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Kommunens rutiner for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger
og ferieleiligheter som blir tilkoblet vann og avløp betaler
tilknytningsavgift
Saksdokumenter
- Kontrollutvalgssak 13/22
- Tilbakemelding i fra teknisk sjef av 4. mars 2022
Tidligere behandling:
Kontrollutvalget behandlet saken første gang i forrige møte og fattet følgende vedtak:
«Behandling av saken utsettes til neste møte.
Kontrollutvalget ber om at virksomhetsleder teknisk gir utvalget en orientering.»
Saksframlegg:
I følge Kontroll- og revisjonsforskriften skal kontrollutvalget føre løpende tilsyn og
kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Utvalget kan
ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte
organer.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på
enkeltsaker. På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av
konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter
følges av forvaltningen.
Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må
kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om
det vil prioritere saken.
Tilknytningsavgift for vann og kloakk er en ikke ubetydelig del av Røros kommunes
selvkostregnskap. Dersom avgiften ikke innkreves rettidig, kan kravet bli foreldet.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens rutiner for innkreving av
tilknytningsavgift og sekretariatet fikk før forrige møte en skriftlig orientering i fra
administrasjonen om følgende:
Hvilke rutiner har kommunen for å sørge for at krav på tilknytningsgebyr for vann og
kloakk, jf. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 første ledd 1. punktum, sendes
rettidig?
Administrasjonens svar ligger ved saken.
Teknisk leder er innkalt for å gi utvalget en orientering om kommunens rutiner.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Utvalget må på bakgrunn av informasjon som framkommer under behandlingen ta stilling
til videre behandling.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Komtrollutvalget tar redegjørelsen i fra teknisk sjef angående Røros kommunes rutiner
for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter som blir tilkoblet vann og
avløp betaler tilknytningsavgift til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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