Bestilling av forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltningen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.10.2018

Saknr
47/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
18/377 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema effektivitet i
saksbehandlingen i kulturminnevernet.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en plan for gjennomføringen i
utvalgets neste møte.
Saksutredning
Kontrollutvalget har en årlig tilgjengelig timeressurs hos revisjon Midt-Norge. Ressursen er
ikke er overførbar fra ett år til et annet, kontrollutvalget bør derfor bruke opp hele den
tilgjengelige ressursen. Årets ressurs er i all hovedsak brukt, jf. orienteringen fra Revisjon
Midt-Norge i sak 42/18, men det gjenstår fortsatt 160 timer. Kontrollutvalget bør bestille en
forvaltningsrevisjon nå, slik at Revisjon Midt-Norge kan begynne på revisjonsarbeidet
innenfor årets revisjonsressurs og fortsette arbeidet på neste års ressurs.
Kontrollutvalget har allerede bestilt forvaltningsrevisjon med tema «et seriøst arbeidsliv», den
neste prioriterte undersøkelsen er effektivitet i kulturminneforvaltningen. Temaet kom opp
som en del av arbeidet med overordnet analyse. Bakgrunnen for dette er dels at hele
forvaltningen innimellom bør revideres, dels at arbeidet i kulturminnevernet er viktig for
tiltakshavere som planlegger eller er i gang med arbeid, og som kommer i kontakt med
automatisk fredete kulturminner. Dette er kulturminner som er fra før 1537.
Kulturminneforvaltningen
Kulturminneloven skal bidra til å verne kulturminner og kulturmiljøer, og er sammen med
plan- og bygningsloven bestemmende for hva offentlige og private utbyggere kan og skal
gjøre i forbindelse med ulike former for utbygging, eller tiltak. Fylkeskommunen og
Sametinget har hovedansvaret for forvaltningen av arkeologiske kulturminner.
Den fylkeskommunale kulturminneforvaltningen er pålagt en rekke oppgaver i forbindelse
med planlegging og gjennomføring i regi av offentlige eller private tiltakshavere. Lovverket er
omfattende og det er flere aktører inne i bildet.
En forvaltningsrevisjon av effektiviteten i kulturminneforvaltningen kan belyse om
fylkeskommunens kulturminneforvaltning overholder fristene i de ulike delene av
saksbehandlingen. Den bør også belyse hvordan kulturminneforvaltningen ivaretar
kommunikasjonen med øvrige myndigheter og med tiltakshavere. Et tredje moment som kan
være av interesse er hvordan kulturminneforvaltningen sikrer likebehandling i
saksbehandlingen.
Kontrollutvalget bør be Revisjon Midt-Norge om å legge fram en plan for gjennomføringen av
en slik undersøkelse til neste møte. Utvalget kan også få en orientering om emnet i forkant
av behandlingen av prosjektplanen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget bør be Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan i neste møte.
Utvalget kan eventuelt be sekretariatet invitere fagpersonell til å orientere om temaet i forkant
av at planen blir behandlet.

