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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en bestilling av forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll av følgende tema til neste utvalgsmøte 
 
 
Vedlegg 
Utsettelse av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 
Status for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal bestille en ny forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll. I inneværende 
valgperiode har kontrollutvalget totalt 1360 timer til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
andre undersøkelser. Utvalget har 355 timer gjenstående, noe som gjør at utvalget har 
ressurser til å bestille en undersøkelse.  
  
Våren 2021 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring. 
Da utvalget bestilte dette hadde kommunen nettopp startet med å bruke et nytt 
økonomisystem, “Fremsikt”, og det var tilsatt ny økonomisjef. I dagens møte har 
økonomisjefen orientert om status for kommunens økonomistyring. Om utvalget ikke lenger 
ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av økonomistyring, kan utvalget velge et annet 
område i planen. Det er ikke gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomisk sosialhjelp og 
grunnskole. 
 
Forvaltningsrevisjon 
I planen står det følgende om økonomisk sosialhjelp:  
 
Behovet for en forvaltningsrevisjon innenfor økonomisk sosialhjelp er høyt. De siste årene 
har det vært en stor økning i behovet for økonomisk sosialhjelp hos unge mottakere. NAV 
Frøya viser til at antall søknader om økonomisk sosialhjelp er tredoblet de siste ti årene. 
Økonomisk sosialhjelp utøves i samarbeid med Hitra og styres av et interkommunalt styre. I 
en forvaltningsrevisjon kan det være relevant å se på ivaretakelsen av aktivitetskrav til 
sosialhjelpsmottakere under 30 år, og kartleggingen av deres arbeidsevne. 
  
Om grunnskole står det følgende:  
 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for elever på Frøya er vesentlig lavere enn 
landsgjennomsnittet og elevene har et lavt mestringsnivå. I kommunen er det mange 
flerspråklige elever, og det er en utfordring å gi disse tilrettelagt undervisning. Samtidig får 
flere elever spesialundervisning, men dette er i hovedsak på ungdomsskolen. 
Administrasjonen viser til at kommunen hadde vært tjent med tidligere innsats. Kommunen er 
knyttet til veiledningstjenesten «tidlig innsats» gjennom utdanningsdirektoratet. 
Fylkesmannen gjennomfører også tilsyn så lenge grunnskolepoengene er lave. Det er flere 
relevante innfallsvinkler til en forvaltningsrevisjon på område. En revisjon kan se på hvordan 
bestemmelsene i opplæringsloven etterleves innenfor kvalitet i tjenesten, krav til kompetanse 
og/eller tilpasset opplæring. 
  



Forslagene til vinkling for temaene er ikke bindende, og kontrollutvalget står fritt til å gjøre 
endringer og foreslå problemstillinger.  
  
Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget har også mulighet til å bestille en eierskapskontroll. 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. I 
plan for eierskapskontroll er disse selskapene/ områdene satt opp:  

• DalPro AS 
• Trondheim Havn IKS 
• Eierstyring i Frøya kommune  
• ReMidt AS 

  
Konklusjon 
Kontrollutvalget anbefales å bestille et nytt prosjekt. Om utvalget ikke mener at det er 
grunnlag for å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring, kan de bestille 
en forvaltningsrevisjon av økonomisk sosialhjelp eller grunnskole. Kontrollutvalget kan 
eventuelt vurdere å bestille en eierskapskontroll. Utvalget kan be sekretariatet utarbeide en 
sak om bestilling til neste kontrollutvalgsmøte.  
 
 


