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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Utsettelse levering av forvaltningsrevisjonsrapport 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter i Orkland kommune på 
sitt møte 15. september 2020 (sak 30/20). På utvalgets møte i november 2020 (sak 39/20) 
ble prosjektplanen behandlet. Det ble vedtatt at ferdig rapport skulle leveres kontrollutvalgets 
sekretariat innen 30.04.2021. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har mottatt brev fra Revisjon Midt Norge AS (vedlegg) hvor de 
ber om utsatt frist på  levering av ferdig rapport. Grunnen til at de ber om en utsatt frist er at 
revisor opplever at administrasjonen i Orkland kommune ikke svarer på henvendelser 
innenfor frister og rimelig tid. Dette medfører at revisor har vanskeligheter med å få ferdig 
rapporten innen fristen kontrollutvalget har bestemt for prosjektet. 
 
Forvaltningsrevisor vil være tilstede i møtet for å gi en orientering om situasjonen vedr. 
manglende/sent svar fra kommunens administrasjon. 
 
Vurdering  
Kommunestyret har selv vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 (sak 37/20) og på 
den måten prioritert hvor det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner og i hvilken rekkefølge 
disse skal tas. Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
virksomhet (kommuneloven § 23-2 bokstav c). 
Orkland kommune har i perioden 2020-2023 2200 timer til forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller. For å få utnyttet denne timeressursen så er det viktig at det er en god flyt 
i bestillinger av revisjoner og levering av ferdige rapporter. Urimelig lang svartid eller 
manglende svar fra kommunens administrasjon på henvendelser fra revisor kan resultere i at 
Orkland kommune ikke får brukt alle timene som kommunen har til rådighet for perioden. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må i samråd med forvaltningsrevisor finne en ny dato for levering av ferdig 
rapport. I tillegg må kontrollutvalget diskutere om det skal sendes informasjon til 
kommunestyret om at revisor ikke får svar fra kommunens administrasjon innenfor frister og 
rimelig tid. 
 
 


