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Kontrollutvalgssak 03/21 - Forvaltningsrevisjonsrapport –
Gjennomføring av investeringsprosjekt Tromsøbadet
Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:
1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten
«Gjennomføring av investeringsprosjektet Tromsøbadet».
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse om
følgende forhold:
a. Har kommunedirektøren gjennomført egen evaluering av prosjekt Tromsøbadet, og
har dette medført endringer i rutiner eller annet relevant planverk for
investeringsprosjekter?
b. Hvilke læringspunkter har kommunedirektøren identifisert ut i fra begge
forvaltningsrevisjonsrapporter om Tromsøbadet, og hvordan er dette tenkt fulgt opp i
det videre arbeid med investeringsprosjekter.
c. Hvilke tiltak er eller vil bli iverksatt for å oppfylle revisjonens anbefaling i rapporten
om å
• Sikre tilstrekkelige interne ressurser i prosjektorganisasjonen i
investeringsprosjekter
• Sikre brukermedvirkning i alle faser av investeringsprosjekter
3. Svarfrist settes til 1. juni 2021.

Gunnar Wilhelmsen
Ordfører
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Hva saken gjelder
Kontrollutvalgssak 03/21 - Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomføring av investeringsprosjekt
Tromsøbadet

Saksutredning
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:
1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten
«Gjennomføring av investeringsprosjektet Tromsøbadet».
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse om
følgende forhold:
a. Har kommunedirektøren gjennomført egen evaluering av prosjekt Tromsøbadet, og
har dette medført endringer i rutiner eller annet relevant planverk for
investeringsprosjekter?
b. Hvilke læringspunkter har kommunedirektøren identifisert ut i fra begge
forvaltningsrevisjonsrapporter om Tromsøbadet, og hvordan er dette tenkt fulgt opp i
det videre arbeid med investeringsprosjekter.
c. Hvilke tiltak er eller vil bli iverksatt for å oppfylle revisjonens anbefaling i rapporten
om å
• Sikre tilstrekkelige interne ressurser i prosjektorganisasjonen i
investeringsprosjekter
• Sikre brukermedvirkning i alle faser av investeringsprosjekter
3. Svarfrist settes til 1. juni 2021.
Se også vedlegg.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret.
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