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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen
revisjonen har foreslått i prosjektplanen.
Vedlegg
Prosjektplan
Revisors egenvurdering uavhengighet
Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2024.
På kontrollutvalgets møte 15. september 2020 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon om
byggeprosjekter i Orkland kommune.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 30/20:
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en
forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes
kontrollutvalgets sekretariat innen 30.10.2020 og legges frem for kontrollutvalget på
utvalgets møte 10.11.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Kontrollutvalget ga følgende innspill til revisor :
Kontrollutvalget ønsker å vinkle forvaltningsrevisjonen mot: planlegging og prosess,
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
Forvaltningsrevisjonen bør omfatte byggeprosjekt fra de gamle kommunene og
byggeprosjekt som er påbegynt i gammel kommune og videreført i Orkland kommune.
Aktuelle byggeprosjekter kan være: Folkehelsesenteret, Meldal Helsetun, brannstasjonen på
Orkanger.
Med bakgrunn i omtalen av prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 og
innspillene fra kontrollutvalget så har revisjonen konkretisert følgende problemstillinger for
forvaltningsrevisjonen:
1. Har Orkland kommune tilstrekkelig rutiner og prosedyrer for planlegging av
investeringsprosjekter?
2. Forelå det et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyrene før vedtak om
gjennomføring av utvalgte investeringsprosjekt?
• Folkehelsesenteret
• Meldal Helsetun
• Brannstasjonen på Orkanger
3. I hvilken grad påser Orkland kommune at bestemmelser knyttet til avtaler om lønns- og
arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter?
Forvaltningsrevisjon av byggeprosjekter gjennomføres med et timeforbruk på inntil 340 timer.
Endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30. april 2021.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Hanne Marit Ulseth Bjerkan, vil orientere om

problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på møtet 10. november.
Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til
eventuelle endringer og/eller tillegg.
Vurdering
Kontrollutvalget sa i sin bestilling til revisjonen at de ønsket å vinkle forvaltningsrevisjonen
mot planlegging og prosess, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kontrollutvalgets
sekretariat synes at problemstillingene som revisor har konkretisert dekker dette godt.
Revisor vil bruke intervju og dokumentgjennomgang som metode for innsamling av data i
denne forvaltningsrevisjonen, videre sier revisor at kan det være aktuelt å ta kontakt med
A-krimsentret i Trondheim, for å få informasjon om deres erfaring om hvordan kommunene
som byggherrer arbeider for å forhindre arbeidslivskriminalitet. Revisor sier videre at det i
tillegg kan være aktuelt å kontakte byggebransjens uropatrulje. Sekretariatet er av den oppfatning
at A-krim og uropatruljen er viktige informasjonskilder med tanke på arbeidslivskriminalitet..
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrolluvalget slutter seg til problemstillingene,
leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

