
SEKRETARIATSKONTORET FOR KONTROLLUTVALGENE PÅ SØNDRE OG YTRE HELGELAND 

24. oktober 2014 

 

Side 1 av 2 

 

Til kontrollutvalget i Vevelstad kommune    Sandnessjøen 05.05.2020 
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SAK 06/2020: BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 
 
 
1: Innledning og bakgrunn 
 
Ressursoversikt er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge, og ble mottatt pr. epost 05.12.2019. Det 
opplyses å være ressurser i form av timer ledig til bestilling i 2020. Revisor ønsker primært bestilling i 
løpet av 2. kvartal 2020.  

 
2: Kontrollutvalgets oppgaver og rolle 
 
Kontrollutvalgets oppgave er i denne omgang i hovedsak å se til at det gjennomføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, jfr. § 23-2 første ledd bokstav c: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det fremgår av kommuneloven, skal det foreligge en plan for arbeidet med forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

§ 23-2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte  

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak  

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller 
fylkeskommunen har eierinteresser i  

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. 
(eierskapskontroll)  

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

 

§ 23-3. Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

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 eller fylkeskommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne 
ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å 
gjøre endringer i planen. 
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3: Sekretariatets vurderinger 
 
Utvalget har tidligere behandlet spørsmålet på mer uformell basis. Basert på den diskusjonen som 
fant sted på møtet 5. mars, kan det være aktuelt med et prosjekt knyttet til temaet «Kvalitet i 
saksbehandlingen». Sekretariatet har bedt kommunens revisor utarbeide forslag til prosjektplan, som 
følger vedlagt. 

 
4: Oppsummering og avslutning 
 
Prosjektplanen drøftes i møtet. Eventuelle kommentarer videreformidles revisor. 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar planen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i saksbehandling» til 
etterretning. Revisor foretar eventuelle justeringer basert på kontrollutvalgets merknader. 
 
 
Vedlegg –  
1: Prosjektplan datert 05.05.2020 
3: Oppdragsbekreftelse datert 31.03.2020 
 


