Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Opsal Ståle <Stale.Opsal@frosta.kommune.no>
8. april 2020 13:25
Paul Ivar Stenstuen; FRO.Postmottak.Frosta.kommune
Revhaug Frode; Bratsvedal Tove Rolseth; anders.reitan@backe.no
SV: Informasjon om planlagt dialogmøte

Hei!
Jeg beklager litt sen tilbakemelding på denne, men hovedfokus siden den 10. mars har vært
koronasitusjonen og oppfølging i denne forbindelse. I tillegg er ressurssituasjonen også preget av at jeg
innehar både økonomisjef- og kommunedirektørstillingen for tiden.
Det er mye rapportering til ulike offentlige myndigheter knyttet til korona for ledergruppen i tillegg til at
vi jevnlig setter krisestab i denne forbindelse. I denne situasjonen ser jeg at det blir krevende å pålegge
mine enhetsledere å utarbeide den dokumentasjonen som kontrollutvalget ber om innen 17.04.20. Jeg
retter med dette derfor en henstilling om en utsettelse med oversendelse av forespurt informasjon.
Med vennlig hilsen
Ståle Opsal
Økonomisjef/Konstituert kommunedirektør
Frosta kommune
Tlf. 74 80 88 41
Mobilnr. 974 02 970
E-post: stale.opsal@frosta.kommune.no <mailto:stale.opsal@frosta.kommune.no>
Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>
Sendt: tirsdag 10. mars 2020 12:10
Til: FRO.Postmottak.Frosta.kommune <postmottak@Frosta.Kommune.no
<mailto:postmottak@Frosta.Kommune.no>>
Kopi: Revhaug Frode <Frode.Revhaug@frosta.kommune.no
<mailto:Frode.Revhaug@frosta.kommune.no>>; Opsal Ståle <Stale.Opsal@frosta.kommune.no
<mailto:Stale.Opsal@frosta.kommune.no>>; Bratsvedal Tove Rolseth
<Tove.Bratsvedal@Frosta.Kommune.no <mailto:Tove.Bratsvedal@Frosta.Kommune.no>>;
anders.reitan@backe.no <mailto:anders.reitan@backe.no>
Emne: Informasjon om planlagt dialogmøte
Kontrollutvalget arbeider for tiden med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. I den forbindelse legger
utvalget opp til en samtale/dialog med sentrale aktører i kommunen inn i utvalgets møte den 05.05.20.
Formålet med dette møtet er å identifisere risikoområder i kommunens tjenester og i kommunalt eide
selskaper for å vurdere behovet for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget ber nå spesielt om at kommunedirektøren med sektorsjefer legger fram skriftlig
informasjon om det enkelte tjenesteområdet med vekt på pågående og kommende satsinger og
utfordringer. Utvalget ønsker også administrasjonens oppfatning av risiko for at de enkelte

tjenesteområder/enheter ikke følger lover og regler, ikke når fastsatte mål, ikke etterlever politiske
vedtak eller drives lite effektivt. Vi ber om at denne er sekretariatet i hende innen 17.04.20.
I forkant av møtet vil revisjonen lage en risiko- og vesentlighetsvurdering, som sammen med
informasjonen fra møtet blir lagt til grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Revisjonens risikoog vesentlighetsvurderinger blir sendt dere i forbindelse med møteinnkallingen for møtet.
Møtet vil bli lagt opp som følger:
09:00-10:30
Kommunedirektør med kommunalsjefer e.l.
10:30-11:30
Ordfører, utvalgsledere og gruppeledere
11:30-12:00
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Pause
12:00Ordinær saksbehandling i henhold til møteinnkalling.
Vi ber i første omgang om tilbakemelding fra ordfører og kommunedirektør vedrørende det valgte
tidspunkt. Dersom tidspunktene passer for både ordfører og kommunedirektøren, ber vi kommunen
informere de aktuelle personene, slik at de får mulighet til å sette av tid i sine kalendere så tidlig som
mulig.
Vi håper så mange som mulig i målgruppen har mulighet til å være tilstede!
Med tanke på utsendelse av innkalling og dokumentasjon ber vi om tilbakemelding om hvem som
kommer - med angivelse av rolle og kontaktinformasjon.

