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Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område ……….. 
med tema ………… 
 
2.Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer. 
 
3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 25.04.23, og det bes om 
at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 15.04.2023. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 
2024. Planen inneholder 8 prioriterte områder: 
  

1. Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  
2. Abakus AS med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
3. Kultur - Tema: samarbeid, rekruttering og tjenestetilbud  
4. Internkontroll – Tema: implementering blant ansatte  
5. Beredskapsplaner og ROS-analyse – Tema: systematikk i beredskapsarbeidet  
6. Sykefravær og HMS – Tema: arbeidsmiljø  
7. Arkiv – Tema: Ajourføring og samkjøring fra ulike saksområder  
8. Barnehage – Tema: Pedagognormen 

 
 

Risiko og vesentlighetsanalysen kan leses her: 
Risiko og vesentlighetsanalyse 
  
Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon kan leses her: 
Plan for forvaltningsrevisjon 

  
Kontrollutvalget er gitt myndighet til å foreta endringer i planperioden. 
  
Kontrollutvalget har i perioden gjennomført de to første prosjektene i planen i tillegg til 
sykefravær innen helse. 
  
Kontrollutvalget i Alvdal har gjennomsnittlig 250 timer til rådighet pr. år til forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll. Sekretariatet har mottatt en oversikt over tilgjengelig timeantall pr 
21.01.2023, og det er ca 300 timer igjen for inneværende periode. 
 
  
 
 
 
 

https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2023/01/1920-vedlegg-HRV-Alvdal-2020-2.pdf
https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2023/01/1920-vedlegg-Plan-for-forvaltningsrevisjon-2.pdf


 
Saksvurdering: 
Dersom man følger plan for forvaltningsrevisjon er det kultur, men tema implementering blant 
ansatte som står for tur.  
 
I revisors risiko og vesentlighetsanalyse av 2020 står følgende om bakgrunn for 
risikovurderingen av kulturavdelingen: 
«Kulturavdelingen i Alvdal kommune har ansvar for en variert portefølje av tjenester, bla.a. 
bibliotek, kino, kulturskole, koordinering av bruk av Alvdalshallen og Alvdal kulturstue, 
museene, spillemiddelsøknader, folkehelsearbeidet og ungdomsklubben. Kommunens 
årsberetning for 2019 trekker frem at det har vært en del vakante stillinger i kulturavdelingen. 
Revisor mener derfor at det er risiko for at man ikke får drevet kulturenheten etter hensikten, 
og vurderer risikoen til høy» 
  
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og valg av prosjekt.  
 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 15.04.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets neste møte den 
25.april.  
  
Forvaltningsrevisor fra Revisjon Midt-Norge deltar i møtet og kan bistå kontrollutvalget i 
diskusjonen om vinkling og problemstillinger. 
 
 


