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14. mai 2020 15:48
Jorunn Sund
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Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Flag for follow up
Flagget

Hei!
Rådmannens ledergruppe har drøftet hvilke områder vi mener kontrollutvalget kunne arbeidet med.
Vårt svar er kanskje ikke helt i tråd med de spørsmål, men rimelig nært vil jeg mene.
1. Interkommunale samarbeidsområder. Fortrinnsvis barnevern. Når barnevernet har opprettet en
sak i Røyrvik, og denne saken eskalerer har Røyrvik kommune ingen påvirkningskraft i videre
behandling i barnevern- og rettssystemet. Dvs. at Røyrvik kommune MÅ betale alle utgifter som
følger saken uten noen form for påvirkning.
•

Kan kontrollutvalget vurdere om at det er slik at vi skal betale uten å kunne påvirke dvs.
forholde oss passivt til barnevernssaker.

2. Selvkostområdene. Dette gjelder teknisk sektor (PDE). Vi ser at kommuner har forskjellige
kostnadsnivå på vann, kloakk, renovasjon ev.andre områder. Dette kan delvis forklares i hvordan
tjenestene er bygd opp i den enkelte kommune og hvilke resurser som brukes på det enkelte
området.
•

Kan kontrollutvalget vurdere om selvkostområdene i Røyrvik er lagt opp i henhold til
regelverket for selvkost.

3. Sårbarhet i administrasjon i alle avdelinger. Røyrvik er en av 4 minste kommuner i Norge. I dag
er det spart inn på ledelsesfunksjoner i alle avdelinger for at vi skal opprettholde best mulig
tjenester til innbyggerne. Vi ser at organisasjonen må reduseres ytterligere i takt med
inntektsreduksjon vi vil ha fremover. Viser til regjeringens budsjettpresentasjoner 13 og 14 mai.
•

Kan kontrollutvalget vurdere sårbarheten for administrasjonen i avdelingene. (viser til
punktet «organisering administrativt» i revisors risiko- og vesentlighetsvurdering som er
vurdert til HØY RISIKO.)

Dette er ledergruppens forslag til oppgaver til kontrollutvalget.
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Emne: VS: Høylandet
Hei
På grunn av landssituasjonens Pandemi ble kontrollutvalgsmøte den 31.03.2020 ikke gjennomført som
planlagt. Vi må finne alternativer til å ikke møtes fysisk, så vi forsøker oss med teams møte. For å få møte
så lite og håndterlig som mulig ber vi om en skriftlig tilbakemelding fra:
Ordfører og politisk ledelse (ordfører, varaordfører, gruppeledere)
Administrasjonen (kommunedirektør, strategisk ledelse)
Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud.
Spørsmålene som skal besvares er:
•

•

På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:
o

når politisk vedtatte målsettinger

o

oppfyller lovkrav

o

driver effektivt.

På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for
forvaltningsrevisjon?

Jeg trenger deres besvarelse i løpet av mandag 06.april 2020.04.01
Når vi har fått inn alle svar fra dere skal kontrollutvalget finne nytt tidspunkt for et
kontrollutvalgsmøte via nett ( Teams)

Ta kontakt hvis noe er uklart.

Jeg kan forklare dette noe.
Kontrollutvalget arbeider med en ny plan for forvaltningsrevisjon og planen var å invitere deg/
dere til møte 31.03.2020. Formålet med møtet var å få innspill fra administrativ-, politisk ledelse,
HVO og tillitsvalgte om risikoområder i kommunen og kommunens selskaper.
Med risikoområder mener vi tjenesteområder og kommunalt eide selskaper der det er risiko for
manglende etterlevelse av lover, regler og kommunestyrets vedtak og risiko for lav effektivitet,
eller dårlig kvalitet.
Kontrollutvalget vil bruke innspillene som en del av grunnlaget for å lage plan for
forvaltningsrevisjon. Planen er et av de viktigste redskapene i kontrollarbeidet denne
valgperioden.
Følgende spørsmål må besvares skriftlig:
• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:

•

o

når politisk vedtatte målsettinger

o

oppfyller lovkrav

o

driver effektivt.

På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for
forvaltningsrevisjon?

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er en god rettesnor, men kontrollutvalget ønsker å supplere
vurderingene med lokalkunnskapene deres.
Mvh
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