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Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Øyer kommune 

Sekretariatets innstilling til vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller en foranalyse vedrørende temaet «Psykososialt skolemiljø» slik at 
denne kan behandles på utvalgets planlagte møte i september 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 prioriterte tema: 

a) Psykososialt skolemiljø 
b) Spesialundervisning/tolærersystemet 
c) Eiendomsforvaltning – kostnader til lokaler, jf. KOSTRA-tall 
d) Forurensning 
e) Digitalisering og innovasjon 
f) Etterlevelse av innkjøpsreglement 
g) Beredskapsplaner 
h) Brukerperspektivet – jf. KOSTRA-tall 

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 

 

Vedlegg: 

• Forslag til "Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Øyer kommune» 
 

  



Bakgrunn  
I kommunelovens § 23-2 heter det at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 
gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.   
 
Videre sier kommunelovens § 23-3 at  

"Kontrollutvalget skal minst en 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 
kommunes eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  
Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen". 

 
Som det fremgår av bestemmelsen skal risiko- og vesentlighetsvurderingen også omfatte 
virksomheten i kommunens selskaper. Dette ble hensyntatt ved kontrollutvalgets behandling av 
overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse i forrige møte og ligger derved som grunnlag i vedlagte 
plan.  
 
Kontrollutvalget har valgt å slå sammen plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. 
Eierskapskontroll er definert i kommuneloven § 23-4: 

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. 

 
Fakta  
I forkant av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er det utarbeidet en overordnet risiko- 
og vesentlighetsvurdering av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet for å finne fram til aktuelle tema. 
Det er et omfattende arbeid som ligger bak den overordnede vurderingen som planen bygger på. 
Arbeidet har vært en prosess i kontrollutvalget og det er innhentet ideer fra mange kilder. Arbeidet 
er blitt litt hindret p.g.a. pandemisituasjonen. Formålet med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
og en kort forklaring på risiko og vesentlighetsvurderinger er inntatt i vedlagte forslag til plan.  
 
Kontrollutvalget behandlet overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i sitt møte den 29.4.2020 og 
vedtok følgende: 
 

1. Kontrollutvalget legger vedlagte overordnet analyse fra Kontrollutvalgssekretariatet 
Innlandet til grunn for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som skal 
behandles på neste møte.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet bl.a. innarbeide følgende tema/områder i forslag til 
plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2023: 
a) Psykososialt skolemiljø 
b) Spesialundervisning/tolærersystemet 
c) Eiendomsforvaltning – kostnader til lokaler, jf. KOSTRA-tall 
d) Forurensning 
e) Digitalisering og innovasjon 
f) Etterlevelse av innkjøpsreglement 
g) Beredskapsplaner 
h) Brukerperspektivet – jf. KOSTRA-tall 

 
 



 
Vurdering 
Den totale rammen til kontrollutvalgets aktivitet er vedtatt i kommunestyret i f.m. 
budsjettbehandlingen for 2020. I vedlagte plan legges til grunn den tiden til forvaltningsrevisjon som 
er foreslått i den årlige oppdragsavtalen som inngås med kommunens revisor Innlandet Revisjon IKS. 
For 2020 foreslo kontrollutvalget en ramme for forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og/eller 
mindre undersøkelser på 350 timer. I løpet av 4-årsperioden vil det derved kunne gjennomføres 3-4 
ordinære forvaltningsrevisjoner.  
 
Det er inntatt noen flere tema enn det som er mulig å gjennomføre innenfor dagens årlige 
ressursramme. Erfaringsmessig kan det være hensiktsmessig å ha flere prioriterte temaer ettersom 
alltid vil være noen tema som etter hvert ikke viser seg aktuelle og/eller at det er tilstrekkelig med en 
orientering i møtet. Dessuten er det hensiktsmessig å ha noen tema som videreføres inn i ny 
valgperiode.  
 
Dagens ressursramme gir liten mulighet for å ha rom for å undersøke aktuelle tema som dukker opp i 
løpet av planperioden. Utvalget har imidlertid mulighet til å søke kommunestyret om ekstramidler 
ved behov. 
 
Forslag til vedtak som legges fram for kontrollutvalget den 2.6.2020 må ses på som et foreløpig 
forslag da det er i møtet man skal gjøre de endelige prioriteringer. Utvalget har dessuten bedt om 
orientering i møtet om to av temaene som står omtalt i planen. Det antas derfor at kommentarer til 
disse temaene i tabellen i vedlagte forslag til plan må endres før den sendes til behandling i 
kommunestyret. Etter behandlingen i utvalgets møte den 2.6. skal utvalget ende opp med den 
endelige planen som sendes videre til behandling i kommunestyret. Det kan også skje endringer når 
kommunestyret skal behandle planen. 
 
Det er verdt å presisere at temaene inntatt i planen er basert på en overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering og i stor grad viser signaler og innspill som må bearbeides nærmere før 
endelig undersøkelse bestilles. Før det igangsettes forvaltningsrevisjonsprosjekter vil kontrollutvalget 
i de fleste tilfeller bestille en foranalyse fra revisjonen, der status omkring temaet blir nærmere 
beskrevet og endelig formål og problemstillinger bestemt.  
 
Det er grunn til å nevne at kontrollutvalget løpende vil vurdere om temaer kan følges opp på andre 
måter eller som et tillegg til forvaltningsrevisjonsprosjekter – dvs. for eksempel ved enkle 
kartlegginger, orienteringer fra kommunedirektør, at kontrollutvalget gjennomfører besøk ved 
enheter i kommunen osv.  
 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget allerede nå – selv om planen foreløpig ikke er vedtatt i 
kommunestyret - velger ett av de prioriterte temaene og bestiller en foranalyse fra Innlandet 
Revisjon slik at denne kan behandles på utvalgets første møte høsten 2020. Dette kan medføre at en 
eventuell forvaltningsrevisjon kan komme i gang så snart som mulig på høsten ettersom det ofte blir 
en kø av bestillinger hos revisjonen i løpet av høsten.  
 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget bestiller en foranalyse vedrørende temaet «Psykososialt 
skolemiljø». Læringsmiljø er bemerket i fylkesmannens kommunebilde 2020 på følgende måte: Over 
flere skoleår viser resultatene fra elevundersøkelsen at en relativt høy andel elever oppgir at de har 
blitt mobbet av andre elever på skolen, voksne og digitalt. På området læringsmiljø vurderer derfor 
Fylkesmannen at kommunen bør være oppmerksom. Dette framkommer imidlertid ikke på samme 
måte i tilstandsrapport for grunnskolen som ble behandlet i kommunestyret i fjor sommer. Derfor 
foreslås det at kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra revisjonen. Foranalysen vil vise fakta og 



danne grunnlag for om utvalget bestiller en forvaltningsrevisjon eller ikke til høsten. Det vises for 
øvrig til kommentarer til temaet i tabellen i vedlagt planforslag.  
 
Det nevnes spesielt at temaer knyttet til interkommunale samarbeid ikke foreløpig er inntatt spesifikt 
i planen, men vil bli vurdert sammen med kontrollutvalgene i Lillehammer og Gausdal – antagelig i et 
felles møte – så tidlig som mulig i perioden.  
 
Planen skal i utgangspunktet gjelde for hele valgperioden. Forutsetninger som lå til grunn for planen 
nå kan imidlertid endre seg og det kan oppstå andre mer aktuelle temaer. Det er hensiktsmessig at 
utvalget blir gitt myndighet fra kommunestyret til å gjøre endringer av planen i perioden. 
Kommunestyret vil uansett til enhver tid ha instruksjonsmyndighet overfor kontrollutvalget hvis det 
er noe det ønsker utført. Videre vil endringer som eventuelt medfører behov for økning i økonomiske 
rammer for kontrollutvalgets virksomhet måtte tas opp med kommunestyret.  
Kontrollutvalget foreslår at det legges opp til en revurdering av planen når omtrent halve perioden 
har gått. Dersom denne ikke fører til store endringer, vil ikke saken gå videre til kommunestyret. Er 
det derimot store endringer i forhold til den vedtatte planen, vil saken sendes til kommunestyret for 
godkjenning der.  
 
Kontrollutvalget foreslår at alle forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter om eierskapskontroll 
oversendes fortløpende til behandling i kommunestyret. 


