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Saksframlegg
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Forslag til vedtak:
Kontrollkomiteen ber Trondheim kommunerevisjon om å utføre en forvaltningsrevisjon av oppfølging av
mål og tiltak i økonomiplanen i henhold til vedlagte bestillingsskjema.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Det følger av kommuneloven § 44 at bystyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan som skal
omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en
realistisk oversikt over forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
Økonomiplanen er et overordnet styringsdokument, men etter en lovendring i 2000 er ikke økonomiplanen
lenger juridisk bindende for de øvrige prosesser i økonomiforvaltningen. Det er imidlertid et rettslig krav,
på samme måte som for årsbudsjettet, at økonomiplanen skal være realistisk.
I Trondheim kommune vedtas økonomiplanen samtidig med årsbudsjettet, og er basert på analyser og
vurderinger av relevante utviklingstrekk i løpet av våren. Det rapporteres på de økonomiske målsettingene,
men det er mer uklart om det rapporteres direkte på de oppsatte mål/tiltak som opplistes i planen.
Formålet med en årlig rullering er bl.a å ha en så oppdatert økonomiplan som mulig, og det vurderes derfor
som viktig at det er en systematisk rapportering på de mål og tiltak som fremgår av planen for å få en mest
mulig realistisk plan. Formålet med undersøkelsen blir derfor å undersøke hvordan målene blir fulgt opp, og
hvorvidt det korrigeres på bakgrunn av dette ved rullering av planen. Å ta for seg hele planen vil bli for
omfattende, slik at det er hensiktsmessig å avgrense undersøkelsen til ett ansvarsområde.

Konklusjon
Kontrollkomiteen ber Trondheim kommunerevisjon om å utføre en forvaltningsrevisjon av oppfølging av
mål og tiltak i økonomiplanen i henhold til vedlagte bestillingsskjema.

Kontrollkomiteens sekretariat, 27.03.2007

Monica Grøtte
leder

Lars Settemsdal
rådgiver

Vedlegg:
Bestillingsskjema
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