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Virksomhetsbesøk i 2022– Forslag til gjennomføring

Saksdokumenter:
− Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 28.09.17
− Organisasjonskart Holtålen kommune

Saksframlegg:
Kontrollutvalget behandlet den 21.01.22 – Initiering av virksomhetsbesøk i 2022
Utvalget fattet følgende vedtak:
"Virksomhetsbesøk gjennomføres ved teknisk VAR-område den 15.september 2022.
Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for
gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte."
Den 05.05.22 behandlet kontrollutvalget forslag til plan, men vedtok å utsette saken.
Utvalget mener det er mere aktuelt å gjennomføre virksomhetsbesøk hos enheten Helse.
Kontrollutvalget bør under behandlingen fastsette:
-

Endelig tidspunkt
Tema
Hvor møtet skal foregå
Hvem som skal inviteres
Hvilken dokumentasjon som eventuelt skal innhentes og sendes til utvalget før møtet

Slike besøk er ikke formelle tilsyns- eller kontrollbesøk, men gir kontrollutvalget mulighet
til å gjøre seg kjent med kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan ta med seg
innsikt og inntrykk videre i sitt kontrollarbeid.
Hensikten med besøket for kontrollutvalget er bli kjent med virksomheten, og å gjøre
kontrollutvalgsarbeidet kjent.
Det legges opp til en åpen og uformell dialog der utvalget skal kunne stille spørsmål
underveis.
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Utvalget ønsker blant annet en orientering om ny helseplattform og hvordan dette vil
berøre Holtålen kommune og hvilke utfordringer kommunen ser for seg.
Dersom det er andre aktuelle tema utvalget ønsker belyst, bør dette defineres på forhånd
slik at enheten kan forberede seg best mulig.
Selve gjennomføringen av møtet styres av utvalgets leder.

Forslag til tidsplan:
Tidsplan
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:30
11:30-12:30
13:40-

Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle
Enheten presenterer seg selv
Orientering og diskusjon med utgangspunkt i valgt tema
Omvisning
Ordinært møte

Sekretariatets forslag til vedtak:
Plan for virksomhetsbesøk ved enheten Helse den 15. september 2022 utarbeidet under
behandlingen, godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:
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