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Forvaltningsrevisjonsrapport – «Fastsetting av gebyrer for
tjenestene oppmålingsforretninger og byggesaker ”

Saksdokumenter:
- Forvaltningsrevisjonsrapport av 29.10.18 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS

Bakgrunn:
Kommunestyret i Holtålen behandlet i møte 15.12.2016 i sak 70/2016 «Overordnet
analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019» etter innstilling fra
kontrollutvalget (KU sak 28/2016). Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
for 2016 – 2019 ble vedtatt med følgende prosjekt i forvaltningsrevisjon for 2018:
«Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart
og oppmåling».
«Forvaltningsrevisjonen 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.»
Kontrollutvalget behandlet endelig prosjektbeskrivelse 20/9- 2018, sak 27/18.
Formål:
Formålet med prosjektet er å finne svar på om kommunen etterlever bestemmelsene for
fastsetting av gebyrer innenfor tjenestene oppmålingsforretninger og
byggesaksbehandling.
Problemstillinger:
For enhver forvaltningsrevisjon utarbeides det problemstillinger.
Med utgangspunkt i formålet med prosjektet har hovedproblemstillingen vært:
Etterlever Holtålen kommune bestemmelsene for fastsetting av gebyrer for tjenestene
oppmålingsforretninger og byggesaker?
Avgrensning:
Prosjektet avgrenses til å vurdere kommunens beregninger av betalingssatsene som
ligger til grunn for fakturering av oppmålingsforretninger og byggesaker. Prosjektet
omfatter regnskaper for årene 2015 – 2017.
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Rådmannens uttalelse er i sin helhet vedlagt rapporten.
Revisors konklusjon:
Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke fullt ut har etterlevd bestemmelsene for
fastsetting av gebyrer for oppmålingstjenester og byggesaksbehandling, men at
regnskapene gir uttrykk for at gebyrene ikke har vært for høye.
Videre har revisor mottatt opplysninger om at det vil bli lagt fram forslag til at
oppmålingstjenester blir fullt ut et selvkostområde fra 2019, og at det for byggesak vil bli
utarbeidet selvkostkalkyle fra og med 2020 i henhold til bestemmelser i ny kommunelov.
Administrasjonen har etter revisjonens syn gitt en god beskrivelse av planlegging og
framdrift for innføring av selvkostberegninger for tjenestene oppmåling og byggesak.
Revisors anbefalinger:
Revisjonen viser til sine konklusjoner og rådmannens opplysninger om at forslag til
igangsettelse med full selvkost for oppmåling for 2019 vil legges fram for kommunestyret
i løpet av 2018, og at innføring av selvkostkalkyle for byggesaker vil skje i 2020 iht ny
kommunelov. Administrasjonen har etter revisjonens syn gitt en god beskrivelse av
planlegging og framdrift for innføring av selvkostberegninger for tjenestene oppmåling og
byggesak.
På generelt grunnlag vil revisor likevel anbefale at:



Kommunen bør gjennomføre før- og etterkalkyler
Informasjonen i årsregnskapet om tjenestene bør forbedres

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:
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene
oppmålingsforretninger og byggesak" tas til etterretning.
Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for
tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger:



gjennomfører før- og etterkalkyler
forbedrer informasjonen i årsregnskapet om tjenestene

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.19.
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyrets behandling og vedtak:
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