmo Ons 02.01.02 Ons 02.01.02

90 Rana Ons 02.01.02 Ons 02.01.02

91 Frogn Ons 02.01.02 Ons 02.01.02

92 Voss Ons 02.01.02 Ons 02.01.02

93 Nesodden Ons 02.01.02 Ons 02.01.02

94 Vestby Ons 02.01.02 Ons 02.01.02

95 Brukerforum Man 27.01.03 Man 08.09.03

96 Brukerforum 1 Man 27.01.03 Man 27.01.03

97 Møte arbeidsgruppen Ons 26.03.03 Ons 26.03.03

98 Møte arbeidsgruppen Man 19.05.03 Man 19.05.03

99 Møte arbeidsgruppen Man 26.05.03 Man 26.05.03

100 Møte arbeidsgruppen Fre 29.08.03 Fre 29.08.03

101 Brukerforum 2 Man 08.09.03 Man 08.09.03

102
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ID Aktivitetsnavn Start Slutt
103 Integrasjon mot BYGGSØK Tir 12.11.02 Fre 29.11.02

104 Møte BE - BYGGSØK Tir 12.11.02 Tir 12.11.02

105 Møte BE - BYGGSØK Ons 13.11.02 Ons 13.11.02

106 Møte BE - BYGGSØK Fre 29.11.02 Fre 29.11.02

107 Benchmarking Man 01.07.02 Ons 26.03.03

108 Datainnsamling 1. Halvår 2002 Man 01.07.02 Tor 01.08.02

109 Kvalitetssikring data Fre 02.08.02 Tir 20.08.02

110 Evaluering data Fre 02.08.02 Tir 20.08.02

111 Utarbeide rapport Lør 10.08.02 Man 02.09.02

112 1. Halvår internett Man 02.09.02 Man 02.09.02

113 Datainnsamling 2002 Man 20.01.03 Fre 31.01.03

114 Kvalitetssikring data Man 17.02.03 Fre 28.02.03

115 Evaluering data Man 17.02.03 Ons 05.03.03

116 Utarbeide rapport 2002 Ons 05.03.03 Ons 26.03.03

117 Rapport 2002 internett Ons 26.03.03 Ons 26.03.03

118

119

120 Plansak Tor 01.02.01 Tir 26.08.03

121 Utarbeide standard Tor 01.02.01 Tor 17.10.02

122 Oppstart Tor 01.02.01 Tor 01.02.01

123 Vedtak styringsgruppe Tor 17.10.02 Tor 17.10.02

124 Miljøverndepartementet Tor 24.01.02 Tir 26.08.03

125 Møte MD Tor 24.01.02 Tor 24.01.02

126 Prosjektsøknad Man 04.03.02 Man 04.03.02

127 Møte O.H.O. Tor 14.11.02 Tor 14.11.02

128 Oversendt flytskjema Tor 19.12.02 Tor 19.12.02

129 Oversendt søknad om prosjektmidler Fre 28.02.03 Fre 28.02.03

130 Kopi av søknad Ons 05.03.03 Ons 05.03.03

131 Avventer svar MD Tir 26.08.03 Tir 26.08.03

132 Kobling E-plansak Tir 18.06.02 Fre 29.11.02

133 Deltagelse oppstartseminar Tir 18.06.02 Ons 19.06.02

134 Deltagelse arbeidsmøte Fre 29.11.02 Fre 29.11.02

135 Oslo Tir 06.02.01 Tir 12.11.02

136 Kravspek milepæler Tor 07.02.02 Tor 07.02.02

137 Prosjektmøter Tir 06.02.01 Tir 12.11.02

138 Møte 1 Man 28.01.02 Man 28.01.02

139 Møte 2 Tir 06.02.01 Tir 06.02.01

140 Møte 3 KG Tir 12.11.02 Tir 12.11.02

Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3
2001 2002 2003

Aktivitet

Deling

Fremdrift

Milepæl

Sammendrag

Fremhevet aktivitet

Fremhevet deling

Fremhevet milepæl

Fremhevet fremdrift

Eksterne aktiviteter

Prosjektsammendrag
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Produktet inneholder en avansert rapportmodul som kan 
generere en rekke rapporter vedrørende saksbehandlings-
tid, saksproduksjon og annen statistikk. Rapportene be-
nyttes internt i kommunen som styrings- og ledelsesin-
formasjon og rapporter til politiske utvalg. 
 
Systemet gir god oversikt over nåværende saksproduk-
sjon, og kan benyttes som et verktøy for å fordele søkna-
der blant saksbehandlere, eller synliggjøre behov for nye 
ressurser. 

ByggSak - Rapport 
Rapportverktøy for byggesaker 

post@arkidata.no 

ArkiData AS 
www.arkidata.no 

Telefon: 35 57 41 29 - Mobil 913 918 40 

 
Nøkkeltallsprosjektet 
NKF, Boligprodusentene, Oslo, Bærum, Tromsø kom-
mune og OBOS, har fått midler fra Norges forskningsråd 
og selv finansiert et prosjekt for å videreutvikle 
”Grenlandsstandarden” til en felles standard for plan- og 
byggesaker i Norge. 
 
Tidsfrister 
Rapportene tilpasses nå krav til tidsfrister slik disse er 
vedtatt av Stortinget. Rapportverktøyet blir oppdatert 
løpende til endringer i plan- og bygningsloven, med 
tilhørende forskrifter og veiledning. 
 
Standard 
Denne standarden blir lagt til grunn for forskrift og vei-
ledning til innføring av tidsfrister i byggesaker 
og benyttes i rapportverktøyet:  
 

Referansekommuner 
Ca 20 kommuner har nå tatt i bruk rapportverktøyet. 
Disse kommunene kan sende datafiler fra vektøyet til 
nøkkeltallsprosjektet til NKF, som sammenstiller resulta-
tene nasjonalt og distribuerer disse på internett. Disse vil 
etter hvert bli lagt ut på BYGGSØKS informasjonsser-
ver. 
Resultatene ligger foreløpig på www.arkidata.no. Her 
ligger det en mengde rapporter om nøkkeltall og opplys-
ninger om prosjektet og verktøyet 

Applikasjonen bygger på en Oracle database og leser 
alle data fra kommunens eksisterende sak/arkiv-
systemer. Følgende systemer støttes i dag: 
Forum Winsak, Kontor 2000, DocuLive 
Den enkle versjonen, bygget på Microsoft Access data-
base, passer for mindre kommuner uten  saksstøtteverk-
tøy.   

PRISER                   Enkel  Integrert  
 2 brukere  12.000,-  15.000,- 
 5 brukere  19.000,-  22.000,- 
10 brukere  29.000,-  32.000,- 
Annet antall brukere #  # 
Vedlikeholdsavtale utgjør 20% av kjøpspris 
# Kontakt oss for pris, vi tar forbehold om prisendringer. Priser eks mva. 

Henvendelser:       post@arkidata.no 
ArkiData AS           
Siv.ark. Bengt Næspe 
Teknologisenteret, Kjølnes Ring 
3918 Porsgrunn 
Telefon: 35 57 41 29 - Mobil 913 918 40 
www.arkidata.no 

Modell for kobling mot BYGGGSØK: 
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