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Planlegging av virksomhetsbesøk ved barneskolen, Sjulhustunet 
 

Saksdokumenter: 

- Sak 04/20 (ikke vedlagt) 

- Sak 05/21 Orienteringssak 4 (ikke vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget behandlet den 04.02.20 – Initiering av virksomhetsbesøk i 2020  

Utvalget fattet følgende vedtak: 

«Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Alvdal barneskole, Sjulhustunet 2.juni 2020. 

Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for 

gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte." 

 

I orienteringssak 05/21 under orienteringssak 4 ble følgende vedtak gjort: 

«Hensynet til smittevern og kapasitet i kommunene, innebar store endringer i 

tilsynsaktiviteten i 2020.  Dette er også situasjonen i starten av 2021. Som følge av 

denne helt spesielle situasjonen med utbrudd av koronasmitte ble kontrollutvalgets 

planlagte virksomhetsbesøk i 2020 ved Alvdal barneskole utsatt. Sekretariatet anbefaler 

å avvente planlegging av virksomhetsbesøk som innebærer fysisk oppmøte i første 

halvår. Det kan være aktuelt å eventuelt invitere virksomhetsledere til et møte for å få 

en orientering om hvordan pandemien har påvirket institusjonene i kommunen.» 

 

Kontrollutvalget bes om å ta stilling til hvordan den videre oppfølgingen av 

virksomhetsbesøket skal planlegges. Flere utvalg har valgt å invitere inn 

virksomhetsledere i enkelte enheter for å få en orientering slik det er løftet frem som en 

mulighet under orienteringssak 05/21. Da vil man ikke være så sårbar for hva som må 

tas av smittevernhensyn.  

 

På denne bakgrunn bes det derfor om at utvalget diskuterer hvordan de ønsker at det 

initierte virksomhetsbesøket skal planlegges, gjennomføres og hva de ønsker å få 

informasjon om. 

 

Kontrollutvalget bør under behandlingen fastsette: 

- Tema for besøket 

- Endelig tidspunkt 

- Hvem som skal inviteres 

- Hvilken dokumentasjon som skal innhentes og sendes til utvalget før møtet 

 

 

Saken legges frem uten innstilling 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
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