
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bakgrunn for plan for forvaltningsrevisjon: 

 

Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – påse at det utføres forvaltningsrevisjon av 

kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret 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. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret selv, og kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 

endringer i planen. 

HOVEDOMRÅDER  FOR  KONTROLLUTVALGETS   ANSVAR  OG  OPPGAVER

FORVALTNINGEN REGNSKAPENE REVISJONEN

Forvaltnings Eierskaps "Ad-hoc" Kommunens/KFs

revisjon kontroll saker regnskaper

Risiko- og Div. innspill  Oppfølging av Påse forsvarlig

vesentlighetsvurdering til KU       revisors      revisjons-

  påpekninger       ordning

Plan for Plan for Er det   Uttalelse om Påse betrygg-

forvaltnings- eierskaps- en sak         års-     ende regn-

revisjon kontroll for KU?   regnskapene   skapsrevisjon

Undersøkelse Undersøkelse Undersøkelse

Sak eller dokument oversendes fra KU til kommunestyret

        Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak følges opp



Planen for forvaltningsrevisjon: 

 

Opplistingen nedenfor inneholder de områder/temaer som kontrollutvalget vurderer å være mest 

relevante for forvaltningsrevisjon. Antallet prosjekter som vil bli gjennomført i perioden avhenger av 

kontrollutvalgets budsjett, prosjektenes omfang og det faktiske behov for forvaltningsrevisjon som 

kontrollutvalget foretar en løpende vurdering av. 

 

 

Område og tema: 

 

- Forebygging/oppfølging av sykefravær: 

Har kommunen etablert rapportering av sykefravær og måltall som er løpende tilgjengelig for 

den enkelte personalansvarlige, og er det etablert felles retningslinjer/rutiner for arbeidet med 

forebygging og oppfølging av sykefravær? 

 

- Kommunens plansystem: 

I hvilken grad er kommunens målsettinger og strategier nedfelt med konkrete tiltak og ressurser 

gjennom hele kommunens plansystem og hvordan følges dette opp? 

Herunder undersøkes hvilke tiltak og ressurser kommunen har planlagt - og gjennomført – med 

utgangspunkt i forutsetningen for tilslutning til nåværende innkjøpssamarbeid, bl.a. å støtte opp 

om det lokale næringslivet så mye som mulig gjennom rammeavtaler, og hvilken effekt har 

tiltakene hatt? 

 

- Åpenhet/innsyn: 

I hvilken grad er kommunens dokumenter tilgjengeliggjort for offentligheten i henhold til lov og 

forskrift, og i hvilken grad etterlever saksbehandlere dette regelverket? 

 

- - - - - 

 


