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Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2018 
 

 

Saksdokumenter: 

-  Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kommunens fastsetting av 

gebyrer og behandlingstid for tjenesten oppmålingsforretninger og byggesak» 

 

Saksframlegg: 

Plan for forvaltningsrevisjon for Rennebu kommune for perioden 2016-2019 ble 

behandlet av kontrollutvalget i 2016 og vedtatt i kommunestyret samme år, k-sak 53/16. 

I følge planen ble følgende prioritert for perioden: 

- 2017  Oppfølging og etterlevelse av kommunens klima- og energiplan 

Gjennomført og vedtatt i kontrollutvalget sak 22/17 den 19.09.17 

- 2018  Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser og 

oppmåling  

- 2019  Enkeltvedtak etter forvaltningsloven 

 

Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling med følgende vedtak: 

Vedtak:  
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:  

1. ” Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Rennebu”  

2. ” Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på  

områdene kart, oppmåling og byggesak, og om behandlingstid for de tre områdene.”  

3. ” Enkeltvedtak etter forvaltningsloven”  

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.  

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere 

ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 

 

I vedtaket er det for prosjekter 2018  tilføyd for prosjekt prioritet 2 «og om behandlingstid for de 

tre områdene» 

 

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.  

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser 

mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 

 

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak og prioritering som innstilling fra kontrollutvalget, har 

Revisjon Fjell IKS utarbeidet forslag til prosjektplan. 
 

Saksvurdering: 

Formålet med prosjektet er å finne svar på om kommunen etterlever bestemmelsene for 

beregning av gebyrer og bestemmelsen om behandlingstid for tjenestene 

oppmålingsforretninger og byggesak. Prosjektet avgrenses til å vurdere kommunens 

beregninger av betalingssatsene som ligger til grunn for fakturering av oppmålings-
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forretninger og byggesaker.  Videre vil revisjon se på medgått behandlingstid på et 

utvalg av saker i perioden 2015 – 2017.  Prosjektet omfatter ikke vurdering av sakens 

innhold. Prosjektet omfatter regnskaper for årene 2017 – 2017. 

 

Forvaltningsrevisjonen deles inn i to problemstillinger: 

1.  Etterlever Rennebu kommune bestemmelsene for fastsetting av gebyrer for 

tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak? 

 

2. Etterlever Rennebu kommune bestemmelsene for behandlingstid for 

tjenestene oppmålingsforretning og byggesak? 

 

Prosjektplanen legges fram for kontrollutvalget.  Etter at prosjektplanen er endelig 

godkjent av utvalget, starter revisjon opp med å sende oppstartbrev til rådmannen med 

varsel om oppstart av prosjektet og de vil be om at kontaktpersoner i kommunen for 

videre oppfølging gjennom prosjektet blir avklart.   

Prosjektet gjennomføres med dokumentinnsamling, samtaler og dokumentanalyse.   

 

Revisor vil i møte gjennomgå prosjektplanen. 

 

Kontrollutvalget vil bli fortløpende informert om gjennomføring av prosjektet. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 

"Kommunens fastsetting av gebyrer og behandlingstid for tjenestene 

oppmålingsforretninger og byggesak” slik den foreligger. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 


