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Vurdering og valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017
Saksdokumenter:
- Møtebok overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20162017 sak 43/16 (ikke vedlagt)
- Overordnet analyse Tynset kommune, utarbeidet av BDO (ikke vedlagt)
- Møteprotokoll kommunestyrets behandling 24.01.17, sak 6/17
Saksframlegg:
Den overordnede analysen med forslag til plan for forvaltningsrevisjon ble bestilt av
kontrollutvalget den 26.08.16, sak 25/16, og er utarbeidet av BDO. Analysen og plan ble
behandlet av kontrollutvalget i møte 29.11.16 sak 43/16 og oversendt til kommunestyret
som behandlet analysen i møte den 24.01.2017, sak 6/17.
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak til kommunestyret var i sak 25/16 som følger:
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med
følgende innstilling:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1” Psykisk helse blant unge ”
2" Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede”
3" Forvaltning og vedlikehold av den kommunale boligmassen
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.
Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling i møte 24.01.17 sak 6/17 med
følgende vedtak:
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og
på alle nivå
2. Psykisk helse blant unge
3. Kontroll av investeringsprosjekter
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunestyrets prioritering er noe annerledes enn kontrollutvalgets innstilling for 1.
prioritet.
Kontrollutvalget har allikevel fullmakt til å endre og prioritere.
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig i kommunestyret. Planen er dermed
endelig godkjent av kommunestyret i møte 24.01.17 og kontrollutvalget må nå følge opp
med bestilling av forvaltningsrevisjon.
Når valg av prosjekt er blitt foretatt, må prosjektet utlyses gjennom Abakus AS på anbud
som vil utarbeide anbudsgrunnlag som kontrollutvalget skal godkjenne. Etter at valgt
leverandør er gjort, vil det bli utarbeidet en prosjektbeskrivelse av valgt leverandør som
kontrolltrollutvalget skal beslutte før selve prosjektarbeidet settes i gang.
Kommunestyret har gjennom sitt vedtak endret på kontrollutvalgets innstilling med et
nytt prosjekt som nr. 1. Vanlig praksis er at kontrollutvalget følger kommunestyrets
vedtak når det gjelder prosjekter som skal gjennomføres, men som det fremkommer av
vedtaket har kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte rekkefølge av forvaltningsrevisjon. Kontroll av
investeringsprosjekter med mye omtale etablering ny brannstasjon vurderes som svært
aktuell å få nærmere gjennomgått.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon på investeringsprosjekter
knyttet til etablering av ny brannstasjon. Abakus AS bes lyse ut prosjektet på anbud
snarest og samt ber om prosjektbeskrivelse.
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