Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
07.11.2018

Saknr
34/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
16/70 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Saksutredning
For kontrollutvalget i Skaun gjelder plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 (vedtatt i
kommunestyret i sak 42/16) og plan for selskapskontroll 2017-2018 (vedtatt i kommunestyret
i sak 43/16). Fra disse planene er det bestilt en forvaltningsrevisjon: Forebyggende arbeid og
oppfølging av det psykososiale skolemiljøet. Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført innenfor
en ramme på 225 timer i 2018. Ressursen Skaun har til bruk på forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll for i år er totalt på 280 timer. Dette betyr at utvalget har timer tilgjengelig for
å sette i gang et nytt prosjekt i år.
Av de tre prioriterte områdene i plan for forvaltningsrevisjon er området barnevern – kvalitet i
saksbehandlingen og institusjonsbaserte tjenester enda ikke revidert. I tillegg er
miljøsatsingen i Skaun kommune og brann- sikkerhet og beredskap satt opp som uprioriterte
områder i planen. I plan for selskapskontroll er Kapto AS og system og praksis for eierstyring
satt opp, uten at noen av disse områdene er revidert.
Kontrollutvalget må velge hvordan de ønsker å jobbe med forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll fremover. Utvalget kan velge å bestille en av de nevnte
forvaltningsrevisjonene eller selskapskontrollene i neste møte den 5. desember. Da vil
revisjonen starte arbeidet i år, men gjennomføre størstedelen av undersøkelsene i 2019.
Ettersom planene går ut i år skal utvalget snart utarbeide nye planer for forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll. Hvis utvalget ønsker det kan de starte arbeidet med dette i neste
kontrollutvalgsmøte. Sekretariatet vil i så fall invitere rådmann, ordfører, enhets- og
gruppeledere og verneombud. Dette blir en del av arbeidet med å kartlegge ulike
risikoområder i kommunen, og skal gi utvalget bakgrunnsinformasjon for å kunne utarbeide
en ny plan.
Dette er ment som en orientering. Utvalget må selv bestemme hvordan de ønsker å arbeide
videre med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet oppfordrer utvalget til å diskutere om de ønsker å bestille en
forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll, eller om de ønsker å starte arbeidet med nye
planer.

