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Invitasjon til dialogmøte med kontrollutvalget
Kontrollutvalget i Åfjord kommune skal vurdere mulig rullering av plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og vil i den forbindelse invitere ordfører,
rådmann, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte (Delta, NSF, FF og UDF) til et
dialogmøte 31.01.2022 kl. 12.00-13.00. Formålet med møtet er å få til en dialog med
administrativ og politisk ledelse samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgte om det
kan være behov for å rullere planen.
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og har blant annet ansvar for at det
gjennomføres forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller. Hensikten med
forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedring av kommunens virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en form for evaluering av offentlige tjenester og kan brukes
for å undersøke alle kommunens tjenester eller tjenesteområder. Forvaltningsrevisjon
kan også gjennomføres i kommunalt eide selskaper. Gjennom forvaltningsrevisjon
kan man også undersøke virkningen av spesielle satsninger, eller forhold som av
ulike grunner er vesentlig for kommunen. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere
om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lov og
forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god eierstyring, se
kommuneloven §§ 23-2 til 23-4.
Kontrollutvalget sluttbehandlet plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for
2021-2024 i kontrollutvalgets møte 24.08.2020 sak 09/20. Planen ble senere vedtatt
av kommunestyret den 16.09.2020 (sak 67/20). Planen var basert på en risiko- og
vesentlighetsvurdering fra Revisjon Midt-Norge.
For å vurdere om risikobildet kan ha endret seg ønsker kontrollutvalget nå å få
innspill til den allerede vedtatte planen for å se om det er grunnlag for rullering.
Vi ber om at du i forkant av møtet tar en titt på vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll og noterer deg om du mener det er andre områder som heller bør
få prioritet på nåværende tidspunkt.
Hvis du er forhindret fra å møte kan du gjerne sende inn dine synspunkter skriftlig.
Send i så fall svarene til undertegnede innen 17.01.2022.
Møtet finner sted i Fornybarsenteret i Åfjord den 31.01.2022 kl. 12.00. Det settes av
ca.1 time. Vi ber om at du snarest gir tilbakemelding på om du kommer i møtet.
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