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Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
Vedlegg
Revisjonens timebruk - Forvaltningsrevisjon spesialundervisning og tilpasset opplæring
Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte 21.03.2022 (sak 17/22) fikk kontrollutvalget fremlagt rapport fra
Revisjon Midt-Norge (RMN) om timebruk til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2021
som referatsak. I rapporten fremgikk det at RMN har hatt et totalt timeforbruk i 2021 på
296,34 timer. I 2020 ble det brukt 403,89 timer.
Under behandlingen av saken diskuterte utvalget gjenstående timeressurser. Kontrollutvalget
ønsket å få vite hvor mange timer som ble brukt i 2022 på rapporten om oppvekst, slik at
utvalget vet hvor mange timer de har til rådighet resten av valgperioden.
Sekretariatet sendte brev til RMN den 30.03.2022 og ba om en rapport som viste timebruk
for 2022 per prosjekt. Sekretariatet mottok en oversikt på epost fra RMN den 26.04.2022
(vedlagt).
Rapporten viser at RMN per 31.03.2022 har brukt 164,84 timer. Av disse ble 126,83 timer
brukt på forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring.
Kontrollutvalget har i hht til leveranseavtale med Revisjon Midt-Norge en tilgjengelig
timeressurs på 340 timer per år, dvs. 1360 timer per fireårsperiode. RMN har som ambisjon
at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige timeressurs mest mulig fleksibelt i perioden
2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-/mindreforbruk av timer søkes utlignet over
fireårsperioden. Kommunestyret har innvilget kr. 100 000 ekstra i budsjettramme for
kontrollutvalget i 2022, noe som tilsvarer ca 100 timer ekstra.
Vurdering
Som rapporten viser har utvalget per 31.03.2022 benyttet 164,84 timer per 31.03.2022. Det
må også antas at det har påløpt noen ekstra timer frem til dagens møte i kontrollutvalget.
Som nevnt over er den årlige timeressursen på 340 timer. Dersom man legger sammen den
årlige timeressursen med de 100 ekstra timene har utvalget dermed mindre enn 275 timer
igjen i 2022, og 340 timer igjen til 2023.
Det må imidlertid bemerkes at kontrollutvalget i møte 21.03.2022 (sak 13/22) bestilte
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Fosen Brann og redningstjeneste IKS sammen
med Ørland kommune. Prosjektplanen viser at det vil gå med en timeressurs på totalt 228
timer for Åfjord kommune. Slik sekretariatet ser det har kontrollutvalget antakelig derfor kun
ressurser til å foreta bestilling av én forvaltningsrevisjon til i fireårsperioden.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering.

