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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema mål- og resultatstyring. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan - Mål og resultatstyring 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon med tema driftsøkonomi/driftseffektivitet, se sak 
1/23, møte 24.01.2023. Revisor har laget en prosjektplan (vedlagt), der 
forvaltningsrevisjonen har fått tittelen mål- og resultatstyring. Det går fram av prosjektplanen 
at formålet med undersøkelsen skal være å finne ut om kommunen har et “mål- og 
resultatsystem som er egnet til å fremme en målrettet og effektiv tjenesteproduksjon”. 
Revisor vil undersøke om administrasjonen har et system der det er satt konkrete og 
etterprøvbare mål, og om administrasjonen rapporterer på effekt og resultater på disse 
områdene: trivsel og mobbing i barnehage og skole, eldreomsorg og hjemmebaserte 
tjenester og vedlikehold av kommunale veier. Problemstillingene, ressursramme og tidsplan 
er nærmere beskrevet på side 3 i prosjektplanen. Ressursrammen betyr at kontrollutvalget 
fortsatt har 180 timer igjen til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller annen undersøkelse 
i 2023.    
  
Revisor legger opp til at undersøkelsen skal innrettes mot kommunen som 
tjenesteleverandør. I planen foreslår derfor revisor at spørsmålet om oppfølgingen av bo- og 
driveplikten holdes utenfor denne undersøkelsen: "Forvaltningsrollen er vesentlig forskjellig 
fra rollen som tjenesteyter, ettersom den dreier seg om å bestemme den enkelte innbyggers 
rettigheter og plikter, og å påse at pliktene overholdes. Håndheving av bo- og driveplikt er en 
rolle kommunen har som lokal forvalter av et nasjonalt lov- og regelverk." 
Forvaltingsrevisjonen i 2018 bestod blant annet av en gjennomgang av 40% av 
konsesjonssakene i perioden 2013-2017. Revisjonen avdekket ingen systematiske feil eller 
mangler i saksbehandlingen.  
  
I møtet 24.01.23 behandlet kontrollutvalget også en henvendelse fra publikum om 
administrasjonens oppfølging av bo- og driveplikten. Kontrollutvalget vedtok å be 
kommunedirektøren orientere om administasjonens retningslinjer for håndtering av bo- og 
driveplikt i  møtet 03.10.2023, se sak 3/23.   
  
Vurdering 
 Prosjektplanen svarer på kontrollutvalgets bestilling, bortsett fra når det gjelder håndteringen 
av bo- og driveplikten. Kontrollutvalget vil få en orientering om dette temaet i møtet 3 
oktober. Det framstår som en hensiktsmessig tilnærming til temaet. Dersom kontrollutvalget 
etter orienteringen er usikker på om kommunens håndtering er i samsvar med lovverket, kan 
det være aktuelt å be revisor om å gjøre en begrenset undersøkelse av sakene som har 
kommet inn etter forrige rapport. Statsforvalteren skal ellers ha tilsyn på landbruksområdet i 
mai 2023, og kontrollutvalget vil få rapporten fra tilsynet til orientering. Rapporten kan, 
dersom den omfatter tilsyn med saksbehandlingen, inngå i vurderingen av om det er aktuelt 
med en undersøkelse av håndteringen av bo- og driveplikt.  
  



Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til forslaget til prosjektplan med 
ressursramme og framdriftsplan. 
 
 


