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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen 
revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
Uavhengighetserklæring 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med tema kompetanse, kvalitet og effektivitet 
i kommunens stabsfunksjoner på sitt møte 12. november 2020 (sak 24/20). 
Revisor meldte tilbake i februar 2021 at de hadde utfordringer med å få spisset 
prosjektplanen godt nok slik bestillingen forelå. På bakgrunn av dette så hadde 
kontrollutvalget og revisor en dialog for å finne ut av hva utvalget ønsket at  
forvaltningsrevisjonen skulle omfatte (25.02.2021 sak 2/21). 
Kontrollutvalget ba om at forvaltningsrevisjonen skulle omfatte kommunedirektør, personal 
og sektorledernivå, og at rapporten skal si noe om ledelseskompetanse, kvalitet, sårbarhet, 
personalarbeid og saksbehandling til politisk nivå . 
 
Med bakgrunn i omtalen av prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 og 
innspillene fra kontrollutvalget så har revisjonen konkretisert følgende problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen: 
1. Har kommunen tilfredsstillende kompetanse og kapasitet blant ledelsesteamet til å drifte 

administrasjonen og personalarbeid forsvarlig? 
2. Har kommunen etablert system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig 

saksforberedelse av politiske saker og iverksettelse/oppfølging av disse? 
 
Forvaltningsrevisjon av kompetanse og kvalitet i kommuneledelsen gjennomføres med et 
timeforbruk på inntil 300 timer.  
Endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25. oktober 2021. Rapporten 
vil bli behandlet på kontrolluvalgets møte 11. november, og på kommunestyrets møte 25. 
november. 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Anna Dalslåen, vil orientere om problemstillinger og 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på kontrollutvalgets møtet 20. mai.  
 
Vurdering og konklusjon 
Sekretariatet er av den oppfatning at innspillene fra kontrollutvalget fanges opp av revisors 
forslag til problemstillinger, og anbefaler at utvalget slutter seg til problemstillingene, 
leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
 


