Hovedtillitsvalgt i
Utdanningsforbundet, Fagforbundet,
Delta og Sykepleierforbundet, samt
Hovedverneombud
Klæbu kommune
7540 KLÆBU

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 16/23-5
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 19.02.2016

Invitasjon til kontrollutvalgets møte 03.03.2016
Kontrollutvalget inviterer med dette hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet,
Fagforbundet og Delta, samt hovedverneombudet i Klæbu kommune til å gi innspill til
plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018. Møtet finner sted 03.03.2016 på rådhuset,
møterom 241 (2. etg. til høyre). Vennligst gi beskjed så snart som mulig om du kan
delta.
Utvalget 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.
For å identifisere disse områdene ønsker kontrollutvalget å få innspill til den kommende
planen. Utvalget ønsker at dere forbereder dere til å holde et kort innlegg, 3-5 minutter,
med utgangspunkt i følgende spørsmål:
1. På hvilke områder er det risiko for at kommunen ikke
a. Når politisk vedtatte målsettinger?
b. Oppfyller lovkrav?
c. Driver effektivt?
2. På hvilke områder er det behov for forvaltningsrevisjon?

Det er en fordel om dere besvarer spørsmålene på bakgrunn av informasjon fra
plasstillitsvalgte/verneombudene på virksomhetene.Dersom dere er forhindret fra å møte
kan dere gjerne svare skriftlig på spørsmålene. Send i så fall svarene til undertegnede på
følgende e-post adresse: eva.bekkavik@konsek.no.
NB! Møtet er åpent og begynner klokka 16:00. Hovedverneombud og tillitsvalgte
skal delta fra klokka 18:00, 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

Foreløpig tidsplan for møtet:
16:00-17:00 Rådmann med kommunalsjefer
17:00-18:00 Ordfører, varaordfører, hovedutvalgsledere og gruppeledere
18:00-18:15 Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte
Pause
18:30
Saksbehandling i henhold til møteinnkalling.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Med hilsen
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Eva J. Bekkavik
konsulent

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
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