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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  
 
Vedlegg 
Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 + 1.kvartal 2022 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 08.03.2022 (sak 05/22) behandlet utvalget rapport fra Revisjon Midt-
Norge (RMN) om timebruk til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2021. I rapporten 
fremgikk det at RMN har hatt et totalt timeforbruk i 2021 på 120,26 timer. Disse timene har 
blitt benyttet til arbeid med følgende: 
 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering  
• Forvaltningsrevisjon: Pleie og omsorg 
• Forvaltningsrevisjon: Innherred Legevakt IKS  
• Eierskapskontroll: Innherred Legevakt IKS 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak i saken: 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  
2. Kontrollutvalget foretar en ny bestilling av forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgets 

møte 6. september 2022.  
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet kontakte revisjonen og be om en rapport som 

beskriver timebruk per prosjekt til neste møte. 

Sekretariatet sendte brev til RMN den 16.03.2022 og ba om en rapport som viste timebruk 
per prosjekt i tråd med utvalgets vedtak. Sekretariatet mottok rapport på epost fra RMN den 
26.04.2022. Rapporten følger vedlagt.  
 
Rapporten viser at RMNs timebruk på 120,26 timer i 2021 er fordelt slik: 
 

· Eierskapskontroll Innherred interkommunale legevakt IKS: 10,00 timer 
· Forvaltningsrevisjon Innherred interkommunale legevakt IKS: 50,59 timer 
· Forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg: 12,00 timer 
· Risiko- og vesentlighetsvurderinger (møter, oppdateringer): 47,67 timer 

I 1. kvartal 2022 (01.01.2022-31.03.2022) har RMN brukt 71,35 timer. Fordelingen av disse 
timene fremgår i rapporten.  
 
Vurdering 
Av den totale timeressursen på 1000 timer (2020-2023) er det per 31.03.2022 brukt 258,61 
timer. De pågående prosjektene (FR pleie og omsorg, FR + EK Innherred Interkommunale 
Legevakt IKS) har et anslått timeforbruk på til sammen ca. 525 timer, slik at det vil påløpe 
mer timer der i løpet av året. Det er og vil også bli brukt mer timer på møter, reiser og risiko- 



og vesentlighetsvurdering. Revisjon Midt-Norge anslo i forkant av forrige møte at 
kontrollutvalget vil ha ca. 300-350 timer igjen når de pågående prosjektene er avsluttet.  
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 


