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Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan – undersøkelse Myra datert 28.08.20.
med leveranse 15.03.21 og innenfor den angitte ressursbruk på 310 timer.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
3. Kommunestyret godkjenner prosjektplan datert 28.08.20.
4. Rapporten forventes levert 15.03.21 og innenfor den angitte ressursbruk på 310
timer.
5. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for
endringer i prosjektplanen.
6. Hvis det viser seg nødvendig med, innenfor angitt ressursramme i pkt. 2, med
ekstrabevilginger i budsjettet for kontrollarbeidet, kjøp av revisjonstjenester vil
kommunestyret evt. måtte komme tilbake til det i egen sak etter innstilling fra
kontrollutvalget.

Vedlegg
Prosjekplan Myra - undersøkelse
Saksopplysninger
Kontrollutvalget fikk i sak 21/19 den 18.09.19, referatsaker, forelagt seg en del dokumenter
og informasjon om Myrasaken, og fattet blant annet slikt vedtak:
Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende en bestilling til revisor om en gjennomgang av
den såkalte Myra saken.
Kontrollutvalget fikk i 18/20, den 16.06.20 sak på bestilling av undersøkelse og gjorde slikt
enstemmig vedtak:
1. Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsakene vedr. arbeiderboligene på Myra.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen foreta en undersøkelse av følgende, jfr. vedlegg til
denne kontrollutvalgssaken:
·
·
·

Hvordan har kommunen som lokal kulturminnemyndighet fulgt opp Myra?
Oppfølging og ansvar infrastruktur på Myra 1986 – 1998.
Hvordan har kommunen etter 1998 fulgt opp aktuelt lovverk, reguleringsplan,
forvaltningsplan/-dokumenter og egne tiltak m.v. som plan-/bygningsmyndighet, som
ansvarlig for egen infrastruktur Myra?
3. Revisor bes om å komme tilbake til neste møte i kontrollutvalget med utkast til
prosjektplan, med nødvendige konkrete utfyllende spørsmål av pkt. 2 i vedtaket.

Revisjonen har ut fra bestillingen utarbeidet prosjektplan datert 28.08.20, jfr. vedlegg. Planen
angir følgende:

Problemstilling 1:
Hvilke større inngrep har vært gjennomført i, eller direkte i tilknytning til,
arbeiderboligområdet Myra i perioden 1986-2020, og hvilke bygningsmessige skader er
innmeldt i den samme perioden?
Problemstilling 2:
Hvordan har kommunen som lokal kulturminnemyndighet fulgt opp Myra i perioden 1986 2020?
Avgrensning:
Undersøkelsen vil ikke avdekke årsakssammenhenger mellom tiltak/inngrep som er
gjennomført og bygningsmessige skader som har oppstått på Myra.
Kontrollutvalget deltok 16.06.20 i befaring på Myra sammen med ordfører, ansatte fra sektor
kommunal utvikling og ansatte fra fylkeskommunens kulturminneavdeling.
Undersøkelsen er planlagt gjennomført via dokumentgjennomgang og intervjuer. Sentrale
kilder vil være plan- og bygningslov, kulturminneloven, reguleringsplan/forvaltningsdokument
Myra og verneplan kulturmiljø.
Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor en tidsressurs på 310 timer med levering
15.03.21. Kommunen har i perioden 2020 – 2023 samlet ca. 1000 timer til disposisjon for
undersøkelser, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Ut fra 2 avlagte
forvaltningsrevisjoner og risiko-/vesentlighetsvurdering i 2020 er det hittil anvendt ca. 540
timer. Undersøkelse i Myra er av en slik størrelse at det kan utløse evt. behov for
ekstraordinære ressurser innenfor den prosjektets angitte ressursramme.
Vurdering
Sekretariatet viser til de ovenfornevnte saker og vedtak i kontrollutvalget. De spørsmål og
utdypningene som revisjonen har satt opp er egnet til å kunne besvare de spørsmål som har
satt opp i sin bestilling. En viser spesielt til punktet om avgrensingen i undersøkelsen at den
ikke vil avdekke årsakssammenhenger mellom tiltak/inngrep som er gjennomført og
bygningsmessige skader som har oppstått på Myra.
Den fremlagte prosjektplan ansees i helhet å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i
sak 18/20. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant.
Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget
kunne ta stilling til disse. Hvis det, innenfor angitt ressursramme i pkt. 2, viser seg behov
nødvendig med ekstrabevilginger i budsjettet for kontrollarbeidet(kjøp av revisjonstjenester)
må kommunestyret evt. måtte komme tilbake til det i egen sak etter innstilling fra
kontrollutvalget.
Saken er sendt for kommunedirektøren for uttalelse, jfr. kommunelovens § 23-5. Eventuell
uttalelse vil bli lagt frem i kontrollutvalgets møte.
Kontrollutvalget anbefales å slutte seg til den fremlagte prosjektplan og innstille overfor
kommunestyret å den fremlagte prosjektplan datert 28.08.20. med forslag til dekning av
ressursbehov for å gjennomføre undersøkelsen.

