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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2021-2024

Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i sak 10/2021 på møte 3. februar 2021:
Kontrollutvalget tar opplysningene i sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger til
orientering.
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2021-2024 med de forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge slik det fremgår i
plandokumentet, og med de forutsetninger som der er lagt til grunn.
I tråd med kommunelovens bestemmelser i § 23-3 oversender kontrollutvalget saken til
kommunestyret for endelig behandling med innstilling til vedtak som følger:
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak i kommunestyret:
1. Karasjok kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 19/2020 fra
kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Karasjok
kommune» og «Plan for forvaltningsrevisjon for planperioden 2021-2024 for Karasjok
kommune.
2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 for
Karasjok kommune, med følgende forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge:
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Postadresse:
Sorenskrivervn. 11
9502 Alta
Web: www.kusek.no

Kontrollutvalget i Karasjok kommune / Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi
(mrk.: tall angitt i parentes henviser til kapittelnummer i risiko- og vesentlighetsvurderingene der området omtales)

2021

2022

2023

2024

1.
Helsestasjon- og
skolehelsetjenesten
(kap. 4.7)

1.
Rus og psykiatri
(kap. 4.5)

1.
Grunnskole
(kap. 5.2)

1.
Sikkerhet og
beredskap
(kap. 3.13)

2.
Hjemmebaserte tjenester
(kap 4.3)

2.
Kommunale veier
(kap. 6.1)

2.
Byggeprosjekter
(kap. 6.4)

2.
Informasjonssikkerhet
og personvern
(kap. 3.11)

3.
Vefik IKS
(kap. 7.3.3)

 For å sikre nødvendig fleksibilitet i forhold til behov som kan dukke opp, delegerer
kommunestyret myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen i løpet av
planperioden. I denne sammenheng legges til grunn at kontrollutvalget før oppstart av det
enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt undersøker om det under tiden kan ha skjedd vesentlige
endringer i risiko- og vesentlighetsbildet som aktualiserer at det angjeldende prosjektet
nedprioriteres, eller utgår og erstattes med et annet.
 Kommunestyret legger videre til grunn at hver enkelt forvaltningsrevisjon gjennomføres
innenfor en gjennomsnittlig timeramme på 250-350 timer. Eventuelle avvik fra dette vil
øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres i denne
planperioden.
 Forvaltningsrevisjon av selskapet VEFIK IKS må gjennomføres av annen revisjonsenhet,
og må derav finansieres særskilt av kommunestyret. Av samme årsak skal
forvaltningsrevisjon av VEFIK IKS ikke belastes budsjettert timeramme som er lagt til
grunn for de øvrige forvaltningsrevisjoner i planen.
 Kommunestyret legger til grunn at det ikke skal gjennomføres eierskapskontroll i 2021.
Ved eventuell gjennomføring av eierskapskontroll i 2021 vil dette medføre redusert samlet
timetall til gjennomføring av forvaltningsrevisjon dette året.

Rett utskrift bekreftes.
Alta, den 22. mars 2021

Tom Øyvind Heitmann/sign.
Sekretær for kontrollutvalget
Vedlegg:
- Forslag til Plan forvaltningsrevisjon 2021-2024 - Karasjok kommune
- Risiko- og vesentlighetsvurdering 2021-2024 – Karasjok kommune

Kopi: Karasjok kommune v/ rådmannen

2

