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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Redegjørelsen tas til orientering.
Saksutredning
Forvaltningsrevisjon er en form for evaluering av offentlige tjenester, som
kommunen i henhold til kommuneloven skal gjennomføre årlig. Det er
kontrollutvalgets oppgave å sørge for at dette skjer.
Utvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon kan deles inn i flere faser:
1. Utarbeide en overordnet analyse.
Dette er en analyse av kommunens organisasjon og tjenester, som utføres
av kontrollutvalgets sekretariat som et grunnlag for arbeidet med plan for
forvaltningsrevisjon. I analysen identifiseres områder der det er risiko for
manglende måloppnåelse, manglende etterlevelse av lover og regler,
mangler i tjenesteutføringen eller lignende.
2. Lage plan for forvaltningsrevisjon hvert annet år.
Planen utarbeides i forlengelsen av den overordnede analysen og består av
forslag til tema for forvaltningsrevisjon i kommende toårsperiode. Planen
vedtas av kommunestyret.
3. Bestille forvaltningsrevisjon forløpende.
En ramme på tilgjengelige timer til forvaltningsrevisjon nedfelles i årlige
avtaler med Revisjon Midt-Norge. Kontrollutvalget fatter vedtak om bestilling
av konkrete prosjekter innenfor den tilgjengelige rammen, basert på plan for
forvaltningsrevisjon. Vanlig praksis er at kontrollutvalget blir forelagt et
forslag fra revisjonen til nærmere innretning på et senere møte.
Kontrollutvalget vedtar ressursramme og leveringsfrist for hvert prosjekt.
4. Behandle rapporter fra forvaltningsrevisjon og rapportere til kommunestyret
fortløpende.
Revisjonen legger fram rapporter fra forvaltningsrevisjon for kontrollutvalget
som kommer med innstilling til kommunestyret.
5. Følge opp at kommunestyrets vedtak blir iverksatt.
Kommunestyrevedtak om forvaltningsrevisjon kan inneholde pålegg om
oppfølging til rådmannen. Kontrollutvalget skal følge med at dette blir
gjennomført, som regel gjennom en rapportering fra rådmannen om
oppfølgingen.

Anna Ølnes, faglig leder for forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge IKS, vil
orientere nærmere om forvaltningsrevisjon i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget om å ta informasjonen med seg videre.

