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Virksomhetsbesøk Midtbygda oppvekstsenter – forslag gjennomføring
Saksdokumenter:
- Kontrollutvalget sak 09/18 Virksomhetsbesøk 2018 – vurdering (ikke vedlagt)
- Prosedyrer for virksomhetsbesøk - vedlagt
Saksframlegg:
I møte 12.02.18 sak 09/18 Virksomhetsbesøk 2018 – vurdering, diskuterte utvalget
aktuelle etater som kan være relevante for virksomhetsbesøk.
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker å få nærmere vurdert virksomhetsbesøk til Midtbygda oppvekstsenter om organisering og erfaring knyttet til nyetablert oppvekstsenter.
Sekretariatet legger frem forslag til gjennomføringsplan i samarbeid med
oppvekstsenteret til neste møte i utvalget. Besøk og avholdelse av møte gjennomføres i
møte 11.06.18.
Sekretariatet gjorde henvendelse til enhetsleder Kjell Braut og gjennomførte
planleggingsmøte tirsdag 13.03. Enhetsleder er felles rektor både for Midtbygda og
Lønset skole. Henvendelse ble godt mottatt og enhetsleder ønsker kontrollutvalget på
besøk.
Med utgangpunkt i vedtatt prosedyrer for virksomhetsbesøk, som ble gjennomgått med
enhetsleder, ble aktuelle tema diskutert. Hensikten med besøket for kontrollutvalget er å
- Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen
- Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om
sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert
- Sjekke utvalgte områder som for eksempler HMS, offentlige anskaffelser og
lignende ved å få orientering og innsyn i system og rutiner
- Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid
Forslag til program og gjennomføring:
Før møtestart gjennomføres en omvisning i skolens lokaler.
1. Kontrollutvalget presenterer seg og orienterer om kontrollutvalgets arbeid og
hensikten med besøket
2. Enhetsleder og andre aktuelle medarbeidere deltar og orienterer om virksomheten
Aktuelle tema vil bl.a. være i stikkord:
Organisering, fasiliteter/bygg, erfaringer ny organisering som oppvekstsenter,
HMS, verneombud, internkontroll, sykefravær, etikk
Videre knyttet til elever: Mobbing, oppfølging elever fravær, kontakt foreldre
Opplisting er ikke utfyllende.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Det legges opp til en åpen og uformell god dialog der utvalget løpende skal kunne stille
spørsmål underveis.
Etter at program er gjennomført, fortsetter kontrollutvalget med ordinære saker i
møterom som disponeres på skolen.
Det blir ordnet med servering fra skolen.
Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres til møte og behandling av saken å tenke
igjennom både tema og spørsmål.
Selve gjennomføringen av møte styres av utvalgets leder.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Midtbygda oppvekstsenter mandag 11.06. kl 09.00.
Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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