Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder
Postboks 120
4491 Kvinesdal
Bankkonto:
3080 32 25660
Organisasjonsnr.:
988 798 185

Til kontrollutvalgets medlemmer
Ebba Farre Roksvold (leder), Idar Tronstad (nestleder), Siril Follerås Engedal (medlem),
Hege Lønning (medlem – meldt forfall), Rune Engeset (medlem), Erik Hoffmoen – innkalles
som vara for Lønning

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
Tirsdag 30. januar 2018 kl. 08.15 i bystyresalen.

SAKSLISTE:
Kl. 08.30 Orientering fra rådmann om oppfølging av KU sak 09/17
SAK 01/18
SAK 02/18
SAK 03/18

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 17.10.17
ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2018
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONS/SELSKAPSKONTROLL
– NY BEHANDLING

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor: Interimrevisjon + oppfølging av 2016-regnskapet
Nytt fra sekretær:
EVENTUELT
REFERATER

Mandal, 22. januar 2018

Ebba Farre Roksvold
Leder

Willy Gill
Utvalgssekretær

Forfall og melding om mulig inhabilitet bes meldt til Willy Gill på tlf. 90 95 62 46.
Kopi av innkalling er sendt elektronisk til: 1. varamedlem, ordfører, rådmann og revisor

Eierkommuner:
Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal,
Sirdal, Valle, Åseral

Ansatte:
Daglig leder Kjell Ivar Hommen
Telefon: 38 35 14 09
Mobiltelefon: 97 51 02 98
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no
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Saksbehandler Willy Gill
Telefon 38 35 52 77
Mobiltelefon 90 95 62 46
E-post: willy.gill@asekretariat.no

Agder Sekretariat
Kontrollutvalget i Mandal kommune

SAK 01/18

Sak 01/18
Møtedato: 30.01.18
Saksbehandler: Willy Gill

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE 17.10.17

Vedlegg:
Forslag til møtebok fra møte 17.10.17

Bakgrunn for saken:
Forslag til møtebok fra 17.10.17 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
1. Møteboken fra 17.10.17 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.
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MANDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK
Møte nr. 04/17
Dato: 17.10.17, kl. 08.15 – 11.15
Sted: Rådhuset, bystyresalen
Tilstede:
Ebba Farre Roksvold, leder
Idar Tronstad, nestleder
Rune Engeset, medlem
Hege Lønning, medlem
Erik Hoffmoen, møtte for Engedal

Andre til stede: (hele eller deler av møtet)
Prosjektleder Nye Lindesnes Hans Stusvik
Administrasjonen v/ Hallfrid Os
Agder Sekretariat v/Willy Gill

Forfall:
Siril Follerås Engedal, medlem

SAKSLISTE:
Kl. 08.30 Orientering om arbeidet med kommunesammenslåing v/prosjektleder
Kl. 09.30 Statusrapport om prosjektgjennomføring Mandal Bydrift v/ Hallfrid Os
SAK 13/17
SAK 14/17
SAK 15/17

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 30.05.17
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON / SELSKAPSKONTROLL

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor: Planlegging
Nytt fra sekretær: Møteplanlegging
EVENTUELT
REFERATER

Underskrift

Ebba Farre Roksvold
Leder
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor
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Møtebok 17.10.17

Mandal kontrollutvalg

ORIENTERINGER
Orientering om arbeidet med kommunesammenslåing v/prosjektleder Hans Stusvik.
Orientering tok utgangspunkt i følgende stikkord:
- Sjekkliste fra NKRF
- Fullmakt fra bystyret til fellesnemnda
- Fellesnemndas oppgaver
- Overordnet plan for arbeidet
- Ansettelser
- Budsjett og regnskap (type regnskap, hva skal føres i fellesnemndas regnskap og hva
skal føres i kommunens regnskap?)
Prosjektleder informerte også om de ulike delprosjektene.
Konklusjon:
Kontrollutvalget takker for en informativ orientering fra arbeidet med
kommunesammenslåingen.
Kontrollutvalget ønsker løpende informasjon fra Nye Lindesnes.

Statusrapport om prosjektgjennomføring Mandal Bydrift v/ Hallfrid Os.
Hallfrid Os orienterte om status for oppfølging av bystyrevedtak etter gjennomført
forvaltningsrevisjon vedrørende rutiner for prosjektgjennomføring.
Kontrollutvalget fikk en presentasjon av valgt prosjektmodell og hvor langt man er kommet
med innføringen av denne. Våren 2018 vil kontrollutvalget få en endelig tilbakemelding om
oppfølgingen av vedtaket innen fastsatt frist.
Konklusjon:
Kontrollutvalget takker for en informativ orientering fra arbeidet med å innføre ny
prosjektmodell og rutiner for prosjektgjennomføring.
Kontrollutvalget ber om å få oversendt rutine for prosjektgjennomføring m.m.

SAK 13/17

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE 30.05.17

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Møteboken fra 30.05.17 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Forslag til møtebok fra møte 30.05.17
2
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Møtebok 17.10.17

Mandal kontrollutvalg

Bakgrunn for saken:
Forslag til møtebok fra 30.05.17 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
1. Møteboken fra 30.05.17 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.

SAK 14/17

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 på
kr. 1.186.000,- .
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret som
et eget vedlegg.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
1. Kommunerevisjonen Vest, vedtatt budsjett 2018
2. Agder Sekretariat, vedtatt budsjett 2018

Saksopplysninger:
Kontrollutvalgssekretariatet
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til
utsendelse av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. Styret i Agder Sekretariat
behandlet budsjettet i møte 05.09.17 og legger i sitt budsjett opp til at driftstilskuddet økes fra
kr. 123.000 i 2017 til kr. 126.000 i 2018, en økning på 2,5%.
For ytterligere informasjon vises til budsjettet som følger vedlagt.

Kommunerevisjonen
Driftstilskuddet skal dekke gjennomføringen av revisjonsoppgaver. Budsjettet er fastsatt av
representantskapet i møte den 26.09.17. Budsjettet innebærer som tidligere år 550 timer til
regnskapsrevisjon og 400 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll m.m. Mandal
kommunes budsjetterte utgifter til revisjon økes fra 996.000 i 2017 til kr. 1.040.000 i 2018, en
økning tilsvarende 4,4%. Den endelige faktureringen og årsavregningen vil bli etter det
timeforbruket som kommunen har hatt.
3
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Møtebok 17.10.17

Mandal kontrollutvalg

For ytterligere informasjon vises til budsjettet som følger vedlagt.

Kontrollutvalgets utgifter
Ifølge den nye forskriften skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av
budsjettet for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til
dekning av utvalgets utgifter. Denne posten skal blant annet dekke utgifter til
kurs/konferanser m.m. Fortsatt er det slik at utgifter til godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste
m.m. til utvalgets medlemmer dekkes av en fellespost i kommunen.

Budsjettforslaget for 2018
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på
• Forrige års budsjettramme for kontroll og tilsyn
• Vedtatt budsjett for Kommunerevisjonen Vest for 2018
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2018
Tabell: Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Utgifter til revisjon
Andel til sekretariat
Kontrollutvalgets utgifter
Totalbudsjett

Budsjettforslag 2018
Kr. 1.040.000
Kr. 126.000
Kr.
20.000
Kr. 1.186.000

Vedtatt budsjett 2017
Kr. 996.000
Kr. 123.000
Kr.
20.000
Kr. 1.139.000

Vedtatt budsjett 2016
Kr. 963.000
Kr. 120.000
Kr.
15.000
Kr. 1.098.000

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 på
kr. 1.186.000,- .
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret
som et eget vedlegg.

SAK 15/17

GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON OG
SELSKAPSKONTROLL I 2018 – DRØFTING/BESTILLING

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt Integrering
av flyktninger. Utforming av problemstillinger tas i neste møte.
2. Kontrollutvalget er åpen for gjennomføring av selskapskontroll i selskaper som eies
sammen med andre kommuner dersom øvrige kommuner ønsker slik kontroll.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill
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Møtebok 17.10.17

Mandal kontrollutvalg

Vedlegg:
Saksopplysninger:
Selskapskontroll.
Bystyret behandlet Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i møte den 16.06.16 og fattet
følgende vedtak:
1. Bystyret vedtar forslag til Plan for selskapskontroll for Mandal kommune 2016 – 2019
der det planlegges gjennomføring av selskapskontroll i følgende selskaper:
- Lindesnesregionens Medisinske senter (LRMS)
- DDV Drift
- DDV Strategi
- Mandal Parkering AS
- Malmø Hotell AS
- Malmø Utvikling Felt 03 AS, Malmø Utvikling Felt 05 AS og Malmø Utvikling Felt
06 AS
- Mandal Havn Strømsvika AS
2. Bystyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i
selskapskontrollen (eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon) og til å foreta
eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle selskaper og eventuelt prioritere
nye selskaper dersom spesielle forhold skulle tilsi det.
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel
for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll.
Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll. I tillegg kan det
gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon i selskapene.
Problemstillinger ved en normal eierskapskontroll kan være:
- Har kommunen etablert tydelige føringer for selskapene sine? Har kommunen en
eierskapsmelding?
- Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner for
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de
etterlevd?
- Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?
Tema for eventuell forvaltningsrevisjon i selskaper kan være:
- Måloppnåelse
- Offentlige anskaffelser
- Habilitet
- Etikk og samfunnsansvar
- Arbeidsmiljø
- Økonomisk drift
- Annet
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Møtebok 17.10.17

Mandal kontrollutvalg

Forvaltningsrevisjon.
Bystyret behandlet Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i møte den 10.11.16 og fattet
følgende vedtak:
Bystyret slutter seg til framlagt «Plan for forvaltningsrevisjon for Mandal kommune
2016-2019» der følgende områder/prosjekter prioriteres:
Prioritet
1.
2.

Prosjektområde
Helse/omsorg
10. Helse/omsorg

Navn/beskrivelse
Realistisk budsjettering – enhet for Institusjon og
forebyggende tjenester
ABT – kontoret, Se på kommunens tildeling og
behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester.
Se på kvaliteten av saksbehandling, herunder overholdelse
av frister innenfor byggesaksbehandling.

3.

27. Byggesak

4.

6. Etikk/varsling

Etikk og varsling – spørreundersøkelse/hvordan
fungerer det?

5.

24. Flyktninger

Se på kommunens arbeid med integrering av flyktninger.

Bystyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for
gjennomføring av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekter dersom
utvalget ser behov for det.

Gjennomføring av prosjekter.
Når det gjelder selskapskontroll er noen av de foreslåtte selskaper eid sammen med øvrige
kommuner. Flere av selskapene er også relativt nyetablerte. Det antas at kontroll av disse
selskapene vil være fornuftig å gjennomføre i samarbeid med øvrige eierkommuner.
Dersom foreslått budsjett for kontroll og tilsyn 2018 vedtas, innebærer det 400 timer til
gjennomføring av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 2018.

Vurderinger:
Kontrollutvalget inviteres til å drøfte hvilke prosjekter som bør prioriteres for gjennomføring i
2018.
Etter bestilling av et konkret prosjekt, vil det for forvaltningsrevisjonsprosjekter bli utarbeidet
en prosjektplan som blant annet omhandler hvilke problemstillinger prosjektet tar sikte på å
besvare. Utarbeidelse av problemstillinger skjer i samarbeid mellom kontrollutvalget og
kommunerevisjonen. Prosjektplanen skal godkjennes av kontrollutvalget før selve prosjektet
kan påbegynnes.
Også når det gjelder selskapskontroller, kan det være aktuelt for kontrollutvalget å komme
med føringer for gjennomføringen dersom utvalget har særskilte områder som ønskes
undersøkt.
Saken legges frem for utvalget til drøfting/prioritering.

Forslag til vedtak:
6

8

Møtebok 17.10.17

Mandal kontrollutvalg

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor: Planlegging (tas på neste møte)
Nytt fra sekretær:
Møteplanlegging – Neste møte avholdes 30.01.18 m/bevertning.

EVENTUELT
Arbeidet videre i kontrollutvalget:
- Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om oppfølgingen av
kontrollutvalgets vedtak fra 30.05.17.

REFERATER
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Agder Sekretariat
Kontrollutvalget i Mandal kommune

SAK 02/18

Sak 02/18
Møtedato: 30.01.18
Saksbehandler: Willy Gill

ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2018

Vedlegg:
Forslag til årsplan for kontrollutvalget 2018

Bakgrunn:
Det fremlegges forslag til årsplan for 2018. Datoer og saker er foreløpige.

Forslag til vedtak:
Forslag til årsplan for kontrollutvalget 2018 vedtas.
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Mandal kommune

Årsplan for kontrollutvalget
2018

Agder Sekretariat
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Årsplan for Mandal kontrollutvalg – 2018

1. Mål for kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalget ønsker å bidra på sitt felt til at den kommunale virksomheten drives på en
best mulig måte. Målsettingen for kontrollutvalget som kommunestyrets kontrollorgan, er å
være en aktiv og troverdig samarbeidspartner. Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt med
både kommunestyret og det politiske miljø, samt med kommunens administrasjon.

2. Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for kontroll og tilsyn med forvaltningen, jf
kommunelovens § 77. Oppgavene er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg av 1. juli
2004.
Kontrollutvalget har blant annet følgende oppgaver:
• Påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte
• Påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og gir fullmakt til
kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor tildelte
budsjettrammer
• Påse at det blir gjennomført selskapskontroll
• Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret
• Kontrollutvalget skal rapportere administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader
til kommunestyret
Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning,
redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å
gjennomføre oppgavene.

3. Møteplan
Dato (foreløpig)
Tirsdag 30.01.2018

Saker til behandling (foreløpig oversikt)
• Status forvaltningsrevisjon
• Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
• Aktuelle saker

Tirsdag mars/april
Tirsdag 08.05.2018

•
•
•
•
•

Forvaltningsrevisjonsrapport?
Årsmelding KU 2017
Forvaltningsrevisjonsrapport
Kommuneregnskapet for 2017
Aktuelle saker

Tirsdag 19.06.2018

•
•

Aktuelle saker
Kommunereform

Tirsdag 25.09.2018

•
•

Budsjett for Kontroll og Tilsyn 2019
Aktuelle saker

Tirsdag 27.11.2018

•
•

Årsplan for kontrollutvalget 2019
Aktuelle saker

Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalgene på Agder
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Årsplan for Mandal kontrollutvalg – 2018

4. Kurs og konferanser
Kontrollutvalgskonferanse NKRF 7-8. februar 2018.

Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalgene på Agder
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Agder Sekretariat
Kontrollutvalget i Mandal kommune

SAK 03/18

Sak 03/18
Møtedato: 30.01.18
Saksbehandler: Willy Gill

NY BEHANDLING - BESTILLING AV
FORVALTNINGSREVISJONS/SELSKAPSKONTROLL 2018

Vedlegg:
Utskrift av kontrollutvalgssak 15/17 – Gjennomføring av FR/SK 2018

Bakgrunn:
Leder har bedt om at saken tas opp til ny vurdering.
Nærmere redegjørelse gis i møtet.

Forslag til vedtak:
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UTSKRIFT AV MØTEBOK
MANDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
Tirsdag 17. oktober 2017

SAK 15/17 GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON OG
SELSKAPSKONTROLL I 2018 – DRØFTING/BESTILLING
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt Integrering
av flyktninger. Utforming av problemstillinger tas i neste møte.
2. Kontrollutvalget er åpen for gjennomføring av selskapskontroll i selskaper som eies
sammen med andre kommuner dersom øvrige kommuner ønsker slik kontroll.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Saksopplysninger:
Selskapskontroll.
Bystyret behandlet Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i møte den 16.06.16 og fattet
følgende vedtak:
1. Bystyret vedtar forslag til Plan for selskapskontroll for Mandal kommune 2016 – 2019
der det planlegges gjennomføring av selskapskontroll i følgende selskaper:
- Lindesnesregionens Medisinske senter (LRMS)
- DDV Drift
- DDV Strategi
- Mandal Parkering AS
- Malmø Hotell AS
- Malmø Utvikling Felt 03 AS, Malmø Utvikling Felt 05 AS og Malmø Utvikling Felt
06 AS
- Mandal Havn Strømsvika AS
2. Bystyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i
selskapskontrollen (eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon) og til å foreta
eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle selskaper og eventuelt prioritere
nye selskaper dersom spesielle forhold skulle tilsi det.
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel
for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll.
Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll. I tillegg kan det
gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon i selskapene.
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Problemstillinger ved en normal eierskapskontroll kan være:
- Har kommunen etablert tydelige føringer for selskapene sine? Har kommunen en
eierskapsmelding?
- Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner for
oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de
etterlevd?
- Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?
Tema for eventuell forvaltningsrevisjon i selskaper kan være:
- Måloppnåelse
- Offentlige anskaffelser
- Habilitet
- Etikk og samfunnsansvar
- Arbeidsmiljø
- Økonomisk drift
- Annet

Forvaltningsrevisjon.
Bystyret behandlet Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i møte den 10.11.16 og fattet
følgende vedtak:
Bystyret slutter seg til framlagt «Plan for forvaltningsrevisjon for Mandal kommune
2016-2019» der følgende områder/prosjekter prioriteres:
Prioritet
1.
2.

Prosjektområde
Helse/omsorg
10. Helse/omsorg

Navn/beskrivelse
Realistisk budsjettering – enhet for Institusjon og
forebyggende tjenester
ABT – kontoret, Se på kommunens tildeling og
behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester.
Se på kvaliteten av saksbehandling, herunder overholdelse
av frister innenfor byggesaksbehandling.

3.

27. Byggesak

4.

6. Etikk/varsling

Etikk og varsling – spørreundersøkelse/hvordan
fungerer det?

5.

24. Flyktninger

Se på kommunens arbeid med integrering av flyktninger.

Bystyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for
gjennomføring av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekter dersom
utvalget ser behov for det.

Gjennomføring av prosjekter.
Når det gjelder selskapskontroll er noen av de foreslåtte selskaper eid sammen med øvrige
kommuner. Flere av selskapene er også relativt nyetablerte. Det antas at kontroll av disse
selskapene vil være fornuftig å gjennomføre i samarbeid med øvrige eierkommuner.
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Dersom foreslått budsjett for kontroll og tilsyn 2018 vedtas, innebærer det 400 timer til
gjennomføring av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 2018.

Vurderinger:
Kontrollutvalget inviteres til å drøfte hvilke prosjekter som bør prioriteres for gjennomføring i
2018.
Etter bestilling av et konkret prosjekt, vil det for forvaltningsrevisjonsprosjekter bli utarbeidet
en prosjektplan som blant annet omhandler hvilke problemstillinger prosjektet tar sikte på å
besvare. Utarbeidelse av problemstillinger skjer i samarbeid mellom kontrollutvalget og
kommunerevisjonen. Prosjektplanen skal godkjennes av kontrollutvalget før selve prosjektet
kan påbegynnes.
Også når det gjelder selskapskontroller, kan det være aktuelt for kontrollutvalget å komme
med føringer for gjennomføringen dersom utvalget har særskilte områder som ønskes
undersøkt.
Saken legges frem for utvalget til drøfting/prioritering.

Forslag til vedtak:

Rett utskrift:

Willy Gill
Utvalgssekretær
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