
  

Oversendelse av sak fra kommunestyret - Fillan sentrumspark  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune 17.02.2020 05/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/193 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg 
Oversendelse av sak fra kommunestyret - Fillan sentrumspark 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet den 12.12.2019 sak 62/19 Fillan sentrumspark. I vedtaket ber 
kommunestyret om at saken sendes over til kontrollutvalget. 

Kommunestyrets vedtak, behandling og saksfremlegg er vedlagt. Det vises til vedlegget for 
ytterligere informasjon. 

Sekretariatet tolker vedtaket i kommunestyret som en henvendelse for utvalget å se 
nærmere på saken. Det er ikke angitt hva kommunestyret konkret ber kontrollutvalget om. At 
det ikke er gitt slike føringer i vedtaket medfører at kontrollutvalget står fritt til å vurdere 
hvordan en videre oppfølging kan skje. Sekretariatet skisserer følgende alternativ for videre 
oppfølging (ikke ment uttømmende): 

• Utvalget tar saken til orientering. 

• Utvalget ber om en orientering fra rådmannen. 

• Utvalget tar med seg selve saken og en eventuell orientering fra rådmannen i det 
videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon (forvaltningsområdet 
prosjektstyring eller prosjektutvikling) med mulighet for å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon på området. 

• Utvalget bestiller en undersøkelse med søkelys på den konkrete saken eller 
prosjektstyring generelt. 

Vurdering 
At kommunestyret har vedtatt at saken oversendes kontrollutvalget innebærer en forventning 
om at utvalget følger opp saken videre. 

Prosjektstyring og prosjektutvikling er et komplekst og utfordrende områder i mange 
kommuner som det er forbundet ulike risiko ved, samtidig er det ofte snakk om svært store 
beløp som skal investeres i ulike prosjekt. 

Sekretariatets vurdering er det kan være hensiktsmessig å ta med seg opplysningene og 
erfaringene fra denne saken inn i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingene i 
forbindelse med utarbeidelsen av ny plan for forvaltningsrevisjon. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag ta stilling til en eventuell videre oppfølging av 
saken. 

Saken legges derfor frem uten forslag til innstilling. 

 
 


