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Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 06.02.23 med slike endringer 
- 
-.  
2. Rapporten forventes levert 15.10.23 og innenfor den angitte ressursbruk på 275 timer.  
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen m.v. 
  
  
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
  
 Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. 
Kommunestyret behandlet den 15.12.20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
  
Kontrollutvalget gjorde så slikt vedtak i sak 23/22 den 24.11.22: 
1) Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på “fritidsbebyggelse, -beboere og 
kommunale tjenester” 
2) Kontrollutvalget gir innspill på følgende problemstillinger: 
• Har kommunen oversikt over fritidsbeboere og deres behov for kommunale tjenester? 
• Er kommunens tjenester dimensjonert for antall fritidsbeboere, ressurser, spesielt 
helse- og omsorg, og tekniske tjenester 
• Greier kommunen å følge opp bygningskontroll m.v., lovkrav, vedr. fritidsbebyggelse? 
• Kommunal vannforsyning, kapasitet til fritidsboliger? 
• Kommunens inntekter vedr. fritidseiendommer 
• Med fritidsbeboere menes også de som oppholder seg i kommunen på camping, 
apartemens, utleiehytter, turister m,v. 
• Brann og redning, risiko og kostnader m.v. vedr, fritidsbeboere 
• Frivillighetens bidrag vedr. Fritidsbeboere 
3) Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte i mars 2023. 
  
Revisor har utarbeidet prosjektplan datert 06.02.23, jfr. vedlegg. Planen angir følgende 
problemstillinger: 
1. Ivaretar kommunens planverk behovene for tjenester og beredskap knyttet til 
fritidsbebyggelse og fritidsbeboere?  
2. Er de kommunale tjenestene dimensjonert for fritidsbebyggelsen og fritidsbeboerne?  
3. Blir adgangen til å kreve eiendomsskatt og betaling for tjenestene utnyttet innenfor 
rammen av regelverket? 
  
Aktuelle revisjonskriterier vil være kommune-, eiendomsskatte-, plan og bygningsloven, 
relevante særlover, forskrifter om hhv. selvkost og beredskapsplikt og planleggingsveileder 
fritidsbebyggelse,  jfr. prosjektplanens kap. 3.3. 
  



Revisor vil ikke undersøke virkningene for lokalsamfunnet som helhet, men avgrense seg til 
kommunens organisasjon. De kommunale tjenestene som vil bli undersøkt vil bli avgrenset til 
de mest sentrale kommunale oppgavene som fritidsbeboerne nyter godt av. 
  
Prosjektet er tenkt gjennomført via intervjuer og dokumentgjennomgang, jfr. 
prosjektplanens kap. 3.4. Gjennomføringen er planlagt gjennomført innen 15.10.23 med en 
ressursbruk på inntil 275 timer. 
  
  
Vurdering 
Den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 
23/22. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. 
behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta 
stilling til disse. 
  
Prosjektplanens problemstilling og beskrivelser av denne omfatter i hovedsak det  
som kontrollutvalget var opptatt av i bestillingsmøtet. Sekretariatet viser til beskrivelsen av 
hvordan problemstillingene skal undersøkes, samt avgrensing  og er av den oppfatning 
kontrollutvalgets bestilling ivaretas.  
  
En anbefaler kontrollutvalget å godkjenne den fremlagte prosjektplan datert 06.02.23, evt 
med. endringer utvalget selv måtte vedta og  med levering innen 15.10.23 og ressursbruk på 
275 timer. 
  
  
  
  
  
 
 


