
KONTROLLUTVALGET ØYER KOMMUNE 
 
Oversikt forvaltningsrevisjon/undersøkelser vedtatt i plan for valgperioden 2015-2019 og tema 
som er kommet til underveis – med utvalgets kommentarer til status og eventuelt innspill til videre 
oppfølging: 
 

Tema fra plan for 
forvaltnings-revisjon – 
vedtatt i 2016  

Oppfølging av planen i løpet av valgperioden Konklusjon – eventuelt innspill til 
videre oppfølging av temaet 

Intern kontroll i 
byggesaksbehandlingen 

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. Kontrollutvalget fulgt opp ved å få en 
orientering om «tilsyn og ulovlighetskontroll i 
byggesaker» i møte den 6.5.2019.  

Forvaltningsrevisjon gjennomført. 
 
 
 
 
 
Orienteringen i 2019 følges opp av 
nytt kontrollutvalg i 2020. 

Forebyggende helsearbeid Orientering på kontrollutvalgets møte 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 (forvaltningsrevisjon gjennomført i 2019). 

Deler av temaet er tatt inn i 
gjennomført forvaltningsrevisjon 
«rus/psykiatri». For øvrig vurderes 
temaet på nytt i f.m. planer for 
perioden 2020-2023. 

Økonomistyring Orientert spesifikt om økonomistyring i 
kontrollutvalgets møter den 31.10.2016 og 9.10.2017. 
Temaet er dessuten berørt i f.m. orienteringer om 
enkelte tjenesteområder og i f.m. årlig presentasjon av 
årsregnskapet i kommunen. 

Fulgt opp via orienteringer.  
Det ar blitt økt fokus på 
økonomistyring i kommunen i løpet 
av forrige periode.  
 

Rus/psykiatri Rådmannen orienterte om temaet på 
møtet den 5.12.2016. Forvaltningsrpporten «Psykisk 
helse og rus i Øyer kommune» ble behandlet i 
kontrollutvalget den 3.6.2019 og i kommunestyret 
20.6.2019. Gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen 
ble utsatt p.g.a. kommunestyrets bestilling omkring 
leie av legekontor i 2018.  
Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket i kommunestyret i 
sitt møte den 23.9.2019.  

Forvaltningsrevisjon gjennomført. 
 

Næringslivs-utvikling Det ble orientert om temaet på utvalgets 
møte den 6.6.2017. 

Vurderes som tilstrekkelig fulgt via 
orienteringen.  
Temaet eller deler av det kan 
vurderes på nytt i f.m. planer for 
neste periode f.eks. knyttet til ulike 
administrative vertskommune-
samarbeid.  

Tema som er kommet til 
underveis i perioden 

Oppfølging i løpet av valgperioden Konklusjon – eventuelt innspill til 
videre oppfølging av temaet 

Vertskommunesamarbeidet 
Landbrukskontoret 

Felles forvaltningsrevisjon for de tre 
kommunene Gausdal. Øyer og 
Lillehammer. Gausdal er vertskommune så 
derfor er det kontrollutvalget i Gausdal 
som har gjennomført forvaltningsrevisjonen. 
Revisjonsrapporten ble behandlet i 
kontrollutvalget i Øyer den 4.6.2018 og i 
kommunestyret den 21.6.2018. 
Kontrollutvalget i Gausdal har fulgt opp 
revisjonsrapporten og kontrollutvalget i Øyer fikk sak 
og vedtak som referatsak den 3.6.2019.  

Forvaltningsrevisjon gjennomført. 

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

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

Kontrollutvalget har fulgt opp 
kommunestyret bestilling. 



Regionalt samarbeid i 
samhandlingsreformen  
 

Dette er et av flere tema som er vurdert 
på fellesmøte med andre kontrollutvalg i 
regionen. Foranalyse ble behandlet i kontrollutvalgets 
møte i juni 2016. Videre undersøkelse ble utsatt 
ettersom det var 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. 

Temaet er fulgt opp via foranalyser. 
Ny vurdering av ulike samarbeid vil 
bli gjort i f.m. arbeidet med planer 
for neste periode.  
 

Spesialundervisning og 
tolærersystemet 

Kontrollutvalget i forrige periode bestilte en foranalyse 
fra revisjonen. 

Nytt kontrollutvalg vil følge opp 
temaet og behandle foranalysen i 
2020. 

 
Oversikt selskapskontroller vedtatt i plan for valgperioden 2015-2019 – med utvalgets 
kommentarer til status og eventuelt innspill til videre oppfølging: 
 

Tema fra plan for selskaps-
kontroll – vedtatt i 2016 

Oppfølging av planen i løpet av valgperioden Konklusjon – eventuelt innspill 
til videre oppfølging av temaet 

Gudbrandsdal Energi Holding AS Selskapskontroll har ikke blitt prioritert – jf. årlig 
total ramme til forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll.  
Kontrollutvalget fikk en orientering om 
kommunens eiermelding 2018 – inkludert 
Gudbrandsdal Energi AS – på møtet den 
6.5.2019. 

Ikke gjennomført. 
Temaet vurderes på nytt i f.m. 
planer for neste periode. 
Ved eventuell gjennomføring 
bør det vurderes gjort i 
samarbeid og/eller i forståelse 
med øvrige eiere.  

Kommunens eierskapsforvaltning 
generelt 

Revisjonsrapport ble behandlet i kontrollutvalget 
den 15.2.2016 og i kommunestyret den 
17.3.2016.  
 

Undersøkelse gjennomført. 
Lignende undersøkelse 
vurderes inntatt i planer for 
neste periode.  

 
Kontrollutvalgets oppfølging av temaene i planer må ses i forhold til kommunestyrets vedtatte 
budsjettramme til kontrollutvalget. Rammen til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll gir ikke rom 
for en fullstendig forvaltningsrevisjon innenfor et kalenderår. Gjennomføring av to fullstendige 
forvaltningsrevisjoner (hver på ca. 300 timer) må derfor ses over en treårs periode. Dette medfører 
en streng prioritering av temaer i kontrollutvalget og/eller at flere tema kun følges opp via 
orienteringer eller mindre forundersøkelser.    
 
 
Øyer 
5.2.2020 


