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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget bestiller en …………………. 
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 

kontrollutvalgets sekretariat innen 20.05.2021 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets møte 10.06.2021. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
Utrykt vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 
Plan for eierskapskontroll 2021-2024 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 og plan for eierskapskontroll 2021-2024, lagt 
premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet/eierskapskontrollarbeidet ut 2024.  
 
Melhus kommune har gjennomsnittlig 550 timer til rådighet pr. år (2200 timer i perioden 
2020-2023) når det gjelder forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  
I 2020 ble 60 timer brukt på revisors arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger, og 270 
timer ble brukt på en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, i tillegg bestilte 
kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon om tverrfaglig samarbeid barn og unge på sitt møte i 
november 2020, revisor har anslått et timeforbruk på inntil 300 timer på denne 
forvaltningsrevisjonen (ferdig rapport skal behandles på kontrollutvalgets møte 10. juni 
2021).  
 
Kontrollutvalget har i sin årsplan for 2021 skissert at de ønsker å bestille en 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll på sitt møte i april og i november. 
 
Kontrollutvalget må i dagens møte diskutere om de ønsker å bestille: 
• Forvaltningsrevisjon av en tjeneste eller et selskap 
• Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av et selskap 
• Kun eierskapskontroll i et selskap 
• Generell eierskapskontroll av kommunens eierinteresser i selskaper 
 
Konklusjon 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av hva utvalget ønsker å 
bestille, i tillegg må utvalget diskutere og fastsette problemstillinger som skal legges til grunn 
for bestillingen. 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 20.05.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 
10.06.2021. 
 
 

http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2016/04/Plan-for-forvaltningsrevisjon-2020-2024.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2016/04/Plan-for-eierskapskontroll-2021-2024.pdf

