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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget legger fram rapporten for fylkestinget med følgende innstilling: 

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisors konklusjoner og anbefalinger i 
rapporten og ber fylkesrådmannen rapportere om status og oppfølging av disse til 
kontrollutvalget innen utgangen av 2020. 

2. Fylkestinget tar rapporten fra Kulturminneforvaltningen av eldre kulturminner for 
øvrig til orientering. 

 
Vedlegg 
Kulturminneforvaltningen av eldre kulturminner 
 
Behandling: 
Anna Ølnes, oppdragsansvarlig revisor presenterte og besvarte spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram rapporten for fylkestinget med følgende innstilling: 

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisors konklusjoner og anbefalinger i 
rapporten og ber fylkesrådmannen rapportere om status og oppfølging av disse til 
kontrollutvalget innen utgangen av 2020. 

2. Fylkestinget tar rapporten fra Kulturminneforvaltningen av eldre kulturminner for 
øvrig til orientering. 

 
Saksutredning 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltningen av eldre 
kulturminner i sak 47/18. Revisor utformet i tre problemstillinger: 

1. Har fylkeskommunen etablert tilfredsstillende system for effektiv forvaltning av 
kulturminner?  

2. Har fylkeskommunen god praksis for effektiv saksbehandling i kulturminnesaker?  
3. I hvilken grad ivaretar fylkeskommunen sitt ansvar for veiledning og kommunikasjon 

med interne og eksterne aktører? 

Det er revisors vurdering at kulturminnevernet innen eldre tid i all hovedsak ser ut til å være 
organisert og fulgt opp på en tilfredsstillende måte og i henhold til regelverket. 

Det er revisors vurdering at fylkeskommunen i all hovedsak har etablert et system for effektiv 
forvaltning av eldre tids kulturminner. Det er lagt til rette for at ansvar og oppgaver innen 
området blir utført på en best mulig måte. 

Etter revisors vurdering har Trøndelag fylkeskommune lagt til rette for at ansvar og oppgaver 
innen området for eldre kulturminner blir utført på en best mulig måte. 

Trøndelag fylkeskommune ikke en politisk vedtatt regional plan for kulturminner. Det er 
igangsatt en prosess, som tar sikte på at planen skal være politisk vedtatt innen 2020. 
Revisor mener at det er viktig at planen forankres på politisk nivå, og at den også ivaretar det 



som vil komme av nye oppgaver. 

Trøndelag fylkeskommune har god digital kompetanse i de fagsystemene som brukes, og 
har etter det revisor kan se vært i front når det gjelder utvikling av digitale kartsystemer for 
eldre tids kulturminneforvaltning. 

Revisor har sett på utfordringene knyttet til å rekruttere feltarkeologer, noe som også kan 
påvirke kapasiteten på saksbehandling og andre oppgaver. 

Det er revisors vurdering at fylkeskommunen ivaretar veiledningsansvar og kommunikasjon 
internt og eksternt på en tilfredsstillende måte. Revisor mener at samhandlingen med 
planseksjonen er god. 

Revisor anbefaler fylkesrådmannen og følgende: 

• Finne løsninger for feltarkeologstillingene, som gjør de attraktive og 
konkurransedyktige. 

• Gjennomføre en planprosess som leder til en politisk vedtatt regional plan, som ivaretar 
eksisterende og nye oppgaver. 

• Sette inn rutiner for mer systematisk kvalitetskontroll i saksbehandlingen. 

• Ta opp igjen praksisen med å tilby kurs og seminar overfor kommuner og andre aktør. 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Revisor har gjennom forvaltningsrevisjonen besvart kontrollutvalgets bestilling. 

Sekretariatet slutter seg til revisors vurderinger, anbefalinger og konklusjoner. 

Kontrollutvalget kan derfor slutte seg til rapporten og utvalget kan oversende rapporten til 
videre behandling i fylkestinget. 
 
 


