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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 ØYER 
KOMMUNE  
 
 
Vedlegg: 
Saksfremstilling i sak 11/20 «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 
Øyer kommune» 
Vedtak i sak 11/20 «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Øyer 
kommune» 
Forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Øyer kommune» 
 
Saksutredning: 
Se vedlagte saksutredning og vedlegg. 
 
Protokoll 
Kontrollutvalgets behandling av sak 11/2020 i møte den 2.6.2020 
 
Sekretariatet presenterte forslaget til plandokument. Noen små justeringer av dokumentet 
ble gjort under møtet iht. utvalgets ønsker. Justert plandokument sendes kommunen slik at 
det kan behandles i kommunestyrets møte i juni 2020.   
 
Etter at justering av foreslått plan ble gjort i møtet fattet kontrollutvalget følgende 
enstemmige vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller en foranalyse vedrørende temaet «Psykososialt 
skolemiljø» slik at denne kan behandles på utvalgets første møte høsten 2020.  

2. Kontrollutvalget legger "Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023" fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 

perioden 2020-2023, med følgende aktuelle tema: 
 Psykososialt skolemiljø 
 Spesialundervisning/tolærersystemet 
 Eiendomsforvaltning – kostnader til lokaler 
 Forurensning 
 Digitalisering og innovasjon 
 Etterlevelse av innkjøpsreglement 
 Beredskapsplaner 
 Brukerperspektivet  

2. Kommunestyret noterer seg at kontrollutvalget planlegger eierskapskontroll etter at 
kommunens eierskapspolitikk er vedtatt senere i perioden.  



3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer i 
planen i løpet av planperioden. 

4. Kommunestyret noterer seg at ferdigstilte forvaltningsrevisjonsrapporter 
oversendes fortløpende til kommunestyret for behandling. 

 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 
2020-2023, med følgende aktuelle tema: 

 Psykososialt skolemiljø 
 Spesialundervisning/tolærersystemet 
 Eiendomsforvaltning – kostnader til lokaler 
 Forurensning 
 Digitalisering og innovasjon 
 Etterlevelse av innkjøpsreglement 
 Beredskapsplaner 
 Brukerperspektivet  

 
2.Kommunestyret noterer seg at kontrollutvalget planlegger eierskapskontroll etter at 
kommunens eierskapspolitikk er vedtatt senere i perioden.  
 
3.Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer i planen i 
løpet av planperioden. 
 
4.Kommunestyret noterer seg at ferdigstilte forvaltningsrevisjonsrapporter oversendes 
fortløpende til kommunestyret for behandling. 
 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder


