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Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2017 
 
 
Saksdokumenter: 

-  Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Oppfølging av politiske 
vedtak i Røros kommune" 

 
Saksframlegg: 
Plan for forvaltningsrevisjon for Røros kommune for perioden 2016-2019 ble behandlet 
av kontrollutvalget i 2016, sak 33/16 og vedtatt i kommunestyret samme år, k-sak 
76/16. 
I følge planen skal oppfølging av politiske vedtak være tema for forvaltningsrevisjon i 
2017. 
 
Revisjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skal gjennomgås og godkjennes av 
utvalget. 
 
Saksvurdering: 
For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det 
avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill. 
 
Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i 
samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig 
beskrivelse av prosjektet. Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunestyrets 
vedtak blir iverksatt som forutsatt. Det vil si om politiske vedtak blir iverksatt slik de 
folkevalgte har bestemt og uttrykt gjennom vedtak i kommunestyret. Det forutsetter at 
administrasjonen har en klar forståelse av sin rolle i de forskjellige stadiene i en sak. 
Administrasjonen må ha systemer og rutiner som skal sikre at vedtak blir iverksatt, samt 
systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til kommunestyret. 
 
Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil hovedproblemstillingen være å vurdere 
om kommunestyrets vedtak er iverksatt slik de folkevalgte har bestemt. 
 
Hovedproblemstillingen konkretiseres nærmere i følgende problemstillinger: 
• Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets 

vedtak? 
• Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir 

iverksatt, samt systemer og rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret?  
• Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som forutsatt? 
 
Prosjektbeskrivelsen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon. Revisor er 
til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om prosjektet, og 
eventuelt svare på spørsmål fra utvalget. 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 
"Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune” slik den foreligger. 
 
 
Behandling: 
Utvalget diskuterte saken. Revisor orienterte kort om prosjektet. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 
"Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune” slik den foreligger. 
 


