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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en 

forvaltningsrevisjon på drift og vedlikehold, kommunal eiendom og vei. 
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 

kontrollutvalgets sekretariat innen 10.11.2021 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets møte 25.11.2021. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 
2024. 
Vi gjengir omtalen av prosjektet drift og vedlikehold, kommunal eiendom og vei fra plan for 
forvaltningsrevisjon 2020 – 2024: 

Manglende eller utsatt vedlikehold av den kommunale bygningsmassen kan ha 
betydelig innvirkning på blant annet kommunens økonomi og det fysiske innemiljøet. 
Midtre Gauldal kommune benytter systemet VPRO for oppfølging av vedlikeholdet på 
den kommunale bygningsmassen. I følge kommunen selv så skaper de økonomiske 
rammene for veivedlikeholdet utfordringer. 
 
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om kommunen har 
oversikt over byggninger og vei, med areal, teknisk tilstand, oppgraderingsbehov og 
vedlikeholdskostnader, om det er utarbeidet planer med prioriteringer for vedlikehold av 
kommunale bygg og veier, og om slike planer følges og oppdateres. Videre kan det 
være interessant å se på de økonomiske rammebetingelsene for drift og vedlikehold av 
kommunal eiendom og vei. 

 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige problemstillinger 
som skal legges til grunn for bestillingen.  
 
Revisjon Midt-Norge SA vil være tilstede, på 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 10.11.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 
25.11.2021. 
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
 


