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Bakgrunn:
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020, vedtatt av
kommunestyret i Alta kommune den 25.10.2016 (sak 97/16).
Saksopplysninger:
Det framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av kommunens forberedelse og
iverksetting av politiske vedtak.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 sies det følgende om dette fokusområdet:
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Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om saker som administrasjonen legger fram for
folkevalgte organer er forsvarlig utredet. I dette ligger det at saker til politisk behandling skal
være utredet p en slik måte at de folkevalgte har et kvalifisert beslutningsgrunnlag. I tillegg
har formålet også vært å undersøke hvordan politiske vedtak blir fulgt opp av
administrasjonen. På bakgrunn av resultatene i revisjonens undersøkelse vil kommunen få
belyst ulike sider ved egen praksis og bli presentert områder hvor det er muligheter for
forbedringer.
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Avgrensing

.
Konklusjoner fra rapporten
Rapportens kap 5 viser følgende konklusjoner på de to hovedproblemstillingene:

Revisjonens anbefalinger

Sekretariatets vurdering
Etter sekretariatets vurdering er forvaltningsrevisjonsrapporten fra revisjonen i tråd med
intensjonene i Alta kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Rapporten behandler
de problemstillinger for prosjektet som kontrollutvalget vedtok i sak 13/2017, samt at det ble
gitt fullmakt til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger. Sekretariatet har for øvrig
ingen merknader til de opplysninger og anbefalinger som fremkommer i rapporten fra
revisjonen.
Rapporten har vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse og lovens krav vedrørende
kontradiksjon anses dermed å være oppfylt.
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Sekretariatets tilrådning
1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak»
utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene
og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten
«Forberedelse og oppfølging av politiske vedtak» til orientering, og slutter seg til
rapportens anbefalinger.
Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger,
herunder:
 Utarbeide rutinebeskrivelser for oppfølging og tilbakerapportering til kommunestyret i
forbindelse med iverksetting av politiske vedtak.
 Innføre rutiner som sikrer at ajourholdet i saksbehandlingssystemet fungerer optimalt
slik at status for iverksetting av politiske vedtak til enhver tid er korrekt.
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