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1. Om resultatenheten 
 

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten 

 

Enhetens navn Plan byggesak oppmåling 

Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* 

Pål S Gauteplass   

   

   

*Status pr utgangen av året. Kort kommentar dersom skifte i løpet av året 

 

Antall brukere/elever/barn 

 

1.2 Personalet 

Antall årsverk – 4,2 

Nærvær – 99 % 

 

1.3 HMS 

 

 

2. Viktige hendelser  
 

Aktiviteter er i hovedsak gjennomført i samsvar med virksomhetsplan og vedtatt budsjett og økonomiplan. Bemanning har vært stabil og tilfredsstillende. 

 

Det har høy aktivitet på utbygging med flere nye bolig og næringsprosjekter som har vært krevende for byggesaksavdelingen. Saker som er omstridt og blir påklaget er 

særdeles ressurskrevende. 

 

En betydelig kapasitet fra planavdelingen har også gått med til å følge opp Inderøy 2020, sentrumsutviklingsprosjektet og bistand med utbygging av Nessjordet. 

Kommunens høye ambisjonsnivå på utbygging og planarbeid gjør det krevende å følge opp enhetens egne målsetninger i forhold til tilrettelegging av 

saksbehandlingssystem og planarkiv. 
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Planavdelingen har fått betydelig utvidet arbeidsområde ved at ansvar for overordna planlegging og beredskapsarbeid er lagt fra rådmannstab til planavdelingen. 

 

 

3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 
 

Regnskap 2013 

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde  Regnskap** Revidert 
budsjett** 

Avvik 

3010 Plansaksbehandling 1 269 133 1 247 000 -22 133 

3020 Byggesaksbehandling -4 158 46 000 50 158 

3030 Kart og oppmåling 32 384 16 000 -16 384 

     

     

     

     

SUM   1297359 1309000 11641 

*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
 
 

3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett 
 

Med usikkerhetene budsjettet alltid vil ha i forhold til gebyrinntekter er det for 2013 i praksis ikke noe avvik.  

 
4. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik 
Ingen investeringsprosjekter. 

 
5. Vurdering av måloppnåelse  
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Saks-behandlings-
tid 
 
 
 
 
 
 
Bruker-tilfredshet. 

Registrere 
tidsbruk. 
 
 
 
 
 
 
Registrere utfall 
av klagesaker. 

Behandle 
enkeltsaker 
uten unødig 
opphold og 
senest innen 
lovpålagte 
frister. 
 
Korrekte 
vedtak i 
henhold til 
lovverket. 
 

 
 
 
Opplæring av 
ansatte 
 
Tilgang på 
juridiske 
hjelpemidler 
 
Forbedring av 
maler til 
saksbehandling 
 
Forbedre 
kvalitet på 
arealplaner 
 
Avsette fond til 
juridisk bistand 

Ambisjon oppnådd med noen avvik 
 
 
Delvis gjennomført 
 
 
Gjennomført 
 
 
 
Ikke gjennomført 
 
 
 
Under gjennomføring 
 
 
 
Ikke gjennomført 

Tilgjengelige 
tjenester 

Opplevd god 
service  
Gode 
internettsider 

Tilbakemelding 
fra brukerne. 

Høy bruker-
tilfredshet 

 
 
 
Tilstedeværelse 
/ «Åpen dør» 
for alle 
henvend. 
 
Internett: 
Oppdatert 
tjenestekatalog, 

Ambisjon oppnådd med enkelt unntak. 
 
 
Tiltak er gjennomført 
 
 
 
 
Tiltak er ikke gjennomført.  
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øke antallet 
elektroniske 
søkemuligheter 
 

God 
brukermedvirkning 

Opplevd god 
bruker-
medvirkning 

Tilbakemelding 
fra brukerne. 

Høy bruker-
tilfredshet 

 
 
Tilrettelegge 
for god 
medvirkning i 
alle 
planprosesser 

Ambisjonsnivå er oppnådd 
 
Tiltak gjennomført -ingen registrerte 
avvik i forhold til medvirkning. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Tilbakemelding 
fra ansatte 

Høy trivsel på 
arbeidsplassen 

 
 
Jevn frekvens på 
enhetsmøter 
 
Samarbeid om 
problemsaker og 
utviklingsoppgav
er 
 
 

Ambisjon oppnådd 
 
Gjennomført jevnlige 
fagmøter/enhetsmøter. 
 
Gjennomført 

Minimalisert 
sykefravær 

Målt sykefravær, Samtale med 
ansatte 

Ikke sykedager 
som er 
jobbrelatert. 
 

 
 
 
Oppfølging av 
medarbeidere 
med vanskelige 
problemsaker. 
Fokus på 

Ambisjon er oppnådd. 
 
 
Tiltak er kontinuerlig 
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arbeidsmiljø. 
God ledelse Medarbeider-

tilfredshet 
Tilbakemelding 
fra ansatte 

Høy trivsel på 
arbeidsplassen 

 
 
 
Regelmessig 
oppfølging av 
den enkelte 
medarbeider og 
årlige 
medarbeidersam
taler 
 

Ikke registrert mistrivsel på 
arbeidsplassen. Ambisjon oppnådd. 
 
 
Ikke gjennomført medarbeidersamtaler 
i 2013. 
 

Mulighet for læring 
og fornyelse 

Opplevelse av 
mulighet for 
læring, utvikling 
og fornyelse 

Antall kursdager Alle skal delta 
opplæring 
hvert år. 

 
 
 
Teambaserte 
arbeidsprosesser 
 
Deltakelse på 
relevante kurs 

Ambisjonsnivå er delvis oppnådd 
 
 
Gjennomført gjennom jevnlige fagmøter 
 
 
Delvis gjennomført 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Økonomi 
God 
økonomistyring 

Avvik fra budsjett Regnskap +- 10 %  
 
 
Grundig jobb 
med 
månedsrapporte
ring. Bedre 
prognoser på 
gebyrinntekter. 
 

Ambisjon oppnådd 
 
 
Tiltak delvis gjennomført.  
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Samfunn 
Bidra til å utvikle 
attraktive bolig- og 
fritidstilbud med gode 
oppvekstvillkår 

Økt 
boligbygging 
og 
befolknings-
økning 
 

Opptelling av 
tilgjengelig 
areal. 

Kommunen 
skal ha avsatt 
tilgjengelige 
boligtomter i 
alle grender 

 
 
 
 
God og 
kontinuerlig 
arealplanlegging 
Sørge for 
kapasitet til 
saksbehandling. 

Ikke oppnådd ambisjon. 
 
 
 
Tiltak pågår 
 
 
 

Bidra til å fremme god 
næringsutvikling 

Økt nærings-
utbygging og 
flere lokale 
arbeids-
plasser 
 

Opptelling av 
tilgjengelig 
areal 

Kommunen 
skal ha avsatt 
tilgjengelige 
næringstomter 
i kommunen. 

 
 
 
 
God og 
kontinuerlig 
arealplanlegging. 
Sørge for 
kapasitet til 
saksbehandling. 
 

Ikke oppnådd ambisjon 
 
 
 
Tiltak pågår 
 
 

 

 

6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
 
Enheten er liten, og utfordringen framover er å beholde fagpersonene som i dag fyller tjenestetilbudet til innbyggerne. 
 
Det er også en utfordring at enheten pålegges nye arbeidsoppgaver som følge av personalmangel/nedskjæringer i andre deler av 
administrasjonen. Dette går utover planlagte måloppnåelser. 


