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Invitasjon til innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024  
 
Kontrollutvalget ønsker å invitere politisk og administrativ ledelse til å komme med innspill til områder i 
kommunen det kan være aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av.  
 
Kommunestyret har vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon for inneværende valgperiode (KS sak 
66/20), og planen er et viktig verktøy for kontrollutvalget. Det er utvalget selv som utarbeider planen, 
og gjeldene plan er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet, samt 
innspill fra politisk og administrativ ledelse. Nå som vi er halvveis valgperioden vil det være 
hensiktsmessig å vurdere om områdene som ble satt opp på planen i 2020 fortsatt er aktuelle for 
revidering, eller om det er andre områder kontrollutvalget bør sette opp på planen.  
 
Som følge av dette ønsker kontrollutvalget at politisk og administrativ ledelse gir innspill til planen i 
kontrollutvalgets møte 1. februar 2022. Møtet gjennomføres i kommunestyresalen (eller på Teams) og 
begynner kl. 9.  
 
Kontrollutvalget ber deg forberede et innlegg på inntil 5 minutter (ordfører og kommunedirektør 15 
minutter) med utgangspunkt i følgende spørsmål: 
 

1. På hvilke områder er det risiko for at kommunen og selskaper der kommunen har 
eierandeler ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkrav, eller utnytter ressursene 
dårlig? 

2. På hvilke tjenesteområder/kommunalt eide selskaper er det behov for 
forvaltningsrevisjon? 

 
Vedlagt dette brevet er plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, og risiko- og 
vesentlighetsvurderingene som Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført.  
 
Ber om tilbakemelding på om du har mulighet til å delta innen fredag 21. januar på 
helene.hvidsten@konsek.no 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Helene Hvidsten 
rådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 

 
Vedlegg: 

Risiko- og vesentlighetsvurdering for Skaun kommune  
Plan for forvaltningsrevisjon Skaun 2020-2024  
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