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Gjøvik, 5. juni 2020. 
J.nr./referanse: 09-20/SL/ks 

Gran kommune 
Rådhuset 
2770 JAREN 
 
 
 
Att.:   Ordfører, kst. rådmann og politisk sekretariat  
 
 
 

 
Oversending av sak til kommunestyret:  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: BYGGESAK, OPPMÅLING, 
BRANN OG REDNING 
 
Kontrollutvalget i Gran kommune behandlet saken i sitt møte den 5. juni 2020 som sak 29/2020.  
 
Saken oversendes herved til sluttbehandling i kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak (enstemmig): 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
1. Kommunestyret tar revisjonsrapportens hovedkonklusjoner til orientering 

innenfor de tre områdene Byggesak, Oppmåling og Brann og redning til 
orientering. 

 
2. Kommunestyret mener rapporten er godt egnet til læring og forbedring innenfor 

de berørte enhetene. 
 

3. Kommunestyret viser til rapportens anbefalinger og ber rådmannen om å følge 
opp disse: 

 

Byggesak  
• Kommunen må i større grad dokumentere den veiledningen som gjøres. 

Dette bør fortrinnsvis gjøres elektronisk i saksbehandlingssystemet.  
• Kommunen må sende foreløpig svar i saker som gjelder enkeltvedtak hvis 

det tar mer enn en måned å behandle saken.  
• Kommunen må sikre at vedtak er godt nok begrunnet.  
• Kommunen må tilstrebe enhetlig praksis mht journalføring av 

telefonsamtaler som har betydning for saken.  
 

Ulovligheter  
• Kommunen må ha mer fokus på tilsyn for å kunne klare målet sitt som er 

satt i tilsynsstrategien.  
• Kommunen må styrke tilsynet for å kunne avdekke ulovlige byggetiltak.  
• Kommunen må etterstrebe at ulovlighetssakene merkes med prioritering i 

oversikten.  



 

Oppmåling  
• Kommunen må dokumentere at protokollen har kartvedlegg og andre 

vedlegg som dokumenterer forretningens gang.  
• Kommunen må dokumentere at protokollen er vedlagt partsliste med 

opplysninger om hvem som har møtt opp, informasjon om dato for 
varsling og merknader til varslingsfrist fra partene.  

• Hvis partene har godtatt kortere varslingsplikt så må dette dokumenteres.  
• Kommunen må se på rutiner for utfylling av protokollen når det gjelder å 

opplyse om habilitet.  
 
Brann og redning  
• Kommunen må forbedre dokumentasjonen sin etter forskrift om 

brannforebygging § 22.  
• Kommunen må dokumentere hvis det gjøres risikovurderinger av objekter 

som blir vurdert til ikke å være et særskilte brannobjekt.  
• Det må lages rutine for samarbeidet med byggesak slik de har planlagt å 

gjøre.  
• Tilsyn i særskilte brannobjekter må følge opp risikovurderingene som er 

gjort.  
• Kommunen må prioritere å avslutte tilsynene i samsvar med regelverket.  

 
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at revisjonsrapportens 

anbefalinger blir implementert i organisasjonen på tilfredsstillende måte. 
Oppfølgingskontroll gjennomføres i 2021. 

 
 
 
 
 

Med hilsen 

For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak, oppmåling, brann og redning (utarbeidet av 
Innlandet Revisjon IKS, 2020) 

 
 
 
 
 
Kopi til:  

- Kontrollutvalget v/leder og nestleder 
- Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig og utøvende revisor 


