Invitasjon formannskapet og komiteledere
Invitasjon til møte i kontrollutvalget
Kontrollutvalget vil med dette invitere til møte i forbindelse med at det utarbeider plan
for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Formålet med møtet er å få innspill fra politisk nivå,
hovedtillitsvalgte og verneombud for å få en mest mulig hensiktsmessig plan.
Kontrollutvalget deltok på folkevalgtopplæringen, del 2, og fikk der orienteringer fra
administrativ side. Det er aktuelt å invitere disse på nytt senere i forbindelse på arbeidet.
Plan for forvaltningsrevisjon er et sentralt redskap i kontroll- og tilsynsvirksomheten og
kontrollutvalget ønsker bredest mulig involvering i planarbeidet.
Sekretær for kontrollutvalget har tidligere orientert kommunestyret kort om utvalgets
oppgaver under behandlingen av kontrollutvalgets rapport fra forrige valgperiode. Likevel
gjengis fort følgende:
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan og har blant annet ansvar
for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Hensikten med forvaltningsrevisjon er å
bidra til forbedring av kommunens virksomhet. Forvaltningsrevisjon er en form for
evaluering av offentlige tjenester og kan i kommunal sammenheng belyse enhver
tjeneste eller ethvert tjenesteområde. Gjennom forvaltningsrevisjon kan man også
undersøke virkningen av spesielle satsninger eller forhold som av ulike grunner er
vesentlige for kommunen. Det er imidlertid viktig å bruke revisjonsressursene effektivt,
derfor setter man dem helst inn på områder der det er størst risiko for manglende
måloppnåelse, lav effektivitet, brudd på politiske vedtak eller brudd på lov- og regelverk.
Innspillene som kommer opp i møtet vil utgjøre en del av grunnlaget for plan for
forvaltningsrevisjon i kommende periode. Det tas sikte på at planen behandles i
kontrollutvalget 8.9.2016 før den sendes til kommunestyret for endelig vedtak.
Vi ber om at hver enkelt forbereder et innlegg på inntil 5 minutter med utgangspunkt i
følgende spørsmål:

1. På hvilke områder er det risiko for at kommunen ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller
lovkravene eller utnytter ressursene dårlig?
2. På hvilke områder er det behov for forvaltningsrevisjon?
Møtet er lagt opp slik at de inviterte får holde hvert sitt innlegg, deretter blir det åpen
debatt. Denne delen av møtet forventes å ta 1 time.
Møtet finner sted 12.5.2016 på rådhuset
Møtet er foreløpig lagt opp som følger:
09:00-10:00 Formannskap og komiteledere
10:00-10:30 Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte
Pause
11:00 Saksbehandling i henhold til møteinnkalling.
Vi ber om at dere gir tilbakemelding om dere skal delta innen 3.5.2016. Tilbakemelding
kan gis til følgende e-post adresse: arvid.hanssen@konsek.no

Vennlig hilsen
Arvid Hanssen, sekretær for kontrollutvalget

