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Til kontrollutvalget i Tinn kommune      

 

Rapportering underveis i forvaltningsrevisjon –  
Konsulentbruk – Rutiner og praksis i tre investeringsprosjekt - Tinn kommune 
 

Innledning 
Kontrollutvalget vedtok prosjektplan i møte 25.09.17, der revisjonen orienterte om at prosjektet ville 

starte på nyåret 2018 og levere rapport før påske. 

 

Problemstillinger og revisjonskriterier 
I prosjektplan vedtatt av kontrollutvalget er følgende temaer satt for forvaltningsrevisjonen: 

 Beskrive eventuelle rutiner for å vurdere når kommunen har behov for å kjøpe 

konsulenttjenester. 

 Undersøke hvordan innkjøpte konsulenttjenester er fulgt opp av administrasjonen, herunder: 

o undersøke om kommunen har tiltak for å styre kostnadene ved konsulentbruk, og  

o undersøke om kommunen har tiltak for å styre framdriften i byggeprosjekter der 

konsulenttjenester er kjøpt inn i hele eller deler av prosjektet.  

 Undersøke hvordan administrasjonen har rapportert til politisk nivå.   

 

De to første kulepunktene blir behandlet i en del som omhandler konsulenttjenester. Vi har her 

følgende problemstilling: 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at konsulentbruk i bidrar til rasjonell og effektiv 

forvaltning av kommunens ressurser og følges tiltakene i investeringsprosjekt? 

 

For å vurdere kommunens arbeid knyttet til bruk av konsulenttjenester har vi tatt utgangspunkt i 

følgende revisjonskriterier:  

- Kommunen bør ha en oversikt over og/eller beskrivelse av kompetansen i egen organisasjon 
og gjøre en vurdering av behovet for kompetanse på kort og lang sikt 

- Kommunen bør ha en strategi eller særskilte retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester. 
- Ved kjøp av konsulenttjenester bør det dokumenteres at det er foretatt en behovsvurdering. 
- Kommunen bør regulere konsulentoppdraget, herunder ressursbruk og framdrift i skriftlig 

kontrakt.   
- Kommunen bør ha tiltak for å ha kontroll med ressursbruk og framdrift i konsulentoppdraget, 

som følges opp.  
- Konsulentoppdrag bør evalueres, fortrinnsvis skriftlig. 

 



 

Problemstillingen til tredje kulepunkt er: 

Har administrasjonen rapportert til politisk nivå i tråd med de krav som er satt? 

 

Her har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier: 
- Kostnadsramme for investeringsprosjekt skal legges fram for kommunestyret etter at 

tilbud/anbud foreligger. 
- Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om framdrift og ressursbruk i 

investeringsprosjekt hvert tertial. 
- Ved vesentlige avvik skal rådmannen foreslå tiltak, enten for å redusere kostnader eller få 

utvidet ramme. Dersom vedtatt kostnadsramme er for lav, må saken legges fram for 
kommunestyret til ny behandling. 

- Rådmannen skal innen 6 måneder etter overtakelsesforretning har funnet sted legge fram 
sluttregnskap for investeringsprosjekt over 5 mill kr for kommunestyret. 

 

Revisjonskriteriene er utledet fra kommuneloven med tilhørende forskrifter, kommentarer og 

forarbeider og regelverk og veiledere som omhandler offentlige innkjøp/konsulentbruk, samt 

kommunens reglement. 

I det videre arbeidet kan det komme justeringer. 

Vi vil se på rutiner/prosedyrer generelt som kommunen har på området, og se på praksis i de tre 

investeringsprosjektene Furuheim barnehage, ungdomsskolen på Atrå og Gvepseborg. 

 

Metode og gjennomføring så langt 
Det ble avholdt oppstartsmøte 20.11.17, der revisjonen bl.a. ba om dokumentasjon. Gjennomgang av 

dokumentasjon er en sentral del av datainnsamlingen i prosjektet, supplert med informasjon fra 

intervjuer. 

 

Prosjektlederansvaret i revisjonen ble i desember 2017 flyttet fra Hildegunn Rafdal til undertegnede.  

 

Revisjonen har i 2018 mottatt og gjennomgått en del sentral dokumentasjon, dette omfatter både 

rutiner/retningslinjer og reglement, samt dokumentasjon knyttet til de tre investeringsprosjektene.  

 

Vi har gjennomført intervjuer med teknisk sjef, de to ingeniørene som nå har ansvar i de tre aktuelle 

prosjektene, kommunalsjef utvikling og oppvekst og barnehageleder. Vi skal også ha intervju med 

tidligere kommunalsjef Samfunn. 

 

I tiden fremover vil vi gjennomgå ytterligere dokumentasjon som er etterspurt og vi vil eventuelt 

gjennomføre supplerende intervju ved behov.  

 

Prosjektet skal etter planen bli levert slik at det kan behandles i kontrollutvalgets møte 24.04.18. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS 

Skien, 15.02.18 

 

Anne Sæterdal 

forvaltningsrevisor 
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