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Om forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget er ansvarlig for å påse at:1  

det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger 

Det som vil kunne være relevant å se på i en forvaltningsrevisjon er om:2  

• Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

• Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt 
på området 

• Regelverket etterleves 

• Forvaltnings styringsverktøy og verktøy er hensiktsmessige 

• Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organene samsvarer med 
offentlige utredningskrav 

• Resultatet i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyret eller fylkestingets 
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomhet er nådd  

Forvaltningsrevisjon er derfor et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å 
føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultatene som oppnås. 

Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon  

Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at revisjonen som 

utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal det vedtas en egen plan for 

forvaltningsrevisjon, hvor det er angitt prioriteringer for en gitt periode.3  

Denne planen er utarbeidet for 2019, ettersom dette er det siste året Hemne kommune virker 

som egen kommune.  

Gjennomføring av forvaltningsrevisjonene 

Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. De vil stå for den praktiske utføringen av 

forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven § 78, 

forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund. Med bakgrunn i planen skjer 

konkretisering av prosjektene i kontrollutvalgsmøte før bestilling.  

Oppfølging og rapportering 

Revisor rapporterer til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon.4 
Videre er kontrollutvalget tillagt ansvar for å rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. 
Dette gjøres fortløpende etter gjennomførte revisjoner.  
 

                                                           
1 jf. kommuneloven § 77 
2 jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd  
3 jf. kontrollutvalgsforskriften § 10 
4 jf. forskrift om revisjon § 8 
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Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 2019  
Prioriterte områder er basert på plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, og diskusjon og 

vedtak i kontrollutvalgets møte 12.12.18 under sak 42/18. 

Nytt i denne planen for forvaltningsrevisjon er en revisjon av avslutting av arkiv i kommunen. 

Utvalget vurderte det som et relevant område for revidering i 2019, ettersom det er risiko 

knyttet til avslutting av arkiv når en kommune skal avvikles.5  

Konkretisering og innretting av prosjekt gjøres i kontrollutvalgsmøte i dialog med revisor og 

sekretær før bestilling. Følgende to prosjekter prioriteres i 2019:  

 

Område  

1. Avslutting av arkiv i Hemne kommune  
 

2. Omdømme og attraktivitet 
 

 

 

 

 

                                                           
5 Kommunereform (2017) Tilgjengelig fra: https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/kommunereform 

(Hentet 11.01.19).  


