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Virksomhetsbesøk ved Elvland barnehage 4. juni 2018 - evaluering 
 

 

 

Saksdokumenter: 

- Referat fra virksomhetsbesøk (vedlagt – utsendt elektronisk til medlemmene etter          

virksomhetsbesøket) 

- Prosedyrer for virksomhetsbesøk (ikke vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Holtålen kontrollutvalg vedtok den 28.09.17 prosedyrer for virksomhetsbesøk. 

Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg 

kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives.  

 

Kontrollutvalget vedtok den 25.01.18 følgende: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Elvland natur- og kulturbarnehage 20. september 

2018. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for 

gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

  

Plan for virksomhetsbesøket ble utarbeidet av kontrollutvalget den 15.03.18. Dato for 

virksomhetsbesøket ble fastsatt til 20.09.18. 

 

I prosedyrenes punkt 4.2.4 står følgende om arbeidet etter virksomhetsbesøket: 

” Etter møtet lager sekretariatet et oppsummerende notat til kontrollutvalget. 

Notatet behandles av utvalget og videresendes til kommunestyret til orientering. 

Kopi sendes rådmann og enheten som er besøkt. Dersom utvalget utarbeider en 

uttalelse, sendes denne på høring til rådmannen først.” 

 

Det er av stor betydning at det gjennomførte virksomhetsbesøket blir evaluert av 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget har gjennom prosedyrene etablert en fast praksis med 

virksomhetsbesøk, og det er viktig at kontrollutvalget oppsummerer sitt inntrykk av de 

områdene som har vært tema for besøket, om det ble gjennomført i henhold til hensikten 

og om neste besøk skal gjennomføres på samme måte. 

 

Utvalgets diskusjon i denne saken kan legge føringer for hvordan neste besøk skal 

gjennomføres. 

Saken med referatet som vedlegg kan sendes rådmann, virksomheten og 

kommunestyret til orientering. 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken med referat som vedlegg sendes rådmann, virksomheten og kommunestyret til 

orientering. 
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