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Saksopplysninger:
Hammerfest Eiendom KF er et av temaene i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon 20132016. Imidlertid har kommunestyret i Hammerfest i sak PS 116/15 vedtatt å legge ned
foretaket. Dette medfører at det ikke vil være aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av
foretaket.
Ifølge gjeldende plan for forvaltningsrevisjon skal Hammerfest kommune til sammen ha
gjennomført fem forvaltningsrevisjoner i gjeldende planperiode. For at Hammerfest kommune
skal få levert det antall forvaltningsrevisjoner som planen for forvaltningsrevisjon legger opp
til, må kontrollutvalget velge et nytt tema som vil inngå i den nevnte planen. Kommunestyret
har gitt kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom
kontrollutvalget finner det nødvendig
Tema i plan for forvaltningsrevisjon skal ha vært gjenstand for en overordnet analyse.
Følgende ti tema har vært gjenstand for overordnet analyse for planperioden 2013-2016:











Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen
Samhandlingsreformen (Inngår i gjeldende plan: Igangsettes vårhalvåret 2016)
Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet (Inngår i gjeldende plan: Igangsatt)
Innvandrertjenesten
Kommunale anskaffelser
KOSTRA-rapportering
Forvaltning av startlån (Inngår i gjeldende plan: Gjennomført)
Sykefravær – IA-avtalen (Inngår i gjeldende plan: Gjennomført)
Hammerfest Eiendom KF (Inngår i gjeldende plan: Utgår fra planen)
Beregning av selvkost på VAR-området

Revisjonen vurderer temaet «kommunale anskaffelser» (offentlige anskaffelser) som det
området som representerer størst risiko for avvik, svakheter og mangler. Revisjonen anbefaler
derfor at kommunale anskaffelser inngår som nytt tema i plan for forvaltningsrevisjon 2013-

2016. Revisjonen anbefaler videre at teamet skifter navn til offentlige anskaffelser. Dette vil
ikke ha noen betydning for innholdet i undersøkelsen.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak PS 116/15. På bakgrunn av dette er det
ikke aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Hammerfest Eiendom KF.
Kontrollutvalget velger å innta offentlige anskaffelser som nytt tema i plan for
forvaltningsrevisjon 2013-2016.

