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Beskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 
 
Kommune: Oppdal 

 
 
 
Prosjektnavn: Oppfølging og etterlevelse av energi- og klimaplanen for 

Oppdal 2008 – 2013 

 

 
Bakgrunn: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 

2019 ble behandlet av kommunestyret i sak 124/2016. Oppfølging 
av energi- og klimaplanen stod oppført for gjennomføring i 2017. 
Kontrollutvalget vedtok i ettertid å prioritere et annet prosjekt i 
2017, og energi- og klimaplanen ble derfor forskjøvet til 2018.  

 
Bærekraftig utvikling betyr å overlate til våre etterkommere et samfunn 
i like bra eller bedre stand som vi overtok det fra våre forgjengere. 
I økonomisk sammenheng vil det bety at kommunen ikke sløser med 
ressursene og formuen slik at det skjer en verdiforringelse, men at 
formuen bevares eller gjøres større.   
 
Bærekraftig utvikling kan også vurderes ut fra et miljømessig 
perspektiv. Staten forventer at kommunene skal gå foran i arbeidet med 
å redusere klimautslipp, sikre mer effektiv energibruk og foreta en 
miljøvennlig energiomlegging. Kommunene skal innarbeide tiltak og 
virkemidler i sine planer for å redusere utslipp av klimagasser. Planer 
som behandler klima- og energispørsmål skal følges opp i 
kommuneplanens handlingsdel og være en veileder for kommunens 
detaljerte planlegging og myndighets- og virksomhetsutøvelse. 

 
Kommunedelplanen «Energi- og klimaplan for Oppdal 2008 – 2013» 
ble vedtatt av kommunestyret i desember 2008. Det ble formulert 
en visjon om at Oppdal kommune skal sikre en miljøvennlig og 
bærekraftig energibruk, og kommunestyret fastsatte 3 hovedmål 
med tilhørende delmål: 
1. Effektivisere og redusere energibruken. 

Delmål: Total energibruk i Oppdal skal reduseres med 10 % 
med utgangspunkt i 2006-nivå i 2013. 

2. Øke andelen og bruken av nye, fornybare energikilder. 
Delmål: Andelen av ny fornybar energi skal utgjøre 8 GWh i 
løpet av 2013. 
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3. Redusere skadelige utslipp for klima og lokalt miljø. 
Delmål: Totalt klimautslipp i Oppdal skal reduseres med 10 %. 

 
I planen ble det angitt til sammen 42 aktuelle tiltak for å nå målene. 
Om gjennomføringen av tiltakene het det i planen: 

En del av tiltakene er ressurskrevende, og kan ikke dekkes 
innenfor budsjettrammene i dagens handlingsplan. 
Gjennomføring av de ulike tiltakene må derfor konkret 
vurderes i sammenheng med utarbeiding av budsjett og 
handlingsplan. 
 

Ved kommunestyrets sluttbehandling ble følgende presisert: 
Kommunestyret ber om at planens målsetninger innen 
energibruk og klima innarbeides i kommunens øvrige 
plandokumenter. 
Realiseringen av tiltakene som er beskrevet i planen, vurderes 
og avklares i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
og budsjettarbeid.  
 

I følge vedtatt planstrategi for 2016-2019 av 1. mars 2017skal 
kommunens energi- og klimaplan revideres i inneværende 
planperiode. 

 
 
Formål: Kommunens energi- og klimaplan ga målsettinger som skulle nås 

innen utgangen av 2013.  Det er vedtatt at planen skal revideres. 
Dersom planverk skal ha noen hensikt må kommunen ha et system 
for oppfølging. Formålet med undersøkelsen er å finne ut om 
kommunen har etablert rutiner for å sikre at energi- og 
klimaplanens målsetninger blir nådd, og om ambisjonene for 
planperioden 2008-2013 har blitt innfridd.   

  
 
Metode/ 
Avgrensning: Undersøkelsen avgrenses til å omhandle hva kommunen har gjort 

av oppfølging og rapportering av de mål og tiltak som ble fastsatt i 
energi- og klimaplanen for 2008-2013. 

 
 For å synliggjøre hvor langt kommunen har kommet ville det vært 

ønskelig å kunne presentere statistikk over utviklingen på klima- og 
energiområdet i kommunen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
imidlertid sluttet å oppdatere den kommunale energi- og 
utslippsstatistikken da de har vurdert det slik at kvaliteten på 
statistikken ikke var god nok. 
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Vi vil legge vekt på å innhente faktagrunnlag som er hensiktsmessig 
for å kunne belyse spørsmålet om kommunen har iverksatt tiltak 
for å møte utfordringene som ligger i energi- og klimaplanen. 

 
Det vil bli sendt oppstartbrev til rådmannen der vi varsler om 
oppstart av prosjektet. Fakta vil bli innhentet gjennom 
saksdokumenter og spørsmål til administrasjonen. Undersøkelsen 
vil bli gjennomført i form av analyse av relevante dokumenter og de 
svarene vi får fra administrasjonen. 

 
 
Tidsforbruk: Tidsforbruket anslås til 20 dagsverk. Det er intensjonen å 

presentere rapporten i kontrollutvalgets møte den 11. juni 2018. 
 
 
Problemstillinger: 

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil 
hovedproblemstillingen være spørsmålet om kommunen har 
iverksatt tiltak for å møte utfordringene som ligger i energi- og 
klimaplanen. 
Dette konkretiseres nærmere i følgende problemstillinger: 
- Har Oppdal kommune etablert et internkontrollsystem for 

oppfølging og rapportering av de målene og tiltakene som ble 
fastsatt i energi- og klimaplanen for 2008-2013? 

- Har Oppdal kommune arbeidet aktivt med tiltak for å oppfylle 
målene i energi- og klimaplanen? 

 
 
Revisjonskriterier: 

Revisjonskriterier skal danne norm eller en referanse som de 
innsamlede dataene vurderes opp mot og gir uttrykk for et ideal for 
hvordan tilstanden bør være på det reviderte området. 
Revisjonskriterier utledes fra lover, forskrifter, politiske vedtak, 
retningslinjer, mål, føringer osv. 
 
Intern kontroll skal være etablert i hele kommunens virksomhet, og 
de interne ansvarsforholdene skal være avklart. Etablering og 
oppfølging av intern kontroll i kommunen er rådmannens ansvar, 
jfr. kommuneloven § 23. 
 
I henhold til forvaltningsloven og god forvaltningsskikk skal planer, 
vedtak og saksbehandling med oppfølging og gjennomføring 
dokumenteres skriftlig. Av dette følger det at tiltak og status i 
kommunens arbeid med å nå mål i energi- og klimaplanen bør 
rapporteres skriftlig. 
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For øvrig vil vi benytte revisjonskriterier som utledes fra 
kommunens egen energi- og klimaplan. Dette gjelder de fastsatte 
målene i planen med tilhørende tiltak. 

 

 

Oppdal, 08.01.2018 

 

Svein Magne Evavold   Leidulf Skarbø 

Revisjonssjef     Revisor 
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