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Kontrollutvalgssak 67/20 - Plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll – perioden 2020-2024
Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
a. Kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgstjenester
b. Oppfølging av politiske vedtak og kvaliteten på saksutredninger til de folkevalgte
organer
c. Kommunens drift av Helsehuset i forhold til vedtak og gjeldende retningslinjer
d. Saksbehandling og tilsyn i bygg- og plansaker (herunder dispensasjonspraksis)
e. Evaluering av Tromsø kommunes håndtering av situasjonen knyttet til Covid-19pandemien
f. Kvalitet i grunnskoleopplæringen – herunder eventuelt også undersøkelser knyttet til
a. elevenes psykososiale miljø i skolen (forebygging og bekjempelse av
mobbing),
b. tilbudet om tilpasset opplæring og tildeling av spesialundervisning
g. Varsling
h. Kvalitet i Nav/sosialtjenester
i. Kvalitet (og eventuelt ressursbruk) i barnehagene
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
a. Aurora Kino IKS
b. Tromsø Parkering AS
c. Tromsø Veg AS
d. Tromsø kommunale pensjonskasse
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer
i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Gunnar Wilhelmsen
Ordfører
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Saksutredning
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
a. Kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgstjenester
b. Oppfølging av politiske vedtak og kvaliteten på saksutredninger til de folkevalgte
organer
c. Kommunens drift av Helsehuset i forhold til vedtak og gjeldende retningslinjer
d. Saksbehandling og tilsyn i bygg- og plansaker (herunder dispensasjonspraksis)
e. Evaluering av Tromsø kommunes håndtering av situasjonen knyttet til Covid-19pandemien
f. Kvalitet i grunnskoleopplæringen – herunder eventuelt også undersøkelser knyttet til
c. elevenes psykososiale miljø i skolen (forebygging og bekjempelse av
mobbing),
d. tilbudet om tilpasset opplæring og tildeling av spesialundervisning
g. Varsling
h. Kvalitet i Nav/sosialtjenester
i. Kvalitet (og eventuelt ressursbruk) i barnehagene
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
a. Aurora Kino IKS
b. Tromsø Parkering AS
c. Tromsø Veg AS
d. Tromsø kommunale pensjonskasse
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer
i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.
Se også vedlegg.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret.

Vedlegg
K-Sekretariatets saksfremlegg
Vedlegg 1: Rapport - beslutningsgrunnlag - Tromsø (endelig) MSK 15.9.2020
Vedlegg 2: Kontrollutvalgets vedtak
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