
Emne SV: oppfølging av rapport

Fra Per Arne Aaen

Til Torill Bakken

Kopi Kolbjørn Kjøllmoen

Sendt fredag 24. september 2021 13:35

Hei Torill

Da har vi gjennomgått og svart ut så godt vi kan. En del av dette er jo fortsatt i prosess 

og mye handler om den jobben vi er i gang med nå fram mot vedtak av budsjett og 

økonomiplan.

Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren 

sørge for:

• I større grad å underbygge enhetenes økonomiplanrammer med data som indikerer 

endringer i tjenestebehovet.

o Fokus på og tydeliggjøring av ulike premisser for tjenestene, lovpålagt 

etc, endring i fødselstall, demografi etc. Det er gjennomført 

lederutvikling med fokus på tjenestebehov ut fra interessentkartlegging 

mm, som grunnlag inn i strategiske planer og budsjettdokument.

• Formalisere enhetsledernes ansvar for budsjettstyring og budsjettoverholdelse.

o Nytt vedtatt økonomireglenemt, vedtas endelig 28. oktober.

o Ny org.struktur med gjennomgang og tydeliggjøring av rolle, ansvar og 

myndighet, gjeldende fra 01.01.22.

• Beskrive rollefordelingen i budsjettprosessen mellom kommunedirektøren og 

politisk nivå i et stående reglement.

o Dette forstås som en rutinebeskrivelse for prosessen, tatt inn i 

økonomireglementet.

• Etablere finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.

o Blir tatt inn i budsjettdokumentet og økonomiplan.

• Etablere mer konkrete og overprøvbare mål for enhetenes virksomhet.

o Arbeid iverksettes med ny org.struktur.

• Dokumentere på en mer systematisk måte at erfaringer fra brukerne og 

kvalitetsindikatorer benyttes som grunnlag for kvalitetsforbedring. 

o Økt fokus på interessentanalyser

o Økt fokus på klager

o Øke fokus på systematikk i brukerundersøkelser

o Tydeliggjøre ansvar for enheten, mål og måloppnåelse gjennom 

budsjett, tertialrapporteringer og årsberetning.
o Vi bruker som utgangspunkt «Bedre kommune» og «10-faktor» som 

verktøy for brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelse.

• Dokumentere bedre de prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge 

kvalitetsforbedring av tjenestene. 

o Samme som punkt over.

God helg 

Med hilsen

Per Arne Aaen
Kommunedirektør
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Telefon: 
Mobil: 913 08 112

Alvdal kommune 
2560 Alvdal 
Telefon 62489000 
postmottak@alvdal.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner. 

Husk smittevern: • Rene hender • 1 meter avstand • Vær hjemme om du er syk. 

Fra: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgfjell.no> 
Sendt: onsdag 22. september 2021 14:20
Til: Per Arne Aaen <Per.Arne.Aaen@alvdal.kommune.no>
Emne: oppfølging av rapport

Hei!
Kontrollutvalget skal ha møte tirsdag 5. oktober og da hadde jeg håpet å sette oppfølging av 
forvaltningsrev.rapport om budsjettprosess på kartet. Jeg vet fristen går ut først 1. okt., men det 
hadde vært fint om du har tilbakemelding før førstkommende helg.
Legger ved saken til orientering.

mvh

Torill Bakken

Daglig leder

Kontrollutvalg Fjell IKS                                                                                                                    

2550 Os i Østerdalen

http://konfjell.no

tlf: 908 15 168
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