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Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 09.08.2016

Mottakere i følge liste

Invitasjon til kontrollutvalgets møte 20.9.16.
Kontrollutvalget inviterer med dette hovedtillitsvalgte for 3 fagforbund for ansatte i Selbu
kommune og hovedverneombudet til å gi innspill til arbeidet med plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2020. Formålet med møtet er å få innspill fra noen
hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet for som kan vurderes i kontrollutvalgets
prosess i forbindelse med ny plan høsten 2016.
Plan for forvaltningsrevisjon er et sentralt redskap i kontroll- og tilsynsvirksomheten og
kontrollutvalget ønsker bred involvering i planarbeidet.
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
vesentlig 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 sluttbehandles
senest i kontrollutvalgets møte 22.11.2016 før den sendes til kommunestyret for endelig
vedtak.
Vi ber om at hver enkelt som ønsker å delta forbereder et innlegg på inntil 2 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. Gruppeledere av
politiske partier, komiteledere og rådmannen er også bli invitert til samme møte og får
de samme spørsmålene. Deretter blir det åpen debatt. Denne delen av møtet forventes å
ta 1 time minutter.
Møtet finner sted 20.9.2016 på rådhuset
NB! Møtet er åpent og begynner klokka 17.30. Politikere, rådmann
hovedverneombud og tillitsvalgte er invitert til delta fra møtestart, men kan
selvsagt overvære hele eller deler av møtet for øvrig.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Møtet er foreløpig lagt opp som følger:
17:30-18:30 Innlegg og debatt politikere, rådmann, hovedverneombud og
hovedtillitsvalgte.
18:30
Øvrig saksbehandling i henhold til møteinnkalling.
Det er en fordel om dere besvarer spørsmålene på bakgrunn av informasjon fra
plasstillitsvalgte/verneombudene på virksomhetene.
Dersom dere er forhindret fra å møte eller ønsker bedre tid kan dere også svare skriftlig
på spørsmålene.
Send i så fall svarene til undertegnede på følgende e-post adresse:
arvid.hanssen@konsek.no Dette kan gjøres frem til 1.10.16.
Det understrekes at dette kun er en invitasjon/anmodning om å møte/gi
informasjon.
For å gi bedre innblikk i hvordan en sluttproduktet, plan for forvaltningsrevisjon, ser ut
vedlegges gjeldende plan.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Med hilsen
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen
daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
Vedlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016 Selbu, vedtatt i KS 17.11.14
Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Rådmannen
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Mottakere:
Fagforbundet
Hovedverneombudet
Norsk Sykepleieforbund
Utdanningsforbundet
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