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Heimelsgrunnlag

Kommuneloven § 23-3. Forvaltningsrevisjon

 «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.

 Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 

utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.

 Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret 

og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen»



Heimelsgrunnlag II

Kommuneloven § 23-4. Eigarskapskontroll

 «Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 

eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og 

forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente 

prinsipper for eierstyring.

 Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 

utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll.

 Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret 

og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen»



Prosess

 Denne 4-årige planen for forvaltningsrevisjon er basert på ein risiko-

og vesentlighetsvurdering (Sjå møteinnkalling til KU-møte den 25.05, 

frå side 28)

 Kontrollutvalet la til rette for at innbyggarane, ordførar, 

gruppeleiarar og rådmann skulle få høve til å komma med innspel til 

planen

 Det er berre Senterpartiet som har kome med innspel. Desse vart 

drøfta saman med risiko- og vesentlighetsvurderinga, på 

kontrollutvalsmøte den 25.05.2020

http://kontrollutvalgene.no/wp-content/uploads/2020/05/Innkalling-saksliste-250520-1.pdf


Kontrollutvalet sine prioriteringar



Forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontrollar av selskaper

Selskap Kontroll sist Forslag til år for kontroll

IVAR IKS 2017 2020

• Dette vil òg omfatte heleide datterselskap. Andre datterselskap og tilknytta selskap vil bli omtalt, men i utgangspunktet 
ikkje spesielt kontrollert. 

• Dei foreslåtte selskapa har mange eigarar og vi føreslår dei same selskapa overfor dei andre eigarane. For meir om 
vurderingsgrunnlaget for desse forslaga, sjå vedlagte risikovurdering for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 
selskaper

• Det kan òg gjennomførast forvaltningsrevisjon og/eller eigarskapskontroll av annet vesentleg selskap. Med annet 
vesentleg selskap tenkjar vi fyrst og fremst på Haugaland Kraft AS og Haugaland brann og redning IKS. Suldal bør i så 
tilfelle samordna seg med andre eigarar på Haugalandet.



Myndigheit og fullmakt

 I løpet av ein fireårsperiode kan det skje ting i kommunen som kan 
gjera det nødvendig å avvika frå planen

 Kontrollutvalget ber om delegert fullmakt til å vedta 
forvaltningsrevisjon på andre område enn dei som er 
foreslått/vedtatt, dersom utvalet meiner dette vil ha høgare
nytteverdi. 

 Kommunestyret har òg myndigheit til å pålegga kontrollutvalet å 
gjennomføra konkrete bestillinger i løpet av planperioden, dersom 
det er ønskeleg


