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OPPSUMMERING ETTER MØTE VEDR. FORVALTNINGSREVISJON I VR
Sted:
Tid:

Stjørdal rådhus, møterom Kultur
19. januar 2016, kl. 10:00-12:30

Følgende personer var tilstede:
Arvid Hanssen, KonSek Trøndelag IKS
Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS
Marit Ingunn Holmvik, KomRev Trøndelag IKS
Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS

OPPSUMMERING
Hvor det eventuelt er behov for etterlevelsesrevisjon bakes inn i de overordnede analyser. De
politiske nemdene og fagråd er relativt nytt. Dette trekker i retning av fokus på disse.
Det ble diskutert hvilke områder som trenger avklaring. I tillegg ble fremdrift og koordinering
mht. arbeidet diskutert.
Det legges opp til at analyse og planarbeidet ferdigstilles i etterkant av fellesmøte på Stjørdal
den 10.06.16.

BAKGRUNN FOR MØTE
Kontrollkomiteens sekretær har bedt om et møte mellom de 2 sekretariatene og KomRev
Trøndelag IKS for å diskutere forvaltningsrevisjon i VR i forkant av oppstart med analyse og
planarbeidet.
Bakgrunnen for dette er at det blir forventet samarbeid også i kontrollsektoren, slik at
kontrollarbeidet som utføres i regi av de enkelte kontrollutvalg i størst mulig grad blir
koordinert. Dette for at mulige synergieffekter blir utnyttet også her. Jf. bl.a. møtet lederne i
de respektive selskaper hadde med AU i Værnesregionen i 2014, samt kontrollkomiteens
oppstartsvedtak.

FORVENTNINGER TIL FORVALTNINGSREVISJON
Forvaltningsrevisjon må være og må oppfattes som å være relevant. Forvaltningsrevisjon må
gi og må oppfattes som å gi merverdi. Dette vil først og fremst være hos kommunestyret(ene),
men også hos de øvrige «interessenter». (Innbyggerne, kommunenes administrasjon, samt
sentrale myndigheter og allmenheten).

Dette stiller de samme krav til kontrollsektoren som til alle andre som skal selge inn et
produkt, en tanke, ide eller konsept.
På denne bakgrunn må det stilles strenge krav til hvilke prosjekter en foreslår og med hvilken
vinkling. En må ha et kritisk blikk på prosjektnavn, formål, ordvalg og formuleringer. Det må
også redegjøres for hvorfor en mener det enkelte prosjekt/tema peker seg ut - på en enkel og
for alle forståelig måte.
Kontroll må sees i en bred sammenheng og må i utgangspunktet omfatte alle de elementene
av en organisasjon (resurser, systemer, prosesser, kultur, struktur og oppgaver) som samlet
sett skal bistå individene i deres arbeid på en slik måte at organisasjonen når sine mål.
Det er derfor noen spørsmål en bør stille seg selv og ta stilling til innledningsvis:
1. Hva ønsker en å oppnå med forvaltningsrevisjon
2. Hensiktsmessig fordeling mellom prosjekter som skal sikre hhv.:
a. Utvikling og bedre måloppnåelse
b. Effektiv og målrettet forvaltning og tjenesteproduksjon
c. At lovmessige krav for virksomheten og kommunale vedtak blir overholdt,
herunder rettsikkerhet, likebehandling, saklighet i forvaltningen og rett
tjenesteleveranse
3. Prosjektene må rette seg mot interessentenes behov. På hvilke områder og med hvilke
temaer er det viktigst for interessentene at kontrollressursene blir anvendt til.
Kommunenes samarbeid i Værnesregionen har forøvrig blitt svært omfattende og det
samarbeides svært tett. Bl.a. har de politiske nemdene blitt gitt beslutningsmyndighet og det
er etablert fagråd hvor det tas administrative beslutninger på vegne av samtlige kommuner.

