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

forvaltningsrevisjon på planprosesser og prosjektstyring. 
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 

kontrollutvalgets sekretariat innen 15.01.2022 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets første møte i 2022. 

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.  
Tverrfaglig samarbeid barn og unge ble prioritert som nummer en i planen av 
kommunestyret. Kommunestyret behandlet rapporten fra denne forvaltningsrevisjonen på sitt 
møte 22. juni i år (sak 38/21) 
Tilpasset opplæring og spesialundervisning ble prioritert som nummer to i planen. 
Politisk ledelse i Melhus kommune har bestilt en ekstern gjennomgang av oppvekstsektoren, 
og spesialundervisning vil være en del av denne gjennomgangen.  Agenda Kaupang er 
engasjert i arbeidet, og rapport vil foreligge i mars 2022. 
 
Kontrollutvalgets leder har tatt kontakt med ordfører for å avklare om kontrollutvalget skal 
foreta en bestilling av tilpasset opplæring og spesialundervisning nå eller om utvalget skal gå 
videre til prosjektet som er prioritert som nummer tre i planen.  
Ordfører har svart at det ikke er ønskelig at kontrollutvalget går til bestilling av en 
forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning nå. 
 
Vi gjengir omtalen av prosjektet planprosesser og prosjektstyring fra plan for 
forvaltningsrevisjon 2020 – 2024: 

Norske kommuner eier og forvalter store verdier i fast eiendom, og det bygges og 
renoveres mye. Det oppstår ofte feil og kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter, og 
kostnaden blir kanskje ikke optimalt i forhold til nytte. 
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om Melhus kommune 
har tilfredsstillende system og rutiner for styring av byggeinvesteringer, om anskaffelser 
gjennomføres etter lov og forskrift, om budsjetteringen er reell om vedtatt budsjett 
overholdes, og om Melhus kommune har retningslinjer og veileder for 
anbudsforespørsel for forprosjekt/mulighetsstudie, hovedprosjekt og funksjonsanalyser. 
Hvis kommunen har slike retningslinjer og veiledere, etterleves disse ? 
 
 

Kontrollutvalgets medlem Arild Blekesaune har sagt seg villig til å formulere noen forslag til 
aktuelle problemstillinger for forvaltningsrevisjonen som vil bli lagt frem for kontrollutvalget på 
dagens møte. Kontrollutvalget må diskutere forslagene og gi innspill til andre aktuelle punkter 
de ønsker å få svar på i sin forvaltningsrevisjon av planprosesser og prosjektstyring i Melhus 
kommune. 
 
 



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 15.01.2022 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 
2022. 
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
 


