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Tilsyn med forvaltningen 

 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Fortløpende rapportering  

 
 Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.  

 Trygve Grydeland og Bonde Nordset er kommunestyrets representanter i 

kontrollutvalget. 

 Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse for 

kontrollutvalget, har utvalget fordelt ansvar slik: 
- Saker i formannskapet – Anne Brekke 

- Saker knyttet til plan og utviklingsutvalget- Knut Ståle Morsund 

- Saker knyttet til drift- og forvaltningsutvalget – Ann Monica Haugland  

- Saker fra foretakene – Bonde Nordset 

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging  

 Anmeldelser og varslinger 

Aktuell 

informasjon/orienteringer 

I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra 

administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.  

Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste 

31.01.18   

07.03.18  Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten til 

orientering 

 Status på innkjøpsområdet 

30.04.18   

13.06.18  Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder 

 Økonomirapport 1. tertial 

12.09.18  Økonomirapport 2. tertial 

 Oppfølging av politiske vedtak  

 Sykefravær 2017 + sykefravær siste tertial 

22.10.18   

05.12.18  Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Molde 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
 Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i 

forskrift om kontrollutvalg.. 

31.01.18  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017. 

07.03.18   

30.04.18  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017, Molde kommune, Moldebadet 

KF, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF og Molde havnevesen KF 

 Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017. 

13.06.18   

12.09.18  Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018. 

 Avstemming av risikovurdering og vesentlighet. 

22.10.18  Byggeregnskap Barnas hus barnehage, Vågsetra skole, påbygg Plutovegen 7? 

05.12.18  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018 (ev. i det første møte i 2019). 

 Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2017  
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 

5 i forskrift om kontrollutvalg. 

31.01.18   

07.03.18  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommunens økonomiske situasjon 

innen helse og omsorg - styring og rapportering» 

 . 

30.04.18   

13.06.18  Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2016-2019? 

12.09.18  Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «xx». 

22.10.18   

05.12.18  Forvaltningsrevisjonsprosjekt «xx» 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
 

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i 

forskrift om kontrollutvalg. 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på 

generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Dette gjelder i 

IKS, interkommunale styrer etter § 27 og i AS der kommunen alene eller sammen med 

andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller 

indirekte eier alle aksjer, jf. komml. §80  

        31.01.18   Gjennomgang av Eiermelding for Molde kommune 2017 

07.03.18   

30.04.18   

13.06.18   

12.09.18   

22.10.18   

05.12.18   

 

 

Tilsyn med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
 Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.  

Revisjonens plan for Molde kommune og er til enhver tid tilgjengelig for 

kontrollutvalget.  

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4. 

31.01.18  

07.03.18   

30.04.18   

13.06.18  Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2018) gjennomgås. 

12.09.18  Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Molde kommune for 

revisjonsåret 2018. 

 Egenevaluering fra revisjonen 

22.10.18  

05.12.18  Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. 
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Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om 

kontrollutvalg § 18. 

31.01.18  

07.03.18   

30.04.18   

13.06.18   

12.09.18  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles 

kontrollutvalget. 

22.10.18   

05.12.18  Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til 

kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. forskrift for kontrollutvalg § 18) 

 

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6. 

Resultat av forvaltningsrevisjoner eller selskapskontroller rapporteres fortløpende til 

kommunestyret 

31.01.18  Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter 

kommunestyret til behandling. 

 Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller skal 

gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. 

07.03.18    

30.04.18   

13.06.18   

12.09.18   

22.10.18   

05.12.18   

 


