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KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019  
 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalgets Årsplan for 2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn 
I veilederen «Kontrollutvalgsboken» fra departementet anbefales det at kontrollutvalget 
utarbeider en virksomhetsplan. 
 
Fakta       
Kontrollutvalget i Øyer sin virksomhetsplan kalles årsplan. Vedlagte forslag til årsplan er 
bygget opp med en enkel innledning. Deretter går planen igjennom de viktigste oppgaver og 
planer for neste år innen områdene regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll, løpende tilsyn med forvaltningen, kontrollutvalgets budsjett, tilsyn med 
revisjonen og en oversikt over planlagte møtedatoer i 2019. 
 
Enkelte dokumenter som har betydning for kontrollutvalgets vurdering av enkelte tema som 
er nevnt i årsplanen er vedlagt som referatsaker til dagens møte; 

 Strategiplan 2017-2022 og eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi AS. 
 Styringssystem Øyer kommune. 

Når det gjelder vurdering av intern kontroll knyttet til planlegging og styring av 
byggeprosjekt vises det bl.a. til kommunestyrets møter 21.6. og 27.9. der sluttrapporter er 
lagt fram og til økonomirapport 2. kvartal som ble behandlet i kommunestyret den 
27.9.2018. 
 
Vurdering 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalgets årsplan sendes kommunestyret for å informere 
om utvalgets planlagte aktiviteter i 2019.  
 
I forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2016 ble det vedtatt at 
planene skulle vurderes rullert i løpet av valgperioden. Rammen til kontrollutvalgets 
aktivitet gir lite rom for andre tema i valgperioden enn de som allerede er vedtatt i planen. 
Kontrollutvalget følger imidlertid løpende med på hva som skjer i kommunen og i kommunal 



virksomhet generelt for å se om det er andre tema som det kan være aktuelt å se nærmere 
på. Hvis det viser seg å være stort behov for å se nærmere på et tema vil utvalget søke 
kommunestyret om ekstra midler, slik som tidligere vedtatt av kommunestyret. 
 
Aktuelle tema vil i første omgang bli vurdert som mulige orienteringer fra rådmannen 
og/eller ordfører i kontrollutvalgets møter. For øvrig vil planen for 2019 være noe preget av 
at det er valg høsten 2019. Nåværende kontrollutvalg vil være opptatt av å kunne avslutte 
pågående bestillinger før høsten 2019. Det er imidlertid også viktig og riktig at nåværende 
utvalg gir innspill til nye aktuelle tema for det utvalget som velges høsten 2019 og/eller gjør 
bestillinger som kan bli gjennomført den første tiden i ny valgperiode.  
 
Årsplanen bør ses i sammenheng med oppfølgingsplan, som er en plan som ajourholdes 
løpende overfor kontrollutvalget og viser aktuelle tema for kommende møter og 
vedtak/aktiviteter fra gjennomførte møter. Oppfølgingsplanen er referatsak i hvert møte i 
kontrollutvalget. Dessuten bør årsplanen ses i sammenheng med kontrollutvalgets 
årsrapport, som vil bli sendt kommunestyret til orientering i løpet av vinteren 2019.  
 
Kontrollutvalget vedtar møteplan for 2019 som en del av årsplanen for 2019. Det kan 
imidlertid være behov for å være fleksible for at møtedatoer kan flyttes. Bl.a. gjelder dette 
møtedato i april ettersom det er usikkert på nåværende tidspunkt når årsregnskapet er klart 
og ønskes behandlet i formannskapet og kommunestyret. Frist for revisjonen for å avgi 
revisjonsberetning er 15.4. 
 
Sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2019 med de endringer som ble 
gjort i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering. 
 
Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 26.11.2018 sak 20/18 
 
Protokoll 
Sekretariatet presenterte forslaget til årsplan. Ny versjon av årsplanen - justert for 
endringer som ble avtalt i møtet - sendes kommunestyret til orientering.  
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2019 med de endringer som ble 
gjort i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende: 
 



Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering. 
 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 


