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Forslag til vedtak: 

1. Den gitte informasjon tas til orientering. 
2. Plan forvaltningsrevisjon endres slik at geoteknikk tas inn som tema. 

Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering. 
3. Det gis følgende innspill til forvaltningsrevisjon geoteknikk: 

- 
- 
4. Sekretariatet  bes å utarbeide sak på bestilling av prosjektplan til neste møte i 

kontrollutvalget 08.09.21 

 
Vedlegg 
Overhalla - flom m.v. NVE 
Tillegg ROV-analyse geoteknikk 
 
Saksopplysninger 
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.» 
 
En generell bakgrunn for at geoteknikk er et risikoområde er at elva Namsen renner gjennom 
kommunen og området har vært, og er utsatt, for flom og jord-/leirskred. En viser i så 
henseende til de kartlegginger som er gjort av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) og 
sikringstiltak som er gjennomført av Norges Vassdrags- og Energidirektorat(NVE) i årenes 
løp, jfr. vedlegg.  
 
I forbindelse med utarbeidelsen av plan forvaltningsrevisjon 2020 – 2024 var 
kommunedirektøren helt klar på at tjenesteområde geoteknikk er et område som burde være 
gjenstand for forvaltningsrevisjon og ikke var med i revisors risiko- og vesentlighetsvurdering.  
Kommunen har ansvar for viktig infrastruktur som vann og avløp m.v. i områder som kan 
være flom- og skredutsatt. Hvordan oversikter, kunnskap, risiko m.v er med i kommunens 
helhetlige saksbehandling og planarbeid er viktig. 
 
Det store leirraset i Gjerdrum nyttårshelgen 2021 satt gjorde geoteknikk aktuelt  
Revisor utarbeidet et tillegg til sin risiko- og vesentlighetsvurdering hvor geoteknikk var et av 
to tjenesteområder som ble vurdert og vurderingen ble satt til middels(gul), jfr. vedlegg. 
Denne ble behandlet av kontrollutvalget i sak 17/21, jfr. ovenfornevnte vedtak. 
 
Kommunedirektøren, og de han vil ha med seg fra administrasjonen, er bedt om å gi en 
orientering til kontrollutvalget som nevnt i vedtaket. 
 
 
 Vurdering 
Sekretariatet viser til revisors tilleggsvurdering, kartoversikt og den orientering som blir gitt av 
kommunens administrasjon. Området geoteknikk er etter sekretariats oppfatning av en slik 



viktighet og betydning for kommunens saksbehandling og planarbeid at det bør kunne gis 
gjenstand for forvaltningsrevisjon, evt. undersøkelse. Geoteknikk, vann og avløp, er prioritert 
som nr. 2 i plan forvaltningsrevisjon.  
 
Kontrollutvalget anbefales å komme med innspill på problemstillinger til prosjektplan 
geoteknikk, samt å be sekretariatet utarbeide sak på bestilling av prosjektplan geoteknikk til 
neste møte i kontrollutvalget 08.09.21. 
 
 
 


