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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget og sekretariatet tar med seg innspillene i arbeidet med overordnet
analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
Vedlegg
Brev til politikere og rådmannen - Invitasjon til kontrollutvalgets møte 20.9.16 kl
17.30..pdf
Tillitsvalgte og hovedverneombud - Invitasjon til kontrollutvalgets møte 20.9.16.

Saksutredning
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planen skal
utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året
i perioden. Det betyr at kommunestyret må vedta ny plan innen utgangen av 2016.
Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon gjelder ut 2016. Kontrollutvalget og
kommunestyret har de senere år valgt å revidere planen hvert annet år, selv om
dette ikke er et lovkrav.
For å sikre at plan for forvaltningsrevisjon er i tråd med kommunestyrets behov, bør
det være et mål å sørge for så god forankring som mulig. Hovedverneombudet samt
hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet
er invitert sammen med gruppeledere og rådmannen. Ut fra tilbakemeldinger per
13.9.16, har svært meldt fra at de deltar.
Viser til vedlagte brev hvor det fremgår hva kontrollutvalget ønsker informasjon om
og hvordan sekretariatet vil følge opp informasjonen i etterkant av møtet.
Kontrollutvalget har tidligere behandlet følgende saker som ledd i arbeidet med ny
plan:
·
·
·

Sak 7/16 Orientering om Selbu kommunes erfaringer med ny
bedriftshelsetjeneste.
Sak 8/16 Orientering om Selbu kommunes arbeid for å redusere
sykefraværet.
Sak 14/16 Orientering om erfaringer etter innføring av
samhandlingsreformen

Videre vil rådmannen gi en orientering om beredskapsarbeidet i Selbu kommune i
egen sak i møtet 20.9.16.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet vil legge frem en overordnet analyse bygget på vesentlighet og risiko
til neste møtet. Innspillene som kommer frem i møtet 20.9.16, vil sammen med
tidligere orienteringer inngå i arbeidet. Det er kommunestyret som skal vedta de
endelige prioriteringer av kontrollområder etter forslag fra kontrollutvalget.

