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Saksutredning
Kontrollutvalget har tilgjengelig ressurser for bestilling av forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Utvalget har ingen utestående bestillinger og det er hensiktsmessig å få
bestilt så tidlig i året for å sikre at tilgjengelig tidsressurs ikke går tapt.
Gjeldene planer ligger vedlagt saken. Av de prioriterte områder, er det kun bestilt og
gjennomført en forvaltningsrevisjon fra gjeldende planer.
I plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 er følgende områder gitt prioritet:
1. Avvikshåndtering, ble avlyst som følge at det ble stilt spørsmål om revisors
uavhengighet til å gjennomføre prosjektet. Som en følge av etablering av nytt
revisjonsselskap med ny daglig leder, kan dette området på ny vurderes som aktuelt.
2. Interkommunalt samarbeid, ble forbigått da en forvaltningsrevisjon på dette området
synes å ha en begrenset verdi som en følge av kommunesammenslåingen.
3. Helhetlig tjenestetilbud innen helse og omsorg, er bestilt og avsluttet.
4. Samfunnssikkerhet og beredskap, om ikke prioritet 1 blir bestilt på ny og prioritet 2
fortsatt blir ansett å ha begrenset verdi, er dette området aktuelt.
5. Økonomistyring i helse og omsorg.
Det vises til planen for nærmere beskrivelse av det enkelte område.
I plan for selskapskontroll 2017-2020 er følgende områder gitt prioritet:
1. Eierskapskontroll
2. Rosenvik AS
3. HMS Tjenesten Orkladal AS
Det vises til planen for nærmere beskrivelse av det enkelte område.
Utvalget må ta stilling til om de ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon eller
selskapskontroll, eventuell begge. Det er mulig å benytte tilgjengelig ressurs for 2018 og
deler av 2019 om utvalget finner det hensiktsmessig.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget bestiller en forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll i tråd
med vedtatte planer. Sekretariatet vil likevel understreke at utvalget har fått delegert
myndighet av kommunestyret til å foreta endringer i planperioden. Dette medfører at utvalget
kan bestille et prosjekt som er uprioritert eller ikke står i plan, om dette er ønskelig.
Utvalget må videre vurdere hvordan tilgjengelig ressurs for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll skal benyttes. Sekretariatet oppfordrer utvalget til å ta stilling til eventuelle

fokusområder som ønskes belyst innenfor det området det bestilles fra, herunder
hensiktsmessige avgrensninger. Sekretariatet vil bistå utvalget i denne prosessen.
Sekretariatet oppfordrer utvalget til å fatte et vedtak som foruten selve bestillingen, også
innebærer at revisor må legge frem en prosjektplan eller skisse til prosjektplan med
bakgrunn i bestillingen fra utvalget.

