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BAKGRUNN 

 

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i møte i kontrollutvalget 16. juni 2016. Planen ble 

gjennomgått og vedtatt med få justeringer. BDO har hatt oppdraget med å lage utkast til de 

planer som ble vedtatt.  

 

Det følger av kommunestyrets vedtak KOM-073/16 at Kommunestyret delegerer følgende til 

kontrollutvalget når det gjelder forvaltningsrevisjon:  

 

1 «Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2016 – 2019. 

 

2 Kommunestyret delegerer følgjande til kontrollutvalet: 

 

 Vurdere behovet for å gjennomføre forundersøkingar før 

igangsetting av dei enkelte revisjonsprosjekta. 

 Formulere spesifikke problemstillingar til dei enkelte hovudtema for 

revisjonsprosjekt. 

 Avgjere tidspunkt for igangsetting av revisjonsprosjekt som ikkje er 

tidsfesta i planen. 

 Bestille revisjonsprosjekt løpande innafor kommunestyret si løyving 

til revisjon. 

 

3 Kontrollutvalet rapporterar til kommunestyret om gjennomførte 

forvaltningsrevisjonar og resultata av desse. Rapporteringa skjer 

løpande gjennom revisjonsrapportar, eller gjennom utvalet si årlege 

rapportering (årsrapport). 

 

4. Planen skal reviderast årleg.» 

 

 

Samme behandlingsmåte ble plan for selskapskontroll undergitt, jfr behandling i 

kontrollutvalget vedtak 023/16 og kommunestyrets vedtak KOM 087/16.   

 

1 «Kommunestyret vedtar framlagt plan for selskapskontroll for perioden 

2016 – 2019.  

 

2 Kommunestyret delegerer følgende til kontrollutvalget: 



 

 

5. Avgjøre tidspunkt for igangsetting av selskapskontroller som ikke er tidsfestet i 

planen. 

6. Bestille selskapskontroller løpende innenfor kommunestyrets bevilgning. 

 

3 Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om gjennomførte 

selskapskontroller og resultatene av disse. Rapporteringen skjer 

løpende gjennom rapporter, eller gjennom utvalgets årlige rapportering 

(årsrapport). 

 

4. Planen skal revideres årlig» 

 

 

 

VURDERING 

Det tilligger kontrollutvalget å foreta en årlig revidering av planen, noe som følger av 

vedtakenes pkt 4 i sak 073/16 og 087/16. Planene vil derfor bli revidert på møte 7. desember.  

 

Det er gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2016, jfr tema i plan for 

forvaltningsrevisjon som vedrører kommunens investeringer. Det bør kommenteres i den 

foreliggende planen hva som er gjennomført. I 2017 ble det brukt en del ressurser på 

gransking av problemstillinger knyttet til Marienhø. Dette bør komme inn som et eget punkt i 

planen og gis en beskrivelse av hva som er gjort i denne sammenheng. Ressursene brukt til 

Marienhø-saken har medført at budsjettet for 2018 når det gjelder forvaltningsrevisjon i stor 

grad er bundet opp.  

 

Som det følger av plan for selskapskontroll er flere selskaper nevnt som interessante for 

selskapskontroller. Et fellesprosjekt med nabokommuner som Sør-Fron og Nord-Fron kan 

derfor være aktuelt for 2018.  Dette kan bidra til gjennomføring av selskapskontroller/ 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som et «spleiselag», noe som igjen innebærer en 

kostnadsavlastning. Dette kan muliggjøre en viss aktivitet også for 2018.   

 

Det tilligger Kontrollutvalget å vurdere behovet for å gjennomføre forundersøkelser før 

igangsetting av de enkelte revisjonsprosjektene. Det er viktig fremover å se på hvordan 

kontrollutvalgets tilsynsansvar best mulig ivaretas i en situasjon med en lavere budsjettramme 

til forvaltningsrevisjoner for kommende år. Det vil stilles større krav til avgrensning av 

oppgaver og formulering av spesifikke problemstillinger til de enkelte tema. Dette følger for 

øvrig av pkt 2 i kommunestyrets vedtak, og tilligger kontrollutvalget. Mindre undersøkelser 

og utredninger som ikke er forvaltningsrevisjoner kan derfor være et alternativ i 2018. 

 

 

Sekretariatet foreslår slikt  

 

VEDTAK 

 

1. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av de foreliggende planer for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets revidering av planene 

som fremkommer på møtet.  

 

 

 



 

 

 

Svolvær 29.11.2017  

 

Sekretariatet ved Edel Åsjord 


