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  Kommunestyret 

 

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging og etterlevelse av 

energi- og klimaplanen i Rennebu kommune 
 

 

Saksdokumenter: 

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 09.06.17  

- Plan for forvaltningsrevisjon (ikke vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Revisjon Fjell IKS har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet” Oppfølging og 

etterlevelse av energi- og klimaplanen”. Dette er gjort i henhold til vedtatt plan for 

forvaltningsrevisjon i Rennebu kommune. 

Prosjektet er utført av Revisjon Fjell IKS. 

 

 

Formål: 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om målsettinger som skal nås innen 2020  

fastsatt i kommunens energi- og klimaplan følges opp og hvilke interne tiltak kommunen 

har iverksatt for å møte de utfordringene som ligger i planen.  

 

 

Problemstilling: 

Kontrollutvalget behandlet den 30.11.16, sak 34/16, prosjektbeskrivelsen, og definerte 

følgende problemstillinger:  

 

 Har Rennebu kommune etablert et internkontrollsystem for oppfølging og 

rapportering avmål og tiltak som er fastsatt i energi- og klimaplanen? 

 Arbeider Rennebu kommune aktivt med tiltak for å oppfylle mål i energi- og 

klimaplanen? 

 

Undersøkelsen avgrenses til å omhandle hva kommunen gjør i forhold til oppfølging 

og rapportering av de mål og tiltak som er fastsatt i energi- og klimaplanen. 

 

Rådmannens uttalelse: 

Uttalelsen i fra rådmannen følger som vedlegg til rapporten. 

 

 

Revisors konklusjon: 

Revisor har konkludert i forhold til hver enkelt problemstilling. Konklusjonene er å finne i 

rapportens sider 27-29. 
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Revisors anbefaling: 

 

Revisjonens anbefalinger er:  

 Rennebu kommune bør etablere et system for oppfølging og rapporteringer av 

planlagte tiltak, samt evaluere og dokumentere de resultatene som oppnås 

 Energi- og klimaplanen bør revideres.  Tiltak hvor kommunen har svake 

styringsmuligheter etter som gir usikker miljøeffekt kan svekke planens legitimitet.  

Dette moment bør være bevisst på under revidering.  

 

Saksvurdering: 

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med 

vedtatt prosjektbeskrivelse, samt kontrollutvalgets forutsetninger. 

 

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten” Oppfølging og etterlevelse av energi- og 

klimaplanen ” tas til etterretning. 

2. Rådmannen bes følge revisors anbefalinger. 

3. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. april 

2018. 

 

 

Behandling:  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 


