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FORVALTNINGSREVISJON GRUNNSKOLE - TILBAKEMELDING 
 
Vi viser til kontrollutvalgets vedtak om bestilling av forvaltningsrevisjon innen 
grunnskole (KU 04/21), og ytterligere vedtak og dialog omkring samme oppdrag. Dialogen med 
kontrollutvalget og sekretariatet er ivaretatt av oppdragsansvarlig Anna K. Dalslåen i perioden feb 21 – 
mai 22 på vegne av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig avsluttet sitt arbeidsforhold i Revisjon 
Midt-Norge pr 1.6.22, og oppdragsansvaret ble internt overført til fagleder. Oppgaven med sluttføring av 
rapport ble overført til prosjektmedarbeider av hensyn til kunnskap om den aktuelle 
forvaltningsrevisjonen og tilgjengelige ressurser. Rapporten er av ulike interne årsaker dessverre ikke 
ferdigstilt i henhold til sist gitte frist for oversendelse (8.8.22).  
 
Fagleder vil fra og med i dag (16.8) overta alt praktisk arbeid med sluttføring av forvaltningsrevisjonen. 
Det vil ta noe tid å sette seg inn i det innsamlede datamaterialet (og evt komplettere dette), utføre 
analysene, skrive rapport, kvalitetssikre rapport i henhold til våre rutiner, innhente uttalelse fra 
kommunedirektøren og ferdigstille til oversendelse. Samlet vurderer undertegnede at det er behov for 
fire uker til internt arbeid i Revisjon Midt-Norge, i tillegg til at kommunedirektøren tilstås 2 uker for å 
komme med uttalelse til utkast til rapport. Totalt må det påregnes seks uker før oversendelse av endelig 
rapport (28.9). Dette forutsetter at det ikke er behov for ytterligere data. Dersom det blir behov for å 
samle inn data, så vil kontrollutvalget underrettes umiddelbart.  
 
Fagleder vil understreke at sluttføring av denne forvaltningsrevisjonen har høyeste prioritet, og på det 
sterkeste beklage manglende levering og de ulemper dette medfører for kontrollutvalgets arbeid. 
Fagleder vil også understreke at RMN forholder seg til avtalt timeforbruk i forvaltningsrevisjonen, og at 
eventuelt merforbruk i forbindelse med sluttføring ikke får konsekvenser for kontrollutvalgets 
tilgjengelige ressurs til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
 
Dersom kontrollutvalget har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, så stiller undertegnede gjerne 
i møte. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tor Arne Stubbe 
Fagleder forvaltningsrevisjon 

 
Direkte    98608070 eller    tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no 
 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  
 
Org.nr.: 919 902 310 
Bank: 4270 18 38658 
M post@revisjonmidtnorge.no  
T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 
Tor Arne Stubbe 
 
Dato og referanse: 
16.08.22 
 


