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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 
Vedlegg 
Rapportering av timer i 2021 til risiko- og vesentlighetsvurderinger, forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har iht. leveranseavtale med Revisjon Midt-Norge (RMN) en årlig 
timeressurs på 340 timer, dvs. total 1360 timer i perioden 2020-2023. Timeressursen 
inkluderer risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, reiser og 
møter mm. 
 
For 2021 rapporterer RMN et totalt timeforbruk på 323,36 timer til: 

· Risiko- og vesentlighetsvurdering 
· Forvaltningsrevisjon Grunnskole (pågående) 
· Forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS (rapport er levert) 
· Forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS (pågående) 
· Eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS (rapport er levert) 
· Eierskapskontroll Innherred Interkommunale Legevakt IKS (pågående) 

 
Av den totale timeressursen på 1360 timer (2020-2023) er det nå brukt 468,37 timer  
(145,01 timer i 2020).  
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt IKS ble sluttført i januar 
2022. Forvaltningsrevisjon grunnskole og forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av 
Innherred Interkommunale Legevakt IKS er prosjekter som fortsatt pågår. Det er påløpt/vil 
påløpe 491 timer i 2022 for disse prosjektene. 
 
Det vil si at kontrollutvalget har til rådighet 400,63 timer for resten av planperioden (ut 2023). 
 
RMN har som ambisjon at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige timeressurs mest 
mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-/ mindreforbruk av timer 
søkes utlignet over 4-årsperioden. 
 
Vurdering 
RMN bekrefter å opprettholde ambisjonen om å levere 1360 timer iht. leveranseavtalen for 
planperioden. 
Det er ikke lagt opp til bestilling av en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll i 
kontrollutvalgets årsplan for 2022. Men det kan være hensiktsmessig å gjøre en 
bestilling/bestillinger på utvalgets siste møte i 2022 eller første møte i 2023 slik at ferdig 
rapport/rapporter kan foreligge i løpet av høsten 2023.  
Det vil si at kontrollutvalget vil få satt alle 1360 timer i bestilling i planperioden (2020-2023). 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering. 
 
 


