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Forslag til vedtak 

1.  Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon geoteknikk 
2.  Det gis følgende innspill til prosjektplan forvaltningsrevisjon geoteknikk: 

- 
- 

         3. Revisor bes utarbeide prosjektplan til neste møte, 01.12.21, i kontrollutvalget. 
 
Saksopplysninger 
Geoteknikk er prioritert som nr. 2 i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget fattet blant annet følgende vedtak den 28.04.21 i sak 17/21: 
 
«Kontrollutvalget viser til Gjerdrumraset og ber kommunedirektøren i neste møte om en 
utdypende orientering på kommunens risikobilde status, ressurser og utfordringer innen området 
geoteknikk.» 
 
Geoteknikk er det ingeniørfaget som handler om jord og bergs egenskaper i byggeteknisk 
henseende, og vurdering av stabilitet og fare for skred.  
 
Kontrollutvalget fikk så i sak 20/21 den 03.06.21 en orientering fra administrasjonen på 
geoteknikk og fattet slikt vedtak: 
 
«Sekretariatet bes lage sak til neste møte med utdypende spørsmål på bakgrunn av 
orientering gitt i dagens møte på bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjon geoteknikk.» 
 
Ut fra planverk, orientering og tidligere diskusjoner i kontrollutvalget kan følgende utdypende 
spørsmål være til hjelp for bestilling av forvaltningsrevisjon geoteknikk(Listen er ikke 
uttømmende…): 
 

· Er kommunens ressurser og kunnskap på geoteknisk område tilfredsstillende ut fra 
krav i lover og forskrifter? 

· Har kommunen oversikt over, samt kartlagt aktuelle fareområder for henholdsvis 
flom, jord- og leirskred? 

· Hvordan er rutinene for ajourføring av oversikt og kunnskap om, spesielt 
farelommer mindre en 10 dekar? 

· Hvordan er geotekniske risiko- og sårbarhetsanalyser implementert i på tvers av 
sektorer og planverk i kommunen? 

· Hvordan er samarbeidet og utfordringer i og på  geoteknikkområdet med 
eksterne(statlige, fylkeskommunale og private) aktører? 

· Hvordan er tiltaksplanen etter helhetlig ROS-analyse fulgt opp på geoteknikkdelen? 
· Hvordan er oversikt og sikkerhet av samfunnskritisk infrastruktur som f. eks. 

vannforsyning, avløp, strøm  og telekommunikasjon, i fareområder for flom, jord- og 
leirskred sikret, viser spesielt til kommunens ROS-analyse vedr. rasfare og 
vannforsyning. 

· Hva er status og utfordringer på tilsynsnemndsfunksjonen for sikringsanlegg? 
· Er  krav som settes i plan- og byggesaker godt nok utredet og følges kravene opp? 
·  Hvordan er admirasjonens kompetanse på geoteknisk og hva gjøres for å 



sikre/videreutvikle denne? 
· Har kommunen i planverk og saksbehandling tatt høyde for, og i tilfelle hvordan,  

utfordringer beskrevet i nye  klimarapporter/-framskrivninger? 

 
Vurdering 
Sekretariatet viser til at geoteknikk er prioritert som nr. 2 i plan forvaltningsrevisjon, samt 
tidligere saker og orientering gitt i kontrollutvalget. I henhold til forannevnte anbefales 
kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjon geoteknikk. 
 
Ut fra saksfremlegg og diskusjon i møtet anbefales kontrollutvalget videre  å komme med 
innspill på problemstillinger til prosjektplanen, samt å be revisjonen utarbeide slik plan til 
neste møte i kontrollutvalget 01.12.21. 
 
 
 


