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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2017–2020 og bestiller en
forvaltningsrevisjon med fokus på xxxxxx i Agdenes kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i
september 2017.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat
innen 20.05.2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.
Utrykt vedlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saksutredning
Viser til Kontrollutvalgsbokens kapittel 7 om forvaltningsrevisjon, som gir en god
oversikt over prosessen knyttet til forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon. I dette ligger det at kontrollutvalget har ansvar for at det blir
gjennomført forvaltningsrevisjon. Selv om det er revisor som gjennomfører
forvaltningsrevisjonene, har kontrollutvalget en sentral rolle gjennom hele
forvaltningsrevisjonsprosessen.
I revisjonsprosessen er det viktig med en god dialog mellom kontrollutvalget,
sekretariatet og revisor.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for Agdenes kommune for 2017-2020 lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2020.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret på møte den
01.02.2017, i sak 6/2017. Følgende fokusområder står i planen:
 Digital kompetanse, ansatte
 Avlastningstilbud
 Kommunale boliger
 Sosial stønad
Følgende områder er også aktuelle for forvaltningsrevisjon, men er ikke prioritert i
planen:
 Byggeprosjekter
 Kommunehelsetjenesten
 Veivedlikehold
Agdenes kommune har et budsjett på 145 timer til forvaltningsrevisjon i 2017.
For å få til en forvaltningsrevisjon som kan gå litt i dybden så anbefaler
kontrollutvalgets sekretariat at det brukes budsjetterte forvaltningsrevisjonstimer for
2 år.

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
hvilket fokusområde kontrollutvalget mener bør prioriteres utført i 2017/2018, samt
at utvalget må drøfte og fastsette problemstillinger som skal legges til grunn for
bestillingen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
hvilket fokusområde kontrollutvalget mener bør prioriteres utført i 2017/2018.
Kontrollutvalget må også diskutere og fastsette problemstillinger som skal legges til
grunn for bestillingen.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i
september 2017, og endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen 30.05.2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.

