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SAK 03/2022: FORVALTNINGSREVISJON/EIERSKAPSKONTROLL FREMOVER
Innledning og bakgrunn
I følge ressursoversikt utarbeidet av Revisjon Midt-Norge, er det aktuelt å foreta bestilling av et nytt
prosjekt i løpet av 3. kvartal 2022. Prosjektet «Tidlig innsats i barnehage og grunnskole» er under
arbeid, og forventes levert innen 15. juni 2022. Jf. vedlegg 1. Videre har kontrollutvalget har et
forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til virksomheten i det interkommunale selskapet SHMIL i
bestilling. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med flertallet av øvrige deltakerkommuner. Rapport
ventes å foreligge innen mars 2022. Revisjonsprosjektet knyttet til det interkommunale selskapet
SHMIL omfatter også eierskapskontroll. Fagleder for forvaltningsrevisjon hos RMN tror at det
sannsynligvis vil være ressurser til gjennomføring av ytterligere ett prosjekt i perioden 2022–2023.
Utgangspunktet er fastsatt plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll [jf. vedlegg 2].
Kontrollutvalget har fått fullmakt til å foreta endringer. Dermed er det mulig å avvike fra plan for
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll, dersom det fremstår som formålstjenlig.

Sekretariatets vurderinger
Planverket gir uttrykk for en prioritering av arbeidet med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll,
men planene sier normalt sett ikke noe om i hvilken rekkefølge prosjektene bør gjennomføres.
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Eierskapskontroll
handler, litt forenklet sagt, om å undersøke hvordan kommunen forvalter sitt eierskap i selskaper,
typisk hel- eller deleide interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Kriteriene vil her normalt sett
være anerkjente prinsipper for god eierstyring samt kommunens egne forutsetninger [eierstrategi,
særskilte vedtak o.l.]. Slike prosjekter kan også inneholde forvaltningsrevisjon, med problemstillinger
knyttet til selskapets virksomhet [drift, forvaltning etc.].

Oppsummering og avslutning
Temaet tas opp til diskusjon på førstkommende møte i kontrollutvalget, slik at utvalget drøfter
hvilket prosjekt med tilhørende problemstillinger som er mest aktuelt på kort sikt. Dette vil kunne
danne grunnlag for et senere bestillingsvedtak, og at revisors utarbeider forslag til prosjektplan.
Lenke til søkemotor, som gir tilgang til mer enn 4.000 rapporter utarbeidet for norske kommuner:
https://www.forvaltningsrevisjon.no/

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møtet drøftet arbeidet med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover.
Sekretariatet følger opp saken med basis i de signaler og føringer som fremkom i møtet.
Vedlegg –
1: Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Tidlig innsats i barnehage og grunnskole»
2: Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i valgperioden [særutskrift]
3: Rapport timeforbruk 02.02.2022
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Appendiks 1 – Utdrag fra kommuneloven
§ 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.
§ 23-4. 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.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som
skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det
er størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
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