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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2021  
 
Vedlegg:  

• Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2021 
 
Bakgrunn: 

Kontrollutvalget fører kontroll på vegne av kommunestyret. Derfor er det viktig at 
kommunens øverste politiske organ får en tilbakemelding på utvalgets aktivitet. Sekretariatet 
har i tråd med tidligere praksis utarbeidet forslag til årsrapport for kontrollutvalget, med 
oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2021. Årsrapporten skal gi kommunestyret en total 
oversikt over aktiviteten, i tillegg til at det har blitt gitt løpende informasjon til 
kommunestyret når det har blitt gjennomført forvaltningsrevisjoner.  
 
Fakta: 

Når det gjelder kontrollutvalgets rapporteringsplikt til kommunestyret vises det til § 23-5 i 
kommuneloven. Det vises også til § 3 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon som sier at 
kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene. 
Samme forskrift sier i § 4 og 5 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller, samt hvordan de er fulgt opp.  
 
I forbindelse med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll vedtok 
kommunestyret bl.a. å gi kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer i planen 
i løpet av planperioden. Kontrollutvalget i Gausdal har ikke gjort endringer og fulgt opp andre 
tema via bestillinger til revisjonen enn de som er vedtatt. Plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret i 2020. Rapporten viser hvordan de enkelte 
temaene er fulgt opp så langt, i tillegg til andre temaer kontrollutvalget har sett på.  
 
Kontrollutvalget har også et viktig påseansvar med revisjonens aktivitet gjennom året. Det vil 
si å følge med på om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunens 
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Dette gjøres via tertialvis rapportering, 
presentasjon av revisjonsstrategi og løpende dialog med revisjonen der det bl.a. settes søkelys 
på om arbeidet foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og avtale med revisor. 
 

Vurderinger: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Sekretariatet mener at vedlagte rapport gir en god oversikt over aktiviteten til kontrollutvalget 
i 2021. Det er viktig å påpeke at utvalget har begrenset med ressurser til å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Derfor er utvalget avhengig av orienteringer i 
møtene for å få en helhetlig forståelse av kommunen. De to siste årene har også vært spesielle, 
både på grunn av at kommunen har vært på Robek samt koronapandemien. Kommunen har 
evaluert de fleste av tjenestene sine og nye rutiner og omorganiseringer har vært gjennomført. 
Dette har ført til at kontrollutvalget har vurdert at forvaltningsrevisjon på en del områder vil 
ha lavere nytteverdi, da nye måter å jobbe på i kommunen må få tid til å «sette seg» i 
organisasjonen.  
 
Konklusjon: 
Det anbefales at årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering. Leder av 
kontrollutvalget kan benytte anledningen til å orientere kort om utvalgets aktivitet i 2021.  
 
 
Kontrollutvalget i Gausdal behandlet saken i møte  den 15.02.2022 i  sak 5/2022: 
 
Behandling  
Sekretariatet gikk kort gjennom årsrapporten for 2020 og kontrollutvalget kom med innspill.  
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak.  
 
Vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 
2020.  

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport til orientering.  

 
 
Kontrollutvalget foreslår at det gjøres følgende  

 
vedtak: 

 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2021 til orientering.  
 


