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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget og sekretariatet tar med seg innspillene i arbeidet med overordnet
analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
Vedlegg
Invitasjon til kontrollutvalgets møte 6.juni kl 17.30.

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. Sekretariatet har etter
samråd med kontrollutvalgets leder i denne omgang invitert hovedverneombud,
samt hovedtillitsvalgte fra 3 av i alt 11 fagforeninger i kommunen, Fagforbundet,
Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet. Hovedverneombudet og
Sykepleieforbundet har gitt tilbakemelding om at de ikke har anledning til å møte.
Viser for øvrig til vedlagte brev hvor det fremgår hva kontrollutvalget ønsker
informasjon om og hvordan sekretariatet vil følge opp informasjonen i etterkant av
møtet.
Kontrollutvalget kan uavhengig av innspillene som kommer fra de som er invitert til
møtet, ha en innledende diskusjon om aktuelle kontrollområder. Årsmeldingen for
Malvik kommune for 2015 vil bli ettersendt, dersom den er klar fra rådmannen før
møtet. Årsmeldingen bør gi bra status om situasjonen innen ulike områder i
kommunen og være et godt grunnlag for diskusjon.
Sekretariatet mener det er aktuelt å invitere sentrale politikere og noen fra den
administrative ledelsen til kontrollutvalgets møte 29.8.16. Disse får da samme
mulighet til innspill som tillitsvalgte og hovedverneombudet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet vil legge frem en overordnet analyse bygget på vesentlighet og risiko
til neste møtet. Innspillene som kommer frem 6.6.16 vil inngå i dette arbeidet. Det
er kommunestyret som vil vedta de endelige prioriteringer etter forslag fra
kontrollutvalget.

