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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 
2. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 08.08.2022. 
 
Vedlegg 
Forsinket levering av ferdig rapport 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av grunnskole i Inderøy kommune på sitt 
møte 9. februar 2021 (sak 4/21).  
På utvalgets møte 16. mars 2021 (sak 9/21) ble prosjektplanen behandlet. Kontrollutvalget 
fattet følgende vedtak: 
1. Kontrollutvalget viser til forslaget til plan for prosjektet Grunnskole, og ber revisjonen ta 

med alle disse tre problemstillingene i prosjektet: 
• Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene 

i Inderøy? 
• Arbeides det aktivt og systematisk med arbeidsmiljø for de ansatte i grunnskolen i 

Inderøy? 
• Er skolenes rutiner og praksis for rapportering og håndtering av avvik 

tilfredsstillende? 
2. Utvalget godkjenner at prosjektet vil kreve større timeressurs og bli ferdigstilt senere enn 

revisjonens forslag, og ber om å bli orientert om ressursrammen når den er endelig 
definert. 

 
Kontrollutvalget behandlet oppdatert prosjektinformasjon på sitt møte 11. mai 2021 (sak 
14/21). Forvaltningsrevisjon av grunnskolen har et estimert timeforbruk på 450 timer, og 
levering av endelig rapport til kontrollutvalgets sekretariat var satt til 31. desember 2021.  
 
På kontrollutvalgets møte 14.03.2022 (sak 7/22) fikk kontrollutvalget informasjon om at 
levering av ferdig rapport var forsinket. Revisor anslo at rapporten kunne behandles i 
kontrollutvalgets møte 11. mai 2022. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har mottatt en ny henvendelse fra oppdragsansvarlig revisor 
(epost av 28. april 2022), hvor revisor sier at det er ytterligere forsinkelse på levering av 
ferdig rapport, se vedlegg. 
 
Konklusjon 
Dagens møte (11. mai) i kontrollutvalget er det siste før sommeren, neste møte er 31. 
august. Det vil si at det har tatt nesten ett og et halvt år fra forvaltningsrevisjonen ble satt i 
bestilling til kontrollutvalget får ferdig rapport til behandling. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket 
levering av ferdig rapport til orientering og ber om at ferdig rapport leveres sekretariatet 
senest 8. august 2022. 
 
 


