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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema organisering og effektivitet.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan med forslag til
problemstillinger, ressurs- og tidsramme. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets
forslag og sendes sekretariatet innen 15.02.2021.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Kontrollutvalget vedtok i sak 22/20 å be sekretariatet legge fram en bestilling av
forvaltningsrevisjon til utvalgets møte 12. november. Bakgrunnen for vedtaket var at utvalget
ønsket å bestille en undersøkelse fra den nye planen for forvaltningsrevisjon, vedtatt i
kommunestyrets møte 22.10.20, sak 60/20. I planen er forvaltningsrevisjon med tema
organisering og effektivitet gitt høyest prioritet, derfor er det denne undersøkelsen som skal
bestilles først.
Rammer for forvaltningsrevisjonen
Revisor vurderer organisering og effektivitet til å være forbundet med høy risiko.
Utfordringene for
kommunen er å
sikre kompetanse
og kvalitet i
tjenestene ved
fravær. I plan for
forvaltningsrevisjon
2020-2024 står det
at kommunens
tjenestetilbud "må
tilpasses færre
innbyggere og
trangere
økonomiske
rammer. En
undersøkelse av
effektiviteten kan
svare på om
tjenestene er
effektivt organisert
og riktig
dimensjonert. En slik undersøkelse bør utføres i begrensede deler av organisasjonen."
Hvis kontrollutvalget følger anbefalingen om å undersøke enkelte deler av organisasjonen er
det mulig å se på en eller to sektorer. Antall sektorer som skal undersøkes bør ses i
sammenheng med sektorenes størrelse og kompleksitet. En annen mulighet er å vurdere

stabs- og ledelsesnivået. Det vedlagte organisasjonskartet viser hvordan kommunen er
organisert.
I en undersøkelse med tema organisering og effektivitet kan revisor eksempelvis vurdere:
• Er ressursbruken rimelig i forhold til oppgavene som skal løses?
• Er saksbehandlingen/tjenesteleveransen effektivt organisert?
• Er tjenestekvaliteten tilfredsstillende?
• Blir kommunestyrets vedtak etterlevd/iverksatt?
Spørsmålene over er svært generelle og kun ment som forslag. De kan konkretiseres
nærmere, endres eller strykes når kontrollutvalget har bestemt seg for hvilken
sektor/tjenesteområde som skal undersøkes. Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon
Midt-Norge, deltar i møtet og kan bistå kontrollutvalget i diskusjonen om vinkling og
problemstillinger.
Vurdering
Kontrollutvalget bør ta stilling til hvilken del av organisasjonen som skal undersøkes, deretter
hvilke spørsmål det ønsker å få svar på.

