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SAK 07/17  TINGING AV FORVALTNINGSREVISJON 

 

Vedlegg: 

Prosjektplan av mai 2017 frå Agder Kommunerevisjon IKS 

 

Kva saka gjeld: 

Ein syner til sak 03/17 i kontrollutvalet som gjorde slikt samrøystes vedtak: 

 

«Kontrollutvalet vil be Agder Kommunerevisjon IKS om å lage ein prosjektplan for prosjektet 

« Forsvarleg internkontrollsystem». 

Ein reknar med at prosjektplanen er ferdig til neste møte i kontrollutvalet som etter planen er 

11. mai 2017.» 

 

Agder Kommunerevisjon IKS har lagt fram ein prosjektplan kor dei gjer framlegg om desse 

problemstillingane: 

 

1. «Har kommunen foretatt risikovurdering og definert mål for Byggsak og Teknisk drift 

og eigedom, og har kommunen tilfredsstillende rapportering knyttet til 

måloppnåelsen? 

2. Har Bykle kommune et forsvarlig system for behandling av byggesøknader og 

søknader om tilkopling til vann og avløp etter regler i Pbl med forskrifter? 

3. Har kommunen egne kvalitetssikringsrutiner, herunder system for registrering og 

oppfølging av avvik, knyttet til behandling av søknader etter plan og bygningsloven og 

søknader om tilkobling? 

4. Har kommunen tilfredsstillende oversikt (register) over hytter/fritidsboliger, 

ferieleiligheter med tilhørende informasjon for å fastsette korrekt gebyrsats for 

tilkobling og årsavgift for vann og avløp i samsvar med prisene i «Kommunale 

avgifter, prising og tilskott for 2017»? 

5. Har kommunen rutiner for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter 

som er tilkoblet vann og avløp betaler kommunale gebyr? 

6. Har kommunen system og rutiner for beregning av selvkost – for å sikre at 

gebyrsatsene ikke overstiger selvkost? 

7. Har Bykle kommune rutiner for vurdering av inhabilitet (ev. etiske retningslinjer) for 

kommunalt ansatt og politikere knyttet til behandling av byggesaker?» 

 

Ein viser elles til innhaldet i prosjektplanen som ligg ved saka. 

 

Framlegg til vedtak: 

 

Kontrollutvalet ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet « Internkontrollsystem knyttet til innkreving av kommunale 

avgifter og gebyr» basert på dei problemstillingar som går fram av prosjektplan datert mai 

2017. 



 

Ein føreset at prosjektet vert gjennomført innanfor årets budsjettramme for Kontroll og 

Tilsyn, og at rapporten frå prosjektet er motteke innan 2017. 
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