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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av miljø- og klimasatsning
i Orkdal kommune med en tidsressurs på inntil 300 timer og ferdigstillelse innen 31.5.19.
Vedlegg
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Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret i Orkdal har gjennom utarbeidelse og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2018 lagt føringene for forvaltningsrevisjonsarbeidet i perioden
(kommunestyrets sak 100/16).
I planen er miljø- og klimasatsning i Orkdal kommune gitt andre prioritet. I planen står
følgende:
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.
I kontrollutvalgets møte den 24. april bestilte utvalget i sak 16/18 en forvaltningsrevisjon av
miljø- og klimasatsningen i Orkdal kommune.
Revisjon Midt-Norge har konkretisert følgende problemstillinger til prosjektet:
1. Er kommunens planlegging i tråd med statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging i kommunene?
2. Sikrer kommunens saksbehandling etter plan- og bygningsloven at det blir tatt
nødvendige miljø- og klimahensyn?
3. Sikrer kommunen minimering av miljøbelastning i sine anskaffelser?
Revisor vil med dette se på hvordan kommunen arbeider systematisk med klima- og miljø
gjennom planlegging, saksbehandling og anskaffelser.
For å besvare problemstillingene vil revisor ta utgangspunkt i følgende lov- og planverk:
• Plan- og bygningsloven (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2008)
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (Klima- og
miljødepartementet 2009)
• Lov om offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet 2016b)
• Forskrift om offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet 2016a)
• Kommunedelplan klima og energi (Orkdal kommune 2009)
• Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 (Orkdal kommune 2013)

Metodene revisjonen vil bruke er i all hovedsak dokumentanalyse. I tillegg vil det bli
gjennomført intervju med nøkkelpersoner i kommunen. Disse intervjuene gjennomføres med
sikte på å få kartlagt praksis enhetene har når det gjelder miljø-, klima- og energispørsmål.
Rapporten ferdigstilles innen 31.5.19 og gjennomføres med en tidsressurs på inntil 300
timer. Revisor Unni Romstad vil være tilstede for å orientere om planen, ta imot innspill og
svare på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen samsvarer med bestillingen og at
problemstillingene er hensiktsmessige. Forvaltningsrevisjonen vil kunne gi et godt bilde på
hvordan kommunen jobber med miljø- og klima på de tre risikoområdene som er trukket frem
i planen: planlegging, saksbehandling og anskaffelser.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta fremlagt prosjektplan.

