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Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Fastsetting av 
gebyrer for betaling oppmålingsforretninger og byggesaker” 
 

 

Saksdokumenter: 

- Rapporten av 18.06.19, behandlet i sak 28/19(ikke vedlagt) 

 

 

Saksopplysninger: 

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 står det at kontrollutvalget skal påse at 

kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 

forvaltningsrevisjon følges opp.  

Det er sentralt av hensyn til å sikre en ”lærende organisasjon” at resultatene av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et 

ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk 

følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ 

svakheter. 

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets merknader blir fulgt opp gjelder 

også i forhold til saksområder som ligger til andre folkevalgte organer. 

Det er kommunens administrasjonssjef/rådmann som har ansvar for oppfølgingen av 

kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 13 nr. 1. Det ligger ikke til 

kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ 

svakheter i det konkrete tilfelle.  

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandlet rapporten «Fastsetting av gebyrer for betaling 

oppmålingsforretninger og byggesaker ” den 23.09.19 i sak 28/19. Formålet med 

prosjektet var å finne svar på om kommunen etterlever bestemmelsene for fastsetting av 

gebyrer innenfor tjenestene oppmålingsforretninger og byggesaksbehandling. 

 

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling: 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for betaling 

oppmålingsforretninger og byggesaker" tas til etterretning. 

 

Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for 

tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger: 

 

 skiller ut som en egen selvkostsektor adskilt fra private plansaker. 

 at direkte kostnader bør identifiseres gjennom bruk av funksjonskontoplanen i stedet 

for ansvarskontorplanen. 

 at oppmålingsgebyrene for 2020 bør settes lavere enn selvkost slik at tidligere års 

merinntekter blir tilbakeført så raskt som mulig. 
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Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.02.20. 

 

Kommunestyret behandlet rapporten den 12.12.19 og kontrollutvalgets innstilling ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 

Saksvurdering: 

Sekretariatet har etter kommunestyrets vedtak tatt kontakt med kommunedirektøren 

med en anmodning om en orientering til kontrollutvalget om iverksatte tiltak i henhold til 

vedtak fattet i kommunestyret 12.12.19. Første mulighet var dagens møte, og 

kommunedirektøren bekrefter at han stiller og gir en overordnet orientering av modellen 

som nå er etablert og som er brukt til å fastsette gebyrsatsene for 2020. Det vil også 

legge grunnlaget for selvkostregnskapet for 2020.   
Kontrollutvalget bør få en skriftlig tilbakemelding for hvordan og når de ulike 

oppfølgingspunktene for tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger er gjennomført. 

  

Kontrollutvalget må under behandlingen av saken ta stilling til en eventuell videre 

oppfølging av rapporten. 

  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten ”Saksbehandling av byggesaker i Oppdal kommune”, tas 

til orientering.   

 

Utvalget ber om en skriftlig redegjørelse for når og hvordan de ulike punktene er 

gjennomført til neste møte for å kunne rapportere videre til kommunestyret. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 


