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BAKGRUNN 

 

Når det gjelder 1kommunelovens bestemmelser for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

følger det at Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 

året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 

behov for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak. Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. 

Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

VURDERING 

Vedlagt denne saken ligger planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som ble vedtatt 

av kommunestyret i Ringebu i 2016 og siden revidert av kontrollutvalget årlig. Dette som 

eksempel på utforming av slike planer. Det vil derfor være aktuelt at man i 2020 starter opp et 

arbeid for å kunne legge frem planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av 

2020.  

 

Sekretariatet ber om innspill i møte på måten dette kan legges opp på i 2020. 

 

                                                           
1 Kommunelovens § 23-3 og § 23-4 



 

 

Sekretariatet foreslår slikt  

 

VEDTAK 

 

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

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utforme en skisse på hvordan arbeidet med plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll legges opp i 2020. Dette legges frem på 

neste møte.  

 
 

 
 

 

 

     Svolvær 25.11.2019 

     Sekretariatet ved  

     Edel Åsjord  


