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Utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 med risiko- og
vesentlighetsvurderinger - Kontrollutvalgets innstilling.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Haugesund bystyre tar KPMGs risiko- og vesentlighetsvurderinger til bruk i ny plan for
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for 2020-2024 til orientering.

Haugesund bystyre vedtar å prioritere/ rangere følgende tema innen forvaltningsrevisjon de
neste fire år:
1. It-sikkerhet i kommunen
Med fokus på personvern rettet mot kommunens ansatte og innbyggernes bruk av kommunens
tjenester.
2. Psykisk helse
Kommunens ansvar og betjening av personer som kan være til skade for seg selv og andre.
3. Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen
Får elever ulikt tilbud om spesialundervisning i skolene, hvor den enkeltes skoles budsjett er
avgjørende? Hva blir gjort for å øke elevenes grunnleggende ferdigheter, spesielt i lesing?
4. Enhet for psykisk helse, rus og LAR
Psykososialt kriseteam skal aktiveres ved kriser, ulykker og katastrofer. Holder enheten et optimalt
fokus, og til enhver tid tilfredsstillende beredskap.
5. Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen
Hvorfor oppstår avvik? Hva gjør vi for å rette opp avvik?
6. Avviksmeldinger knyttet til vold og trusler i skolen Kommunen registrerer en stor og urovekkende
økning i avviksmeldinger knyttet til vold og trusler. Hva har gått galt og hva gjør vi videre?
7. Sikkerhet i hjemmetjenesten
Hvordan sikrer og forbedrer vi våre ansattes arbeidssituasjon mot utagerende brukere
8. Redusert sykefravær Hvordan støtter kommunens HR avdeling lederne av institusjoner, med
uvanlig høyt sykefravær. Hvordan påvirker høyt sykefravær tjenestetilbudet?
9. Opplæringsloven § 9a
10. Sykkel- og trafikksikring
11. Funksjonshemmedes levekår
12. Beredskap, hendelser og katastrofer
13. Ansettelser i kommunen
14. Offentlige anskaffelser
15. Tilskudd til frivillige organisasjoner
16. Vann og avløp

Haugesund bystyre vedtar å prioritere/rangere følgende tema/selskap for eierskapskontroll:
Gruppe 1 – prioriterte prosjekter
1. Karmsund Havn IKS
2. Generell eierstyring
Gruppe 2 – uprioriterte prosjekter
· Haugaland Kraft AS
· Haugaland Vekst IKS
· Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
· Universitetsfondet for Rogaland AS

Haugesund bystyre gir kontrollutvalget delegert myndighet til å endre planen i planperioden i
samsvar med kommuneloven § 23-3 og §23-4.

Bystyret 14.10.2020:
Behandling:
Kontrolutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
BS- 056/20 Vedtak:
Haugesund bystyre tar KPMGs risiko- og vesentlighetsvurderinger til bruk i ny plan for
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for 2020-2024 til orientering.

Haugesund bystyre vedtar å prioritere/rangere følgende tema innen forvaltningsrevisjon
de neste fire år:
1. It-sikkerhet i kommunen
Med fokus på personvern rettet mot kommunens ansatte og innbyggernes bruk av kommunens
tjenester.
2. Psykisk helse
Kommunens ansvar og betjening av personer som kan være til skade for seg selv og andre.
3. Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen
Får elever ulikt tilbud om spesialundervisning i skolene, hvor den enkeltes skoles budsjett er
avgjørende? Hva blir gjort for å øke elevenes grunnleggende ferdigheter, spesielt i lesing?
4. Enhet for psykisk helse, rus og LAR
Psykososialt kriseteam skal aktiveres ved kriser, ulykker og katastrofer. Holder enheten et optimalt
fokus, og til enhver tid tilfredsstillende beredskap.
5. Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen
Hvorfor oppstår avvik? Hva gjør vi for å rette opp avvik?
6. Avviksmeldinger knyttet til vold og trusler i skolen Kommunen registrerer en stor og
urovekkende økning i avviksmeldinger knyttet til vold og trusler. Hva har gått galt og hva gjør vi
videre?
7. Sikkerhet i hjemmetjenesten
Hvordan sikrer og forbedrer vi våre ansattes arbeidssituasjon mot utagerende brukere
8. Redusert sykefravær Hvordan støtter kommunens HR avdeling lederne av institusjoner, med
uvanlig høyt sykefravær. Hvordan påvirker høyt sykefravær tjenestetilbudet?
9. Opplæringsloven § 9a
10. Sykkel- og trafikksikring
11. Funksjonshemmedes levekår

12. Beredskap, hendelser og katastrofer
13. Ansettelser i kommunen
14. Offentlige anskaffelser
15. Tilskudd til frivillige organisasjoner
16. Vann og avløp
Haugesund bystyre vedtar å prioritere/rangere følgende tema/selskap for eierskapskontroll:
Gruppe 1 – prioriterte prosjekter
1. Karmsund Havn IKS
2. Generell eierstyring
Gruppe 2 – uprioriterte prosjekter
· Haugaland Kraft AS
· Haugaland Vekst IKS
· Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
· Universitetsfondet for Rogaland AS
Haugesund bystyre gir kontrollutvalget delegert myndighet til å endre planen i planperioden i
samsvar med kommuneloven § 23-3 og §23-4.

Saksutredning
Kontrollutvalgets saksutredning følger vedlagt.
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