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Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 12.11.21. 
2. Rapporten forventes levert 01.07.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 400 

timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 

endringer i prosjektplanen. 

 
 
Vedlegg 
Prosjektplan geoteknikk 
 
Saksopplysninger 
I plan forvaltningsrevisjon, kst. sak PS 03/2021, er geoteknikk gitt prioritet som nr. 2. 
 
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.» 
 
Kontrollutvalget fikk denne orienteringen i sitt møte 03.06.21, sak 20/21, og gjorde 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. 
 
Kontrollutvalget behandlet en bestilling i sak 24/21 den 16.09.21 og gjorde slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon/undersøkelse geoteknikk 
2. Kontrollutvalget ber revisor ta med seg de gitte innspill som kom frem i møtet forhold til 

utarbeidelse av prosjektplan 
3. Kontrollutvalget peker på evt. behov for bruk ekstern kompetanse i prosjektet og vil om 

nødvendig gå til kommunestyret for økt ramme til forvaltningsrevisjon/undersøkelse. 
Kopi av utvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering. 

            4. Revisor bes utarbeide prosjektplan til neste møte, 01.12.21, i kontrollutvalget. 
 
Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan datert 12.11.21, jfr. vedlegg.  
 
Planen angir følgende problemstillinger: 

1. Hvordan ivaretar Overhalla kommune risiko knyttet til erosjon, jord- og kvikkleireskred i 
sitt samfunnssikkerhetsarbeid?  

2. Hvordan ivaretar Overhalla kommune risikoer knyttet til erosjon, jord- og kvikkleireskred 
i sin arealforvaltning?  

 
Sentrale kilder til revisjonskriterier vil være sentrale lover  som plan- og bygningsloven, 
sivilbeskyttelseslovens kap. V, kommunale beredskapsforskriften, forurensingsforskriften 



kap. 4, samt ulike relevante sentrale  rundskriv og veiledere. Nærmere beskrivelse er gitt i 
prosjektplanens kap. 3.3. 

Forvaltningsrevisjonen er planlagt gjennomført via dokumentstudier, undersøkelse av saker 
og intervju. Prosjektplanens kap. 3.4 redegjør nærmere for relevante dokumenter og 
undersøkelse av saker.Revisjonen vil underveis vurdere å lage en kort undersøkelse rettet 
mot grunneiere og eller entreprenører for å undersøke hvilken informasjon de har om farene 
for erosjon og skred.  
 
Geoteknikk avgrenses til å gjelde erosjon og kvikkleire- og jordskred. Erosjon og skred kan 
skyldes både naturkrefter, menneskelige inngrep og en kombinasjon av dem. Det skilles ikke 
mellom årsakene, men hvordan risikoen håndteres på systemnivået i kommunen, samt 
hvordan erosjon og skred håndteres i saksbehandlingen på relevante områder. Revisjonen 
avgrenses til kommunen  sin saksbehandling. 
 
Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor en tidsressurs på 400 timer med levering innen 
01.07.22. 
 
Vurdering 
Saksfeltet geoteknikk er av vesentlig betydning for kommunen, noe som kommunedirektøren 
ga tidlig innspill på ved utarbeidelsen av forvaltningsrevisjonsplanen. Kontrollutvalget har 
fulgt opp dette, jfr. sakene nevnt ovenfor. Kontrollutvalgets innspill er omtalt i prosjektplanen 
og må sees i sammenheng med det revisor omtaler i prosjektplanens kap. 3, prosjektdesign. 
 
Av prosjektplanen vil sekretariatet spesielt peke på koblingen mellom teknisk og landbruk.  
Samspillet her er viktig for å fange opp risiko og utfordringer når det gjøres tiltak. Dette er 
omtalt i prosjektplanens kap. 2.3, 2. avsnitt og en kort undersøkelse opp  mot 
grunneiere/entreprenører vil kunne være et nyttig bidrag. Revisor oppfordres evt. å komme 
tilbake til kontrollutvalget, jfr. forslaget til vedtak pkt. 3, hvis det blir nødvendig.  
 
Sekretariatet er av den oppfatning at den fremlagte prosjektplan anses for å være i tråd med 
kontrollutvalgets bestilling i sak 24/21.   
 
Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for 
endringer i prosjektplanen m.v. underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til 
disse.  
 
Kontrollutvalget anbefales å godkjenne den fremlagte prosjektplan datert 12.11.21 med en 
ramme på 400 timer og leveringstidspunkt 01.07.21. 
 
 
 
 


