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Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
34/21  Kontrollutvalget      10.11.21 
 
 
Bestilling av forvaltningsrevisjon  
  
Saksdokumenter: 

- Plan for forvaltningsrevisjon for Rennebu 2020 – 2024 av den 
01.10.2020, ligger på konfjell.no/kontrollutvalg/Rennebu-kommune – se lenke: 
Plan for forvaltningsrevisjon 

- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering av den 31.12.2019, ligger på 
konfjell.no/kontrollutvalg/Rennebu-kommune - se lenke: 
Revisors risiko og vesentlighetsvurdering 

 
 
 
Saksbakgrunn: 
I forrige møte ble det behandlet en rapport av forvaltningsrevisjon for teknisk drift, og 
det er klart for å bestille en ny forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har i henhold til 
leveranseavtalen med Revisjon Midt-Norge en tilgjengelig timeressurs på 250 timer pr år 
i perioden 2020-2023. 
Den forrige forvaltningsrevisjonen var på 300 timer. Dersom kontrollutvalget i løpet av 
perioden ønsker å holde seg innfor rammen og samtid ha mulighet til å gjennomføre 1 
forvaltningsrevisjon årlig, bør ikke timerammen overstige 250 timer. 
 
En forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
vedtak. Som bakgrunn for bestilling av en ny forvaltningsrevisjon, så er den utarbeide 
planen for forvaltningsrevisjon grunnlaget.   
 
Kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024, og planen 
angir følgende prioriteringer: 
 

1. Teknisk drift: Vedlikehold og drift av eiendom, vei, vann og avløp.  
2. Oppvekst: Tidlig og tverrfaglig innsats for elever. 
3. Helse og omsorg: Ressurser i eldreomsorgen og dimensjonering av 

tjenestetilbudene.  
4. Internkontroll: Rammeverk for økonomi- og delegasjonsbestemmelser knyttet til 

ny organisering.  
5. Offentlige anskaffelser: Regeletterlevelse - miljø, sosiale rettigheter og lærlinger.  
 

Prosjekt nummer 1 er gjennomført. 
Kontrollutvalget er gitt myndighet til å kunne gjøre endringer i planperioden, og det vil si 
at kontrollutvalget velger blant de prioriterte prosjektene dersom det ikke er forhold som 
tilsier at det har oppstått et akutt behov innen et annet område.  
 

http://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/Kontrollutvalgets-plan-for-forvaltningsrevisjon-endelig.pdf
http://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/2820-vedlegg-1-Revisors-risiko-og-vesentlighetsvurdering-Oppdal.pdf
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Statsforvalteren har fått i oppgave å koordinere tilsyn. Ingen av temaene for tilsyn 
sammenfaller med kontrollutvalgets prioriteringer ut fra det vi vet så langt. 
 
For å vurdere tema og spørsmål som ønskes belyst så kan «Revisors risiko og 
vesentlighetsvurdering» være til hjelp i tillegg til den kunnskap og erfaring som 
kontrollutvalget besitter.  
 
En bestilling vil svares opp med en prosjektplan fra revisjonen som viser hvordan 
forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres med bl.a. problemstillinger, metodikk, rammer 
og omfang for revisjonen. 
 
 
Saksvurdering: 
Dersom kontrollutvalget ønsker å følge prioriteringene i planen så er det prioritet 
nummer 2, med område oppvekst og tema «Tidlig og tverrfaglig innsats for elever» som 
står for tur. Begrunnelsen i planen er som følger:  
 

«Området er angitt som moderat risiko. Område og tema er valgt ut fordi 
Rennebu ikke har gjennomført forvaltningsrevisjoner på dette området tidligere, 
og temaet kan være et godt verktøy for å kunne finne frem til hvordan 
undervisning og oppfølging kan tilpasses best mulig til den enkelte elev sitt behov. 
Stortingsmelding nr. 6 «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i 
barnehage, skole og SFO» fra 2019 angir temaet som et satsingsområde innen 
oppvekst.» 

 
På bakgrunn av saksfremstillingen anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget bestiller en 
forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget må først gjøre et valg av område. Deretter må kontrollutvalget drøfte 
hvilke problemstillinger eller spørsmål de ønsker å få belyst. Dersom en velger oppvekst, 
så kan eksempler på spørsmål være: 
 

• Hvordan sikrer Rennebu kommune at barnehagene og skolene arbeider helhetlig 
mot samme målsetting om tidlig innsats? 

• Om barnehager og skoler arbeider systematisk for å avdekke barn og unges 
læringsutfordringer så tidlig som mulig?  

• Tilbyr Rennebu kommune tilpasset opplæring i tråd med opplæringsloven og 
øvrige retningslinjer, og hvordan ivaretas dette ved bytte av skole og overgang 
fra barne- til ungdomsskole? 

• Sikres tidlig innsats ved overgang fra barnehage til skole?  
• Om barnehager og skoler iverksetter tiltak for når det er identifisert 

læringsutfordringer, og bidrar de til å utjevne forskjeller? 
• Er det rutiner for evaluering av tiltakene? 
• I hvilken grad bidrar PPT inn mot barnehager og skoler for å sikre tidlig innsats og 

bistand ved behov?  
I Rennebu kommune sin årsmelding for 2020 opplyses det at PPT hadde et 
underforbruk pga sykefravær. Er det tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i PPT? 

• Hvordan er saksbehandlingen i saker om spesialundervisning? 
• Hvordan var oppfølgingen for tidlig innsats under korona-perioden? 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område ……….. 
med tema …………  
Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer. 
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2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:  
- 
-  

3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte, og det bes om at 
prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.01.2022.  


