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Gjennomgang av plan for risiko- og vesentlighetsvurdering 
 
Saksdokumenter: 

- Revisors risiko og vesentlighetsvurdering av den 16.09.2020. 
Hentet fra konfjell.no/kontrollutvalg/folldal-kommune – se lenke:   
Revisors risiko vesentlighetsvurdering Folldal  

- Oppsummering av revisors risiko og vesentlighetsvurdering s.2, vedlagt 
 

- Plan for forvaltningsrevisjon av den 05.11.2020 
Hentet fra konfjell.no/kontrollutvalg/folldal-kommune – se lenke:   
Plan for forvaltningsrevisjon 
 

- Plan for eierskapskontroll av den 05.11.20 
Hentet fra konfjell.no/kontrollutvalg/folldal-kommune – se lenke:   
Plan for eierskapskontroll 
 

 
Saksframlegg: 
I sin årsplan for 2022 har kontrollutvalget satt opp at det skal gjøres en vurdering av 
risiko og vesentlighet i årets første møte. 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner og en plan for eierskapskontroller. Disse planene er 
basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet for å avdekke 
hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll.   
 
Det legges opp til at det tas en gjennomgang i møtet av områdene med høy og moderat 
risiko, og om det er behov for å gjøre endringer. Oversikten på side 2 i revisors risiko- og 
vesentlighetsvurdering er vedlagt.  
Ut fra gjennomgangen kan kontrollutvalget vurdere om de har informasjon som medfører 
at det er behov for å gjøre andre vurderinger enn det som er gjort i plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Dersom kontrollutvalget er usikker på 
om det er økt risiko og vesentlighet innenfor nye eller eksisterende områder, så kan det 
bes om orienteringer innfor ulike felt og tema på kommende møter. Det er også en 
mulighet å be revisor om å gjennomføre en oppdatering av risiko og 
vesentlighetsvurderingen innen visse områder.  
 
I og med at det legges opp til en gjennomgang og drøfting under behandlingen av saken, 
så fremmer sekretariatet ingen innstilling til vedtak. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
Behandling:  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

https://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/2420-vedlegg-revisors-risiko-vesentlighetsvurdering-Folldal-revidert-2020.pdf
https://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/2420-vedlegg-Kontrollutvalgets-plan-for-forvaltningsrevisjon.pdf
https://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/2520-vedlegg-Kontrollutvalgets-plan-for-eierskapskontroll-Folldal.pdf

