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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem en sak vedr. bestilling av
forvaltningsrevisjon på utvalgets første møte i 2019.
Utrykt vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for Agdenes kommune for 2017-2020 lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2019.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret på møte den
01.02.2017, i sak 6/2017. Følgende fokusområder står i planen:
1. Digital kompetanse ansatte
2. Avlastningstilbud
3. Kommunale boliger
4. Sosial stønad
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon vedr. avlastningstilbud på sitt møte
02.05.2017. Ferdig rapport ble behandlet i kontrollutvalget 5. juni 2018 og i kommunestyret
20. juni 2018.
Agdenes kommune hadde et budsjett på 137 timer til forvaltningsrevisjon i 2018, og
sekretariatet antar at det vil være samme antall timer 2019 (avtaler med revisjonen vedr.
timer til finansiell- og forvaltningsrevisjon foreligger ikke enda).
Vi gjengir omtalen av de tre gjenværende fokusområdene fra plan for forvaltningsrevisjon for
2017 – 2020 som har fått høyest prioritet:
Digital kompetanse, ansatte
Det å kunne bruke digitale verktøy er en viktig del av arbeidshverdagen vår. Digital
kompetanse vil si ferdigheter som er av helt grunnleggende betydning i forhold til å kunne
tilegne seg ny kunnskap og delta i utdanning, yrkes- og samfunnsliv.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om det er foretatt
kompetansekartlegging i Agdenes kommune, om det finnes opplæringsplaner, om planer
følges opp, om ansatte får god nok opplæring ved nyanskaffelser, om kommunen har en
hensiktsmessig bruk av IT-systemene, herunder om alle moduler er tatt i bruk og om
systemene brukes i alle aktuelle enheter
Kommunale boliger
Kommunal bolig kan være et tilbud dersom man har problemer med å skaffe bolig på det
private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.
Ved en forvaltningsrevisjon med fokus på utleieboliger i Agdenes kommune kan det være
aktuelt å se på tildeling av utleieboliger, om det er nok boliger til de som trenger det, strategi
for det boligsosiale arbeidet (handlingsplan), saksbehandling og system for tildeling av

boliger – tidfestede kontrakter, statlige støtteordninger, leie eller eie, boligtilskudd, bostøtte,
startlån, og om boliger i perioder står tomme (omløpshastighet).
Sosial stønad
Den viktigste velferdstjenesten i den kommunale delen av NAV er tildeling av økonomisk
sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en offentlig ordning som skal sikre at alle som
oppholder seg i kommunen har midler til et forsvarlig livsopphold. Stønaden er ment å være
en midlertidig inntektssikring, og den hjelpen som gis skal ta sikte på å gjøre mottakeren
selvhjulpen.
Agdenes kommune har hatt en høy andel sosialhjelpsmottakere over flere år, samt at det har
vært en sterk økning fra 2014 til 2015.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på grunnen til den sterke
økningen, om NAV Agdenes har et system for å sikre oppfølging av langtidsmottakere av
økonomisk stønad, saksbehandlingen, organisering og drift av tjenesten for å sikre at tilbudet
drives i henhold til lov og forskrifter, statlige forventninger, kommunale vedtak og tjenestens
egne målsettinger for sin virksomhet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av hvilket fokusområde
kontrollutvalget ser som mest aktuelt å sette i bestilling, samt at utvalget må drøfte og fastsette
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Med kun 137 timer til en forvaltningsrevisjon i 2019 så er det begrenset hvor mye revisjonen
kan undersøke, dette er noe utvalget må tenke på når de fastsetter problemstillingene.
Med bakgrunn i kontrollutvalgets diskusjon og valg av fokusområde, så vil kontrollutvalgets
sekretariat legge frem en sak vedr. bestilling av forvaltningsrevisjon på utvalgets første møte
i 2019.

