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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av miljø – klimasatsningen i Orkdal
kommune.
Kontrollutvalget ber Revisjon-Midt Norge IKS om å legge frem en skisse til innretning
til neste møte.
Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2018.PDF

Saksutredning
Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om det ønsker å bestille en
forvaltningsrevisjon og hvilket området det ønsker å se nærmere på.
Sekretariatet foreslår å bestille en forvaltningsrevisjon av miljø – klimasatsningen i
Orkdal kommune. I plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, vedtatt av kst.
21.12.2016 i sak 100/16 ble dette området gitt andre prioritet.
I plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 står det følgende (uthevet skrift under).
Kommuneplanens samfunnsdel har som overordnet mål at klima- og
miljøhensyn skal ivaretas i all kommunal virksomhet. I planperioden er det
relevant å vurdere om kommunens arbeid er i tråd med gjeldende lov og
forskrift og med kommunens overordnede mål og delmål. Mulige
problemstillinger som ønskes besvart er om enhetene prioriterer mål/delmål og
om Orkdal kommune har etablert målekriterier og funnet fram til datakilder for
å måle effekter av klimatiltakene.
En forvaltningsrevisjon kan ta sikte på å vurdere om kommunen har tilstrekkelige og
hensiktsmessige planer samt i hvilken grad kommunens miljøansvar etterleves
innenfor; arealplanlegging, naturmangfold, forurensning, vannforvaltning, klima,
jakt-, fiske- og viltforvaltning, friluftsliv, motorferdsel, kulturminne, kulturmiljø og
landskap samt utmark.
Foruten det som er nevnt over i plan for forvaltningsrevisjon kan en
forvaltningsrevisjon av dette området ta sikte på å vurdere i hvilken grad kommunen
lykkes med å omstille seg til et lavutslippssamfunn. Herunder i hvilken grad
kommunen har etablert rutiner og systemer for å kartlegge muligheten for
utslippsreduksjon, måle kostnadseffektivitet som helhet for tiltaket og at tiltaket
gjennomføres innenfor en realistisk budsjettramme med en plan for gjennomføring
og framdrift av tiltaket.
Det kan være hensiktsmessig å se om kommunens benytter seg av støtteordninger
fra f.eks Enova og klimasats og i hvilken grad kommunen har rutiner og systemer for

å oppfylle kriterier som gir rett til støtte.
Øvrige forhold som kan tenkes å bli vurdert er om Orkdal kommune har utarbeidet
rutiner, systemer og i hvilken grad kommunen har lykkes med å; gjennomføre
klimatilpasning på nye og eksisterende bygg, redusere klimagassutslipp, redusere
energiforbruket i kommunale bygg, redusere avfallsmengden, sortering av
bygningsavfall, gjennomføre miljøvennlige anskaffelser og redusere forurensning fra
kjøretøy.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet anbefaler å bestille forvaltningsrevisjon av dette området i dette møtet
og avvente en bestilling av forvaltningsrevisjon av første prioritet - Pleie og omsorg Kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten til over sommeren/høsten 2017.
Årsaken til dette er at kommunen er i en prosess med å lukke avvik påpekt i
fylkesmannens tilsyn virksomhetstilsyn – tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem,
datert 30.5.2017 (se vedlegg 5 i sak X/17). Kommunen har tilbakemeldingsfrist
innen 15.juli 2017. Sekretariatet mener at det er hensiktsmessig å la nye rutiner
virke over tid før det gjennomføres en forvaltningsrevisjon på dette området.
Med forbehold om kapasitet og den endelig bestillingen er det sekretariatets
vurdering at en revisjon av miljø og klima kan leveres i 2017. En bestilling av pleie
og omsorg kan derfor bestilles i slutten av året og gå inn i 2018. Orkdal kommune
har 350 tilgjengelig timer til bestilling av forvaltningsrevisjon. Det er sekretariatets
vurdering at en bestilling kan tilspasset slik at den kan gjennomføres innenfor en
ressursramme på ca. 200-250 timer. Det medfører at tilgjengelig tidsressurs er ca.
100-150 timer som kan benyttes til bestilling av en annen forvaltningsrevisjon i
2017. Det er derfor behov for å begrense bestillingen til å omfatte enkelte
fokusområder slik at forvaltningsrevisjonen kan gjennomføres innenfor denne
rammen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
I henhold til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 bestilles en forvaltningsrevisjon
av miljø – klimasatsningen i Orkdal kommune.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til igangsetting
av et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler dette temaet.
Endelig ressursramme og tidspunkt for levering avklares nærmere når RMN legger
frem en prosjektplan.

