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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem et utkast til revidert plan for 
forvaltningsrevisjon til neste møte. Planen skal ta utgangspunkt i gjeldende plan og  
innspill som er gitt i møtet.  

 
Vedlegg 
Risiko- og vesentlighetsvurdering for Skaun kommune 
Plan for forvaltningsrevisjon Skaun 2020-2024 
Invitasjon til innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret har vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon for inneværende valgperiode (KS 
sak 66/20). Planen er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet 
(vedlagt) og innspill fra politisk og administrativ ledelse.  
 
Vi er halvveis i valgperioden, og det vil være hensiktsmessig å se over planen for å vurdere 
om forvaltningsområdene som ble satt opp i 2020 fortsatt er aktuelle for revidering. På 
bakgrunn av dette har kontrollutvalget invitert politisk og administrativ ledelse til dagens møte 
for å komme med innspill.  
 
I denne valgperioden har Skaun 1360 timer til bruk på forvaltningsrevisjon og andre 
undersøkelser. Hittil har revisjonen brukt 940 timer. Vanligvis estimerer revisjonen å bruke 
350 timer på en undersøkelse.  
 
Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i kommunen i perioden 2017 - 2021:  
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018  Revisjonstimer 
Prioriterte områder    
1.Grunnskole - læringsmiljø Bestilt 6.9.17 

Ferdig rapport 
behandlet 12.9.18 

 

2.Barnevern – kvalitet i saksbehandlingen Ikke revidert   
3.Institusjonsbaserte tjenester Ikke revidert   
Uprioriterte områder   
Miljøsatsingen i Skaun kommune Ikke revidert   
Brann – sikkerhet og beredskap Ikke revidert   
Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021   
1.Barnevern Bestilt 2.5.19 

Ferdig rapport 
behandlet 16.09.20 

320 

2.Institusjonsbaserte tjenester  Ikke revidert  
3.Brann – sikkerhet og beredskap  Ikke revidert  



Rådmannssaken Bestilt 12.2.20 
Ferdig rapport 
behandlet 14.10.20 

250 

 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  Revisjonstimer 
Vannsikkerhet Avbrutt bestilling 3.2.21  
Oppfølging av politiske vedtak  Bestilt 27.4.1 

Planlagt levering 
15.4.22 

350 

Flyktninger, integrering og bosetting Ikke revidert  
IKT  Ikke revidert  
Kulturskole Ikke revidert  

 
Vurdering og konklusjon 
Oversikten viser at kontrollutvalget i snitt har fått gjennomført en forvaltningsrevisjon / 
undersøkelse årlig siden 2017. Utvalget har timer tilgjengelig til å bestille en 
forvaltningsrevisjon og en eierskapskontroll i denne valgperioden. Utvalget bør derfor gjøre 
grundige vurderinger av hvilke områder de vil prioritere i planen. Innspillene som kommer i 
dagens møte vil også være verdifulle i det løpende kontrollarbeidet som utvalget gjør i 
kommunen.  
 
Utvalget anbefales å ta med seg innspillene fra politisk og administrativ ledelse, og vurdere 
om det bør gjøres omprioriteringer eller endringer i plan for forvaltningsrevisjon.  
 
 


