
KONTROLLUTVALGET ØYER KOMMUNE 

Oversikt forvaltningsrevisjon/undersøkelser vedtatt i plan for denne valgperioden og tema som 

har kommet til underveis - med utvalgets kommentarer til oppfølgingen hittil og planer videre:  

Tema fra plan for 
forvaltningsrevisjon vedtatt i 
2016 (ikke prioritert) 

Oppfølging av planen hittil Kommentarer 

Intern kontroll i byggesaks-
behandlingen 
 

Gjennomført i 2016. Revisjonsrapporten 
ble behandlet i kommunestyret den 
15.12.2016.  
Vedtaket i kommunestyret ble fulgt opp i 
kontrollutvalgets møte den 18.4.2017 

Revisjonsprosjektet så ikke på tilsyn av 
byggesaker. Planavdelingen generelt 
og/eller tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
kan derfor være tema som 
kontrollutvalget kan vurdere senere.  

Forebyggende helsearbeid 
 

Rådmannen orientert om temaet på 
møtet den 5.12.2016 
Foranalyse bestilt 18.4.2017 og behandlet 
i utvalgets møte 6.6.2017. Utvalget ba om 
at temaet ses i sammenheng med temaet 
rus/psykiatri. Foranalyse ble behandlet på 
møtet den 9.10.2017, men hovedprosjekt 
er ikke ferdig ennå p.g.a. at undersøkelsen 
om "leie av legekontor" ble prioritert. 

Kontrollutvalget vil vurdere om 
orientering og foranalyse er tilstrekkelig. 
Det bør eventuelt vurderes om temaet 
deles opp og/eller spisses. 

Økonomistyring 
 

Temaet «økonomistyring – realistisk 
budsjett» ble endret til kun 
«økonomistyring» i endelig plan. 
Det orienteres årlig om økonomistyring 
når kontrollutvalget behandler sin 
uttalelse til kommunens årsregnskap. 
Dessuten er det orientert spesifikt om 
økonomistyring i utvalgets møte den 
9.10.2017. 

Økonomistyring er fokusert fra 
rådmannens side.  
Temaet økonomistyring vil være aktuelt 
først og fremst som orienteringer også i 
2019. 

Rus/psykiatri 
 

Rådmannen orienterte om temaet på 
møtet den 5.12.2016. 
Foranalyse bestilt i møte 18.4. og 
behandlet i utvalgets møte 9.10.2017.  
Forvaltningsrevisjonen «Kommunalt 
psykiatri- og rusarbeid» ble bestilt. 

Gjennomføring av hovedprosjektet ble 
utsatt p.g.a. at undersøkelsen "leie av 
legekontor" ble prioritert i 2018. 
Revisjonen har antydet 300 timer til 
hovedprosjektet. Revisjonsrapporten 
forventes tidlig i 2019. 

Næringslivs-utvikling 
 

Det ble orientert om temaet på utvalgets 
møte den 6.6.2017. 

Kontrollutvalget vil vurdere om en 
orientering er tilstrekkelig. En 
undersøkelse kan eventuelt rettes mot 
det administrative verts-
kommunesamarbeidet kalt Lillehammer-
region Vekst, der Lillehammer kommune 
er vert.  

Tema som er kommet til 
underveis i perioden 

Oppfølging hittil Kommentarer 

Vertskommunesamarbeidet 
Landbrukskontoret 

Felles forvaltningsrevisjon for de tre 
kommunene Gausdal. Øyer og 
Lillehammer. Gausdal er vertskommune så 
derfor er det kontrollutvalget i Gausdal 
som gjennomfører.  
Revisjonsrapporten ble behandlet i 
kontrollutvalget den 4.6.2018 og i 
kommunestyret den 21.6.2018. 

Kontrollutvalget i Øyer vil bli orientert om 
kontrollutvalget i Gausdal sin oppfølging 
av rapporten våren 2019. 

Forsvarlig utredning – leie av 
lokaler til legekontor m.v. 

Bestilt av kommunestyret i sak 88/17 i 
møte 23.11.17.  
Revisjonsrapport behandlet av 
kontrollutvalget den 4.6.2018 og av 
kommunestyret den 21.6.2018 

Kontrollutvalget har fulgt opp 
kommunestyret bestilling. 

Regionalt samarbeid i 
samhandlingsreformen (temaet 
er ikke med i planen, men er 

Dette er et av flere tema som er vurdert 
på fellesmøte med andre utvalg i 
regionen. 

Temaet "Regionalt samarbeid om 
helsetjenester" settes inn i årsplan 2019. 
Det bør vurderes om temaet spisses 



tidligere vedtatt som 
samarbeidsprosjekt mellom de 
tre kontrollutvalgene i regionen) 

Foranalyse ble behandlet i 
kontrollutvalgets møte i juni 2016. Videre 
undersøkelse ble utsatt ettersom det har 
vært på gang en revidering av avtaleverket 
vedrørende samarbeidet. 
Ny oppdatert foranalyse "Regionalt 
samarbeid om helsetjenester" ble 
behandlet på fellesmøte med de øvrige 
kontrollutvalgene den 21.3.2018. Alle 
utvalg vedtok at de ikke bestilte 
forvaltningsrevisjon i denne omgang, men 
vurderer temaet på nytt i 2019. 

ytterligere og/eller etterhvert inngår som 
en del av andre undersøkelser. 

 
Oversikt selskapskontroller vedtatt i plan for denne valgperioden - med utvalgets kommentarer til 

oppfølgingen hittil og planer videre:  

Tema fra plan for 
selskapskontroll vedtatt i 2016 

Oppfølging av planen hittil Kommentarer 

Gudbrandsdal Energi Holding AS Ikke vurdert ytterligere siden planen ble 
vedtatt. Kontrollutvalget har hittil 
avventet kommunens kommentarer til sitt 
eierskap i GE i eiermeldingen. 
Ved en undersøkelse bør det vurderes 
samarbeid med øvrige eiere ettersom det 
ikke er tilstrekkelige rammer til 
selskapskontroll alene i Øyer.  

Kommunens eiermeldingen ble 
behandlet i kst 13.12.2018 og gir 
ingen spesielle signaler om behov for 
en selskapskontroll.  
I kommunestyrets møte den 
28.9.2017 ble det orientert om 
Gudbrandsdal Energi AS og 
kommunestyret sluttet seg til nytt 
eierstyringsdokument i sak 52/17. 
Selskapets strategiplan 2017-2022 var 
vedlagt saken.  
Det er ikke tilstrekkelig budsjettmidler 
for å gjennomføre selskapskontroll i 
2019 uten å søke spesielt. 

Kommunens eierskapsforvaltning 
generelt 

Kommunestyret behandlet tilsvarende 
revisjonsrapport den 17.3.2016. 
Ikke vurdert ny kontroll foreløpig. 

Det har vært vanlig å gjennomføre 
denne undersøkelsen på slutten av en 
valgperiode slik at nytt utvalg har god 
oversikt over kommunens eierskap og 
eierskapsforvaltning. 

 

Arbeidet med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og mindre undersøkelser for neste valgperiode vil påbegynnes høsten 
2019 og fortsette inn i 2020 sammen med nytt kontrollutvalg. 

 

 


