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Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2019
Saksdokumenter:
- Prosjekt beskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Oppfølging av politiske
vedtak i Folldal kommune
Saksframlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon for Folldal kommune for perioden 2016-2019 ble behandlet
av kontrollutvalget i 14.09.16 og vedtatt i kommunestyret samme år, 17.11.16.
I følge planen ble følgende prioritert for perioden:

Kontrollutvalget innstilling til kommunestyret var som følger:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1” Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Folldal 2016-2019”
2” Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak”
3” Kommunens praktisering av selvkostprinsippet”
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

Kommunestyrets vedtak i møte 17.11.16 ble som følger:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas med følgende prioriterte prosjekter:
1. "Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Folldal 2016-2019"
2. "Pleie og omsorgstilbudet i Folldal kommune etter implementering av
samhandlingsreformen"
3. «Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak"
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS. Kontrollutvalget gis myndighet
til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av
forvaltningsrevisjon i kommunen og selskaper.
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak og prioritering, har Revisjon Fjell IKS utarbeidet forslag
til prosjektplan nr 3 for 2019, nr. 1 og 2 er gjennomført og sluttbehandlet.
Saksvurdering:
Kommunens styringsprinsipp bygger på en ansvarsfordeling mellom folkevalgte og
administrasjonen. De folkevalgte bestemmer gjennom sine vedtak hva som skal gjøres,
mens administrasjonen skal iverksette vedtakene. Å sikre at kommunestyrets vedtak blir
iverksatt er grunnleggende for et velfungerende lokaldemokrati.
Formålet med prosjekter er å vurdere om vedtak blir iverksatt slik de folkevalgte har
bestemt og uttrykt sine vedtak i kommunestyret.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Undersøkelsen vil bli gjennomført i henhold til RSK 001 – standard for
forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisors styre gjort gjeldende for god
kommunal revisjonsskikk.
Undersøkelsen søkes gjennomført ved å vurdere fakta som samles inn gjennom
dokumentanalyse, spørsmål til administrasjonen og en spørreundersøkelse.
Undersøkelsen avgrenses til å omhandle vedtak som er gjort i kommunestyret.
Prosjektet avsluttes og presenteres for kontrollutvalget i løpet av 2019.
Revisjon Fjell IKS har foreslått følgende problemstillinger:
- Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp
kommunestyrets vedtak?
- Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak
blir iverksatt, samt systemer og rutiner for å rapportere tilbake til
kommunestyret?
- Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som forutsatt?
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet
"Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune” slik den foreligger.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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