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Forvaltningsrevisjon - evaluere byggeprosjekter  
 
Kontrollutvalget har opprioritert forvaltningsrevisjon vedrørende planlegging, prosjektering og 
oppføring av bygg, jf. sak 38/20. Kontrollutvalget ønsker 2 byggeprosjekter evaluert. 
 
Byggeprosjekt nr. 1. 
 

Bygging av barneskole, ungdomskole, barnehage og samfunnshus på Ytterøy. 
 
Kontrollutvalget ønsker at revisor evaluerer følgende: 

• Planlegning, budsjettering og prosjektering av prosjektet (eventuelt 
prosjektene), herunder anskaffelsen av prosjekteringskompetanse. 

• Anskaffelse og gjennomføring av byggeprosjektet, herunder budsjettkontroll. 

• Prosjektavslutning og feilretting. 
 
Disse bygningene er allerede oppført. Evalueringsrapport med revisors konklusjoner 
avleveres så snart revisor har ferdigstilt sitt prosjekt. 
 
 
Byggeprosjekt nr. 2. 
 
Bygging av nye brannstasjoner. 
 
Kontrollutvalget ønsker at revisor evaluerer følgende: 

• Planlegning, budsjettering og prosjektering av prosjektet (eventuelt 
prosjektene), herunder anskaffelsen av prosjekteringskompetanse. 

• Anskaffelse og gjennomføring av byggeprosjektet, herunder budsjettkontroll. 

• Prosjektavslutning og feilretting. 
 
Disse bygningene er ikke ferdig oppført. Det vil derfor være naturlig at dette 
forvaltningsrevisjonsprosjektet deles i 2. Første del vil da være å evaluere og 
rapportere på allerede ferdigstilt arbeid i byggeprosjektet. Del nummer 2 vil være å 
følge byggeprosjektet (eventuelt byggeprosjektene) med avlevering av 
evalueringsrapport med revisors konklusjoner etter at byggeprosjektet er ferdigstilt. 
 
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide forslag til prosjektplaner med angivelse av 
revisors ressursbehov og nødvendige tidsrammer så raskt som mulig.  
 
Kontrollutvalget har delegert myndighet til leder og kontaktperson for prosjektene vil 
derfor være kontrollutvalgets leder. Mindre vesentlige spørsmål kan avklares med 
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sekretær. Revisor sender sine prosjektplaner og rapporter fortløpende til 
kontrollutvalgets sekretariat. 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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