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Tilbakemelding på iverksatte tiltak – forvaltningsrevisjon fastsetting av gebyrer og 
behandlingstid 

Vi viser til e-post mottatt 04.11.2020 vedr oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. 

 

Det er vist til punktene i vedtaket fra behandlingen i kontrollutvalget i vårt svar nedenfor: 

1. Kommunestyret behandlet rapport fra forvaltningsrevisjonen vedr Fastsetting av gebyrer og 
saksbehandlingstid i møte den 31.01.2019 i sak 1/2019.  
Kommunestyret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med Kontrollutvalgets anbefaling.  
 

Rennebu kommune har etter vedtaket engasjert Envidan, som har bidratt gjennom en lengre 
prosess både i 2019 og 2020 for å gå gjennom tids- og ressursbruken innenfor områdene. Vi 
mottar rapport, som danner grunnlaget for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak.   

 

2. Kommunedirektøren bes følge revisors anbefalinger som følger: 

Det utarbeides selvkostkalkyler for tjenestene 

Rennebu kommune har på bakgrunn av rapporten lagt fram sak 59/2019 i 
kommunestyremøte den 19.12.2019.  Beregninger foretatt av Envidan sammen med 
administrasjonens anslag viser at det for noen områder (særlig plansaker) er et forholdsvis 
stort sprik mellom kommunens selvkost og de gebyrer som er vedtatt. Gebyrene vil 
imidlertid kunne variere fra år til år på grunn av disse beregnes fra et forholdsmessig lavt 
antall saker.  
 
Følgende vedtak ble gjort av kommunestyret 

1. Kommunestyret vedtar at Rennebu kommune ikke legger selvkostprinsippet til   
grunn for gebyrregulativet for plan, byggesak, utslipp og oppmåling. 

2.   Gebyrregulativet for vann, avløp og feie-tjenester legger selvkostprinsippet til      
  grunn for gebyrberegningen. 
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Det utarbeides rutiner for kvalitetssikring av KOSTRA – rapportering 

Funksjonene 301 (planer), 302 (byggesak) og 303 (oppmåling) har blitt splittet opp i selvkost-
områder og de som ikke er det for 2021. Det vil gi en direkte oversikt over selvkostandelen 
når årsregnskapet legges fram. Da har ressursene til den enkelte ansatte blitt fordelt i 
prosenter på funksjonene slik at regnskapet og KOSTRA-registreringene skal vise det reelle 
bildet . 

Informasjon i årsregnskapet om tjenestene forbedres 

Envidans anbefalinger og vurderinger tas med inn i årsregnskapet. 

 

Det utarbeides rutiner for å sikre effektiv drift og at innbyggerne får et godt nok 
tjenestetilbud når det gjelder oppmålingsforretninger. 

Oppmålingsavdelingen har utarbeidet rutiner for arbeidet, som følger vedlagt. Her vektlegges 
det å få utført rekvisisjonene fortløpende. I de tilfeller der det er mange samtidige oppdrag, 
blir oppmålingsarbeidet prioritert gjennom at 200% ansatteressurs brukes. Utenom 
høysesong vil avdelingen ha behov for mindre enn 200%. Dette innebærer at 16 ukersfristen 
holdes og derigjennom kan det kreves full betaling for utført arbeid. 

  

3.Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 15. juni 2019.» 

Rennebu kommune fikk ikke lagt fram sak om selvkost i tjenestene for kommunestyret før 
desember 2019.  

Fordelingen av stillingsandelene i de ulike funksjonene (301-302 og 303) ble avklart og 
kvalitetssikret ved gjennomgangen med Envidan høsten 2020. Disse er lagt til grunn for det 
videre arbeidet med budsjett og gebyrer. 

Kommunedirektøren beklager at det tok tid for å få dette i orden. 

Vedlagt følger oppmålingstjenestens rutiner for arbeidet samt Envidans rapport.  
 

Med vennlig hilsen 
Rennebu kommune 
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