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Forslag til vedtak
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.
Utrykt vedlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedtatt av Orkland kommunestyre 24.06.2020.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 for Orkland kommune, lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet til og med 2024.
Orkland kommune har et budsjett på 550 timer til rådighet i 2020 når det gjelder riskio- og
vesentlighetsvurderinger, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Det er brukt 60 timer av
dette til revisors riskio- og vesentlighetsvurdering.
Vi gjengir omtalen av prosjektet byggeprosjekter fra plan for forvaltningsrevisjon for 2020 –
2024:
Det er viktig at kommunen gjennomfører en effektiv byggeprosess, hensiktsmessig
prosjektstyring og organisering for å sikre at byggeprosjektet gjennomføres i samsvar
med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak, samt egne rutiner og god praksis.
Har kommunen etablert retningslinjer og rutiner for planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekt, og følges disse? Er det etablert rutiner for utarbeidelse av
kostnadsoverslag og oppfølging av prosjektets kostnader? Er det utarbeidet rutiner for
å gjennomføre risikoanalyser, og sikres det at denne gjennomføres? Er den
økonomiske styringen i gjennomføringen av byggeprosjekter tilfredsstillende? Har
kommunen etablert et fungerende system for å redusere arbeidslivskriminalitet og
sosial dumping? Er det etablert rutiner for rapportering i prosjekter?
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige problemstillinger
som skal legges til grunn for bestillingen. Kontrollutvalget må diskutere om
forvaltningsrevisjonen også skal omfatte byggeprosjekter som er gjennomført i de gamle
kommunene.
Revisjon Midt-Norge SA vil være tilstede via Teams under kontrollutvalgets behandling av
saken.
Konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
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.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

