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Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte dokumenter fra revisjonen: Overordnet analyse for planperioden 20172020 og forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.
Kontrollutvalget har tidligere i sak 6/2016 gitt følgende innspill til revisjonen områder som
ønskes tatt med i vurderingene i forbindelse med overordnet analyse/plan for
forvaltningsrevisjon:







Mobbing i grunnskolen
o Håndtering /system
o Elevmapper/dokumentasjon/dokumentbehandling
Tilpasset opplæring av hele elevgruppen, spesialundervisning og tidlig innsats i
grunnskolen.
Beregning av selvkost innenfor VAR-området.
Rutiner i investeringsprosjekter, eks. anskaffelse/rehabilitering brannstasjonen
Ressursbruk og kvalitet i teknisk sektor
Oppfølging av politiske vedtak
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Revisjonen har i plandokumentet anbefalt følgende forvaltningsrevisjoner i planperioden:
1. Mobbing i grunnskolen
2. Anskaffelser og innkjøpsrutiner
3. Ressursbruk og kvalitet i teknisk sektor
4. Tildeling av sykehjemsplass
Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse
at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet.
Sekretariatet har ingen merknader til revisjonens utredninger og de anbefalinger som
fremkommer i plandokumentet.

Sekretariatets tilrådning:
1. Kontrollutvalget tar opplysningene i Overordnet analyse 2017 - 2020 og Plan for
forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 til etterretning og slutter seg til anbefalingene i
plandokumentet.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 –
2020.
Følgende områder prioriteres i planperioden:
1. Mobbing i grunnskolen
2. Anskaffelser og innkjøpsrutiner
3. Ressursbruk og kvalitet i teknisk sektor
4. Tildeling av sykehjemsplass
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig
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