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Konsek Trøndelag IKS v/Torbjørn Berglann
SE-KON v/Tobias Langseth
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat v/Knut Soleglad
Kontrollutvalg Fjell IKS v/Torill Bakken
Sekretariatet for kontrollutvalget Nærøysund kommune v/Edel Åsjord

Revisjon Midt-Norge opplever pt stor etterspørsel etter tjenester innen forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll og hendelsesbaserte undersøkelser. Vi har våren 2022 sluttført 32 prosjekter,
og har per dato 57 aktive prosjekter (ulike faser) og 11 nye bestillinger. Dette gjelder både
ordinære oppdrag i henhold til leveranseavtaler og ekstra bestillinger fra våre
deltakerkommuner. Den økte etterspørselen de siste 12 måneder har dessverre utfordret RMN
sin kapasitet, noe som har medført enkelte forsinkede leveranser. Et visst fravær i henhold til lov
og avtaleverk (permisjoner, sykemelding osv) bidrar også til redusert kapasitet.

Flere tiltak er iverksatt for å øke kapasiteten hos RMN, blant annet engasjement i kortere og
lengre perioder, deltakelse fra masterstudenter i vårt arbeid og ansettelse i faste stillinger. RMN
har tilsatt to nye medarbeidere innen forvaltningsrevisjon i løpet av juni, henholdsvis en
samfunnsøkonom (PhD) og en sosiolog. Disse vil tiltre stillingene i perioden oktober/november
2022. I tillegg vil en ansatt være tilbake fra permisjon pr 1.november. RMN forventer derfor at
kapasiteten øker betraktelig inn mot 2023. Flere tiltak vurderes kontinuerlig for å kunne innfri
kontrollutvalgenes forventning til leveranse av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

RMN håper at sekretariatene kan bidra til å kommunisere denne kapasitetsutfordringen til
kontrollutvalgene dersom det skulle bli aktuelt. Det vil gjennom høsten fortsatt bli utfordrende å
levere alle rapporter og prosjektplaner til rett tid.

Den enkelte oppdragsansvarlige i RMN vil ha direkte kontakt med den ansvarlige sekretær for
det enkelte kontrollutvalg med hensyn til avtalte leveranser. RMN ber derfor om at denne
henvendelsen formidles til alle ansatte i sekretariatene. 

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål til eksisterende eller nye
bestillinger hos RMN!

Med vennlig hilsen

Tor Arne Stubbe
Fagleder forvaltningsrevisjon
M +47 98608070  | Skype for business
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