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OPPSTART AV UNDERSØKELSE
Vi vil med dette informere om at Revisjon Midt-Norge SA starter undersøkelsen «Salg av kommunal
eiendom». Undersøkelsen er bestilt av kontrollutvalget som behandlet prosjektplanen 19.09.2019 i sak
17/19. Prosjektet vil fokusere på saksbehandlingen rundt salg av eiendommene Spøneset og Tydal
museum. En nærmere beskrivelse framgår av vedlagte prosjektplan.
Sunniva Tusvik Sæter er prosjektleder, og Petter Andreas Gudding er prosjektmedarbeider. Det kan
være aktuelt å trekke inn flere personer fra revisjonen ved behov.
Det vil kunne bli behov for møter med ledere og ansatte i organisasjonen i forbindelse med
gjennomføring av prosjektet. Det vil også bli behov for å gjennomgå ulike saksdokumenter. Vi ber
derfor om at rådmannen gjør prosjektet kjent i aktuelle deler av organisasjonen, og at nødvendige
ressurser gjøres tilgjengelig for at revisjonen kan få gjennomført undersøkelsen på en tilfredsstillende
måte.
I første omgang ønsker vi å få en tilbakemelding på hvem i kommunen som blir vår kontaktperson. Vi
trenger en person som har god kjennskap til sakene vedrørende Spøneset og Tydal museum.
Kontaktpersonen vil bistå med å gi informasjon og dokumentasjon om sakene, samt bistå med
koordinering opp mot andre ressurser i kommunen.
Vi ber også om en oversikt over personer i kommunen som vi bør ta kontakt med for på best mulig
måte få samle inn data til prosjektet.
Vi ønsker svar fra dere innen 02.10.2019. Svar kan sendes pr. e-post til
sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no. Prosjektleder kan også nås på telefon 47 63 77 14.
Vi ser frem til et positivt samarbeid.

Med vennlig hilsen

Sunniva Tusvik Sæter
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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