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Innkommet sak fra revisjonen - Utsettelse av forvaltningsrevisjon – orientering
Brev fra rådmannen i Nordkapp datert 22. september 2016
Brev fra Nordkapp kommune til VEFIK IKS om ytterligere utsettelse datert, 10.
januar 2017
Revisjonens svar til rådmannen i epost av 23. september 2016.
Revisjonens svar til rådmannen datert 11.januar.2017

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte sak fra revisjonen med følgende opplysninger om saken:
«I Nordkapp kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 framgår det at det skal
gjennomføres en forvaltningsrevisjon av kommunens saksbehandling av enkeltvedtak.
Kontrollutvalget har vedtatt oppstart av denne undersøkelsen.
I brev, datert 16. september 2016, har revisjonen orientert rådmannen i kommunen om
oppstart av dette prosjektet. I brev, datert 22. september 2016, ber rådmannen om at
revisjonen utsetter undersøkelsen. Dette på grunn av personal- og ressursmessige utfordringer
i kommunens ledergruppe, og den 10. januar 2017 ber rådmannen om ytterligere utsettelse av
samme grunn.
Rådmannen har også ved en tidligere anledning bedt om utsatt frist. Dette i forbindelse med
revisjonens oppfølging av tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon.
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På bakgrunn av dette er det revisjonens samlede vurdering at gjennomføring av
forvaltningsrevisjon på nåværende tidspunkt med stor sannsynlighet ikke lar seg utføre på en
faglig forsvarlig måte. Revisjonen tar derfor sikte på å gjenoppta arbeidet med
forvaltningsrevisjon i Nordkapp kommune i september 2017.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.»
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om utsatt gjennomføring av
forvaltningsrevisjonsprosjekt Saksbehandling av enkeltvedtak til etterretning.
Kontrollutvalget forutsetter at prosjektet videreføres av revisjonen så snart dette lar seg
gjennomføre på en faglig forsvarlig måte.
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